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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin kabulü dolayısiyle, 

Tarihimize verdiği şan ve şerefle gurur duy
duğumuz, Türk milletinin teminatı Kahraman 
Türk Ordusuna, Cumhuriyet Senatosunun se
lâm, sevgi ve saygılarının iblâğına karar veril
mesine dair önerge alkışlarla ve ittifakla kabul 
edildi ve gereğinin Başkanlık Divanınca yerine 
getirileceği, Başkanlıkça bildirildi. 

İkinci Oturum 
Başkanlıkça; Birinci Oturumda, Türk Ordu

suna, Cumhuriyet Senatosunun selâm, sevgi ve 
saygılarının iblâğı hakkındaki karar gereğinin 
Başkan Suad Hayri Ürgüplü tarafından yerine 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/5, C. Senatosu 1/9) 

A — MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI BÜTÇESÎ 

BAŞKAN — Bugün tetkik buyuracağınız 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 21 arkadaş 
söz almış bulunuyor. Ayrıca Üniversiteler büt
çesi üzerinde de bir arkadaşımız söz almıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşa-

getirildiği ve Genelkurmay Başkanının da 
Türk Ordusunun Cumhuriyet Senatosuna saygı 
ve bağlılıklarının iblâğını rica ettiği bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma Genel Kumandanlığı ve Dışiş
leri Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

6 . 2 . 1962 Sah günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

İbrahim Ş. Atasağun Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 

• • . 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kereye başlıyoruz. 

I eak bütün arkadaşlar tabiî olarak Millî Eğitimin 
bütün safhaları ve politikalarına temas edecek
lerdir. Tensibederseniz üniversiteler üzerinde 
söz alan arkadaşımızı da bu arkadaşlar meya-
nında konuşmaya davet ederek, o şekilde tetki-
katımızı daha ziyade ahenkli bir hale getirmiş 
oluruz. Bu hususu reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz C. K. M. P. adına Sayın Sadık Artuk-
maç'mdır. Buyurun. 

BÎRlNCt OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Şevket Koksal (Ordu) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

— 176 — 



C. Senatosu B : 
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA SA

DIK ARTUKMAÇ (Yozgat)' — Sayın Balkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, sayın 
hükümet erkânı; Millî Eğitim Bakanlığı 1962 
bütçesinin müzakeresi münasebetiyle, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi adına görüşlerimizi 
arz etmefk üzere, huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Millî Eğitim ve öğretim işlerini, bütün faa
liyetinin temeli sayan partimiz, cehalet ve üm
milikle mücadeleyi esas almafota ve bunun için 
de eğitim ve öğretim işlerimizi memleket ihti
yacını en iyi şekilde hazırlıyacak umumi bir 
plâna bağlanmasını ve bu alanda tarihî kültür 
örf ve adetlerini, Garbın teknik kültürü ile 
meze ve unsurlarını bir arada mütalâa etmeyi 
zaruri görmektedir. Gerçi Karma Hükümet 
programında, Millî Eğitim faaliyetinin uzun va
deli ve esaslı bir plâna bağlanacağından bahso-
îunmaktadır. Kül halinde ele alınması icabeden 
bu plânın yapıldığını ve tatbik sahasına konul
duğunu görmek bizi bahtiyar edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, medeni seviyesi üs
tün olan, medeniyetin en şerefli mevkiine ulaş
mış bulunan memleketler; diğer tahsil kademe
lerinden önce ilk tahsile önem vermişlerdir. 
Çünkü millî geleneklerin ve terbivenin kökleş
mesi ve medeniyet kapısının açılabilmesi asgarî 
bir tahsile sahip bulunmavı icabettirir. Bu se
beple biz, ilköğretimi, eğitim faaliyetlerinin 
temeli savmaktayız. 

İstatistiklerimize göre, okuma - yazma bil-
miven vatandaşlarımızın nisbeti % 65 ten faz
ladır. Diğer taraftan, okul çağında olan çocuk
lardan ancak yarısı okula girebilmekte, diŞer 
yarısı ise okul dışı kalmaktadır. Bu durum, ilk
öğretim ve halk eğitimi sahasında ne kadar 
geri kaldığımızın bir delilidir. 

Halbuki biz, halen bir ilerleme tenposu içe
risindeyiz. Memleketimizin ekonomik, politik ve 
sosyal şartlarında lehimizde önemli değişiklik
ler olmuştur ve olmaktadır. Yurdumuzda ziraat, 
ticaret, teknik daha fazla gelişmeye başlamış
tır. Bu gelişmeler elbette ki, kültürün önemini 
daha ziyade artırmaktadır. 

Diğer taraftan vatandaşlarımız; cemiyeti
mizde geçmişe nazaran daha büyük bir rol oy
namak, daha geniş mesuliyetler yüklenmek te
mayülünü göstermektedirler. Bu temayülün, 
kendisine kaynaklık yapacak kültürün genişli-
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ği ve derinliği nisbetinde faydalı neticeler ve
receğine de şüphe yofctur. 

Şu halde ilköğretim dâvasını ön plânda tut
mak mecburiyetindeyiz. Bu dâvanın halli ise, 
okul binasının ve öğretmen meselesinin ele alın
ması ile mümkündür. 

Okul binası inşaatı, 222 sayılı Kanunun 79 
ııcu maddesine göre, 10 yıllık bir plân dâhilin
de yapılacalktır. Pa'kat. burada mühim olan ci
het şudur; okul inşa plân ve programı tanzim 
ve tesbit edilirken, inşaatı mütaakıp o okula 
derhal öğretmen verilip verilemiyeceği mese
lesi. Eğer o okula,hemen öğretmen tâyini müm
kün değilse, okul inşaatına başlamamalıdır. Fil
vaki 222 sayılı Kanunun 80 nci maddesinde 
bu hususu teyidetmektedir. Fakat tatbikatın 
ne şekilde cereyan ettiği bizce henüz malûm 
değildir. 

Diğer bir cihet de, ilkokul öğretmeni mese
lesidir. Cumhuriyet Devrinde, kısa zamanda 
çek sayıda öğretmen yetiştirmek teşebbüsleri 
yapıldı; muallim mektepleri, köy muallim mek
tepleri ve eğitmen teşkilâtı, "köy enstitüleri ve 
nihayet ilk öğretmen okulları bu teşebbüsler 
eümlesindendir. Bütün bu çabalamalara rağ
men, öğretmen adedi tatminkâr değildir. 

Durum böyle olduğu halde Millî Eğitim po
litikamızda uzun müddet keyfiyetten ziyade 
kemiyete ehemmiyet verilmiş ve her ne paha
sına olursa olsun, her köyde bir okul açılması 
hedef tutulmuştur. Bu sebeple üç veya beş sı
nıflı ve fakat tek öğretmenli okulların faaliyete 
geçirilmesi tercih edilen bir yol olmuştur. 
Halen köy okullarının pek büyük bir kısmı, bu 
düşünce tesiri ile, birleştirilmiş sınıflar esasma 
göre ve tek öğretmenle idare edilmektedir. Hal
buki bu gibi okulların köylüye ve memlekete 
asla faydası yoktur. Ve olmamıştır diyebiliriz. 
Müfettiş rakorlarında, bu okullar randımanının 
müspet olduğu belki yazılmış ve bu ranorlar 
maarif arşivlerinde saklanmış bulunabilir. Fa
kat realite tamamiyle bunun tersinedir. Bövle 
beş sınıflı ve tek öğretmenli bir okulun dör
düncü ve hattâ beşinci sınıfında bulunan çocuk
ların okuduklarını anîıyamadıklannı, bir gaze
teyi bile hatasız ve duraklamaksızm okunma
dıklarını müşahede etmek her zaman mümkün
dür. Köy okullarında umumi seviye budur, tste 
bu seviyedeki bir çocuğun yukarı sınıflara ka
dar getirilmesi yani diploma istatistiklerinin 
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kabarıklığına dikkat olunması, keyfiyetten ziya
de kemiyete ehemmiyet veren bir zihniyetin ese
ri sayılmalıdır. 

Kısaca seviye çok düşüktür. Bunun çeşitli 
sebepleri vardır. Evvelâ; köy okulunda, çocu
ğu şahsi mesaiye sevk edecek, şahsan meşgul 
ve alâkadar ckliyecek araçlar, kitaplar, mec
mualar ve saire mevcudolmadığından çocuk is
ter istemez boş kalmakta; alâkasını dağıtmak
ta, haylazlık ve yaramazlıkla vakit geçirmekte 
ve netice itibariyle yetişememektedir. 

Saniyen, köyle tek başına vazife gören öğret
menin psikolojik sarsıntılar geçirdiği de bir va
kıadır. Filvaki öğretmen köyde, ihtiyar meclisi 
ve köylü ile iyi geçinmek mecburiyetindedir. 
îyi geçinemediğinden mütevellit, öğretmenin köy -
lüye okul mevzuunda para ve iş gibi külfetler 
tahmil etmemesi kanun hükümlerini uygulama
ması demektir. Yani öğretmen müsamahakâr 
olacak, köylüden para ve imece istemiyecektir. 
Devamı sıkı takibetmiyecektir? Aksi halde düş
manları çoğalacak ve onun köyden uzaklaştırıl
ması için çeşitli kombinezonlar aranacaktır. Ba-
zan iş, öğretmeni lekeliyecek dereceye kadar gö
türülecektir. 

Bu durumu kavramış olan bir öğretmen mü
samahakâr hareket ederek, susar. Yani 
kövlüye uyar. Müsamahaya başlıyan öğretmen 
artık işi oluruna bırakmış demektir. 

Bugün bunlar gösteriyor ki, gerek öğretim 
bakımından ve gerekse öğretmenin şahsi duru
mu bakımından, beş sınıflı ve tek öğretmenli 
okul gayrimüsaittir. Ve 'bünyemize uygun de
ğildir. 

Biz, kemiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet 
vermek mecburiyetindeyiz. Çok mektep açıp hiç
bir netice almamaktansa; az mektep açıp çok iyi 
netice almak yolunu tercih etmeliyiz. Fikrimce 
bu yol, köylerde 5 sınıflı ve 5 Öğretmenli okul 
açmaktan ibarettir. Böyle bir okulun çeşitli 
faydaları vardır. 

1. Köyde bir öğretmenler topluluğu vücut 
bulur. Hiç olmazsa köye beş öğretmen ailesi gel
miş olur. Bu suretle öğretmen, kendisini tecrid-
edilmiş münzevi bir varlık sanmaktan kurtulur. 

2. Muhtar ve ihtiyar meclisi ile köy hal
kının menfi tesirlerine tek başına mukavemet et
mek veya onlara boyun eğmek gibi hallerle kar
şılaşmaz. öğretmenler topluluğu köylü haleti ru-
hiyesi üzerinde daha müessir olabilir. Bu bes öğ-
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retmen; okula ait her meseleyi elbirliği ile halle
debilirler. Hepsi de serbest icraatta bulunabi
lirler. 

3. Bu çeşit okullarda öğretim, mükemmel bir 
seviyeye ulaşır. 

4. Biribirlerinin murakıbı durumunda olduk
ları için öğretmenler nizamsız işleri yapmaktan 
çekinirler. Meselâ okulu gelişigüzel tatil edip 
savuşamazlar. Vazifelerini belirli saat içinde yap
mak zorunda kalırlar ve saire kısaca kendiliğin
den bir murakebe sistemi kurulmuş ve ihmalkâr
lık bertaraf edilmiş olur. 

Ortalama 40 bin köyümüz bulunduğunu ka
bul edelim. Tek öğretmenli 40 bin okulu açıp 
hiçbir netice almamaktansa 8 bin okulu açıp 
tam randıman elde etmek daha faydalıdır. Bu 
okullar, yani 5 sınıflı ve 5 öğretmenli okullar, 
ilk önce nüfusu çok ve merkezi vaziyette olan 
'köylerde açılmalıdır. Bu okulların adedi, Öğret
men yetiştirilnıesiyle mütenasip ve ahenkli ola
rak çoğaltılmalıdır. Yani öğretmen mevcut de
ğilse olkul açılmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığının önemli konularından birisi de halk 
eğitimi meselesidir. Köy ve memleket kalkın
ması için sadece ilk tahsil çağındaki çocukların 
okula gönderilmesi kâfi değildir. Türk Milleti
nin bir bütün olarak okur - yazar hale getiril
mesi lâzımdır. Ayrıca, vatandaşlarımızın, Ata
türk inkılâplarını benimsemiş ve zararlı fikir 
ve görüşlerin tesirinden kurtulmuş, medeniyet 
nizamına intibak etmiş bir varlık haline gel
meleri de icabeder. Bu suretle kötü niyetli ve 
mürteci ruhlu yobazların elinden ancak kurta-
rılabHecefe olan halkımıza, kanuna hürmet duy
gusu da kendiliğinden aşılanmış olur. 

Yapılan istatistiklere göre, 7 - 11 yaş ara
sında bulunan medburi öğrenim çağındaki ço
cuklardan ki, 3 milyona yakındır, yarısı okul-
'suzluk yüzünden okul dışı kalmakladır. Diğer 
taraftan halen okur - yazar olmıyan halkımızın 
miktarı da büyük bir yeikûn tutmaktadır. Ger
çekten nüfusumuzun yüzıde 65 inden fazlası 
ümımidir. 

Arz ettiğim bu hususlar muvacehesinde, 
prdblemi şimdiki halk dersaneleriyle tamamen 
çözmeye imkân yoktur. Bu sebeple yeni bir 
halk eğitimi kanununun tedvinini zaruri gör
mekteyiz. 

— 178 — 
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Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan Millî 

Eğitimin tahakkukuna çalışırken, diğer taraf
tan da bu eğitimi köstekleyici sebepleri ortadan 
kaldırmak mecburiyetindeyiz. Cehalet, yüksek 
malûmları olduğu üzere, taassup, irtica, hurafe, 
safsata gibi bilgi ve düşünceye aykırı her çeşit 
kötülüğün gelişmesine müsait bir zemindir. Hal-
bulki nüfusumuzun büyük bir kısmı cahildir. 
îşte şeyh, derviş, hacı, hoca unvanlı bu yobaz 
ve softa kimselerden birçoğu, bu müsait zemin
den faydalanarak, cahil halkımızın dinî hissi
yatını her devirde istismar etmişlerdir, taassu
bun ve geri fikirlerin birer mümessili olmuş
lardır. Netice olarak bizi, medeniyet dünyasın
dan, asırlarca uzak bırakmışlardır; 

Bu maruzatımla köy imamları mevzuuna in
tikal etmek istiyorum. Fikrimizce, köy imam
larının, hususi ve mecburi bir tahsile tâbi tutul
ması ve bunlar imam ve hatip okullarında ye
tiştirilerek inkılâpçı birer şahsiyet ve imamlık 
mazbut bir meslek haline getirilmelidir. İmam
lar öğretmenin hasmı değil, en yakın bir mesai 
arkadaşı olmalıdır. Halk eğitiminin en esaslı 
rükünleri arasına katılmalıdır. Atatürk inkı
lâplarını benimsiyen ve bu inkılâpları yapan 
bir misyoner haleti ruhiyesine bürünmelidirler. 
Pek kıymetli Millî Eğitim Bakanımızın, bu ko
nu üzerinde hassasiyetle duracağını ve Diyanet 
işleri Teşkilâtiyle iş birliği yaparak müspet so
nuçlara varacağını ümidederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü ekonomik 
sakıntımızın sebeplerinden birisi de, yeter sayı
da teknik elemana sahibolamayışımızdır. Gerek 
zirai ve gerek sınai alanda geniş ölçüde istih
sal yapabilmek: ve binnetice bu sahalara taallûk 
eden yatırımları değerlendirmek için teknik 
personele ihtiyaç vardır. Halbuki bugün bu ihti
yacımızı karşılıyacak durumda değiliz. Devlet 
Personel Dairesinin etütlerine göre, 1965 yılın
da Türkiye'de 100 binin üzerinde teknik ele
mana ihtiyaç hissedilecektir. Hükümet progra
mında «Teknik öğretim ve meslekî eğitimin mem
leketin kalkınma mukadderatiyle sıkı sıkıya 
bağlı olduğu» ifade olunmaktadır. Bu mübrem 
ihtiyacın giderilmesi için, okuma çağında bulu
nan gençlerin teknik okullara yöneltilmesi hu
susunda gerekli tedbirler alınması lüzumuna 
inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, orta tahsil müessese
lerinde imtihan ve sınıf gegme usullerinin, kısa 
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zaman fâsılalariyle değiştirilmekte olduğu ve 
memleketimizde yabancı dil tahsiline lüzumu 
kadar ehemmiyet verilmediği görülmektedir. 
Imrtıiban ve sınıf geçime hususunda kesin ve 
müstakar bir prensip kararma varılması gerek
tiğini ve yabancı dil tahsili için tedbirler alın
ması zamanının da gelmiş bulunduğunu bilhassa 
belirtmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, mâruzâtımı burada bi
tirmiş oluyorum. Millî Eğitim Bakanlığı 1962 
[bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını candan diler, hepinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi adına 
Mehmet Ali Demir, buyurun. 

Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA MEH
MET ALI DEMlR (Tunceli) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, muhterem Millî Eği
tim Bakanı ve onun vekâlet erkânı... 

1962 bütçesi münasebetiyle Millî Eğitim Ba
kanlığının faaliyetleri hakkında Yeni Türkive 
Partisi Grupuna ait görüşlerimizi açıklarken fe
dakâr ve feragatkâr gayretleriyle büyük Türk 
milletinin istikbalini hazırlamakta olan Millî Eği 
tim ordusunun sayın mensuplarını partimiz ve 
grupumuz adına en derin minnet ve şükran duy
gularımızla selâmlarız. 

Millî geleneklerimiz ve vicdani inanışlarımızla 
lâyık olduğu yeri bulmuş olan Millî Eğitimle il
gili problemleri incelerken, bunları partiler üstü 
bir konu telâkki ettiğimize işaret etmek isterim. 
Türk milletinin maarifi, asırlar boyunca elde edi
len fikir müktesebatının inkılâplarımızla tesbit 
edilmiş bir neticesidir. Millî şerefi, millî heyecanı 
ecdattan gelen bilgi ve görgüyü topyekûn içine 
alan Millî Eğitimin koruyucusu olmak elbette ki, 
bütün Türk milletine mevdudur. 

Millî Eğitim işleri her ne kadar bir bakanlı 
ğm yetkisi altında toplanmış görünüyor ise de 
gerçekte her bakanlığın konusuna girmekte ve 
her teşekkülü ilgilendirmektedir. O halde Millî 
Eğitim bir bakanlığın konusu değil, bütün bakan
lıkların, hattâ bütün bir milletin davasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, medeniyet tarihi Millî 
Eğitimle başlar, ona verilen önem nisibetinde ge
lişir. Medeni âlemin atom ve füze devrinin baş 
döndürücü ilerleyişi, hiç şüphe yok ki, Millî Eği
tim seciyesinin olumlu sonuçlarıdır. Millî Eğiti
mimizin inkişafına hizmet etmekle, millî bir vazi-
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fe ifa edilmiş olur. Bu münaseibetle konuşmaları
mız ve tenkidlerimiz millî eğitim meselelerinin de 
çarelerinin en doğrusunu, takibedilecek yolun en 
iyisini, en sağlamını, en eminini arzulamanın bir 
ifadesi olacaktır. Olumlu sonuç, ancak ve ancak 
iyi bir etüt sonunda üstünde ısrarla durulması 
gereken keyfiyeti tesbit etmek ve bu vasfı gençli
ğe verebilmenin kesin çarelerini bulmakla elde 
edilen bu malzemeyi iyi yetiştirilmiş öğreticilere 
ve eğiticilere emanet etmekle elde edilir. Gaye iyi 
insan, sağlam karakterli iyi vatandaş yetiştirmek
tir. Madde ise bu asil hizmete ancak vasıta ola 
çaktır. Millî Eğitim gibi temel dâvamızı hallet
meye çalışan bakanlığa, bütçede ayrılmış olan ve 
geçen yıla nazaran az bir fark gösteren miktarı 
Y. T. Partisi olarak yeter görmüyoruz. Çünkü 
(bizim gibi nüfusunun yarıdan fazlası okur - ya
zar olmıyan, okuma çağında bulunup da okutula-
mıyan % 30 oranındaki çocuğun eğitimi için gi
rişilen ilköğretim ve halk eğitimi seferberliği, 
yetişkinleri, her yönden yetiştirmek, insan gücü
nü değerlendirmek ve onları üretici bir hale ge
tirmek için halk eğitimi hizmetlerinin geliştiril-
"mesi, meslekî ve teknik öğretimin günün şartları
na uygun verimli ve mütekâmil bir hale getiril
mesi gibi önemli hizmetlerin ve dâvaların bugün
kü bütçe ile, halledilebileceğini sanmıyoruz. Millî 
Eğitim Bakanlığı köylere kadar uzanan geniş ör
gütü ile, her türlü yoksulluklara rağmen fera
gatli bir şekilde çalışmaktadır. Fakat zamanın 
yüzde doksanı iktisadi olan ve sosyal bünyemize 
müessir bulunan özelliği yeter derecede verim 
elde edilmesine engel olmaktadır. Bu etkilerin 
millî eğitim bünyesinde yarattığı güçlüklere, 
Millî Eğitimin başlıca unsurları hakkında görüş
lerimizi açıklarken dokunacağız. 

öğretmen durumu : Millî Eğitim dâvasının 
temelini öğretmen teşkil etmektedir. Türk mille
tinin bugünkü kültür seviyesini var eden, yarını
na güvenimizin garantisi olan öğretmenlerimize 
güvenimiz sonsuzdur, öğretmeni, cemİ3retimiz.le-
ki maddi, mânevi inkişaflar karşısında en çok if
tihara lâyık bir varlık saymaktayız. Millî Eğitim 
ordusuna yeniden katılacak öğretmenlerin de iyi 
bir formasyon alacaklarını umuyor, kemiyet iti
bariyle de okul çağındaki çocuk sayısı ile de oran
lı olmasını temenni ediyoruz. 

öğretmenlik formasyonunda birleştirici çare
yi bugüne kadar bulmuş değiliz. Her biri ayrı 
bir menşeden gelen ve ayrı şartlar içinde yetişen 
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öğretmenlerin aynı vasıfta eser meydana getir
meleri mümkün görülmemektedir. Bu konuda 
birlik ve beraberlik sağlanmasına gayreti lüzum
lu görmekteyiz. Yetişen öğretmen, bilhassa kö
ye tâyin edilmiş olan öğretmen, ekseriya kendi 
kaderi ile başbaşa bırakılmakta, kabiliyetlerinin 
artırılmasında, bilgi ve görgülerinin çoğaltılma
sında bir 'çaba gösterilmemektedir, öğretmenin 
günden güne genişliyen ve yenileşen pedagojik 
ve sosyal bilgilerden nasibini alması, lüzumlu 
yayınlardan faydalanması mümkün olmamakta
dır. öğretmen, bu zaruri ihtiyaçlarını kendi dar 
bütçesi içinde esasen karşılıyabilecek durumda 
değildir. Gerçekten hizmetine ve emeğine karşı
lık en az para alan sınıf öğretmenlerdir. Günden 
güne ağırlaşan geçim şartları karşısında öğretme
nin zihnin ve vicdanının, gençliğin yetişmesin
den başka bir düşünce ile meşgul olmaması için 
onun da maddi durumunu düşünmeye mecburuz. 
Öğretmenlere bilhassa köylerde ve mahrumiyet 
bölgelerinde çalışan öğretmenlere maaşlarından 
başka bir «eğitim ödeneği» ve köylerde çalışan 
için de ayrıca bir «köy ödeneği» vermek birçok 
sosyal problemleri halletmek içm olumlu bir ça
re olacağı kanısındayız. Kalkınmamızda kendi 
lerinden büyük hizmetler beklediğimiz öğretmen
lerin, hizmetleri para ile ölçülemiyen, bu de
ğerli meslek erbabının Hükümetçe ve Yüksek 
Senatoca düşünülmesi zaruridir. 

öğretmenlerimizin terfileri Ön plânda tutul
malıdır. Kadrosuzluk ve kadro tıkanıklığı gibi 
birtakım sebepler öğretmenlerin terfiine engel ol
mamalıdır. Geçmiş hükümetler zamanında çıka
rılmış olan intibak kanunlarındaki uygulama ak
saklıkları düzeltilmeli, herkesin hakkı tam olarak 
verilmeli ve yıllardan beri meslek efkârı umumi 
yesini rahatsız eden ve üzüntüde bırakan intibak 
konusu artık kökünden ve en âdil bir şekilde hal
ledilecek bir kanun tasarısının Yüksek Meclise 
getirilmesini temenni ediyoruz, öğretmenlerin 
her fırsat ve imkândan faydalanarak daha ileri 
bir öğrenim yapmalarına imkân verilmeli, daha 
yüksek bir öğrenime geçiş yolları ve fakülte ka-
püarı açılmalıdır. İş başında iken kendi alalım
da yurt içinde veya yurt dışında daha yüksek bir 
kademede öğrenim yapmak istiyen öğretmenler 
maaşlı veya maaşsız izinli sayılmalı ve izin süre
leri, terfi kıdemlerine ve emeklilik hizmetlerine 
eklenmelidir. 4489 sayılı Kanun uyarınca yurt 
dışına gönderilecek öğretmenlerin seçiminde ba-
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şan esas olmakla beraber mahrumiyet bölgelerin
de çalışanlar için öncelik tanınmalıdır. Memle
ket içinde ve yabancı memleketlerde seyahat ede
bilme kolaylıkları ve imkânları sağlanmalıdır. 
Memleket, hizmet bölgelerine ayrılmalıdır. İstek, 
başarı ve liyakat dikkate alınmak suretiyle her 
öğretmen belli bölgelerde, belli sürelerle çaiıştı-
rıimaiıdır. Tâyin ve nakiller bölge hizmeti esas 
tutularak düzenlenmelidir. Büyük merkezlere 
nakil işi daha âdilâne ölçülerle ele alınmalı, ger
çekleştirilmediği hallerde öğretmenin gerçek en
dişesi oian çocuklarını okutma ışı Uevieun göre
vi olarak sağlanmalıdır. 

Birinci derecede köylerde, ikinci derecede il 
ve îiçeieiviie vazne gören ogretuieiuerıiı, lu^sue 
devam eden çocuklarının, her çeşit leylî okullara, 
muayyen bir nisbette, parasız olarak alınma
sını mesleki değerlendirmek ve meslek mensup
larına luznıet etmeK uuiuimnuan un* teu.uır salı
yoruz. 

Bugüne kadar yalnız cemiyetin külfet
lerini oiiiuzlarmua taşıyan bu ıuesıeK mensupla
rına biraz da nimetlerinden faydalanma yonarı 
aranmalıdır. 

Nakil ve becayiş yönetmenlikleri sağlam, 
âdil prensip ve esaslara uygun olarak düzen
lenmelidir. Üstün başarı gösteren öğretmenle
re muntazaman terfi edebilme hakkı tanınma
lıdır. >, 

Bugüne kadar yalnız öğretmenler için tat
bik edilen yoiluksuz nakil sistemi kaldırılma
lıdır. Mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğret
menlerin terfi süreleri iki yıla indirilmelidir. 
Öğretmenler Bankasının ve ortakları arasında 
en geniş grupu öğretmenlerin teşkil ettiği 
Emekli Sandığının imkânlarından da fayda
lanma yolları araştırılarak öğretmenlerin kısa 
zamanda birer mesken sahibi olmaları temin 
edilmelidir. 

Bugünkü durumda okullarımızdaki müdür 
ve müdür yardımcıları gibi idarecilere veril
mekte olan makam ücretlerinin, günün şartla
rına uygun olmadığından idareci bulmakta 
güçlük çekilmektedir. İdareci ek ücretlerinin 
hiçolmazsa öğretmenlerin ek ders ücretleri top
lamından aşağı olmaması esas olarak kabul 
edilmelidir. Ek ders ücretleri günün şartları
na uygun olarak en az 10 liraya çıkarılmalıdır. 
789 sayılı Maarif Teşkilâtı Kanununun 22 nci 
maddesi Millî Eğitim Bakanına öğretmeni gö-
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rülen lüzum üzerine nakletme yetkisini ver
mektedir. Suiistimale müsaidolan bu hüküm 
kaldırılmalıdır. 

iijti.ogretım : 
jviuutereni arkadaşlar, bu memleketin te

mel uavaai, teuıei tgitııiıı iii\.u6ıetiiiıaır. x>u 
u.uvcüıın üuyue, şeıurue ve üutuıı ^m'uuuiuzıaii 
eu. ivıaa Za.uia.uaa gerçeKi.e$iıi&&iiu guı ımucü 
d,ı/.U etmekteyiz, JDUlıun ı^ıu luouuua wxtux U£-
rctuıeu, uma- ve cu&er iiuötuuiir ı^u gercun tca-
L/ıııeııu cLiiuıU<u>ıul ea-UucUi temeıımı cuı^uııU. 

1. JL. x . uiciiaıv ug ıe tmeu iutıj*deııım uıı' ali 
onue gıcıeniııicisA tunaeıyıe uutuu inaeıcrae nucr 
ıııesiüK ve peaagojı üoıuinıeıının nüvesinin etüt 
uuliukiU O ı u l u n t l C ttlılıııiajıill Ull' ICuuvii. UiU.-

ıaıv uujuııuy ui'uZ. 
u^ıge okullarının açılmasını, sayılarının 

arurumcisıiıı luyua-ü gurrueıue/ız. ı^gitmeme-
rıiı ucretıerıiıın ar urnıuası, eıueiLUiuti. ıicunari-
imi ituuuııiasıuı, aaaıet prensiplerine uygun 
üır üareüeı sayıyoruz. 

Orta öğretim : 
Ortaoüui ve liselerin büyük bir kısmı acıklı 

bir durumdadır. Ugrencı sayısı çıg gıuı art-
maktaaır. üuna muüaüıi öğretmen ve oına du
rumu yeter sayıda değildir. 

Okullarımızı bu sıkıntıdan kurtarmak lâ
zımdır. Müfredat programları, disiplin ve sı
nıf geçme yönetmenlikleri ganün şartlarına 
uygun bir hale getirilmelidir. Akşam iısete-
rinın sayılarının artırılmasını faydan görmek
teyiz. Üniversiteye hazırlık safhaları olarak te
mel müessese telâkki ettiğimiz liselerin genel 
kültürü kuvvetli, ilmî zihniyetin teşekkülüne 
elverişli tenkid ve muhakeme şuuruna varmış 
insanları yetiştirme bakımından seviyelerinin 
yüksek tutulmasını hayati eıhemmiyette görü
yoruz. 

Meslekî ve teknik öğretim : 
Türkiye'de meslekî ve teknik öğretim ko

nusu, üzerinde önemle durulması gereken bir 
konudur. Memleketin teknik ve ekonomik 
alandaki kalkınmasında önemli hizmetleri ol
ması gereken müesseselerdir. 

Kız enstitüleri : 
Gayeleri millî kütürü benimsemiş, aile oca

ğına bağlı evinin ihtiyacını en iyi bir şekilde 
karşılıyabilen çevrenin yaşama şartlarını ge
liştirmek için sosyal faaliyetlerde görev alma-
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ya istekli sanat zevkini yaymak, geliştirmek 
günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 
kendi alanında uygulama yeteğine ulaşmış 
mahallî sanatları değerlendirmeye yeterli mes
lekî bilgisini memleket ekonomisi yararına kul
lanan üretici yurttaşlar yetiştirmek esas ol
duğuna göre kız enstitülerinin müfredat prog
ramları bu gayelerini tam olarak tahakkuk et
tirebileceğini sanmıyoruz. Bu itibarla program
larının yeniden ele alınmasını pratik ve haya
t i konulara daha çok yer verilmesini faydalı 
görmekteyiz. 

Gezici köy kursları : 
Köylü vatandaşlarımızın kalkınmasında halk 

eğitimi alanında büyük hizmetleri olduğuna 
inandığımız bu kursların daha faydalı ve da
ha verimli bir İhale getirilmesini lüzumlu gör
mekteyiz. Program ve yönetmenlikleri yeniden 
gözden geçirilmeli günün icaplarına uygun ve 
köylümüzün daha çok iyi yetiştirici ve daha 
işine yarayıcı bir hale getirilmelidir. Kurs öğ
retmenlerine çocuk eğitim ve bakımı, sağlık, 
gıda, beslenme ve tarım bilgileri de katî olarak 
öğretilmelidir. Köylerde muayyen bir süre ile 
(başarı ile çalışan kurs öğretmenlerini ilçe ve il 
merkezlerine alınma imkânları hususunda ge
rekli tedıbirler düşünülmelidir. 

Aryıca kız enstitülerinin akşam kız sanat 
okullarının bilhassa Doğu illerindeki okulların 
öğretmen ihtiyacını karşılamak ve bu okula 
karşı izdihamı önlemek maksaddyle Doğumda bir 
kız teknik öğretmen okulunun açılmasını Yeni 
Türkiye Partisi olarak lüzumlu görmekteyiz. 

Erikek sanat enstitüleri : 
Erkek sanat enstitülerinin gayesi yapıcı, 

yaratıcı, mülteşebfois, işini ve meslekini seven ve 
(bununla iftihar edip iş ahlâkını benimsiyen 
meslekiyle ilgili makina, alet ve malzemeleri iyi 
kullanarak iş yapabilmek bilgi ve maharetini 
kazanmış insan ımünasebetlerine iş idaresine 
vâkıf, görev ve sorumlu duygusu geliştirmek, 
elemanlar yetiştirmek olduğuna göre enstitüle
rin müfredat programları bu esasları tahakkuk 
ettirecek şekilde yeniden ele alınmasını lüzumlu 
görmekteyiz. Erkek sanat enstitü mezunlarına 
bir unvan verilmeli ve ücret baremleri de tes-
(büt edilmelidir. 

Kız, erkek ve ticaret teknik öğretim okulla
rının binaları, atelyeleri tamamlanmalıdır, alet, 
edevat, ıtezıgâh ve makina eksikleri halledilme-
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Kidir. Sanat enstitülerinin, sanat şubeleri gü
nün ihtiyacına göre yeter görülmemektedir. 
Şartlar zorlandığı ve ihtiyaçlar tamamlandığı 
takdirde yeni sanat kolları bu okullara ilâve edil
melidir. Bilhassa elektrik endüstrisinin hızla ge
lişmesi karşısında bu şubelerin sayıları artırıl
malıdır. Enstitü mezunlarına ilgili üniversite 
fakültelerine girebilmek imkânları sağlanma
lıdır. Yurdumuzun şiddetle ihtiyacı olan yapı 
enstitülerinin sayılarının artırılması, ve bil
hassa Doğu illerimizde açılmasını lüzumlu,, gör
mekteyiz. Elektrik, radyo, kimya, sanat, men
sucat şubelerine kız öğrencilerinin de alınma
ları hususunda gerekli etütlerin yapılmasını 
uygun görüyoruz. 

Tekniker okul mezunlarının görevleriyle 
hak ve salâhiyetleri tesbit edilerek kanuni te
minat altına alınmalıdır. Tekniker okul mezun
larına mühendislik formasyonu verecek, gece 
mühendislik okullarının açılması, tekniker 
okulları ile endüstri arasında tam bir iş birliği 
kurulmasını faydalı görmekteyiz. 

Ticaret öğretim okullarının yurdumuzun 
ekonomik alandaki hizmetleri göz önünde bu
lundurularak, bu okullarımızın her yönde takvi
ye edilmesini ve çıraklık kanununun da bir an 
önce çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Halk eğitimi : Vatandaşların çalışma güçle
rini artırmak, yaşayış seviyelerini yükseltmek, 
millî, insani meziyetlerini geliştirmek amacı ile 
halk eğitimine çolk önem vermek gerekmekte
dir. Halk eğitimi teşkilât kanunu bir an öuce 
çıkarılmalıdır. Vatandaşlarımıza Atatürk dev
rimlerinin mamasını Ikavratmaik, Cumhuriyet 
esaslarını öğretmek, demokratik yaşayışı be
nimsetmek, yurt ölçüsünde kökleştirmek de
mokratik yaşayışın temeli olan hür disiplin kar-
şılılklı anlayış, sevgi, saygı ve hoşgörürlük his
lerini geliştirmek, toplum hayatı ve sağlık hak
kında temel bilgi ve alışkanlıklar kazandırmak 
meselesini iyi seçmelerine, işlerinde ilerlemele
rine, boş zamanlarını faydalı ve iyi bir şekilde 
kullanma yollarını gösltermek köylerimizi, kent
lerimizi yaşanır bir çevre haline getirmek, oku-
ıma - yazma bilmiyen vatandaşları okur - yazar 
hale getirmek için geniş çapta bir halk eğitimi 
(kanunu çıkarılmasını Y. T. P. olarak lüzumlu 
VH faydalı görmekteyiz. 

Kuvvetlerin bölünmemesi ve işlerin daha 
rasyonel ve faydalı bir şekilde yürütülmesi ba-
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(kumuldan, Halik Eğitimi Genel Müdürlüğünün 
en kısa zamanda Meslekî ve Teknik öğretim 
Müsteşarlığına bağlanmasını faydalı görmek
teyiz. 

Yetiştirme yurtLarı : ilâmları alındığı halde 
bugüne kadar, yurtlara alınaımıyan mevcudu 
dört hine yakın olan ana baba şefkat ve sevgi
sinden mahruım olan bu yavruların, bir an önce 
yurtlara yerleştirilmesine çalışılmalıdır. Mev-
cuıt yurtların da ıslah edilmesini ve daha fay
dalı bir hale sokulmasını arzuluyorum. 

Okul kitapları : Ders kitaplarının baskısına, 
doğruluğuna önem vermelidir. Meslek kitapla
rının sayılan çoğaltılmalı, öğretmenlere çok 
ucuz bir bedelle verilmelidir. Gençlerin ahlâk, 
karakter ve eğitimleri üzerinde menfi tesir ya
ratan kitap ve resimlerin bastırılması önlenme
lidir. Bilhassa halkımıza faydalı olacak eserlerin 
çok miktarda bastırılmasına ve yayınlanmasına 
önem verilmelidir. Ve Halk Eğitimi Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı içinde geniş bir halk yayın
ları şubesi kurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitimin merkez 
ve taşra teşkilatındaki görevlerin verilmesinde 
çalışkanlık, basan ve görevi yapabilme esas ola
rak kabul edilmelidir. Vazifelerin taksiminde 
menşe ve diplomaya göre değil çalışanlara kı
dem ve iş başarmaya müspet yönden verimli, mil
lî duygusu üstün olanlara yer verilmelidir.. Ada
ma göre iş değil işe göre adam bulmalıdır. 

Millî Eğitim teşkilâtımız her türlü parti po
litikalarından hissî ve indî düşüncelerden uzak 
sağlam prensiplere ve esaslara dayanan bir millî 
eğitim politikası içinde çalışmalarına devam 
etmesi Türk Maarifine yararlı olmasını ve büt
çemizin Türk milletine ve Türk Maarifine ha
yırlı ve başarılı olmasını candan diler, Yeni Tür
kiye Partisi adına Yüksek Heyetinizi en derin 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri; 
Hükümet programı görüşülürken bugün millî 
eğitimimizin iki ana dâvasının, aded tazyiki ve 
verim düşüklüğü olduğunu arz etmiştim. Ayrıca 
bu iki problemin nasıl çözüleceğini ve bu muaz
zam işe lüzumlu parayı Hükümetin nereden bu
lacağını programda görmek istediğimizi de be
lirtmiştim. Maalesef bu problemlerin nasıl çözü
leceğini bütçede de görmek imkânına malik ola
madım. Bu hususta şunu da belirtmek isterim ki, 
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Hükümetin programı ile bütçe arasında ahenk
sizlik de vardır. Programda zikredilen birçok 
şeyler için bütçede tahsisat konulmamıştır. Bu 
durumda Hükümet programda vadettiklerini 
tatbik edemiyecek demektir. 

Program mevzuubahsedilirken, şu hususlan 
arz etmek isterim. Hükümet programı sadece bir 
yılda yapılacak işler gözönünde bulundurularak 
yapılmamalıdır. Programlar istikbale ışık tuta
cak şekilde hazırlanmalı, idarenin yapacağı 
plânlama unsurlarını ihtiva etmelidir. 

Aksi halde 5 nci kuvvet olan idare, yaptığı 
plânların çok zaman Hükümet tarafından balta
lanması ile karşı karşıya kalır. 

Bunu bir misalle arz etmek isterim. Millî Eği
tim Bakanlığında bir Plânlama Kurulu teşkil 
edilmiştir. Millî Eğitimin planlanması yapıl
mış, bu arada ortaöğretim için 224 milyon lira 
istemiştir. Sonra 70 milyon liraya razı olmuş
tur. Fakat bütçede hissesine sadece 45 milyon 
lira düşmüştür. Madem, Maarif Vekâleti arzu 
ettiği parayı Hükümetten alamamaktadır, öy
leyse Hükümet daha önceden Millî Eğtim Ba
kanlığına her yıl ne kadar para tahsis edeceğini 
mutlaka bildirmelidir ki, plânlar ona göre yapı-
labilsin. 

Aziz arkadaşlarım, gerek belirttiğim iki ana-
dâva, aded tazyiki ve verim düşüklüğü, ve ge
rekse, membaım bu ana problemlerden alan di
ğer problemlerin halli pedagojik olmaktan ziya
de idaridir. 

Millî Eğitim Bakanlığına idarede cidden mu
vaffak olmuş bir arkadaşımızın getirilmiş olma
sı bu dâvaları halletmek için bir ümit kapısı aç
mış bulunmaktadır. Bu kapının daima açık kal
ması en büyük temennimizdir. -

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim dâvalarının 
halledilebilmesi için önce ne yapmak lâzımdır? 
Kanaatimce, Millî Eğitim dâvalarının halledile
bilmesi için, önce 7 ilk hedefe varmak zaruret
tir. Bu hedeflere varılmadıkça, şimdiye kadar 
olduğu gibi Millî Eğitim dâvalan çabalamada, 
hüsranla neticelenmeye mahkûmdur. Bu hedef
lerden birincisi, Millî Eğitim Bakanlığında 
bir objektif personel idaresinin tesis edilmesidir. 
Halihazırda sübjektif personel idaresi öğretme
nin moralini nasıl bozar? öğretmenin verimin
de nasıl alçaltıcı bir tesir yaptığını görebilmek 
için her yaz imtihanların sonunda teessürden 
ağlıyacak kadar ileri giden öğretmenleri gör-



C. Senatosu B : 
mek kâfidir. Objektif bir personel idaresi mev-
zuubahsedildiği zaman iş tahlili ve sınıflandır
madan vaz geçilemez. î§ tahlili, her* görevin ica-
bettirdiği bilgi, meleke ve kabiliyetlerin tesbi-
ti demektir. Bilhassa idari görevlerin fertten is
tediği bilgi, meleke ve kabiliyetler tesbit edilme
dikçe Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı tâyin 
sadece el yordamı ile olabilir. Sınıflandırmada 
objektif personel idaresinin ikinci adımı, fertle
rin ne gibi bilgi, ne gibi meleke, kabiliyete sahib-
olduklarını tâyin edilecek bu objektif usullerle 
yapılacaktır. 

Objektif personel idaresinin ayrılmaz bir rük
nü de personel moralinin bulunmasıdır. Öğret
men moralini düşünürken, İntibak Kanunundan 
bahsetmeye imkân yoktur. Öğretmen intibak 
Kanununun çıkarılmaması, Millî Birlik idaresi
nin en büyük acısıdır. Ümit ederiz ki, Hükümet 
en kısa zamanda bu intibak Kanununu Meclise 
getirir ve böylece öğretmenlerin yıllardan beri 
sürüncemede kalan hakları tahakkuk ettirilebi
lir. 

Personel idaresi mevzuubahis edilirken bâzı 
merkezlerdeki konsantrasyondan bahsetmemeye 
imkân yoktur. Bâzı bölgelerde öğretmen azlığın
dan bahsedilmekte, bilhassa Ankara, izmir, is
tanbul gibi bölgelerde geniş ölçüde öğret
men konsantrasyonu vardır. Ayrıca bu büyük 
merkezler içerisindeki öğretmen sayışı mu
hitteki öğretmen sayısından fazladır. Bir mi
sal olarak Ankara'yı almak lâzımgelirse, köy 
ve kasabadaki öğretmen adedinden, Ankara 
içindeki öğretmen sayısı daha fazladır. Ayrı
ca bu konsantrasyon yetmiyormuş gibi, son 
zamanlarda 60 kadar öğretmenin yeniden An-
karj^ya tâyin edilmiş olduğunu öğrenmiş bu
lunuyorum. Birçok yerlerde öğretmen açığı 
varken, Ankara'da 60 kadar yedek öğretmen 
kadrosu meydana getirmenin objektif perso
nel kaideleri ile taban tabana zıt olduğu ka
naatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, varılacak ikinci hedef 
eğitim idaresini ihtiva etmektedir. Burada 
sualimizi üç kısımda mütalâa edebiliriz. 

Birincisi örgün eğitim müessesesi, ikincisi 
yaygın eğitm müessesesi, üçüncüsü de din 
eğitimidir. 

örgün eğitim müesseselerini bilhassa verim 
düşkünlüğünden kurtarabilmek için şu adım
ların atılması artık zaruridir. 
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Birincisi, müfredat programı süratle ele 

alınmalıdır. Çocuğu kuru bilgilerden başka bir 
şeyle teçhiz etmiyen müfredat programı yeni 
baştan gözden geçirilmelidir. Bu gözden ge
çiriş esnasında Ankara'nın kaloriferli salonla
rına Kars'ın reel havası da mutlaka girmeli
dir. Atılacak ikinci adım, verimsizliği sabit 
olmuş ve Avrupa'da 1870 - 1900 arasında kul
lanılmış olan demode öğretim metotlarından 
vazgeçerek mutlaka modern eğitim metotla
rının kabul edilmesi gelir. Bunların kabul 
edilmesi askerî okullardan öğretim süresini 
yarıya indirmiştir. Buna mukabil verimi üç 
misli artırmıştır. Eğer görmeyi arzu buyurur
sanız şurada Harb Okuluna, yanımızdaki Po
latlı'ya veya istanbul'daki Harb Okuluna git
mek ve modern öğretim metotlarının zaferini 
görmek kabildir. Bu mevzuda atılacak 3 ncü 
adım, imtihan sistemlerinin değişmesidir. Bil
hassa yazılı imtihan sistemleri değişmedikçe 
verimi devamlı olarak artırmak imkân dâhi
linde değildir. 

Yaygın öğretim meseleleri mevznubahscdilir-
ken halk eğitimine de dokunmak istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bizim kanaatimiz odur 
ki, halk eğitimi sadece Millî Eğitim Bakan
lığının meselesi değildir. Halk eğitimi bü
tün 'bakanlıkların iştirak etmesi lâzımgelen 
bir faaliyettir. Diğer bakanlıkların bu hu
sustaki görevleri, hiçbir zaman Millî Eğitim 
Bakanlığına düşen görevden daha az olmamak 
icabeder. 

Binaenaleh, bizim kanaatimize göre, halk 
eğitimini sevk ve idare etmek için, plânlama 
ve murakabesini yapmak için ayrıca bir me
murlar teşkilâtı kurulmamalı mevcut Devlet 
teşkilâtı ile yürütülmelidir. Halk eğitimini, 
büyük bir memur kütlesi ile idare etmek he
vesinden mutlaka vazgeçmelidirler. 

Halk eğitiminde dikkat edilecek unsurlar
dan hirisi halkın gözüne ve gönlüne hitab-
etmektir. Halk eğitiminde her türlü zorla
ma yanlıştır. Halkın kullandığı tâbirle söy
lüyorum, zorlama, (tâbirimi mazur görün, 
halkın kullandığı tâbiri kullanacağım) nu
tuk çekme hevesinden vazgeçmelidir. 

Kuvvet, zorlama, tedbir nutuk çekmekle 
muvaffakiyet verimsiz kalmaya mahkûmdur. 

Halk eğitimi konusu açılmışken, çıraklık 
eğitimi kanununu mevzuubahsetmemek im-
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kansızdır. Çıraklık kanununun biran evvel 
çıkarılması, halk eğitiminin çok önemli bir 
eksikliğini teşkil eden bu aksaklığı gidere
cek ve Hükümetin büyük bir başarısı olacak
tır. 

Eğitim konularından birisi de din eği
timi konusudur. Aziz arkadaşlarım, bunun 
biraz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 
Tanzimatla başlıyan okul tedrisat ikiliğini, 
Atatürk'ün büyük dehası ıkaldırabilmiştir. 
Uzun müddet devam eden ikili tedrisat, ni
hayet bir inkılâp kanunu olduğu kadar, bir 
eğitim şaheseri olan Tevhidi Tedrisat Kanu
nu ile ortadan kaldırılmıştır. Tevhidi Tedri
sat Kanunu iki ana bölümü ihtiva etmekte
dir. Birinci kısımda, eğitimin bir bütün ol
duğu ve bütün eğitim müesseselerinin Maa
rif Vekâletine bağlanacağı ifade edilir. 

îkinci bölümde de din adamları ve din âlim
leri yetiştirme görevini Millî Eğitim Bakanlığı
na verir. Ne yazık ki, Millî Eğitim Bakanlığı 
1947 yılına kadar bu kanunun emrettiğini ye
rine getirememiştir. 

Eahmetli Şemsettin Günaltay'm Başbakanlığı 
zamanında bu görev hatırlanmış ve yerine geti
rilmeye başlanmış ama ondan sonra din eğitimi 
devamlı olarak Maarif Vekâletinde üvey evlât 
muamelesi görmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, bir sosyolojik kanundan 
bahsetmek isterim. Sosyolojide umumi bir kanun 
vardır. Sosyal bir ihtiyaç sosyal uzvu doğurur. 
Eğer bir yerde sosyal ihtiyaç mevcutsa sosyal 
uzviyet meydana gelecektir. Diyanet işleri büt
çesi görüşülürken Sayın Devlet Bakanı dinin sos
yal bir ihtiyacolduğundan bahsettiler. Bu demek
tir ki, fert ihtiyacı olduğu kadar sosyal ihtiyacın 
din müessesesi/mutlaka unsurlarını, uzuvlarını 
yaratacaktır. 

Maarif Vekâletinin 1947 e kadar kanun eniri
ni tanımaması, din eğitimine üvey evlât muame
lesi yapmasının neticesi şöyle olmuştur. Birtakım 
din okulları din adamları yetiştirmişlerdir. Bu 
yetişen yarım din adamları memlekete zarar ge
tirmişlerdir. Şu halde din adamlarını ya biz ye
tiştireceğiz veya gizli okullarda yetişecek. Ben, 
okullarda yetişmesini daima tercih ederim. Millî 
Birlik idaresi, din eğitiminin üvey evlât muame
lesinden kurtulması için bir Din Eğitimi Müdür
lüğü kurmuştur. Bunun bir umum müdürlük ha
linde devam etmesi arzuya şayandır. 

6 ,2 .1962 O : İ 
Bu mevzudaki sözlerimi bitirmeden evvel bir 

noktaya işaret etmek istiyorum : Atatürk inkılâp
larından sonra subayı, öğretmeni, mühendisi ile 
her meslekten insan yetişmiş fakat din adamı ye
tişmemiştir ve bu millet bu yüzden çok zarar gör
müştür. 

Varmamız lâzımgelen üçüncü hedef, rehber
liği esas tutan bir murakabe sistemidir. Muraka-
besizlik, objektif bir murakabeden mahrum bir 
eğitim, verimini kaybeder. Bugün eğitimimizin 
verim düşüklüğü üzerinde yanlış teftiş anlayışı
nın büyük tesirleri olmuştur. 

Varılması lâzımgelen dördüncü hedef, ihti
yaçları plânlıyan, bir ihtiyaç plânına göre hari
ce öğretmen ve öğrenci gönderilmesini istihdaf 
eden dış münasebetlerdir. Burada iki hususa işa
ret edeceğim. Birisi, dış yardımların yeniden eği
tim işlerimizde bir rüşvet olarak kullanılmasına 
cesaret ve metanetle karşı konulması problemidir. 

Arz edeceğim ikinci husus, dış münasebetler 
konusundadır. Dışarıya gönderilmekte olan öğ
retmenlerin adaletle seçilmeleridir.. Varılması lâ
zımgelen hedeflerden üçüncüsü, Millî Eğitim 
Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâtında yapıla
cak bir reorganizasyondur. Halihazır organizas
yon, birçok ilâvelerle artık çalışamaz hale gelmiş, 
Merkez Teşkilâtı kırtasiyecilik sebebiyle durgun 
olup, usullerde bir standartlaştırma yapılama
mıştır. Salâhiyetler ve mesuliyetler kesin hedef
lerle birbirlerinden ayrılmamıştır. Mevcut idare 
teşkilâtının, sadece çeşitli eğitim kademeleri gibi 
yapılmış olan teşkilâtın el 'an koordinasyonu dahi 
ortadan kaldırılmıştır. Aziz arkadaşlarım bu 
mevzuda bir misal vermek isterim. İhtilâlden 
evvel bir Millî Eğitim Bakanı Kayseri'ye git
miştir. Orada Kıranardı köyü öğretmenini pek 
beğenmiştir. Ve fakat görmüştür ki, okulun ka
yalar üzerindeki kalaslar ile örtülü tedrisat yeri 
vardır. Erkek Sanat Enstitüsüne emir vermiş
tir. Fakat aylar sürdüğü halde, bu sandalyalar, 
tahtalar ve sıralar alınıp okula verilememiştir. 
Çünkü ilkokul, ilköğretim Umum Müdürlüğüne 
bağlıdır. Halbuki öteki Teknik öğretim Müsteşar
lığına bağlıdır. Bunlar arasında Hind kastların
dan daha kuvvetli ayrılıklar vardır. Ben Kayseri'-
ye gittiğim zaman hem Erkek Enstitüsü Müdürü 
ve hem de ilkokul öğretmeni bana dert yanmış
tır. Sandalya ve sıralar buradan alınıp ilkokula 
verilmiştir. Bunun yerine getirilmesi, formali
telerinin tamamlanması Nuri Kodaman zamanm-
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da olmuştur. Bu iş dört ay sürmüştür. Bu teş
kilâtı öğretim kademesi teşkilâtından kurtarıp 
hizmet kademelerine doğru getirilmesi lâzımdır. 
Eğitimin maddi ve mânevi teşkilâtı bir ele bağ
lanmalıdır. Yani lojistik daire reisliği ihdas edil
melidir. Eğitim problemlerinin bugünkü hale 
gelişinin tek sebebi uzun vadeli plân yapılmayı-
şındiandır. Uzun vadeli plân yapılabilmesi için 
memlekette bir fikri müdirin esas alınmasına ih
tiyaç vardır. Bu fikri müdirin mütehassıslarca 
iyi bir muhakemeye tâbi tutulması ve ondan son
ra çareler 'aranması lâzımdır. 

özet olarak diyeMlMm M, Millî Eğitim Ba
kanlığında arz ettiğim bu 7 eğitim idaresi hede
fine varmadıkça millî eğitime sarf edilecek pa
ralar boşa gidecek ve hiçbir zaman arzu ettiği
miz gaye tahakkuk etmiyecektir. Orta öğretim^ 
tahsis edilen 4,5 milyon lira ile plânlamanın ta
hakkuk etmesi şöyle dursun, mevcut durumun 
muhafazası bilo güçtür. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

A. P. SENATO GRUPU ADINA İZZET Bl-
RANT (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Senato 
üyeleri, Sayın Hükümet Erkânı; 1962 Millî Eği
tim bütçemizin memleketimiz için hayırlı olma
sını dilerken, öğretim ve eğitimde vazifeli maa
rif ordumuzun her üyesini ideal yolculuklarında 
kendi iklim şartları içinde hatırlayıp hürmetle 
selâmlıyarak sözlerime başlamak isterim. 

Bu bütçenin tümünün tetkikinde, zamanı
mızın süratle değişen sosyal şartlarının etkileri 
yanında, hızla gelişen nüfus artımının da tazyi
ki altında bütün ihtiyaçları duyan ve onları kar
şılamaya çalışan bir çabalamanın aşikâr oldu
ğunu ifade etmek yerinde olur. Cemiyetimizin 
kültür alanının bütün oluşlarını kapsıyan bu 
faaliyet belki de bizim aktüel sosyal şartlarımı
zın icabı, bütün ağırlığı ile Millî Eğitim Bakan
lığımızın omuzlarına yüklenmiştir. Cari gider
ler ve yatırım artımı ile genel bütçenin % 14,47 
si buraya tahsis edilmiştir. 

Devlet Plânlama Dairesince ikinci öncelik sı
rası verilmesine rağmen Hükümet programında 
en önde ele alınacağı bildirilmiştir. 

Mülhak bütçeler hariç, ödenek durumunu 
gösteren 2 No .lu cetvelde, 1948 de Genel Büt
çenin % 8,3 oranında 106 497 248 lira olan büt
çe, yıldan yıla oranı daima müterakki olarak 
1962 de % 14,47 oranı ile 1 447 858 000 lira 
olmuştur. 
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Listenin tetkikinden çıkan netice Millî Eği

tim hizmetleri giderlerinin âdeta geometrik bir 
dizi esasına göre her sene artmakta olduğudur. 
Bugünkü yatırım temposuna göre millî gelirin 
% 7 oranında artabileceği hesaba katılır ve bu 
hesap 1975 yılma kadar götürülürse, o yılki 
bütçe tu tan bu yılki bütçenin takriben iki mis
li olacak ve bu hesaba göre 1975 yılında Millî 
Eğitim hizmetlerinin giderlerini Devlet Bütçe
sinden karşılamak imkânı bulunamıyacaktır. 

Bu yıl ilkokullarda asıl yedek subay ve eğit
men olarak 68 488 öğretim üyesi çalışmıştır. 
Bu bir yıl evvele nazaran 7 838 fazladır. 

Yine 1961 yılında ilk öğretim mezun sayısı 
302 770 tir. Bu geçen yıldan 16 920 aded ve 
% 6 fazladır. Bunlara rağmen 1 218 770 ço
cuk öğretimden ve 12 789 köy okulundan mah
rumdur. 

Orta - lise öğretimi de aynı durumdadır. Bu 
kadrolarda son bir yılda talebe artışı 57 973 tür. 

Faal kadrolarda 7 782 mevcut öğretmene 
karşı 7 132 öğretmen yeri boştur. 

Bina ihtiyacını karşılamak çok uzak bir ha
le gelmiştir. Yüksek öğretimde de durum aynı
dır. 

Sayın arkadaşlar; rapordan iktibas ettiğim 
şu satırlarla çizilen tablo pek iç açıcı göriinmi-
yor. Fakat hemen ilâve etmek yerinde olur ki, 
çağımızın en müterakki memleketlerinde de bu
gün bu konularda gayeye ulaşılmış değildir. 
Bunu zikretmekten maksadım asla oluru ile ik
tifa etmek mânasına değildir. Aksine betbinli-
ğe düşmeden, heyecan ve ümitsizliğe kapılma
dan azimle, sükûnetle hedefimize doğru ilerle
mek lüzumunu ifade içindir. 

Raporda: «Karadeniz Üniversitesine öğretim 
elemanı yetiştirmek için dış memleketleri 42 öğ
renci gönderilmiş, 1962 de 20 öğrenci daha gön
derilecektir. Ayrıca bu maksat için İstanbul 
Teknik Üniversitesinde 42 öğrenci okumakta
dır.» denildikten sonra: «Bugün memleketimiz, 
toplumumuz, yüksek kalite ve vasıfta Batı dü
şüncesi ile mücehhez, Batı anlamında aydın, ka
liteli personelin sıkıntısını çekmektedir.» denil
mektedir. 

Bu ifadelerin mânası ilim disiplini ile düşün
cesini ve böyle derişmez kanunların sırrına er
mesini bilir hükmünü ancak vicdanının mura
kabesi altında verir, teşebbüs kabiliyetiyle fa
zilet sahibi vatandaş demek olacaktır. 
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Şüphesiz yabancı memleketlerle kültür alış I 

verişi pek mühim ve hayatidir. Fakat yukarı
da zikrettiğimiz gayenin sadece ve yalnızca Ba
tıya çok miktarda öğrenci göndermekle ısmar
lama temin edilebileceğine inanmak da müşkül
dür. Üniversite hocasının bütün dünyaca uzun 
tecrübelerle teessüs etmiş usullerin ince tefer
ruatından vazgeçmeden temin edilmesi zarureti
ni ifade etme'k yerinde olur. 

Kültür dâvalarında, kavramları bariz hakla
rı ile kendi bünyelerinde mütalâa etmek, siste
mi kurarken prensibi asla gözden kaybetmemek 
gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; bir medeni cemiyetin 
kültür karakterini veren âmil, onun bütün ha
yati faaliyetlerinin maddi, mânevi sahada ya
ratarak meydana getirdiği verilerdir. Bu veri
lerin müesseseleştirilerek hıfzeddlmesi yaratma 
gücünün, canlı tutulması için lâzımdır. Kişi, 
içinde yaşadığı cemiyetin etkileri altında tec
rübe kazanır, başarmaya yetişir. Onun ç-evresi 
ile uyuşamaması bir hastalıktır. Kültür mües
seseleri ıher şeyden evvel üzerlerinde mensubu 
oldukları cemiyetlerin rengini aksettirirler ve 
cemiyetteki yeni gelişmelerle açılan yeni kad
rolara yeni unsurlar getirirler. Böylece, nor
mal münasebetler halinde çeşitli cemiyetlerin 
karşılıklı etkileri ahenk içinde gelişir. Bütün 
bu gelişmede geniş anlamında kültür müesse
selerinin, bilhassa mekteplerin rolü büyüktür. 
Mektepte insan zamanın derinliklerinden, me- J 
kânın genişliklerinden derlenmiş müktesebatı I 
ile bilgi hazinesini zenginleştirir. .Ancak, ve 
ancak görülüyor ki bu oluşma, mektebi kendi 
tabiî, fonksiyonları dışına zorlamamayı icabet- I 
tirir. Mektep, ancak anahtarlar verir, onları I 
maharetle kullanmaJk mümaresesini hayat öğ- j 
retir. Bu itibarladır ki, bütün dünyada yüksek I 
tahsile dayanan serbest meslek diplomalarını | 
almış gençlerin, resen çalışma yetkisini alma- fi 
dan önce mektep dışında, yaşayacakları mes- f 
lek hayatlarının tabiî şartları içinde gereği ka- S 
dar uzun bir tahkikata tâbi olmaları ve sonun- I 
da sicil almaları hususu usul olarak tesbit edil- I 
mistir. Mektebin başlı başına bir gaye olurcası- I 
na zorlanması hali, Almanların Versehulumg 
dedikleri bir inkişafla, dar görüşlü, katı, intıba-
'kı zor bir nevi taassup ehli yaratır. Kültür faa- I 
liyetlerinin, cemiyetin kendi hayatının zaruret
leri ve neticeleri olduğu ve kendinden ayrı ol- | 
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madiği ve olamıyacağı mütearifedir. Ve Ana
yasamız vicdan hürriyeti, düşünme hürriyeti, 
düşündüğünü yapma hürriyeti, öğrenme hürri
yeti, öğretme hürriyeti mefhumlarını hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Şimdi belki de coğrafî 
durumunun bir imtiyazı olarak, tarih bütünlüğü 
içinde inkişafını yapabilmiş, bir numune diye 
İngiltere'de öğretim müessesesinin inkişafını kı
saca gözden geçirilmesine müsaade rica edece
ğim. 

İngiltere'de öğretim, zahirde paradox'tur, fa
kat yakından tetkikinde tabiî olan bir inkişaf gös
termiştir. Bu inkişaf iptidada sadece Oxford'a, 
Cambridge'e münhasır bir elite sınıfın teşki-
liyle 12 nci asırda başlar. 16 ncı asırda üniver
sitelere hazırlayan müesseseler daha geniş bir 
daireye sirayet eder. Ancak, 19 ncu asır sonla
rında millî bir mahiyet alarak bütün memleket 
sathına yerleşir. Bugün modern müesseselerle* 
Ortaçağdan kalmış müesseseler yanyana yaşar
lar. Fakat pahalı, yatılı ve yüksek kültür veren 
bu müesseselerin kadrolarının üçte bir kısmı, 
çeşitli kaynaklardan tahsis edilmiş burslarla üc
ret veremiyecek durumda bulunan mümtaz ta
lebelere mümkün kılınmıştır. Böylece sosyal ada
let eğitim ve öğretim sahasında gittikçe artan bir 
tempo ile geliştirilmekte bulunmuş ve memleketin 
elite tabakasının seçimini bütün halk sınıflan 
arasından seçmek imkânı sağlanmıştır. İngiltere'
de Devletin maarifle meşguliyeti, 19#ncu asrın 
sonlarında, sosyal adalet anlpmı ile gelişen hare
ketler neticesi başlamış ve ilk defa 1873 de ilk 
meiktep tesis etmek istiyen hususi teşekküllere 
senede 20 bin sterling p'hi mütevazı bir vnTa
dımda bulunulmuştur. 1902 den sonra Devlet 
orta öğretim örgütünü kurmuştur. 

İngiltere'de Devlet Üniversitesi yoktur. Yal
nız. Devlet üniversitelere vardım yanar. 1937 de 
İngiltere'de Devletin mekteplere yardım toplamı 
106 800 000 îsterlindir. Bütün bu müesseseler, 
devletin genel hatlarıyla verdiği esaslar dâhilin
de, kendi özel tasarruflarım geniş olarak kulla
nırlar, böylece vatandaş çocuğunu çeşitli alterna
tifler arasında istediği mektepte okutma imkânı
nı, Profesör kendi sahasında tasarruf ve öğretme 
hürriyetini sağlamış olur. ingiltere'de her Pro
fesör .meslekî şeref mevzuatı, aklıselim hudutları 
içinde nazari ve ilmî irtifalardan sosyal ve po« 
litik kanaatlerini ifade eder» 
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dan sonra ifadesini istediğimiz husus belirtmiştir. 
Devletin bu çok ve pahalı işi tek elden başarma
sına gücünün yetmiyeceği aşikârdır. Şu hale, ce
miyeti kendi işi ile alâkalandırmak zaruridir. Ka
naatimizce vakıf müessesesi yeniden canlanarak, 
mektep yaptırma derneklerine yardımı artıra
rak ağırlığı oraya kaydırmak, dernek ve 
okul - aile birliklerini mektep meselelerinde 
tedricen daha salahiyetli kılmak zaruri ola
caktır. Bu yönden müsait bir gelişmenin şartı, 
şüphesiz bu sahada tesis edilecek muafiyetler 
ve imtiyazlar olacaktır. Sosyal yardım saha
sında âmme hizmeti görecek yardım ve yatırım
larda bu muharrik unsur şarttır. 

Bu mevzuda, temas lüzumunu duyduğum di
ğer bir mesele, mektep ve Devlet memurluğu 
konusudur. Bizde, okumanın gayesi; sanki Dev
let kadrosunda yer almak içindir. Bu husus 
ingiltere'de 1850 - 1870 aralarında Lord Macu-
lay, Sir Charles Trevelyan tarafından kurulan 
bir sistemle şöyle halledilmiştir. Aynı meseleler 
Amerika Birleşik Devletlerinde de mütenazır 
olarak Pendelton Kanuniyle halledilmiştir. 

Memur idari bir komisyon tarafından âm
me ve açık bir müsabaka ile seçilir. Bu müsa
baka memur alınacak sahanın özel bilgisine has 
değildir. Umumi kültür, şahsiyet ve sicil dos
yası gibi işe ehliyet vâdeden esaslarda tekemmül 
ettirilir. Memuru, tarafsız ve işinin ruhuna 
sadık olmasını temin eden ve her nevi suiisti
malden koruyan şiddetli kanunlar, talimatlar 
ve bildiriler silsilesi vardır. Nihayet memu
run âmme hizmetine ait işlerinin hesabını idari 
mahkemelerde değil, umumi mahkemelerde ver
mesi esası müessir bir unsur olarak müşahede 
edilmektedir. İngiltere'de idari kaza yoktur. 
Bu meselenin halli sadece maarifin kendi esas 
maksadına ircamı temin etmekle kalmıyacak, 
bir taraftan serbest ferdî çalışmaları tesbit eder
ken, diğer taraftan umumi huzurun temininde 
mühim bir âmil olacaktır, öğretmen yokluğu 
karşısında, tabiî öğretmen kaynaklan olan 
üniversitelerin uygun fakültelerinde öğretmen
lik sertifakası ihdası, aynı meselenin liselerde 
de düşünülmesi pek tabiîdir. 

öğretmenlerin kendi öğretim yuvalarında 
barmabilmeleri hususunun bir esas olarak tes-
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bitinin lüzum ve zaruretine işaret ederken yeni 
yapılacak mektepler arsalarının geleceği muh
temel inkişaftan da itibara alınarak, mümkün 
olduğu kadar, geniş sağlanmasının lüzum ve 
ehemmiyetini belirtmek isterim. 

öğretim kademelendirilmesinde rapordan al
dığımız şu istatistik şayanı dikkattir: Orta Meslek 
ve Teknik okullarında okuyanların memleketi
mizde ovanı % 18 'tür. Bu nisbet, Yunanistan'da 
% 20, italya'da % 30, Almanya'da ise % 64 tür. 
Bu rakamlar, Orta öğretim kanallarını bariz ola
rak göstermekte ve bu sahaya ehemmiyetle doku
nulması gerçeğini işaret etmektedir. Mekteple
rin kademelendirilmesinde lisenin özel karakte
rini müşahede etmek, onu üniversitenin eşiği 
ieıînde mütalâa etmek tabiî olacaktır. Böylece 
diğer memleketlerde de oldu Şu gibi hem elite 
sınıfının seçiminde hem de öğretimin yürütül
mesinde maksadına nvgun kalitede temini im
kânı saklanacaktır. Köylerde, gereğince yetiş-
tlirilmi'S imara ve öğretmenin yanyana getiril
mesi lüzumunu, bölge yatılı okulu sayılarının 
artırılarak üzerinde ehemmiyetle durulmasını, 
gezici kursların maksatlara!dan uzaklaştırıl
madan faalivet sahalarının yaygınlaştırılmasını 
ve ilköğretimde halk eğitiminde, orduda yapı
lan öğretimin sistemi en erek gereğince kıymet
lendirilmesi hususuna bilhassa işaret etmek is
terim. 

Güzel sanatlara yönelen alâkanın ve mü
zelerin memleketimizde yayılması hususunda 
canlanan istidadın her şehrimizde şimdiden ec
dat yadigârı, bir dadı a ele geeemez ki vm etli 
metrükâtm, mütevazı de olsa bir eatı altında 
tonlanması seklinde tatbika konnlabilmesini ve 
bunların mahallin mehabetine nvgun bir şekilde 
yerleştirilmesi gayretlerini şükranla telâkkiye 
şayan görüyoruz. 

Kendi disiplini içinde inkişaf etmekte olan 
Aukara'da'kı Millî Kütüphanenin bir Merkez 
Kütüphanesi fonksiyonu olması bütün memle
ket kütüphanelerinin ilmî birliğinin saklanması, 
ic ve dış ilim münasebetlerinden haberleşme 
'islerinde gereğince teçhiz edilmesi hususunun 
ehemmiyetine işaret ederken, sözlerime muade
let konusunda' geniş anlamında bir düzenin te
mini hususunda gereken çalışmaların tezeîden 
tahakkuk ettirilmesi temennisi ile son verir, 
cümlenizi saygı ile selâmlarım. 
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GRUPU ADINA HALÎT SARIKAYA (Çanak 
kale) — Pek muhterem Başkan, pek muhterem 
senatörler, pek muhterem Millî Eğitim Bakanı 
ve pek muhterem Millî Eğitim erkânı; muhte
rem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesini incelediğimiz şu sırada memleketin en 
önemli bir dâvası olan, tarım dâvası gibi, millî 
eğitim dâvası ve seferberliğini ele aynı pota 
içine alarak incelemek durumundayız. 20 daki
kalık bir zaman içinde mütalâamı arz edeceğim
den, özet yapmak mecburiyetinde kaldığım içi ı 
edebiyatçıların bir kaide olarak kabul ettikleri 
şu tâbiri ele alarak «teşbihte hata olmaz» fetva -
smca üç esas noktada toplıyacağım. 

Arkadaşlar, her üçünün esas kaynağı bu üç 
noktada şöyle göze çarpmaktadır: Birinci nokta 
tekne meselesi, ikinci nokta mürettebat meseles", 
üçüncü nokta da kaynak meselesidir. Bunların 
kısa izahlarından sonra temennilerime geçe
ceğim. 

Arkadaşlar; tekne meselesi okul, kreş, pre
vantoryum, kitaplık, müessesedir. Fakat, mo
dern anlamiyle araç ve gereciyle lâboratuvarı 
ile bir bütündür. Biri eksik olduğu zaman bu 
yapı yok olur. Bunlar nereden sağlanacaktır? 

Arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanlığının, 65 
milyon lira olarak takdir ettiği bütçe, belki 
büyük bir zaruret karşısında, kabul ediyorum, 
4,5 milyon liraya indirilmiştir. Bu miktar para 
ile elde mevcut teknenin tamirine bile imkân 
yoktur. Bunu neye bağlıyacağız? Bunu da biro7 
sonra kaynak kısmında arz edeceğim ikinci 
husus mürettebat, eleman meselesidir. Durum 
o kadar fecidir ki, eleman meselesi bugün öğret
men yedek subaylar vasıtasiyle kısmen de olsa 
izalesine çalışılıyor. Orta tedrisatta bugün 
6 760 esas öğretmene ihtiyaç vardır. Bakanlık 
Teftiş Kurulunda çalışmış olan arkadaşlarımız 
yakînen bilirler; en az elemanla çalış
makta olan bu kurulu ele alarak du
rum hakkında Yüksek Senatoyu tenvir etmek 
isterim; 1932 yılında genel müfettişlik adı ve
rilen Bakanlık Teftiş Kurumunda çalışan arka
daşların, mevcudu ancak 27 idi. 175 okul vardı. 
2 400 öğretmen, 41 827 öğrenci vardı. Bugün ise 
1962 senesinde 1 309 okul, 19 168 öğretmen, 
514 928- öğrenci vardır. Bu şekilde okul, öğ
retmen ve öğretici artışına paralel olarak müfet
tiş sayısı da artırılmış bulunsaydı 200 ü müte-
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caviz müfettişin iş başında bulunması lâzımge 
lirdi. Halbuki bugün bu miktar sadece 61 den 
ibarettir. Bunun da 5 i hariçte bulunmaktadır. 
Bu müfettişlerin 30 kadarı 5439 sayılı Kanun
dan faydalanarak orta öğretimde vazife göreu 
öğretmen arkadaşlardan alınmak suretiyle yani 
teftişe memur edilmek suretiyle personelde ça-
lıştırılmaktadr. Bununla ne yapılabilir? Tasav
vur ediniz arkadaşlar, bu vazifeli arkadaşlar 
numune olacaklardır. İkaz, irşad ve rehberlik 
edeceklerdir, öğretim ve eğitimle inceden ince
ye meşgul olacaklardır. Halbuki bir seneden 
beri vukua gelen tahkikat olaylarını incelemek 
ve raporlarını yazabilmek için gece gündüz çı-
lıştıkları halele bu esas görevlerini yapamamak 
durumundadır]ar. Hasılı, teftiş kadrosu çık
mazdadır. Bugün Millî Eğitini Bakanlığının 
3 milyon 400 bin öğrencisi vardır. Bu demek, 
3 milyon 400 bin aile var demektir. 28 milyo
nun 19 milyonu bu işle ilgilidir. İktisadi Devlet 
Devlet Teşekkülleri dâhil, Türkiye'deki bütün 
memurların yarısına yakın bir kısmı Millî Eği
tim Bakanlğma bağlıdır. 

Bu işi nasıl halledeceğiz? 
Arkadaşlar, bunu ancak 3 ncü plânda arz 

edeceğim husus halledecektir. Bunu halletmek 
için efkârı umumiyede ne tesir yapar düşüncesi 
bizi meşgul etmemelidir. Bütün Bakanlık teşki 
lâtmda bulunan personel de milî eğitimin kade
meleri arasından geçmiş aydın kişilerdir. Burun 
dışında basın ve matbuat bu işi nasıl karşılıya-
cak diye düşünülmez. Çünkü bendeniz bir 
bakıma matbuatı bir halk üniversitesi olarak 
telâkki ediyorum. Vatandaş da bu kaynaklar 
üzerinde emin olunuz sevgiyle duracaktır vo 
tepki göstermiyecektir. 

Eğer Devlet bütçe kaynaklarına dayanarak 
bu müesseseyi en mütekâmil bir hale getirme 
imkânı yoksa ne yapacaktır? 

Arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi demok
rasiyi site devlet şekliyle idare eden İsviçre 
Kantonlarında bunu şu şekilde idare etmişler
dir. Muayyen millî ve dinî bayramlarda, pas
kalyalarda Pul Resmi ile. Millî eğitime bunu 
tahsis etmek suretiyle, arkadaşlar, basit bir 
kuruş istiyorum. Sadece bir kuruş. Akar yakı
tın bir tek cinsine yani benzine bir kuruş mil
lî eğitim, resmi olarak koysak emin olunuz ikti
sadi âlemde bir tekini yapamadığımız bu okul
ların hepsini inşa eder ve memleket Hazinesi 
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büyük bir yükten kurtulur. Bu fikri bana ve
ren arkadaşım eğitim işleriyle ilgisinden dola
yı daima benimsediğim arkadaşım Sayın Meh
met özgüneş/tir. Dana başka neler hatıra gele
bilir arz edeyim; sgara paketlerinin 20 yerine 
19 oluşu, sinema, spor totonun niçin yüzde biri 
millî eğitimin inşaatına tahsis edilmesin? Ben 
millî eğitim ailesi arasında 37 sene vazife gör
müş bir arkadaşınızım. Bugün huzurunuzda bü
tün millî eğitimcilerin duyduğu yegâne büyük 
inşirah ve hazzm mânevi haz olduğunu duyan 
arkadaşınızım. T. B. M. Meclisinin kutsal ça
tısı altında 41 öğrenci evlâda sahip bir hoca
yım. Bunun, 35 i Millet Meclisinde ve 6 sı da 
siz mümtaz heyeti ayan arasında senatör ola
rak bulunmaktadır. (Bravo, sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar, Millî Eğitim dâvası Türki
ye'nin kurtuluş davasıdır. Bu dâva, 1 015 te 
ımensubu olmakla şeref duyduğumuz Oğuz Türk
lerinin 24 Boyunun Anadolu'ya adım atmasıy
la başlamıştır. Daima Türkiye, iki büyük un
surun kuvveti sayesindedir ki, istiklâlini ve is
tikbalini temin etmiştir. Eskinin Timar Teşki
lâtı kapu kulu dediğimiz bugünün şanlı millî 
ordusu, istiklâli dünün ulema dediğimiz bugü
nün aydın kimseleriyle fikrî ordu istikbali sa$-
lıyacaktır. Türklüğün ateşini daima bu iki bü
yük unsur kuvvet tâyin etmiştir. 

Arkadaşlar, geçen gün Ferit Alp'iskender 
arkadaşımız bir konuşmasında «Demokrasi In-
gilterede ilk temelini Magna Karta ile 1215 te 
attığını» ifade buyurdular. Bizim de Magna 
Kartamız 1839 yılında Büyük Reşit Paşa'nm 
Grülhane Hattı Hümayuniyle atılmıştır. Birçok 
aydınların, mümtaz şahsiyetlerin, vefalkâr ve 
fedakâr öğretmen zümrelerinin üzerindeki hi-
taplariyle gönülden ve içten duymasını ve du
yurmasını sağlamıştır. Büyük Reşit Paşayı ele 
alalım. Büyük Namık Kemal'in bir vecizesini 
öğrencim iftihar duyduğum ve bugünkü arka
daşım Cahit Okurerden geçen gün dinlediniz. 
İstibdat devrinin büyük öğretmeni ve yüce 
şairi Tevfik Fikret, bugün bu iştiyakı şu söz
lerle içimize akıtıyor : 

Cehlin, gecenin ebedî hadimiyiz; 
Hadimi ilmiz, fikr ordusu, feyz ordusu, nur 

ordusuyuz biz. 
Meşrutiyet devrinin büyük sosyologu Ziya 

Gökalp'm gene bir şiirini bir arkadaşımız oku
dular. O da kendinin hislerini duyarak bu 
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zümre üzerinde duyurmuştu. Arkadaşlar, bir
çok felâketlerden geçtik, vatan gitti, post gitti, 
bir yaman kaptan çıktı, eşsiz kahraman Ata
türk bugünkü postu, genç, dinç Türkiye'yi kur
tarmaya muvaffak oldu. 

O, bütün tarihî hitabelerimde, vecizelerinde 
öğretmeni bağrına bastı. Bizi, ancak kurtaracak 
yol Kemalizm'dir, Kemalizm olacaktır. Nasıl 
ki, o en büyük öğretmenliği, 1928 de başöğret
menliği üzerine alarak yaptı. Ve ondan sonra 
fikir adamlarımız öğretmenlik üzerinde ısrarla 
durdular. 

1 ndi Meclis açıldığı zaman, Atatürk, iki 
büyük şairimizin şiirini terennüm etmişti, - bun
lardan birisi, yakında ölen vatan şairidir. - öl
mez bu vatan, farzımuhal Ölse de hattâ çekmez 
kürenin sırtı o tabutu cesîmi diyendir şair, 
ölüm döşeğinde, şu manzum hitabeyi okumuştu: 

Bazaıı ölüler yundu korur, bazan da sağlar 
Göz nuru karışmasa da, şahadet kanı ağlar. 

Yoksulluğun ufkumda erirken de, mağrur 
Sensin o hazin nur, o derin nur, o büyük nur. 

Hoşnutsun, eğilımiş okuyorsun, yazıyorsun 
Ey terli alın, ey güneşin öptüğü insan. 

Şiddet aramaz, şan aramaz, nam aramazsın 
Cemiyetin omuzunda da yokmuş gibi azısın. 

ilmin sesi haykırmaz, ilim şarlatan oltmaz 
Sessizde seven yoksa, vatan hiç vatan olmaz. 

Sen yurdunu haykırmıyaraık sessiz seversin 
Kalmışsa eğer ömrüm, tanınım sana versin. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de mîllî eğitim 
dâvasını mlilletçje kaynak olarak ele almak zo
rundayız demiştik. Simidi temennilerime geçi
yorum. Bu temennilerime geçerken şu fikri or
tadan kaldırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarılkaya üç dakikanız 
kaildi. 

HALÎT SARIKAYA (Devamla) — Nef-i 
hazine meselesi. Nef-i hazineyi Anayasa tasrih 
etmiştir, arkadaşlar. Nef-i hazine mademki 
Anayasanın sarahati karşısında Devlet sosyal 
Devlettir. Millet için nefi hazine, memleket 
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için nef'i hazine, Devlet için nef'i hazine demek
tir. Bugün mümtaz mevkiye çıkmış elit maliye 
uzmanları bu duyguyu duyar. Fakat alt taba
kalarda bu zihniyet devam etmiştir. Kısaca söy-
liyeyim; Fatih Balkanları ele geçirdiğü zaman 
o Büyük Kahraman Bosnalıların toptan müslü-
man olması teklifi karşısında Hazinenin dayat
masına karşı durmuş ve Bosnalılar toptan müs-
lüıman olmuşlardır. Fatih devri nerede, bu devir 
nerede arkadaşlar. O devir bir muslini devri 
idi. O zaman böyle bir teklifin kabulü ile cizye 
kalkacak, haraç kalkacak, gelir nereden gele
cek, diye Hazine fcryadetm'işti. Asırlar sonra 
Fransız İhtilâlinin milliyet prensipleri milleti 
vahide gidecek müıslüm milleti vahide haline 
gelecek kütleyi gayrimüslim kütle halinde bul
duğu için neticede bütün ülkeler elden çıkmış
tır. Yoksa, bu yenilgiyi Türk Ordusuna yükle
mek hiçibir zaman doğru değildir; en büyük 
düşmanlığı nefÜ hazine oynamıştır. 

Arkadaşlar, bu bakımdan kaynaklar üzerin
de durulması gerek; bilhassa bugün sinei safı 
milletten çıkmış, bir timsali ismet ve bir millî 
kahraman başımızda Ibulunuyor. Kendisinden 
(bekliyorum, bu kaynaklara el koyacak olurlar
sa emin olunuz bütün millî dâvaları kökünden 
halledebilir. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Başkanın ikazı 
üzerine bir istinhamda bulunacağım. Bu kürsü
de konuşacak Senatör arkadaşların vaktin gel
diğini bilmelerini temin için tam karşımdaki 
avizenin yanma bir saat koymaları hususunu 
lütfen emir buyururlarsa çok memnun oluruz. 
Hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımızın ikazlarına 
teşekkür ederiz. Yalnız Riyaset Divanı Umumi 
Heyetinizden aldığı kararları mutlak bir emir 
•telâkki eder ve buna riayet eder. 

İHSAN AKPOLAT (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına 
başta Heyeti Cel'ilemiz olmak üzere, Millî Eği
tim camiasını ve Türk gençliğini hürmetle se
lâmlarım. 

Maarif, millî kültür ve mânevi hayatımızı 
bütün cepheleriyle ihata eden (bir ibütündür. 
Eğitim ve öğretim ise sadece (bu (bütünün bir 
bölümüdür. 

Dünyada hiçbir yaratık insan oğlu kadar 
uzun bir ihtimama ve terbiyeye muhtaç değil-
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dir. Bu bakımdan her cemiyette olduğu gibi biz
de de maarif sisteminin mükellefiyetleri ağır, 
fonksiyonu mühim ve bu teşkilât içinde vazi
fe alanların mesuliyetleri (büyüktür. 

Şunu ifade etmek isterim ki, daima (tecrü
be neticesini beklemek zarureti yüzünden, Tan-
z'imattan bu yana ampirik (bir (bilgi ve deneme 
zihniyeti içinde maarif gemimiz alabora olmak
tan kendini sureti kafiyede kurtaramamışitır. 

Şu anda ortaokullarımızın fena olduğunu, 
liselerimizin iyi olmadığını, yüksek tahsil mü
esseselerinden çıkanların bizi tatmin etmedikle
rini ve işsiz kaldıklarını görerek üzülüyoruz. 

200 yıldan beri Garplaşma arzumuza rağ
men, bunda muvaffak ol anlayışımızın sebebi: 
Bir zihniyet, bir görüş ve düşünüş farkından 
ileri gelmektedir. Biz Garbın şekil tarafını al
mışız, fikir sahasında ilmî ihtisasa dayanan bir 
zihniyet kuramamışız. (Kaliteli ve birinci sınıf 
ilim adamlarından 'mahrum bulunmamız esefle 
ifade edeyim ki, okullarımızı «Mahrec-i Aklâm» 
olmakta kurtaramamıştır.) 

Tek partili hayattan çok partili hayata, 
nisbî temsile, Anayasaya, serbest seçimlere, in
san hak ve hürriyetlerine, kavuşma; siyasi ve 
içtimai varlığımızın, sadece zarfını teşkil eder... 

Demokratik (bünyemizin mazrufu ise, dav
ranışlarımız âdet ve itiyatlarımız hulâsa olarak 
tefekkür ve hareket tarzlarımızdır. 

«Bütün Idünya milletleri, gençliğe musallat 
olan serkeşlik ve ahlâksızlık üzerinde çareler 
ararken; biz necip Türk gençliğinin daha mü
kemmel bir hale gelebilmesi için ne gibi bir 
tedbir aldık f Memleketimizde hudutları tâyin 
edilmiş bir ahlâk müessesesi kurabildik mi? 

Hayır arkadaşlar, hayır; 
Aile olarak, cemiyet olarak, vekâlet olarak 

daima öğretmenlerin disiplin tedbirlerine ıkarşı 
mukavemet suretiyle Türk ahlâk ve ananesin
den fedakârlığa kalkıştık. 

Her kazada ortaokul, her Vilâyette lise açar
ken; bir çığ gibi büyüyen mezunların devam 
ve ikmalini arzu ettikleri üniversiteler düşünül
memiş veya lâyık olduğu önemle ele alınmamış
tır. Bu yüzdendir ki, diplomalarını ceplerine 
sokmuş evlâtlarımızın günlerce zafer anıtı önün
de, kendilerini açlık ve susuzluğa mahkûm et
mek suretiyle 'beklediklerine üzülerek ş'ahidol-
duk... 
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îşin en acıklı tarafı; bu gençlerin çoğu, 

-matematik, fizik, kimya felsefe ve tabiîye ders
lerini okumadan liseden mezun olmuşlardır. 

Ne yapacağını, nereye başvuracağını bile-
miyen bir yan münevver işsizliği ortaya çık
mak üzeredir. 

Kıymetli arkadaşlarım ; 
Üniversitelerimiz, bugünkü durumiyle ihti

yaca cevap verebilecek kudretten uzaktır. Lise 
ve üniversitelerde imtihanlar müsamahalıdır. 

Mezun olan çocuklarımızda ahlâki salâbet 
başta olmak üzere, ilmî üstünlüğü de aramak 
ve mutlak olarak bunların gelîşımesini sağlamak 
en büyük memleket vazifesidir. 

Bugün fakültelerimizin dersane, lâboratuvar 
ve kütüphane durumları; buralara devam eden 
gençlerimizin ilmî ve fikrî faaliyetlerine imkân 
verememektedir. Sınıflar çok kalabalıktır. 

Yedek subay hakkının alınması, liseden son
ra okumıyacakları dahi üniversiteye girmeye 
zorlamıştır. 

Bu durum karşısında mevcut üniversiteleri 
miz, taşıdıkları isimlere layık, hakiki birer ilim 
müessesesi haline getirilmelidir. Bunun için de : 

1. Uzun vadeli bir plânla ilim sistemi an
ane ve ahlâkı tekevvün etmiş olan Avrupa ve 
Amerika'ya kıymetlerimiz* göndermeli, bunlar 
yalkmdan takibedilmeli, tahsil ve ihtisaslarını 
tamamlayıp dönenler; üniversitelerimizin mah-
rut kaidesini genç öğretim üyeleri olarak teş
kil etmelidirler. Bugünkü haliyle üniversitele
rimiz de gerçek anlamda ilim yoktur. Eleman
lar yetişmiyor, yetiştirilemiyor. 

2. Memleketimize ait mevzular ve mesele
ler üzerinde araştırmalar yapmak, hakikî ilim 
havasını yaratmak ve yaşatmak, halka rehber 
olmak, düşünce ve fikir mahsullerini kıymet-
lendirtmelk amaciyle, « (Araştırama enstitüleri) 
kurulmalıdır. 

Bu suretle Avrupadan dönen gençler şura
ya buraya 'serpiştirilerek heder edilımiyecekler, 
"kendilerine bahsedilen çalışma zemini üzerinde 
ve çok kıymetli âlimler nezaretinde yetişmek 
suretiyle üniversitelerimizi de bugünkü deru-
mundan kurtarmış olacaklardır. 

Türk milleti olarak, milyonlarca okur - ya
zardan ziyade, çok daha az sayıda hakiki ilim 
adamına muhtacolduğuımuz bir haikikattir. 

3. Üniversitelerimizdeki asistan, doçent ve 
profesör kadroları behemehal artırılmalıdır, 
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4. Ankara ve İstanbul'daki üniversiteler 

(Ana üniversite) durumunda kalmalı, terfi 
eden asistan ve doçentler mutlaka Türkiye'nin 
Şark ve Garbını tefrik etmeksizin, açılmış ve
ya açılacak üniversitelerde muayyen bir süre 
vazife görmelidir. 

5. Gençliğe ve memlekete rehberlik yapa
cak ilim adamlarına ihtiyacımız olduğunu arz 
etmiştim. 

Nitekim, mektepler açmak, öğrenci sayısını 
yüksek görmek sevinilecek hâdiselerdir. Fakat 
esas olan onları yetiştirecek öğretmenlerdir. 

öğretmenleri, hayatları boyunca ıstırap ve 
maddi silkinti içinde yaşatmaya kimsenin hak
kı yoktur. 

Bunun için millet olarak maddi fedakârlık 
ta bulun aeaiksak bunu önce öğretmenlere tanı
malıyız. 

6. Üniversitelerimizin kendilerini umuımi 
eğitim sistemine uydurmaları lâzımdır. Yoksa 
eğitim sisteminin üniversiteye uyması beklene
mez. 

7. Türk ailelerinin % 90 ı çocuklarını pa
ralı olarak üniversitelere devam ettirmek im
kânından mahrumdurlar. Binaenaleyh bütün 
bakanlıkların burs verme hususunda müşterek 
bir karara varmalarını ve birçok istidatların 
«Burs adedini ar tumak suretiyle» körlenmele
rine meydan vermemelerini temenni etmekte
yiz. 

8. Gençlerimizi otel köşelerinden- nâmüsa* 
it mahallerden kurtarmak için öğrenci yurtla
rına da önem vermeli, bilhassa yurtlara kuv
vetli bir disiplin havası hâkim kılınmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu önemli dâva
ya müessir bîr çare bulacağına ümitle bafonmk-
tayız. 

9. Gözümüz kadar sevip, üzerine titrediği
miz Türk gençliğini basit hesaplar peşinde koş-
turmamaya, ve hassaten politikaya alet etmeme-
ye dikkat etim emiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
15 Kasım 1956 tarihinde Birleşmiş Milletler 

Teşkilâtının temin ettiği 2 uzman ve 4 Türk 
öğretim üyesiyle 50 öğrenciden müteşekkil bir 
kadro içinde faalivete geçen Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi 7307 sayılı Kuruluş Kanuniy
le ilmî ve idari muhtariyete kavuşmuştur. Ha
len bu üniversitenin 4 fakültesinde 82 si yaban
cı olmak üzere 1 018 öğrenci kayıtlıdır. Tedrî-
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sat ingilizce'dir. Şimdiye kadar seçme imtihan
ları Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılmakta 
idi. 1962. - 1963 öğretim yılında bu şehirlere 
ilâveten Samsun, Erzurum, Elâzığ ve Adana'-
da da giriş imtihanları açılmasını yerinde bir 
karar olarak görmekteyiz 

Ayrıca Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
lise ve muadili okullar için fen dersleri öğret
meni yetiştirmesi de memnuniyet vericidir. 

Üniversitenin bir kültür ve eğitim müesse
sesi olarak, bu hayati konuda üzerine düşeni 
bir an önce tahakkuk ettirmesini, bu eğitim bö
lümünün çok yakın bir zamanda fakülte hali
ne getirilmesini beklemekteyiz. 

Koalisyon Hükümetinin bu üniversiteye 
gösterdiği ilgilen dolayı teşekkürü borç -bili
riz. 

Bir nebze de Atatürk Üniversitesinden bah
setmek isterim: Malûm olduğu üzere, Ankara 
Ziraat Fakültesi vaktiyle klâsik, sistemle kurul
muştu. Burada hoca, öğretimle birlikte ilim için 
araştırma yapardı. 

Halbuki Erzurum Üniversitesi (Lantgrent) 
sisteminde kurulmuştur. Yani üniversite, öğ
retim faaliyeti yanında bölgenin kalkınmasına 
müessir olacak bir tarzda araştırma ve teşkilât
landırmalarını yürüterek bir kalkınma mihrakı 
olmaik vazifesini yüklenmiş bulunmaktadır. İş
te bu zaruret yüzünden halen muhtariyetini el
de edememiş bulunan Atatürk Üniversitesine 
Amerikan «istemini temessül etmiş idareciler 
yerine, eski sistemle yetişmiş idareciler tâyin 
edilmemelidir. 

Bu üniversitenin bir aı; önce prensin ve ga
yelerinin gerçekleştirilmesi için, mutlaka muh
tariyete kavuşturulması, öğretim kadrolarının 
takviyesi icabeder kanaatindeyiz. 

Ve Yeni Türkiye Partisi olarak şu kanaat
teyiz ki : 

«Üniversite hocası hakkında karar verme 
yetkisi ilmî heyetlere değil, siyasi bir makama 
verildiği zaman üniversitenin hürriyeti orta
dan kalkar.» 

Senatoyu hürmetle selâmlar, Allah'tan, Ata
türk ilkelerine gönül vermiş Türk gençliğini 
musibetlerden korumasını dilerim... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS — Tüzüğün 86 neı maddesi 

gereğince söz sıramı Sayın Esat Çağa'ya veri
yorum. 
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I BAŞKAN — Buyurun Esat Çağa, 

- ESAT ÇAĞA — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri Sayın Bakan ve 
maarifimizin değerli erkânı, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. 

Yüksek Huruzunuza bir - iki temennide bu
lunmak için çıkmış bulunuyorum. Millî Eği
tim Bütçesini tetkik ettim. Bu bütçenin ana 
hatlarından anlaşılacağı veçhile, Tanzimattan 
beri süregelen zihniyetin hâlâ millî eğitim politi
kamızda devam etmekte olduğunu sezdim. Sis
temimiz ilk mektepten başlıyarak üniversi
teye kadar yüksek tahsil görecekleri bir yan
dan yetiştirmek, bir yandan da meslek erba
inin memlekete temin etmektir. Tanzimattan 
beri de bu, ilk mektep, idadi, darülfünun ve 
meslek mektepleri ile, şimdi de ilk, orta lise 
ve üniveristeler ve meslek okulları ile yapıl
maktadır. Demek ki, bunun gayesi okuma anal-
labetiziminden kurtarma ve bir de mehma-
emken meslek sahibi yapmaktır. Bendenizin 
şahsi kanaatimce, bu temel fikri bugün için 
yeterli bulmuyorum. Maarifimizi, kalkınma ve 
Batılılaşma dâvamızın içinde mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz. Batılılaşma ve kalkınma, 
aşağı - yukarı bendenizce, müteradif lâflar ola
rak kalıyor. Çünkü, ikisini birbirinden ayır
maya imkân yoktur. Batılılaşma veya kalkın-

j mamız için, Ziya Gökalp merhumun, Türkçü
lüğün esasları isimli kitabında pek haklı ola
rak belirttiği gibi, bu, kendi kültürümüze Ba
tının dayanış, istihsal ve çalışma metotlarını 
aşılamakla mümkün olur. Bu, bizi şu neticeye 
vardırıyor; kendi kültürümüzü, kendi hissedi
şimizi yani Türk Milletinin kendine mahsus 

I nabız atışını ihmal etmemek lâzımgeliyor. Bu
nun için köye gitmek lâzımdır. Çünkü, kültü
rümüzün ana temeli, köyde bulunmaktadır. Bu, 
bir. Halbuki bu bütçede bendeniz bunu gö
remiyorum. İkincisi; bütçeden sezilen istika
mete göre, Maarif Vekâletimiz, eski Tanzi
mattan beri gelen usulü takibediyor, aynı za
manda bu bütçe, köy için değil, şehir için, ka
saba için yapılmış bir bütçedir. 

I Soranın Muhterem Heyetinize, acaba köyde 
tam teşkilâtlı bir köy mektebini bitiren köylü 
çocuklarımızdan yüzde kaçı orta tahsile veya 
meslek tahsiline devam edebilir? Bunların kıs-
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mı âzami köydeki tahsilini bitirdikten sonra, 
yine köyde kalır ve bildiğim, öğrendiğini unu
tur. Onun iem ben, bu bütçeyi köyü nazarı 
itibara, almıyan, yani nüfusumuzun üçte ikisini 
üvey evlât durumunda, bırakan bir bütçe ola
rak görüyorum. . Köylüye yalnız ilk mektep 
tahsili vermek, onu okur - yazar bir hale ge
tirmek ne kalkınmamız irin, ne de Batılılaşma
mız irin kâfi değildir kanaatindeyim. Çünkü, 
çocuk mektebi bitirecek, yine köyde kalacak, 
kendi -mukadderatına terk edilecek ve bildiğini 
unutacaktır. Zira köy onu yutar. Köyü, biz oku
tup yazdırmakla hem kültür j e ne rai vermek mec
buriyetindeyiz, hem de köylü, köyünden fazla nü
fus artışı dolayısiyle şehire geldiği zaman, şehir
de işine yarıyacak bilgilerle teçhiz etmek zarure-
tindeyiz. Bu düşünceler bendenizi, bizzarure köy 
enstitüleri fikrine götürüyor. Biliyorum, mevzu 
biraz uzuyor gibi. Fakat üzerinde durmak lâzım
dır. Köy enstitüleri fikrine rücıı etmek demek, 
köy enstitülerinin eski durumunu nakzetmek de
mek değildir. Bu fikri tekâmül ettirmek ve köye 
uydurmak için bir an evvel bu enstitüleri kur
mak lâzımdır. Bunlar öyle mektepler olmalıdır 
ki, iç Kartlardan ayrı olarak, muayyen bir müd
det, meselâ, dört sene köy çocuğunu kültür bakı
mından yetiştirdikten sonra, geri kalan üç sene 
içerisinde ihtisasını da yapmak imkânı hazırlan
malıdır. 

Bu köy enstitülerinden, köy muallimi, köy 
imamı, küçük sıhhiye memuru, hayvan sağlık me
muru, tamirci gibi elemanlar yelişebilmelidılr. 
Bu, yapılmadıkça köylümüzün daima bugünkü 
durumu muhafaza edeceğine ve amprik metot
lardan sıyrıiamıyacağına. istikbalimizin hiçbir 
zaman yeter dereceye varamıyaeağına bendeniz 
kaani bulunuyorum. Bu noktanın, Maarif erkâ-
nmca düşünülmesini rica edeceğim. 

İkinci'olarak üzerinde duracağım nokta ise 
şudur; biliyorsunuz ki, büyük kalkınmalar, büyük 
tercüme faaliyetleriyle olur. Arapların, hükü
metlerini kurduktan sonra büyük tercüme faali
yetlerine girişerek İslâm medeniyetinin doğduğu
nu hepimiz biliriz. Keza Avrupa röııcsansmı bü
yük tercüme faaliyeti doğurmuştur. Bizde bu işe 
lâyık olduğu ehemmiyet verilmemektedir. Klâ
sik eserleri tercüme ediyoruz ama bu kifayetsiz
dir. Merhum Şükrü Bey zamanında Telif ve Ter
cüme Heyeti diye bir lıcyet kurulmuştu. Bu hiç 
inkişaf ettirilmemiş ve olduğu gibi kalmıştır. Bu-
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gün tercümeler tesadüflerin seyrine bırakılmış
tır. Maarif Vekâletinin bu tercüme meselesi üze
rinde durmasını hassaten rica ediyorum. (Jünkü, 
kalkınmamız plânlı ve programlı bir tercüme faa
liyeti /ile mümkündür. 

Hepinizi hürmetle Kelâmlarım efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tiğrel. 

İHSAN HAMİT TİdREL (Diyarbakır) — 
Muhterem Başkan, muhterem Senato üyeleri, 
Muhterem Bakanlar ve Muhterem Maarif erkânı. 
Sözlerime tarihî bir menkıbeyi anlatmakla bağlı
yacağım. Romalı meşhur Büyük Katon her gün 
Senato huzuruna çıkıyor ve «Ka.rtaea yıkılmalı
dır» diyor ve ondan sonra kürsüden iniyornıuş. 
Hakikaten Koma, Kartaea yıkıldıktan sonra hu
zura kavuşuyor. Ben bir Katon olmak iddiasında 
değilim. Ama öteden beri üzerinde durduğum mil
lî bir dâvaya bir Katon nıadiylc tekrar temas ede
ceğim : Zaman, zaman Büyük Meclise getirdiğim 
ve fakat, maalesef bir netice alamadığım bir mil
lî dâvayı bugün de Yüksek Senato huzurunda za
manın bana verdiği müsaade içinde lizalıa çalışa
cağım. Bu dâva da, millî, birliğimizle ilgili bir 
kültür davasıdır. 

Muhterem Senato üyeleri; bit cemiyetin sağ
lam bir surette yaşıyuhilmesi için, bu cemiyeti 
teşkil eden fertlerin şahsi kanaatleri, siyasi kana
atleri ne olursa olsun, muayyen ve müşterek bir 
fikir etrafında toplanmaları şarttır. 19 ııcu asra 
gelinceye kadar, bu fikir din ve iman mefhumun

dan ibaretti. Napolyoıvun istilâsından, sonra bunun 
yerine diğer bir fikir, diğer bir merhum kaim ol
muştur ki, o da milliyetçilik mefhumudur. (Alkış
lar) Esasen milliyetçilik, milletin fertlerini müş
terek bir esas etrafında tophyatı, mütesanit bir 
kütle yapan fikirdi;'. Bu müşterek esas ne olma
lıdır? Şunu ifade etmek /isterim kî, bu esas, mil
letten millete ve her milletin menfaat, ve bünyesi
ne uygun olarak değişen ve tarihî seyri ile bir bü
tün teşkil eden bir mesele olarak karşımıza çıkar. 
Alman milliyetçiliği, ırk esasına dayanır. Fran
sız milliyetçiliği kültür esasına dayanır, isviç-
rede milliyetçilik vatan mefhumuna istinadetmek-
tedir. Amerika'da milliyetçilik demek tâbiyet, de
mektir. Bizde milliyetçilik esası ne olmalıdır1? Bu
nu tesbit edip, Maarif programımıza yerleştir
mek ve yapmak lâzımdır. Bizde milliyetçilik en 
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ziyade 1908 Meşrutiyet İnkılâbından sonra müte-
bellir bir hal almıştır. Bundan evvel zaman za
man mütefekkirlerimizin eserlerinde veya sözle
rinde tesadüf edilen milliyetçilik tohumları mü-
tcbcllir bir hal almış değildi. 1908 İnkılâbından 
sonra, Osmanlı İmparatorluğuna dâhil bulunan 
unsurların ayrılma temayülleri karşısında Türk'
lerde de milliyet şuurunun inkişaf ettiğini gör
mekteyiz. Ancak, milliyetçiliğin lüzumu böylece 
anlaşılmakla beraber, bunun ideolojisi açık bir 
şekilde tesbit edilmemiştir. Ve bu uzun müddet 
devam etmiştir. Bazan ırkçılık, bazan turancılık, 
bazan Anadoluculuk, .şeklinde zaman zaman çe
şitli temayüller göstermiştir. Fakat netice şu ol
muştur ki, Türk milliyetçiliğinin istinadetmek is
tediği esas dâva, tarih ve mukadderat birliği ya
nında kültür ve dil birliği olacaktır. Tarih ve mu
kadderat birliğini uzan boylu izah etmeye lüzum 
yoktur. Ama kültür ve dil birliği mevzuunda bir
kaç kelime ile düşüncelerimi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını, Türk milliyetçiliği
ni tam ve mütekâmil bir hale sokmak için ve bin-
netice Türk milliyetçiliğinin icabı olarak millî 
birliği sarsılmaz bir surette yerleştirmek için, 
memlekette kültür ve dil birliğinin. tam olması 
icabeder. Bu, böyle midir? Maalesef böyle değil
dir. Güneydeki bâzı vilâyetlerimizde Arapça dili, 
Türk dilinden daha ziyade yaygındır. Şarka gidi
niz göreceksiniz ki, Türkçe konuşanların adedi 
son derece mahduttur. Cenup vilayetlerimizdeki 
kahvehaneleri dolaşırsanız, Türk musikisinin in
ce nağmeleri yerine Arab'ın yalellisini duyarsı
nız. Hele Doğu'da dil durumu daha fecidir. Şark
ta Türkçe bilenlerin sayısı % 30 u geçmemekte
dir. Yalnız, tâbiiyet bakımından değil, antropolo
ji bakımdan da bizden olan, fakat ihmalimiz yü
zünden tamamen başka bir şekil almış olan bu 
muhterem halka evvelemirde kendi dilimizi öğ
retmek mecburiyetindeyiz. (Alkışlar) 

Bakın arkadaşlar işin fecaatine : Son bir ista
tistiğe göre, Hakkâri'de halkın % 98,85 i Kürtçe 
konuşur. % 45 i Türkçe konuşur. Van'da % 74,57 
si Kürtçe, % 24,55 i Türkçe konuşur. Urfa'da 
konuşulan yüzde 61,08 kürtçeye karşılık türkçe 
konuşanlar yüzde 32 dir. Diğer vilâyetlerde de 
durum aşağı - yukarı böyledir. Yalnız, benim 
memleketim ve Ziya Grökalp'm memleketi olan, 
- üzülerek, büyük bir azap ve teessür duyarak söy
lüyorum - Diyarbakır'da yüzde 70, 41 kürtçe, yüz
de 28, 1 türkçe konuşulur. Şu rakamlar, işin ne 
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kadar feci olduğunu çok güzel göstermektedir. Şu 
halde maarifin, umumi bir programla değil, hu
susi bir programla, bu memlekette Türk kültü>ü-
nü ve Türk dilini yayması lâzımdır. Muhterem 
Esat Çağa arkadaşımız çok güzel konuştular. Her 
köyde bir mektep açılması hayalîdir, bir netice 
istihsal etmez. Köy enstitüleri bizi ürkütüyorsa 
başka bir hüviyetle bölge mektepleri açalım ve 
bunları çoğaltalım. Bu suretle kültürümüzü mem
leketin her tarafına yaymak ve oralarda harsı
mızı, dilimizi ve milliyetimizi yerleştirmek müm
kün olabilir, ^aar i f Vekâletinin, bunu ehemini 
yetle dikkate alacağına inanarak, huzurunuzdan 
ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın, Aksoy. 
ÂLÎ AKSOY (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

saygı değer senatörler, muhterem Bakan ve Hü
kümet erkânı; bugünün şartları hayattaki her şe
yin sadece ilme ve fenne dayanmasını zaruri kıl
maktadır. Bütün hayati faaliyetlerim izdeki mu
vaffakiyetin derecesi, büyük küçük bütün işleri
mizde ilme ve ihtisasa lâyık olduğu otoriter mev
kii ayırabilmemize bağlıdır. Bu işin lâyıkiyle ya
pılabilmesi her şeyden evvel bu vazifeyi yüklene
cek olan unsurun sağlam ve kifayetli olmasını ge
rektirir. Böyle bir unsurun ana kaynağı üniversi-
telirimizdir. Bu durum, bu müesseselerimizi böy
le sağlam ve kifayetli unsur verecek duruma ulaş-
tırmamızA zaruri kılmaktadır. Üniversitelirimizin 
bu ağır «vazifeyi lâyıkiyle görebilmesi, maddi ve 
mânevi birçok faktörlerin mevcudiyetine bağlı
dır. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri de şüp
hesiz ki üniversitelerimizin ilmî faaliyeti erindeki 
muhtariyeti meselesidir. Yalnız bahis konusu olan 
muhtariyetin doğru mecrada yürütülmesi gerek
tiğini de unutmamak lâzımdır. Üniversite muhta
riyetinden bahsederken burada cereyan etmece 
olan iş ve olayların bir taraftan efkârı umumiye-
nin, diğer taraftan ilgili resmî mahafilin mura
kabe ve müşahedesi dışında kalması kastedilme-
melidir. Üniversite muhtariyetinin, doğru yolda 
gelişerek, verimli olabilmesi her şeyden evvel 
onun şahsi veya zümrevi düşünce ve menfaatler 
için kullanılmaktan korunması zaruridir. Burada 
habis konusu olan muhtariyet aynen demokratik 
rejimin ana unsuru olan insan hürriyeti mefhu
muna benzer. Her iki mefhum da yalnız sağlam 
bir murakabe ve tenkide tâbi bulundukları tak
dirde ancak esas fonksiyonlarını yapabilirler. 
Murakabesiz kalan bir siyasi rejim nasıl çarçabuk 
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dejenere olma yoluna giriyorsa, muraka'besiz bir 
muhtariyet de aynı derecede tehlikeye mâruzdur. 

Üniversitelerimizin faaliyet ve verimliliği öl
çüsü, bir taraftan yapılan öğrenimin sonucu, di
ğer taraftan yapılmakta olan neşriyatın ilmîMk 
seviyesiyle tâyin olunur. Üniversite meselesi ba
his konusu edilirken her şeyden evvel bütün mü
essesenin gelişimini göz önünde bulunduran 
bir öğretim kadrosu tatbikatı gerekmektedir. 
Bu kadro meselesinin tanziminde müessese bü
tününün gelişimi esastır. Bunun için de üni 
versitenin ve fakültelerinin tedrisat ve ilmî fa
aliyet yapmakta oldukları bütün branşların 
mütevazin bir şekilde gelişmesine hizmet ede
cek plânlı bir yol takibedilmelidir. Üniversite 
fakültelerinin hiçbirisinde, öğretim kadrosu 
kullanma bakımından, böyle bir mütevazin du
rumun yaratılmış olduğu söylenemez. Fakül
telerde kadrosuz kürsülerle çifte çifte kadrolu 
kürsülerin yanyana çalışmakta oldukları bu 
dır' niiiıı bütün vuzuhu ile açıklamaktadır. Bi
naenaleyh üniversite bünyesinde ve onun fa
kültelerinde kadroların kullanılmasında sade
ce müessesece bütününün gelişimi noktai naza
rını hâkini kılacak bir nizam yaratılmalıdır. 
Üniversitenin öğretim kadrosu meselesi bahis 
konusu olurken üzerinde ehemmiyetle durulma
sı gereken bir husus, müessesenin geleceğini 
garanti edecek gene elemanın yani asistanlar 
'kadrosunun alabildiğine geniş tutulması zaru
retini de unutmamak gerekir. Bugünkü du
rumda üniversitelerimizin bu cephesi fikrime 
göre en zayıf durumda kalmaktadır. Bunun 
sebeplerinin basında asistan olarak çalıştırıla
cak gençlere diğer yerlerde çalışmak suretiyle 
elde edecekleri maddi imkânları sağlıyacak 
durumun mevcut olmayışıdır. Halbuki gençlere 
üniversite bünyesine tercihan iktisabetmeyi 
terviceden faktörler yaratılmalıdır. 

üniversite meselelerinden bahsederken ora
daki ilmî, idari ve malî esastaki faaliyetlerin 
karmakarışık bir vaziyete gelmiş olması dik-
kaıti çekmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde 
rektörlük veya dekanlık mevkiini işgal eden 
hocaların bizdeki kadar idari ve malî işlere 
gömülüp kaldıkları görülmemiştir. Garp mem
leketlerinde üniversitelerin idari işleri geniş 
salâhiyet ve mesuliyeti yüklenebilecek bir mü
tehassıs idarecinin elinde, malî işler ise aynı 
evsafı haiz bir mütehassıs maliyecinin uhde-
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sine verilmiş bulunmaktadır. Onlar da pek az 
sayıdaki memurlar grupn ile bütün üniversi
teye ait işleri yürütebilmektedirler. Rektör
ler sadece âmiri ita sıfatiyle bu mütehassıs 
idarecilerinin mesuliyeti altında sırf temsilî 
bir rol oynarlar. Hele dekanların idari ve malî 
mahiyette her hangi bir fonksiyonu yoktur. 
Ye mesuliyetleri, sadece fakülteleri bünyesin
de cereyan eden tedrisat ve ilmî faaliyetin ta
kip ve murakabesinden ibarettir. 

Bizde olduğu gibi her fakültenin hoca ve 
idari kadro kalabalığı yaratması hâdisesi hiç
bir yerde görülmüş değildir. Birbirinden tama-
miyle ayrı faaliyet sahaları olması gereken 
bu sahaların karıştırılması her üç istikamette
ki faaliyeti de verimsizleştirmektedir. 

Üniversite meseleleri etrafında görüşülür
ken üzerinde ehemmiyetle durulması gereken 
hususlardan biri, öğretim üyeleıi ve yardım
cılarının kademe yükselmeleri ve terfi mesele-

j leri ile ilgili kıstas meselesidir. Üniversite bün-
; yesindeki kademe yükselmesi hususunda, yük-
j seltileceklerin neşriyat ve tedrisattaki nıuvaf-
| fakiyetiylb, bilhassa öğrencileri karşısında ör-
I nek telâddd edilmesi gereken ahlâki durumu 
1 göz önünde bulundurulmalıdır. Katı bir sara

hatle ifade edilen kıstas üzerine yapılacak 
olan ihraç profesörler kurulunu, bugünkü sa
dece rey makinası olmak gibi feci durumdan 
kurtararak, esas vazife olan ilmî faaliyetleri 
münakaşa ve geliştirilmesi gibi ciddî çalışma 
sahasına akıtma zeminine dökülecektir. Mü
nasebet almışken İstanbul'da üniversite neş
riyatı dağıtımı ile uğraşan bir kitapçı ahbabı
nım söylediklerini tekrarlamak isterim. O; 
bana üniversite mensuplarının ilmî faaliyetle
rini şöylece anlatmıştı ; Üniversitede asistan
lar çok çalışırlar. Çünkü doktora yapmak ve 
doçentlik tezi hazırlamak gibi mecburî vazife
leri vardır. Doçentler faaliyetlerini oldukça 
hafifletirler. Çünkü önlerinde aşılması gereken 
bir merhale kalmıştır. Profesör olduktan son
ra artık ayaklarım uzatıp yatmak gerekir. Bu 
kitapçı dostumun teşhisi benim şahsi müşahedele
rimi de aşağı - yukarı teyidetmektedir. Fakat 
bunu bu zümreye mensup bütün insanlara şâmil 
bir hüküm telâkki etmek oldukça büyük bir hak
sızlık olur. Bugün kısmi mahiyet taşıyan hoca
ların sürekli ve verimli ilmî faaliyetlerinin yol
larını aramak en esaslı vazifelerimiz arasında 
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Heyeti Umumiye tarafından temin ve tatbik ol
malıdır. 

Üniversitelerimizde hazırlandıktan tam dört 
beş sene sonra ancak neşredilebilmiş eserlerin 
bulunduğu dikkate değer mahiyet taşımaktadır. 
Böyle haller üniversite mensuplarında çalışma 
hevesini gevşetmektedir. Onun için üniversitele
rimize neşriyatlarını kolaylıkla ve vakit geçir
meden yapabilmelerine medar olacak imkânları 
sağlamak zaruridir. 

Burada temas ettiklerimizle üniversiteleri
mizdeki faaliyetlerin muayyen gelişmeler kay
detmekte olduğuna işaret etmekle beraber ha
yati ihtiyaçlarımıza karşı tatmin edici duruma 
henüz ulaşamamış olduğunu belirtmiş oluyoruz. 
Buradaki faaliyet alanında görülen birtakım 
aksaklıklar ve gayritabiîliklerin giderilmesi yo
lunu aramamız gerekmektedir. Bu hâdisenin 
sebeplerini ararken gayriihtiyari olarak bura
lardaki faaliyetlerin temelini vermekte olan 
üniversiteler kanuna yönelmemizi zamiri kılmak
tadır. Bu da Üniversiteler Kanununun tekrar 
gözden geçirilerek onu doğru ve kısa yoldan 
gayeye hizmet edecek şekle getirmeyi zaruri kıl
maktadır. Yalnız böyle bir işe teşebbüs eder
ken ço^ dikkatli ve teennili hareket edilmesi 
zarureti vardır. Çünkü böyle kanunların işlen
mesinde katî, objektiflik esasların temin edilme
si hedefe ulaşmanın başlıca garantisidir. Böyle . 
kanun yapılırken en çok dikkat edilmesi gere
ken noktaların biri sübjektif unsurların karış
tırılmasını önlemektir. Tedrisatın verimliliğin
den bahsederken, bilhassa üniversite öğretimini 
tamamlayıp faaliyet alanına katılmış olan un
surun demlide etmekte olduğu vazifedeki kifa-
yetlilik durumunu düşünmekteyiz. Neşriyattaki 
mevkiin ölçüsü olmak üzere de kısmen takibe-
dilebilmekte olan neşriyatın ilmîlik ve plânlılık 
hususiyetlerini düşünmekteyiz ki, her iki bakım
dan da tatmin edici duruma ulaşılması için ol
dukça uzun mesafenin mevcudolduğunu da gör-
memezlikten gelemeyiz. 

Tedrisatta olduğu gibi neşriyatta da memle
ketin ve milletin hayatî ihtiyacı meseleleri ön 
plânı işgal etmelidir. Yapılan birçok neşriyat
ta bilhassa bu cihetin tatmin edici olmadığı aşi
kârdır. Fakültelerimizin diğer fasıllarındaki tah
sisatın da buna mümasil şekilde müessese bütü
nünün gelişmesine htennet etmekten uzak bir yol-
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da harcanagelmekte olduğu da bilinmektedir; 
meselâ ilmî eserler tedariki hususunda bütün 
branşların aynı hakka sahibolmalan gerekir
ken, senelerden beri kütüphanelerine üç, beş 
aded kitap bile girmiyen enstitülerin mevcudi
yeti de gözden kaçmamaktadır. Zümrelerin il
mî faaliyetlerini geliştirmek bakımından önem 
taşıyan diğer bir mesele de yerli ve yabancı mü-
tahassısların celbi ile öğrenci ve meslek mensup
larının fikrî gelişmesine hizmet etmek hususu
dur ki, bu yolda ela muvazeneli bir tatbikatın 
yapıldığı da söylenemez. Uzun süreli tetkik ve 
müşahedelerin sonucu olan bu gerçekleri teker 
teker ortaya koyduktan sonra en halisane te
mennim, hayatımızın en hakiki mürşidi olan 
ilim yuvamızın her türlü sübjektif engellerden 
kurtarılarak ona lâyık olduğu objektif değer 
ve ölçüleri kazandırma yollarını aramak ve böy
lelikle üniversitelerimizi memleketimizin ve mil
letimizin hayati gelişimine daha fazla hizmet 
edecek mahiyette tanzimine çalışmaktır. Bu da 
115 sayılı Üniversiteler Kanununun ve Fakülte
ler Tüzüğünün yeniden gözden geçirilmesi ve 
belirttiğim çok önemli hususları üzerine dikkat
le eğilmek suretiyle gerekli tadilâtın yapılması 
Tüzükle Üniversiteler Kanunu arasındaki ahenk
liliğin tesisine çalışılması artık bir zaruret ol
muştur. 

Opera ve tayataölarınıiK 'haıkkındaıki bâzı tavsi
ye ve temenniyatımı arz ediyorum. Bizdeki sah
ne sanatının kaydetmekte olduğu süratli geliş
me cidden şayanı ş'iükraındır. Fafcat onun cemiyeti-
ımizin 'içıt'iımaii gelişmesi toakıımındanı dalha f a'zla te
sirli rol oynıyabilmesi için tatbik edilmekte olan 
üslûbun bir parça değişmesi gerekiyor. Bir ke
re tiyatrolarımızda bugün alabildiğine geliş
mekte olan tercüme eserler yerine yerli konu
lardan motifler yaratmak suretiyle telif eser
lere geçilmesi, sanatımızın kendine has bir çeş
ni alması bakımından olduğu kadar, sahneleri
mizin seyirci kütlelerimiz üzerindeki tesiri ba
kımından da çok daha verimli olacaktır. 

Çünkü bu suretle kendi içtimai hayatımız
dan alınan orjinal eserler ortaya çıkacaktır. 
Aynı zamanda, bu suretle ortaya konacak,olan 
içtimai' bünye ve hayat kritiği cemaatimizin 
zihniyetine çok dana kolaylıkla sinecektir. Ya
bancı eserlerden çevrilen oyunlar konu bakı
mından olduğu ikadar muhteva bakımından da 
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bizim seyircilerimize yabancıdır. Bu eserlerin 
seyrinden bizim seyircilerimiz hesabına tesir pa
yı çıkarmak çok daha güçtür. Yerli telif eser
ler yabancı eserler kadar teknik mükemmeli-
yette olmasa bile, seyirci kütlesi üzerindeki te
siri ve onları tiyatro sanatına alıştırmak bakı
mından çok daha büyük ehemmiyet taşır. Sah
ne her şeyden önce içtimai eksikliklerin gide
rilmesi hususunda en esaslı rolü oynıyan bir 
faktördür. 

Bu 'bakımdan da yerli 'konulara İkendi seyir
cilerimizin haleti nahiyesine daıh'a uygun bir 
şekil vermek suretiyle, çok daha kolay telkin 
imkânları elde edilmiş olacaktır. Operalarımız
da mesele daha mürekkep vaziyet almaktadır. 
Yabancı konu, yabancı üslûp, yabancı melodu 
ve yabancı teknik... Buna bizim ıgeniş kütleyi 
alıştırmak için oldukça büyük engelleri aşmalk 
ieabeder. Halbuki kısmen olsun konusunu ken
di hayatımızdan yahut da edebiyatımız,-destan
larımızdan alınarak bizim . melodilerimiz istis
mar edilmek suretiyle Garp tekniği tatbikatı 
yapılırsa Garibin yüksek musiki kültürünü se
yircilerimize (benimsettirmek ve bu suretle mu
siki küLtürümüzü geliştirmek çok dailıa kolay 
olacaktır. Böyle yapmadığımız takdirde 'opera
larımızda icra edilen sanat eserlerini ve Garp 
musikisi tekniğinin benlm&erumesi gibi hususla
rın temini zor olur. 

Tiyatrolarımızın teknik faaliyetlerine gelin
ce ; kanunun çıkış tarihi olan 1949 yılına naza
ran sanatkâr, teknistycn, memur ve işçi kadro
ları ziyadesiyle artmış bulunmaktadır. O ta
rihten bu yana. tiyatroların sayısı tbirden yedi
ye yükselmiştir. Ayrıca tiyatro ile operanın bir 
birinden çok ayrı bir ihtisas işi, olduğu bili
nen bir gerçektir. Buna göre en kısa zamanda 
opera ile tiyatronun bütün dünyada olduğu 
gibi ayrı ayrı sanat otoriteleri tarafından ida
resi zaruridir. Bugünkü kadroları ile operamız 
tiyatronun vesayetinden kurtulduğu takdirde 
çok daha verimli neticeler alınabilecektir. Ak
si takdirde opera Türkiye'de ölmeye maJhkûm 
kalacaktır. Bu sahada sözüne güvenilir bütün 
ihtisas adamları, hem operanın hem de tiyatro
nun mevcut çalışmalardan kurtularak hamle
ler yapmasını, opera ile tiyatronun birbirinden 
ayrılmasında görmektedirler. Kurulduğu gün
den beri Devletin büyük bir iştiyakla yardımı
nı esirgemediği tiyatro ve opera sever ıhalkı-
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! mızın bağrına bastığı opera ve tiyatronun ar

tık bir kişi tarafından idare edilemiyeceği aşi
kârdır. Bugün fbu müessesenin başında bulunan 
.kıymetli sanatkârın yedi tiyatro, bir opera, ba
le ve operanın umum müdürlüğünü yapmasın
dan başka ayrıca tiyatroda aktör ve rejisör, 
operada rejisör konservatııvarda hocalık gibi, 
her biri birer ihtisas konusu olan ağır vazife
leri vardır. Takdir edersiniz ki, bir insan ne ka
dar kabiliyetli, ne kadar çalışkan ve iyi niyet-

I li olursa olsun hepsini birden sevk ve idareye, 
hele opera ilim ve tekniğini bilmiyen aynı şah
sın im konuda, .başarı sağlamasına imkân yok
tur. En halisane rica ve temennimiz bu iki 
branşın bir an evvel (birbirinden ayrılarak mü
essesenin bugünkü çıkmazdan kurtarılmasıdır. 

Berlin operasında 42 solist kadrosuna kar-
I şılık yetkili ve ehil ellerde organize edilmiş 

olan bu'müessesenin her gece 'opera verdiği hal
de 'bizde 63 soliste mukabil haftada evvelce üç, 
şimdi iki gece opera verilebildiğidir. Aynı za-

I manda ehil ve kompetan bir idare ve sanatçı
nın iş başında bulunmaması yüzünden bu mü-

I essesede bir disiplin yoktur. Ve keyfilik hâkim 
I bir unsur olarak tesirlerini göstermektedir. 

Amerika'dan opera uzmanı sıfatiyle getirilen 
I ve ayda 15 bin lira ücretle 2 bin lira da loj-
I man ücreti alan italyan asıllı bir şahsın yalnız 
I bale orkestra şefi olduğa yetkililer tarafından 
I söylenmektedir. Halbuki Avrupa'ya ihtisas yap-
I m ak üzere evvelce gönderilip halen memleke-
I timizde bulunan çok kıymetli kompetan müta-

hassıslarımız mevcuttur. Bu 'hususun dikkat na-
I zara alınmasında ve gereken incelemenin buna 

göre yapılmasında layd.t mülâhaza, etmekte
yim. 

I Saniyen bütçe aleyhine yapılan tasarrufların 
I mevcudolduğu ve ayrıca operada bâzı keyfilik-
I lerin, kayırmaların, haksızlıkların, usulsüz ve 
I gayrikanuni işlerin yapılmakta ve buna devam 
I edilmekte olduğu, hülâsa mutlak bir revizyo-
I na ihtiyaç gösteren bir müessese haline ıgeldiği 
I ısrarla söylenmektedir. Bn hususta Sayın Millî 
I Eğitim Bakanımızın ehemmiyetle dikkat nazar-
I larını rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLİ (Çankırı) — Muhterem ar-

I kadaşlarım, muhterem Hükümet erkânı; maa-
I rif dâvamız hakkında ne kadar konuşsak, ne 
J kadar dertleşsek kâfi değildir. Yara büyük, 
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merhem az, dert büyük, derman az. Bir dokun, 
bin dinle, dedikleri gibi, hakikaten maarif dâ
vamız bütün bünyemizin, sosyal varlığımızın, 
memleketin istikbalinin, her şeyin teşkil ettiği 
ehramın alt köşesidir. Bunun için bu dâva et
rafında, millî bir dâva olarak hep beraber dü
şünmemiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dâvaya Tanzi-
mattan evvel başlanmıştır. Tanzimattan evvel 
orduda bir ıslahat yapılmış, Tanzimat Devletin 
bünyesinde bir ıslahat yapmayı düşünmüş, 
Cumhuriyet de cemiyetin bünyesinde bir deği
şiklik yapmaya çalışmıştır. Fakat maalesef bu 
çabalar belirli bir düşünüş etrafında ve efra
dını cami ağyarını mani olmadığı için, bugün
kü karmakarışık duruma düşürmüş ve isteni
len neticeye isal edilememiştir. Atatürk, cemi
yeti kurduktan sonra, cemiyetin umdelerini ce
miyetin bünyesine göre ayarlamak maksadiyle, 
arkadaşlarını etrafına toplayarak, bu işe elbir
liği ile sarılmak suretiyle iyi neticeler almışlar
dır. 

Biz, Muallim Mektebinden çıktığımız zaman, 
başımızda idealist Mustafa Necati Bey vardı. 
Bu arkadaş, bizlere ruh verdi, iman verdi, azim 
verdi. Mektepten çıktığımız zaman para düşün
müyorduk. Anadolu'nun Şark bölgelerine git
meyi kendi arzumuzla kabul ettik ve muvaffak 
da olduk. Mustafa Necati Bey öldükten sonra 
vaziyetler değişti. 

Maalesef bugünkü maarif sisteminin bozuk
luğunun yegâne sebeplerinden birisi de prog-
ramsızlıktır. Meselâ, bir vekil gelir Fransa'da 
tahsil görmüştür, etrafına kendi arkadaşlarını 
toplamak suretiyle Fransız sistemini tatbik 
eder. Diğer bir vekil gelir, Almanya'da tahsil 
görmüştür, Almanya'da tahsil görmüş arkadaş
larını iş başına getirmek suretiyle Alman siste
mi tatbik edilmiştir. Bir arkadaş gelmiş, ingi
liz sistemini beğenmiş, onu benimsemiştir. Bu 
suretle memlekette kâh Fransız sisteminin kop
yacılığı, kâh Alman sisteminin kopyacılığı, kâh 
ingiliz sisteminin kopyacılığı yapılmıştır. 

Bakarsınız lise onbir olur, bakarsınız oniki-
ye çıkar. Bakarsınız, çocuklar üç dersten ikmale 
kalır, bakarsınız bütün derslerden ikmale kala
bilir. Buna benzer birbirini tutmıyan, birtakım 
neticesiz kararlarla bu memleketin maarifi ka
rarsızlıklar içinde bocalamıştır. 

32 6.2:1962 O : 1 
! Muhterem arkadaşlarım, Maarif Vekâletinin 
j hazırladığı, Maarif Komisyonunun raporunda 
| bir hakikata işaret edilmiştir. Bunda deniyor ki, 
| (Ben de aynı fikirdeyim), «Bizim adamlarımız 

Avrupa'ya gitmişler, Avrupa tekniğini, Avrupa 
ilmini değil, şekli alıp getirmişlerdir.» bizim 
şarkımız, yani lisanımız, ırkımızın, milletimizin 
hususiyetleri, şunlar, bunlar, varlığımızı teşkil 
eden bütün imkânlar bırakılmış, doğrudan doğ
ruya Avrupa'nın kopyacılığına gidilmiştir. Bu 
iki nesneyi imtizacettiremedikleri için, yani bir 
taraftan ırkî hasletlerimizi ve Türkiye'mizin hu
susiyetlerini göremedikleri için, doğrudan doğ
ruya kopyacılık yaparak aldıkları için, bugün 
Türkiye'mizin vaziyeti hakikaten şayanı elemdir. 

Benim Maarif Vekâletinden ricam bilhassa 
şudur : Şimdiye kadar şûralar toplandı, arka
daşlar geldiler, kararlar alındı, fakat hiçbiri 
tatbik edilmedi. Bu d'efa toplanan Maarif Şûra-

' sı bu memleketin istikbaline ait temelleri kazar-
I kert. alacağı kararların tatbikine ehemmiyet ver

sinler. Ricam budur. Bundan evvel Maarif Şû
raları toplanır, âlimler, bilginler, tatbikatçılar 

I gelerek bu memleketin dertlerini en az bizim ka-
İ dar bilen ihtisas sahibi insanlar olarak kararlar 

alırlar, fakat bu kararlar tatbik edilmezdi. Bu 
memlekette artık şuradan buradan gelen tesir
lerden Maarifimiz kurtarılmalıdır. 

İkinci ricam; muallimler davasıdır arkadaş-
| 1ar. Muallimlere dair ne söylersek ve ne yapar

sak haklarını yerine getiromeyiz. Fakat bu de
mek değildir ki, muallimleri tenkid etmiyeceğiz. 

j Muallimler, maalesef eskiden bizim okuduğumuz 
muallimler değildir. Talebe ile hiç alâkadar ol-

I muyorlar. Bilhassa köy muallimleri bu durum
dadır. Otuz sene evvel gittiğim köy okulunda, 

ı bu defa gittiğimde, hiçbir değişiklik olmadığını 
i gördüm. Demek oluyor ki, Maarif Vekâleti köy 
J okullarına ne şekilde hareket edecekleri hususun

da bir direktif vermiş değiller. Köy muallimleri
nin bu kadar külfet ve fedakârlıklarına rağmen 
maatteessüf bir netice elde edilemiyor. Binaen-

| aleyh Maarif Vekâletinin köy muallimlerini gere-
j ken istikamete sevk etmesi lâzımdır. Köy mual-
I Hinlerine direktif versin, talimat versin, ikaz et-
[ sin, muvaffak olanları irşat etsin, muvaffak ola-

mıyanlarmı atsın, tek bu iş yürüsün. 
Arkadaşlar, kısaca disiplin dâvasına temas 

i etmek istiyorum : Mekteplerimizde disiplin yok-
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tur, bu durum karşısında bocalar ne yapsın. Ho
ca disiplini iki şekilde temin edebilir. "Biri bilgi 
ile diğeri sıfırla. Bunun da pek tatbik şekli yok
tur. Velhâsıl, çocuk ufacık bir hata yaptığı za
man, derhal sıfırı basıyor. Çocuk hareketlidir, 
çocuk kabına sığamaz. Çocuğun alâkasını celb-
edecek mevzular lâzımdır, bilgiler lâzımdır. Bu 
yok, bu mahsus noksan. Diğer taraftan çocuk sı
fır almıştır. O dersini düzeltebilmek, notunu dol-
durabilmek için uğraşır, didinir. Fakat hoca, ona 
bir kere kızmıştır. Çocuğun istikbali mahvolur. 
Tek bir değerin bile memleketimiz için büyük de
ğeri vardır. Bu hususta da Maarif Vekâletimizin 
nazarı dikkatini eelbederim. 

Muhterem arkadaşlarım; daha fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. Dertlerimiz çok büyüktür. 
En büyük istirhamım, şûranın kararlarının iyi 
bir süzgeçten geçirildikten sonra tatbikidir. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okurer. 
CAHÎT OKÜRER (İzmir) — Muhterem. 

Başkan ve muhterem senatörler; benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın temas ettikleri bâzı nokta
lar üzerinde tahmin ediyorum ki, sayın Millî 
Eğitim Bakanımız cevap olarak Millî Eğitimin 
amaçları başlığını taşıyan ve Şûraya sevk edil
miş olan kitabın başında bulunan kısmı okuya
caklardır. Fakat, bu, Millî Eğitimin amaçları 
başlığını taşıyan yazı, arkadaşların suallerine ve 
üzerinde durdukları meselelere cevap teşkil etmi-
yecektir. Çünkü, orada bir neticeye işaret edil
miş, asıl mesele olan, bu amaca nasıl varılaca
ğı, bunun hangi fikrî temellere dayandırılacağı 
ve yetişen çocuklarımıza hangi fikirlerin müda
faasının yaptırılacağı hususunda bir şey yazıl
mamıştır. Bu itibarla sağlam, insani ve millî 
kıymetlerimize dayanan ve bunların her zaman 
müdafaasını yapabilecek bir nesil yetiştirmek 
meselesinde, önce insanın asli mahiyetine daya
nan bir insan ve bir hayat görüşü ve bu görüşün, 
temel fikrin vazıh olarak ortaya çıkması lâzım
dır. Şayet sayın Vekil Beyefendi lütfedip Millî 
Eğitimin amaçları adlı kitabın baş tarafını oku
yacak olurlarsa temel fikirle alâkalı bulunmıyan 
bir eser olduğu müşahede edilecektir. 

Bugün medeni bir insan, her şeyden evvel 
muhtelif anlaşmalar yapmasını bilmelidir. Evve
lâ kendisiyle anlaşacaktır, sonra içinde yaşadığı 
cemiyetle anlaşacaktır, tabiatla anlaşacaktır en 
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son olarak da kâinatla anlaşacaktır. Bütün bu 
anlaşmaları yapabilmesi için vardığı şahsiyeti
nin malı olması, ve kendi malı olan fikirleri*;-
eserler meydana getirebilmesi için âdeta bir nevi 
damarlarının usaresini teşkil eden maddelerle 
anlaşması lâzımdır. Dolayısiyle her şeyden evvel» 
insanın, kendi kendisiyle anlaşması lâzımdır. 
Kendi kendisiyle anlaşamayan bir insan mater
yalist görüşlere gider. O halde, gençliğin benim-
siyeceği fikirlerden biri, hakiki insan, mânevi 
değerlere yer veren ideal insan fikri olacaktır. 

Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumla, cemi
yetle anlatabilmesi lazımdır. Bu itibarla ikinci 
bir temel fikir «millet» fikri olacaktır. 

Üzerinde yaşadığı tabiatla, kâinatla anlaşabii-
mesi için, muhakkak ki, bir cemiyette ilim fikri
nin hâkim olması lâzımdır. Bu itibarla, yetişe
cek nesillere, temel olarak koyacağımız, yetiş
tireceğimiz üçüncü esas fikir ilim fikri, müspet 

S objektif zihniyet olmak lâzımdır. Gençliğin 
i ahenkli bir. ebedîlik fikri ile anlaşması lâzımdır. 
s 

j Bu itibarla talim terbiye meselesi üzerinde 
i durulması lâzımgelen ana problemler ve görüş-
j 1er bunlar olabilir veya başka türlü olabilir. Ama 
] millî eğitimin amaçları diye yazılan kısımda 
! böyle bir görüş ve temeller mevcut değildir. 

j Diğer taraftan millî eğitimin amaçları ve o 
I amaçlara varmak için takibedilecek yollar husu

sunda ışık tutması lâzınıgelir. Fakat bugün 
millî eğitim sahasında çalışanların, bu amaçlar 
kısmında olan hususlara ulaşmak için dahi, yap
mış oldukları çalışmaların eksik bulunduğu gö
rülmektedir. Her hangi bir memlekette olduğu 
gibi, Türkiye'de de her hangi bir eser çıkarıla
bilir. Hürriyete, tolerans fikrine, insanî haslet
lere uygun olmasa bile çıkabilir, ideali şöyle 
böyle olabilir. Fakat Millî Eğitim Bakanlığının 
çıkaracağı eserin muhakkak millî eğitimin 
amaçlarına uygun olması gerekir. Bir eserin 
savcılık tarafından menedilmemiş olması o ese
ri muhakkak Maarif Vekâletinin neşretmesi ve
ya bu şekilde ele alması gerekmez. Bir tiyatro 
eseri memleketin muhtelif sahnelerinde oynana
bilir Maarif Vekâleti Devlet Tiyatrosunda oy
nanacak bir eserin muayyen bir sanat seviyesin
de, muayyen bir insanlık seviyesinde olmasına 
âzmai dikkat eder. 

Kısaca bu noktalara işaret ettikten sonra 
asıl önemli dâvaya geliyorum. Bu mevzuun ilmî 

200 



ö. Senatosu 
cephesidir. Bir memlekette maarif sistemi iki 
esas üzerine bina edilir. Her şeyden evvel maa
rif sisteminin cemiyet bünyesine uy »'unluğu ve 
dolayısiyle ilme uygunluğu şarttır. Fakat şalisi 
kanaatime göre, bir eğitim müessesesi ilmî esas
lara uygunsa, muhakkak ki cemiyetin kendi bün
yesine de uygun olacaktır. Bu itibarla bu iki 
rüknü teke irca ediyorum. Bir müessese ilmî 
esaslara uygunsa, sağlam esasa dayanmıştır. 
Çünkü, ilim ele aldığı mevzuu, kendine mahsus 
realitesi içinde inceler, tecrübe eder. 

Bir maarif teşkilâtı, malûmdur ki, o memle
ketin kendi içtimai bünyesinden meydana gele
cektir. İlmî çalışmalar, içtimai uygunluğu te
min edecektir. Şu halde, evvelâ bu noktadan ha
reket ettiğimiz vakit, asıl dimağı teşkil edecek 
olan, merkez teşklâtının ilmî esasa göre yeniden 
ele alınması lâzımdır. Bugün Millî Eğilimin 
merkez teşkilâtı ilmî değil idari esaslara yöre 
kurulmuş bir teşkilâttır. Artık bundan kurtula
rak, millî eğitimimizin beş altı tane ana mesele
lerini tesbit ettikten sonra, her mevzu için ayrı 
bir daire kurmamız lâzımgelmektedir. Program 
dairesi, araştırma dairesi, kitap dairesi, öğretim 
dairesi, öğretmen dairesi diye bu ana meseleler 
üzerinde birer daire kurulursa bu meseleler bu 
ihtisas dairelerinin içinde bir organizasyona -a-
hibolaeaklardır. 

Maariş Şûrasına sunulan merkez teşkilâtına 
ait rapor maalesef eski zihniyetin bir devamı
dır. Yani birtakım farklar göstermekle beraber 
yine idari bir şekilde ele alınmıştır. Bu itibarla 
bu raporda da yeni bir zihniyet görmemekteyiz. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Cahit Bey. 
CAHİT OKURER (Devamla) — Bu mü

nasebetle üzerinde durulmasını istediğim ikinci 
bir noktaya temas edeceğim. Bu da Maarif Şû
rası ile ilgili olacaktır. Bu Maarif Şûrasının te
şekkülü ve kanunen dayandığı esaslar, ilmî esas
lara uygun değildir. Bu müessesenin hazırlamış 
olduğu birtakım raporlar elimizdedir. Bu rapo
ru lıazırlıyan kimselere de biz mütehassıs diyo
ruz. Esasen Şûra tarafından hazırlanan prog
ramın tatbik edilip edilmemesi doğrudan doğ
ruya Bakanın yetkisi dâhilinde olan bir keyfi
yettir. inşallah bundan sonraki maarif teşkilâtı 
iç meseleleri kendi mütehassisi arma ve kendi 
heyetlerine tetkik ettirir ve Maarif Şûrası da 
son şûra olur. 
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Ö halde asıl mesele Vekâletin ilmi esaslara 

göro organize edeceği bir teşkilâtla, bu teşkilât 
içinde çalışacak mütehassıs elemanları yetiştir
me meselesidir. Eğer, Maarif Vekâleti, bugüne 
kadar parti politikalarının dışına çıkamamışsa, 
bunun sebebi, Maarif Vekâletinde çalışanların 
ilmî düşünmemeleri ve bu çalışmalarda ilmin 
hâkim olmamasıdır. 

Burada sözlerime son verirken hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) • 

BAŞKAN — Sabahattin Adalı.. Yok. Niyazi 
Ağırnaslı... Yok. Hüsnü Dikeçligil. 

HÜSNÜ DlKEÇLlGÎL (Kayseri) — Mubte 
rem Başkanı, muhterem senatör arkadaşlarımı, 
muhterem Bakanı ve Bakanlık erkânını hürmet
le selâmlarım. 

Benden önce konuşan muhterem arkadaşları
mız hakikaten çok önemli noktalara temas etti
ler. Arkadaşlarımın temas ettiği noktalara dokun 
mıyacağım. Bilhassa Süleyman Nazif'leri, Zıya 
Gökalp'leri çıkaran Diyarbakır'ın, muhterem se 
natörünün konuşmasından çok içlendim ve duy
gulandım. Yirmi bir yılı bulan bir meslek haya
tım var. Meslekin bütün kademelerinde aşağı -
yukarı vazife gördüm. O kanaatteyim ki, menıle 
ketimizin en büyük ve en önemli dâvası maani* 
davasıdır. Büyük Atatürk'te milletleri kalkındı
ran ancak muallimlerdir, demiştir. Fakat acaba 
bu dâvada ne kadar yol katettild Az gittik, uz 
gittik, dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, 
döndük baktık ki, bir arpa boyu yol gitmişiz, diye 
bir tekerleme vardır. Hakikaten maarif dâvasın
da bir arpa boyu yol gittik diyemiyeceğim. Çün
kü maarif dâvasında kendimize dönüş meselesi 
vardır, kendimizi anlama meselesi vardır. Dün 
sabah Sayın Vekilin şûrayı açış nutkunu dinle
dim. Ve kitabı tetkik ettim. Arkadaşlar, bu ki
tapta bize bir eğilim yoktur, önce maarif mese
lelerini maarif erkânının kendi bünyelerinde tet
kik etmesi lâzımdır. Bu bakımdan bir şeyi bün
yeye uygun olarak bütünü ile bildikten sonra. 
öğrendikten sonra Ziya Gökalp'in dediği gibi, 
Türkleşme, islâmlaşma ve müesseseleştirme lâ
zımdır. Atatürk'ün fikirlerini Ziya Grökalp bu şe
kilde ifade ediyor. Arkadaşlar Atatürk'ü biz îâ-
yiki veçhile tanıtamıyoruz. Bugün elimizde Ata
türk hakkında yazılmış kaç eser vardır? Bir fel
sefe öğretmeni tarafından yazılan Yükselen Hi
lâl, diğer bir eser Hayatta En Hakiki Mürşit 
ilimdir. Ve diğer bir eser.. Ancak Atatürk hakkın-
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da ü<j eser yazılmak suretiyle, Atatürk ilim yo-
liyle incelenerek onun ıhakiki 'hüviyeti tanıtılmış
tır. 

Ama 'bu meseleler üzerinde, bilhassa Atatürk'
ün iMaarif Şûrası üzerindeki fikirleri üzerinde 
durmak gerekir. Atatürk Türk gençliğini incele
meyi yasa etmiştir. Atatürk'ün şûraların açılış 
nutuklarını tetkik edelim. O kadar çok ve ilmî 
kaynaklar var ki,... Bendeniz üç şûranın açılışın
da bulundum. Atatürk hedefleri satha çıkarmış 
vaziyettedir, «öğrencileri davranışlarına göre de
ğerlendirmek lâzımdır» diyor Atatürk. Bugünkü 
şartlar ve »bugünkü davranışlar karşısında sora
rım size arkadaşlar, hangi 'davranış?... Sorarım 
size arkadaşlar, ne olacak Türk gençliğinin hali?.. 
İstirham ederim arkadaşlar, 'bir millî Türk terbi
yesi keder oldu, gitti. Huzurunuzda konuşurken, 
görüyorum, karşımda, bana nazaran, bize nazaran 
yaşlı olan arkadaşlarımız, ağabeyi erimiz, otur
muşlar, tahammülle dinliyorlar. Bir de yeni nesle 
'bakalım. Aradaki farkı gayet açık olarak görü
rüz. Ne oldu ananevi misafirperverlik, müsama
ha, anlayış, hürmet?.. Ne oldu büyüğe saygı?.. 

Yanık ıbir türkü vardır arkadaşlar, «.Giden 
gelmiyor acep nedendir?» TaJhsile giden, ihtisas 
yapmaya giden, dönüp de memleketi yükseltme
ye uğraşacaklarını ummamız lâzımgelcn,' fakat 
ıgelmiyen memleket çocuklarına, aynı yanık tür
kü ile soracağımız gelmez mi, gittiler, neden gel
miyorlar diye. Ne oldu maarifin verdiği ideal. 
Atatürk'ün fikirleri ne oldu?... 

Atatürk Türkiyesi diyoruz. Atatürk 'ün fi
kirleri ne oldu? Bir vatanın etrafında topla
nan, millî şuura canlandıran, yekviicut eden 
Türkiye Atatürk'ünü dillerine dolayan genç
liğin hani vazife aşkı? Havanda su doğuluyor. 
Bunları burada aksettirmek fırsatını buldum. 
Daha evvel de birçok raporlar verdim. Haz-
reti Ali'nin bir sözü vardır; kendisine sor
muşlar, Ya Hazreti Ali, Hazreti Ömer zamanın
da memleket gayet güzel idare ediliyordu, se
nin zamanında karıştı? Gülmüş ve demiş ki, 
Hazreti Ömer zamanında ve onun etrafında 
benim gibi, Hazreti Ömer gibi insanlar vardı; 
benim zamanımda sizler gibi insanlar varsı
nız. Bu söz Devlet idaresinde çok büyüktür, 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarını; maalesef Türki
ye'de kabiliyetli, çalışan, didinen öğretmen ar

kadaşlar köşede bucakta kalır. Şahsiyeti, ka
biliyeti olan insanlar mevkilere oturtulamaz. 
Anadolu'daki çalışan öğretmenlerin hissiyatına 
tercüman olarak ifade ediyorum; müfettişle
rin raporları gayet kifayetsizdir. «Evet efen
dim, öyle olsun efendim» dedin mi her zaman 
sicili alırsın, ama dik duran insanlar hamur 
ediiiı". 

Bu meslekin ıstırabı para meselesi de de
ğildir. Avrupa'ya gönderilen öğretmenler, 
çalışan öğretmenler değildir. Mahrumiyet böl
gesinde çalışanlar hiçbir vakit böyle şeylere 
nail olamaz. Mevlâna'nm bir sözü var «ya ol
duğun gibi görün veya göründüğün gibi ol.;» 

Terbiyenin esas kaynağı budur. Maalesef ve 
maalesef göründüğümüz gibi olmadık, olduğu
muz gibi görünmedik. Türk çocuğunu olduğu 
gibi görünür ondan sonra göründüğü gibi olur 
şekle sokmak lâzımdır. 

Terbiye ve adaptasyon, düşünce metodun
dan uzaktır. Bir gün Fransa, diğer bir gün Al
manya'nın takibettiği talim terbiyesine gidil
mektedir. Maarifimizin böyle bir sistemsizlik 
içinde bocalamaktadır. Bu fikrimden dolayı 
bana darılmasmlar. Bu bir gerçektir. Bizi düşü
nen adamlara ihtiyaç vardır. Dertli söyleyim 
ki 37 senede mutlaka bir Türk kültürü ola
caktı. 

Ziya Gökalp gibi bir sosyolog çıkaramadık 
bir daha. Merhum Adnan Adıvar gibi kim
seler çıkmadı bir daha. Beni doyuran ve beni 
inceliyen bir ilim adamımızın eserine rastlıya-
nıadım. O halde beyefendiler, nedir bu? İlim. 
adamlarımız göklere çıkar, kendilerini över 
veya birbirlerini överler, yine ortada bir şey 
yok.. Üzüntü ve azap ile söyliyeyim ki, neşri
yat bakımından çocuklarımızı besliyemiyoruz. 
Memlekette bir neşriyat meselesi vardır. Dışar
dan gelrı bâzı neşriyat, emin olunuz ki, çocuk
larımızı lime lime ediyor. Bu eserleri Maarif 
Vekâleti nasıl piyasaya döküyor? Birgün, ço
cuğun biri ne okumuş biliyor musunuz. Çocuk 
l.ırsızlık yapıyor, kendisine sormuşlar, ben 
demiş «kasa hırsızı» na ait bir kitap okudum da 
gidiyor, kasayı açıyor, parayı çalıyor, ondan 
öğrendim diyor. 

Arkadaşlar, sinemalar alabildiğine başıboş
tur. Almanya'da böyle değildir. Biz oralara gi
dip geliyoruz, fakat kötüyü alıp getiriyoruz. 
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Merhum Keçeci Fuat Paşanın güzel bir sözü 
var. Bir kordiplomatik toplantıda; «Dünyanın 
en kuvvetli devleti kimdir?» diye sormuşlar. 
Keçeci Fuat Paşa; «biziz» diye cevap vermiş. 
«Nasıl olur?» demişler. «Evet demiş, biziz, içer
den biz, dışardan siz yıkmaya çalışıyoruz, bir 
türlü yıkamıyoruz» diye cevap vermiş. Yani 
birçok kaidelerimizi yıkmak için mütemadiyen 
çalışıyoruz. Meselâ; film mevzuu. Film seyret
meye 15 yaşma kadar gidebilir. Almanya'da 17 
yaşındaki çocuklar gidebilir, öğretici filmler 
mutlaka hepsi de vardır. Almanya gibi Avru
pa'nın birçok memleketlerinde öğretici filmler 
gösterilmektedir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var; 
HÜSNÜ DlKEÇLlGİL (Kayseri, devamla) 

— Baş üstüne efendim. 
Efendim, maarif meseleleri üzerinde konuş

mak için az bir zaman kalmış bulunuyor. Maa
rif meselesi üzerinde hakiki şûrayı ilerde biz 
yapacağız. 

Yukarda arz ettiğim şu hususu tekrar etme
den geçemiyeceğim; yılanların öcü, diye ifade 
ettiğim Atatürk Türkiye'sinin gençliğini ve 
Türk Milletinin ruhunu lime lime eden bu ka
dar aşağı bir eser yoktur. Bu gibi eserlerin 
Devlet Tiyatrosunda oynatılması istenmektedir; 
bendeniz bu gibi eserlere yer verilmemesini tek-
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lif ediyorum. Sizlerden istirham ederim, cinsi 
sapıklığı ifade eden bu gibi eserlerin neşrine 
asla müsaade etmiyelim. (Alkışlar ve bravo, ses
leri) 

Bu milletin tiyatrosunda, millî hasletler iş-
lenmelidir. Türklerin yüksek karakterini haiz 
eserler getirilmelidir. Artık bu milletin taham
mülü kalmamıştır. Maarif içinde maalesef Ata
türk ilkelerine aykırı hareket eden solaklıklar 
vardır ve bunları Maarif Vekilimiz tetkik etsin. 
Kızıl Çin Şeddinde resim çektiren karı - koca 
öğretmenlere bu memleketin çocukları emanet 
edilemez. 

Fakat bu arada sağ duyulu öğretmen arka
daşlarımızı da hürmetle selâmlarım. Hakikaten 
memlekete büyük hizmetleri vardır. Meslekdaş-
larıma karşı büyük hürmetim vardır. Bu me
selelerin üzerine, Türk Maarifinin üzerine eğil
mek elbette sayın senatör ve milletvekillerinin 
de vazifesi olacaktır, ilim sahasında ilim sahibi 
iseniz, yardım sahibi olmanızı da beklerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Sabah oturumundaki müddeti

miz dolmuştur, öğleden sonraki oturumda daha 
10 arkadaş söz almış bulunuyor. 

Saat 15,00 te toplanıp müzakereye devam et
mek üzere Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

« • • » • 

Î K Î H C Î O T U E U M 
4 Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Çoğunlu
ğumuz vardır, gündeme devam ediyoruz. 

Sayın Bozcalı.' 
ÖMER LÛTFl BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem Başkan ve Muhterem Senato üyeleri ve 
Muhterem Bakanlar. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1962 yılı bütçesi 
münasebetiyle birkaç nokta üzerinde maruzatı

mı arz etmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 
insan evlâdının, varlıkların efendisi ve mah

rukatın en şereflisi mevkiine yükselebilmesi, bü
yük mükellefiyetler ve mesuliyetler yüklenecek 
olgunluğa, kemale gelmesi Millî Eğitim Bakan
lığının vazife ve mesuliyetine vabestedir. 

Eğer bu teşkilât vazifesini hakkı ile yaparsa, 
evlâtlarımız yaradılışlarındaki gayeye uygun 
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olarak yetişirler ve kemale gelirler. Gerek şa
hısları ve gerekse memleketimiz için faydalı ele 
man olurlar ve aksi halde gerek kendileri ve ge
rekse memleket için birer felâket olurlar. 

Şu kısa maruzatımdan sonra Bakanlıktan 
temennilerime geçiyorum : 

1. öğretmen okullarından neşet tarihleri se
bebiyle bir kısım orta tedrisat öğretmenleriyle 
bir kısım meslekî ve teknik mensubu öğretmen
ler mesleke 25 lira asli maaşlarla alınmışlar ve 
ahiren ayni okullardan çıkan öğretmenlerin ise 
30 lira maaşla mesleke alınmış olmalarından do
layı aralarında fark hâsıl olmuş ve bu hal içti
mai adaleti rencide etmiştir. 

Adedleri mahdut olan bu öğretmenlerin in
tibaklarını temin için acilen bir intibak kanu
nunun getirilmesini, muhterem Bakanlıktan te
menni ederken, fedakâr ve feragatli öğretmen
lerin, az da olsa, terfih sebeplerinin ve huzurla
rının teminine çare olacağını da arz ederim. 

2. Meslekî ve teknik okulların çoğaltılma
sı ve bilhassa memleketin son derece ihtiyacı bu-
il'Uiiuduiğu. çırak okul ve kurslarımın açılmasm.r te
menniye şayan bulmaktayım. 

Şimdiye kadar, tam benimsenmiyen dinî ted
risat mevzuuna gelince: Millî Eğitim Bakanlığın
dan ve bilhassa bilgisine ve samimiyetine inan
dığım Muhterem Millî Eğitim Bakanımızdan; 

a) İlkokul, ortaokul ve meslekî okullarda 
okutulmakta bulunan din derslerinin programa 
alınması ve ehliyetli kimseler tarafından okutul
masının teminini, 

b) Din dersleri kitaplarının Diyanet Reis
liği ile birlikte hazırlanması ve rasgele kimse
ler tarafından hazırlanan kitapların ders veya 
yardımcı kitap olarak okutulmaması, 

c) İmam - hatip okullarının lise derecesine 
çıkarılması, ve lise muadilliği kabul edilerek İla
hiyat Fakültesine girmelerinin temini; îmanı -
hatip okullarının yatılı ve mecburi hizmete tâbi 
okullar arasına alınması, yahut öğretmen okul
ları gibi teşkilâtlı bir hale getirilmesi bilhassa 
umumi arzumuzdur. 

İlahiyat Fakültesine gelince: Bu fakülteye 
lise mezunlarından talebe alınmakta ve bu tale
beler ise Islâmî her hangi bir bilgiye vukufu ol-
mıyan kimseler arasından oldukça ilahiyat ders
leriyle hiçbir zaman bağlaşamamaktadır. Tahsil 
suresi içinde âzami {»ilgiyi elde etmeye imkân 
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olmadığı gibi, bu fakülteden çıkan veya oku
yan kimselerin Arapça ibareleri ve Kuranı oku
yamadıkları her zaman görülmektedir. Bundan 
başka, en üzücü tarafı da ilahiyatta bugün ho
calık yapan kimselerin, hiç kimsenin içtihadına 
muhalefet etmek hak ve vazifemiz olmamakla 
beraber, böyle dinî bir müessesenin başında 
olanların İslâm içtihadı ile bağda^şamıyaeak kim
seler olması sebebiyle kendilerinin İslâm esas
larını okutmasına imkân olamıyacağı aşikârdır. 
Bugün İslâm itikat ve içtihadına samimî olarak 
inanmıyan kimselerin bu fakültede ders okuttu
ğunu yakınlarımızdan Öğrendik ve bunu büyük 
bir üzüntü ile müşahede ettik. 

Bu suretle İlahiyat Fakültesine imam - ha
tip okullarından alınmayıp, lise mezunlarının 
almmasiyle kısa devre içinde tam olarak islâmî 
bilgi edinilmesine imkân olmıyacağından, bu 
müessesenin verilmişiz ve lüzumsuz hale getirdlıme-
sinin önlenmesini temenni ederim. 

İhsan Akpolat Bey arkadaşımızın temas et
tiği ahlâk mevzuuna, ben de bir iki kelime ilâ
vesiyle, temas edeceğim. 

Muhterem Bakanımızdan, eğitimin ve öğre
timin her sahasında ahlâk mevzuunun birinci 
derecede ele alınmasını ve her fırsat ve sahada 
yavrularımızın ve gençlerimizin güzel ahlâk ve 
millî duygularla mücehhez yetiştirilmesinin te
minini istirham ederken, millî duygularla mü
cehhez ve güzel ahlâk sahibi olmanın esası ve 
şartının da dinî müeyyide ve Allah korkusu ol
du ğuna in an ıy o ru m. 

Bu ina.nç ve maruzatımı, millî şairimiz Meh
met Akif'in birkaç satırlık beyti ile teyidetmek 
isterim. •*• 

Ne irfandır veren ahlâka yükseklik, ne vic
dandır, 
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusun-
darıdır. 
Yüreklerden çekilmiş farzodîrsin, lıavr'ü Yez
dan m, 
Ne irfanın -kalır tesiri, katiyen ne vicdanın. 

Millî Eğitim Bakanlığının .1962 yılı bütçesi
nin vatan için hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar') 

BAŞKAN •-- Sayın arkadaşlar, bir önerge 
vardır, okutup rryhıize arz edeceğini, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

I - Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin 
müzakeresinde yirmii'ki Senatör arkadaşımız söz 
almış ve bu arkadaşlardan onu konuşmuş halen 
de onrki arkadaşımız konuşacak halde bulunmak
tadır. 

II - Gündem mucibi Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresi meöburiyeti karşısında 
yalnız Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mahsus, 
bakiye konuşacak arkadaşlarımızın konuşmala
rının beşer dakika olarak tahdit ve gerekli işle
min yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Kudret Ba.yhan 

BAŞKAN —Sayın arkadaşlar durumu ıttı
laınıza arz ederim. Şimdiye kadar konuşan ar
kadaşların yekûnu 15 tir. Bakiye konuşacak 
olan arkadaşlarımızın adedi 9 dur. Binaenaleyh, 
takrir daha evvelki adedlere göre hazırlanarak 
takdim edilmiştir. Hakiki durum budur. Bunu 
yüksek takdirlerinizle halletmeye mecburum. Bu 
önergeyi reyinize arz edeceğim. (Millî Eğitim 
Bakanlığına mahsus olmak üzere, sesleri) Evet 
efendim, Millî Eğitim Bakanlığına mahsus ol
mak üzere konuşmaların beşer dakika olarak 
tahdidini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 49 kabule karşı 47 ret 
ile konuşmaların beşer dakikaya indirilmesi ka
bul edilmiştir. (Alkışlar), (Yeniden sayın ses
leri) 

Müzakereye devam ediyoruz, efendim. 
Sayın Yusuf Dernirdağ. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Sayın 
Senato üyeleri, Hükümet erkanını ve Millî Eği
tim topluluğunu hürmetle selâmlarını. Arkadaş
larım benr Bütçe kanuna tasarısında komisyo
nun kabul ettiği rakamları tenkidedecek deği
lim. İktisadi ve malî imkânlarımız nisbetinde 
millî eğitim dâvamıza ne kadar para tahsis eder
sek azdır. Bakanlığın çok çeşitli branşları rneya-
nında bir de 6594 sayılı Kanımla Trabzon'da 
kurulacak olan Karadeniz Teknik Üniversitesi 
vardır. Bu kanun 1956 da kaıbul edildiği ve ara
dan 5 sene geçtiği halde bu seneye kadar inşaa
ta başlanmamıştır. Bu sene komisyonun bu mü
him ihtiyacı görerek bütçeye koydukları 3 mil
yon 700 bin lira Senatonun yüksek tasviplerine 
mazhar olduğu takdirde, inşaata başlamak im
kânı elde edilecektir. Korıusvon gibi. Hükümeti-
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mizin de bu ihtiyacı görmesini arzu ederdik. 
Bütün Karadenizliler ve bu üniversitede okuya
cak olanlar adına şimdiden komisyona, Yüksek 
Senatoya ve Hükümete şükranlarımı arz ede
rim. 

Arkadaşlarım, Trabzon ve Karadeniz, coğ
rafî yapısı itibariyle bir ilim ve sanat merkezi 
haline getirildiği takdirde, tarihî haşmet, şan ve 
şerefine kavuşacaktır. Asırlardan beri ihmal 
edilmiş, tarihe hükmeden Yavuzları yetiştiren 
bu bölge, tarih boyunca, Karadeniz'in ve. Şark'm 
ilim merkezi olmuş, aynı zamanda birçok âlim
ler de yetiştirmiştir. 

Trabzon ve Şarkî Karadeniz'in diğer vilâ
yetleri, arazisi dar, fakat ahalisi çok, okumaya 
ve ilme meyyal uyanık insanlardır. Yalnız Trab
zon vilâyeti orta tedrisat öğrenci mevcudu 9 402 
olması, Karadeniz'in diğer vilâyetlerinin de bu
na yakın bulunması, ihtiyacın önemini belirt
mektedir. 

Sanayi ve diğer Bakanlıkların bütçeleri ko
nuşulurken de arz edeceğim veçhile, bu bölgede 
hiçbir fabrika yapılmadığı için maişet kaygusıı 
ile halk, başka yerlere hicret etmekte, gençleri, 
İstanbul, Ankara ve hattâ İzmir üniversitelerin
de okumaktadır. Bundan dolayı stratejik ba
kımdan da çok önemli olan bu mıntakanın nü
fusu azalmaktadır. İşte nüfusu buraya bağla
mak için bu mıntakayı bir ilim ve endüstri mer
kezi haline getirmek zaruridir. 

Bu üniversiteye öğretim elemanı yetiştirmek 
üzere dış memleketlere şimdiye kadar 42 öğren
ci gönderilmiştir. 1962 yılında 20 öğrenci daha 

1 gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yine bu 
i maksat için İstanbul'da 42 öğrenci okutulmak

tadır. 
Bu münasebetle şu hususları da kısaca arz 

etmeyi faydalı görmekteyim. 
1. Halk eğitimi, 
2. İlköğretim, 
3. Teknik öğretim. 
Halk eğitimi : Halkımızın bugün yüzde 65 i 

okur - yazar değildir. Pratik tetbirler alınması, 
gündüz ve gece kursları yapılması lâzımdır. Bu 
hususta yalnız Batı milletleri değil, alfabesi çok 
karışık ve zor olan Uzak Doğu milletleri daha 
iyi misal olur. Kore'de ve Japonya'da, okur -
yazar olmıyana tesadüf etmedim. Okul yerine 
çadır kullanılmıştır. Azmetmek lâzım. Bunun 
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için münevverlerden fedakârlık beklenir. Eği
tim merkezlerindeki ökunıa - yazma taburları 
bu maksat iyin örnek teşekküllerdir. Millî Sa- , 
vunma Bakanlığı ile anlaşarak bu taburları 
okuma - yazma mektepleri haline getirmek fay
dalı olur. 

Halk eğitiminde Cumhuriyet devrinin birin
ci ve ebedî öğretmeni ölmez Atamızın mânevi 
huzurlarında tazimle eğilirim. 

İlköğretim, Anayasanın 50 nci maddesinde 
belirtilmiştir. Devlet bir seferberlik halinde bü
tün imkânlarını kullanarak ilköğretim dâvasını 
en kısa zamanda halletmelidir. 

Bu dâvanın halli birinci derecede öğretmen, 
öğretmen malzemesi ve okul binası ile olur. 
Bunların eksik olduğu hepimizce malûm. 

Teknik öğretime gelince; teknik öğretim 
ve meslekî'eğitimin, memleketin kalkınmasın
da büyük rolü olacağı aşikârdır. Bu maksat 
için, meslekî ve teknik okul ve müesseselerimiz 
varsa da gayrikâfidir. Bundan başka bu okul
lardan mezun olanlara bir unvan verilememiş
tir. 

Netice : 
1. Ezelden gelmiş, ebede giden bir millet 

olarak kültür işlerine çok önem vermeyi, tarihî 
hedeflerimize ulaşmak bakımından zaruri te
lâkki etme'kteylm. Bu hususta bugüne kadar 
olan ihmalleri pratik tedbirler almak suretiyle 
süratle bertaraf etmeliyiz. ', 

2. Aktif metoda dayanan bir kültür politi- Ş 
kasma ihtiyaç vardır. Bu politika tarihin de- I 
rinliklerinden kopup gelen millî karakter ve 
ruha istinadetmelidir, 

3. Millî eğitim, millî savunmanın da te
mellerinden birini teşkil eder. 

4. Hazreti Peygamberimiz, beşikten meza
ra kadar oku dediği gibi, Hazreti Ali de «Ba
na bir kelime öğretenin kölesi olurum.» demek 
suretiyle öğretmenleri takdir etmiştir. 

Fatih, Yavuz gibi zamanın haşmetli İmpa
ratorlarının ve Atatürk gibi önder Reisicum
hurların öğretmen ve ulemaya verdikleri de
ğeri hepimiz biliyoruz, öğretmen her bakım
dan öğrencilere örnek olmalı, dinamik bir 
ruh taşımalıdır. Ancak bu sayede gençliğe he
yecanlı ve şuurlu bir ruh aşılar. Ancak öğret
menin maddi ve mânevi durumunu düşünmek 
de Hükümete düşer. Memleket gençliğini ay-
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dmlatmaya çalışan irfan ordusunun rehberleri, 
feragat sahibi, fedakâr, sabırlı ve müteham
mil öğretmenleri Senato kürsüsünden sevgi ve 
saygı ile selâmlarım. 

Muhterem Senato üyelerini, Hükümeti ve 
bütün millî eğitim topluluğunu hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOYDU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler. Sayın Maarif Vekili 
ve sayın maarif erkânı. Bu kadar tahdicledil-
•miş bir zamanda bu kadar büyük bir dâvanın 
üzerine eğilmek mümkün olamıyaeağı için en 
hayatî olan 'bir hususa kısaca dokunmakla ye
tineceğini. Bütün milletimizin ve kuruluşundan 
beri millî karakteri, millî rengi her şeyinin üs
tünde olan T. B. M. Meclisinin arzu ettiği tek 
şey, vatansever rnaarifçilerimizden ve idealist 
öğretmenlerimizden istediğimiz tek husus, Millî 
Eğitim. Bakanlığını adına yakışır şekilde keli
menin mutlak mânasiyle (millî) bir (bakanlık 
haline getirmek ve millî bir bakanlık olarak bu 
mntnlekete büyük hizmetlerini tenimi etmeleri
dir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Bugün hür dünyanın her tarafında ve "bil
hassa genç, dinamik Başkanları Kennedy'nin 
komünizmin yurtlarına sızmasına dahi son de
rece dikkat gösterdiği Amerika Birleşik Dev
letlerinde kızıl tehlikeyle mücadele, maddi si
lâhlar kullanmadan önce mânevi silâhlardan 
faydalanmak suretiyledir. 1914 ten bu yana ko
münizmin doğuşu ve yayılmasiyle birlikte bü
tün dünyada müşahede edilen korkunç bir ah
lâk düşüşünü önlenmek, komünizımle mücadele
nin ilk merha l esidir. Dünyada komünizm ile 
mücadele eden en mühim teşekküllerden biri 
olan (Moral Re - Armanment = Yeniden ahlâk 
silâhlanması) teşekkülünün bütün dünyada aç
tığı ahlâk .seferberliğinin bayraktarlarından 
Prof. Dr. Budhman: «Bütün ahlâk prensipleri 
ayaklar altına alınmış bir milletin vatanını ko
münizmin silâhsız işgal etmesi işiten değildir ve 
gün (meselesidir.» diyor. Bugün en çok millî 
silkiniş ve ımillî aıhlâk silâhlanmasına muhtaç 
bir millet varsa o da biz Türkleriz. Biz, en az 
Millî Savunma kadar, Millî Eğitim Bakanlığı
mızın bu vatanın ve bu milletin bekası için ge
rekli vazifeyi yapacak en mühim bir bakanlık 
olduğuna inanıyoruz. Bu münasebetle bu sabah 
konuşan senatörlerden bir tanesinin, köy ensti-
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tülerinin yeniden ihyası hakkında zikrettikleri 
hususa temas etmeden geçemiyeceğim. Arkada
şımız konuşurken köy enstitülerinin eski nakî-
salariyle ihya edilmesini istemiyoruz, dediler. 
Eski oturumlardan birindeki konuşmasında sol
cu partilerin kurulmasını ve komünistleri ceza
landırmaya yarıyan 141 ve 142 nci maddelerin 
Türk Ceza Kanunundan çıkarılmasını istemiş 
bu hatibin bu yeni teklifi ve enstitülerde işa
ret ettiğim «nakîsalar» dan kasıtları acaba ne
dir? Köy Enstitülerinin yalnız içinde cereyan 
eden korkunç, feci ve bu milletin hakikaten 
zararına olan taraflariyle değil, (bir eğitim mü
essesesi olarak da kifayetsiz, antidemokratik 
ve iyi neticeler vermiyen tür .müessese olduğu 
kanaaıti, daha 1946 da hâsıl -olmuş, bugüne ka-
darki bütün Maarif araştırıcılarının, müfettiş
lerinin ve vekillerinin de kabul ve ifade ettik
leri sebeplerle bunların bünyeleri değiştirilmiş 
ve bugünkü öğretmen okulları haline getiril
mişlerdir. Kapatılmamış, itad.il görmüşlerdir. 
Köyümüzün eğitimi ve köy kalkınması bu va
tanda, «Ne mutlu Türküm diyen» her Türle ev
lâdının başta gelen isteği ve idealidir. Yalnız 
bu istek ve ideal asla kökü dışarda olan bir 
ideale vasıta olacak değildir. Köylümüze kazan
dıracağımız Millî Eğitim, .milletimizin her şe
yin üatünde tuttuğu gerçek millî eğitimi kucak-
lıyaca,k millî müesseselerde yapılacaktır. (Bra
vo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN —• Bir dakikanızı rica edecekim. 
Arkadaşımız 5 dakika konuşmuşlardır. Fa

kat Sayın Sarıgöllü hemen sırayı takibeden 
hatiptir kendileri .sıralarını Sayın Tevetoğlu'na 
bıraktıkları için devam edeceklerdir. Devam 
edin efendim. 

FETHİ TEVETOĞLÜ (Devamla) — Bu mü
nasebetle 'bir tipik örnek teşkil ettiği için sa
bahki oturumda 'bahis .konusu olan ve sapıklığı 
aşikâr bir köy enstitülü tarafından yazılmış bu
lunan bir eserin, bugün bütçesi görüşülecek 
Devlet Tiyatrosunda temsil edilmek istenmesi 
üzerinde .dunmak istiyorum. Güya köy kalkın
masını, köy gerçeğini savunan bu eser (Yılan
ların öcü) adını taşıyan bu sapık sanat saikası, 
huzurunuzda içinden pasajlar okuyamıyaeağım 
kadar insan ahlâkına, terbiyesine, edebine ay
kırı küfürler, galiz sözler ve cinsi sapıklıklarla 
dolu bir eserdir. Bunu hangi insanlar bu mem
leketin tiyatrosunda ve bu fakir milletin para-
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siyle işliyen ve gerçek yüksek sanatı halkımıza 
getirecek olan 'bir müessesede temsile cesaret 
ediyorlar, 'doğrusu hayret içindeyiz. (Bravo 
sesleri, .sürekli alkışlar) 

Kitabın içinden pasajlar okuyamıyaeağım; 
çünkü ne şahsi terbiyem ve ne de nezih Sena
tonun yüksek huzuru bu çirkin, tefessüh etmiş 
mahsulün 'burada tekrarına müsaittir. Vatan
perverliğinden, ımilletseverliğinden son derece 
emin bulunduğumuz Sayın Vekilimizden istir
hamımız şudur: Bu esen hakikaten tetkik bu
yursunlar ve bunu yazan bir insanın teftiş için 
asil ve temiz öğretmenlerimizin sınıflarına ma
arif müfettişi olarak veya yavrularımızın kar
şısına öğretmen olarak çıkıp çıkamıyacağı hu
susunda bir karar ittihaz buyursunlar. Bu ese
rin Türk tiyatrosunda oynanmasına asla ve as
la Türk Cumhuriyet Senatosu ve Türk umumi 
efkârı razı olamaz. Bu bir sanat skandali değil
dir. Bu doğrudan doğruya Ibir kültür bolşeviz-
ıninin bu memlekette tatbiki için sarf edilen za
rarlı gayretler ve direnmelerdir. Buna müsaa
de etmiyeceğiz. (Alkışlar) 

Şimdi sözlerimi Anayasamızca Ibüyük Sena
tonun bir numaralı âzası sayılan ilk Reisicum
hurumuz rahmetli Atatürk'ün 1920 de bu kür
süden söylediği sözlerle bitirmek istiyorum. 
Meclis zafbıtlarından aynen aldım, 'belki ibirçok 
muhterem arkadaşlarımızın okumadıkları, gör
medikleri uyarıcı vecizelerdir. Atatürk diyor 
ki : 

«Efendiler; her münasebet düştükçe arz et
miştim ve bu ımünasebetlc de bir defa daha tek
rar ve teyidetmek isterim ki, biz memleket ve mil
letimizin mevcudiyetini ve istiklâlini kurtarmak 
için karar verdiğimiz zaman, kendi noktai na
zarlarımıza tâbi bulunuyorduk ve kendi kuvve
timize istinadediyorduk. Hiç kimseden bir ders 
almadık, hiç kimsenin ımufassalımevaidine al-
danarak işe girişmedik. Bizim noktai nazarla
rımız, lüzim prensiplerimiz cümlece malûmdur 
ki Bolşevik prensipleri değildir ve bolşevik 
prensiplerini milletimize kabul ettirmek için de 
şimdiye kadar lıiç düşünmedik ve teşebbüste 
bulunmadık. Bizim itikadımıza göre milletimi
zin temini hayat ve tealisi kendi kabiliyeti mil-
liyesiyle mütenasibolan noktai nazarlardır.» 

Atatürk'ü sevenler ve Atatürk'ün izinde 
olanlar, başta vatan ve milletsever fedakâr öğ
retmenlerimiz, başöğretmen Atatürk'ün bize 
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C. Senatosu B : 
öğrettiği, malettiği düstrru millî eğitimimizin 
bünyesinde ve tatbikatında yerine getirecek
lerdir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Sayın Senato üyeleri, 
Bu anda Cumhuriyet Senatosunda Millî Eği

tim Bakanlığı 1962 yılı bütçesi görüşülürken il
me olan saygı ve bağlılığımızı, ilmin yolunu gös
teren Türk öğretmenlerine derin hürmetlerimizi 
teyiden sözlerime başlıyorum. 

Yeni bir Anayasa nizamı içerisinde bu kutsal 
çatının kurulmasına gelen yolun başlangıcı sayı
lan 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin tarihe beyaz ihti
lâl olarak tescil edilmesinde, ilme saygının başlı
ca âmil olduğunu bütün tarih yazarları teslim 
edeceklerdir. Tarih boyunca, beşeriyeti ıstırap
lar içerisinde bırakan zulümler, toplumun ve ida
recilerin her türlü. taassup ve cehalet içerisinde 
bulundukları devirlerde işlenmiştir. İlmin, parlak 
idarecilerin ilme saygılı olduğu devirler medeni
yetin, hak ve adaletin, hürriyetin, insanlık şeref 
ve haysiyetinin gelişme çağlarıdır. 

Türk toplumunun, demokrasi ilkeleri içerisin
de, hürriyetlerini, sosyal seviye ve iktisadi gücünü 
geliştirecek millî eğitim problemlerimiz millî ira
deden millî vicdana giden yolun başlangıcıdır. 
Milletin her ferdine okuma yazma öğretmek, va
tandaşlık hak ve vazifeleri konusunda, müspet ilim 
alanında yeteri kadar bilgi vermek, teknik eği
tim yolu ile vatandaşı meslek sahibi kılmak, üni
versite ve yüksek okullarda toplumun muhtaçol-
duğu yüksek ihtisas bilgileri vermek, başlıca Mil-

* lî Eğitim problemlerimizi teşkil eder. 

Toplum olarak geleceğimizin teminatı bu Mil
lî Eğitim meselelerimizin geniş ölçüde halline ve 
bu arada çocuklarımızın seciyeli ve seviyeli, Ata
türk ilkelerine bağlı milliyetçi ve mefkûreci bir 
ruh ve karakterde yetiştirilmesine bağlıdır. 

Vatan, millet, kanun, vatandaşlık hakları ve 
vazifelerinden, bugünkü insanlığın gidişinden 
habersiz bir kütleden kötü niyetli idareler kendi 
maksatları için kolaylıkla faydalanabilirler. Eğer 
demokrasiden korkmuyorsak, eğer . milletimizin 
fikir hürriyetinden korkan kötü idarecilerin yö
netimine hiçbir zaman girmemesini istiyorsak 
vatandaşlarımızı en azından ilköğretim ve halk 
eğitimi yolu ile yetiştirmemiz gerekir. 
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Geçen yılın bütçesinden 150 milyon liralık 

| bir fazlalıkla, 1 447 858 000 lira tutarındaki 1962 
i yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi genel bütçe-
! nin c/o 14,4 nü teşkil eder, geçen seneki % 15 nis-
! beti hariç, on, onbeş sene içerisinde en yüksek nis-
1 betlerden birisi olarak tatminkâr görülmekte ise 
! de noksan bulunan Millî Eğitim ihtiyaçlarımızın 

kısa zamanda tamamlanabilmesi bakımından he-
I nüz yetersizdir. 

Malûm olduğu üzere ilköğretim dâvası Millî 
| Eğitim alanında milletçe baş problemimizi teşkil 

etmektedir. Mevcut istatistik! bilgilere göre koy-
i lerde ve şehirlerde ilköğretim çağında bulunan 
I 4 286 000 çocuktan 1 224 000 ni henüz okuldan 

mahrum ve 26 320 mevcut ilk okula ilâveten daha 
18 612 okula ihtiyaç bulunmaktadır. 1948 - 1960 
temposu ile ilk öğretim dâvasının halli için 1960 
dan itibaren 43 seneye ihtiyaç vardı. Kaldı ki, 
daha, çok yakın senelerde Ankara'da ilkokullarda 

I üçlü tedrisat yapılırken, birçok semtlerde aşağı -
| yukarı bir okul cesametinde GİMA binaları yük

selmekte idi. Millî Birlik İdaresi devrinde okul
suz köylerimizi bir an evvel okula kavuşturmak, 

j şehir ve kasabalarımızın okul ihtiyaçlarını karşı-
| lamak suretiyle ikili üçlü öğretime son vermek 

ve okuma çağında bulunan çocuklarımızı yakın 
bir gelecekte okutabilmek amacı ile çıkarılan 222 
sayılı Kanun sayesinde 1961 yılı içerisinde bu 
maksatla tahsis edilen 209,7 milyon lira ile 2 678 
ilkokulun yeniden yaptırılması ve ikmal edilmesi 
mümkün olmuştur. Bu bir yıl içerisinde yapılan 
okul sayısı son 11 yıl içerisinde yapılan okul sayısı
nın yarısı kadardır. Bu yıl bütçenin bu bölümünde 

| 28,3 milyon lira daha fazla ödeneğin bulunması 
ve bu temponun gelecek yıllarda da muhafaza 
edilmesi kaydı ile 1970 yılı ilköğretim dâvasının 

j tamamen halledileceği mesut bir yıl olacaktır. 
j Ancak, buna muvazi olarak öğretmen dâvasının 

Millî Birlik hükümetleri zamanında çıkarılan 97 
sayılı Kanunun da bütün şümulü ile yürütülmesi 

i amacımız olmalıdır. 

I Yine Millî Birlik İdaresi devrinde çıkarılan 
j öğrenci yurtları Kanununun tam bir şekilde tat-
i bik görmesi sayesinde evvelce han köşelerinde pe

rişan, bölge yurtlarında bölgecilik zihniyeti içeri
sinde mahsur kalan yükseköğretim öğrencilerinin 
de tahsil sürelerini daha müsait şartlar altında 
ve daha verimli bir şekilde tamamlamaları sağ-

I lanmış olacaktır, 
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İlköğretim dâvasında önümüzdeki birkaç yıl 

için öğretmen meselesi okul meselesinden daha 
önemli bir dâva olarak görülmektedir. Bu itibar
la iki yıldan beri olduğu gibi boşluğun yedek su
bay öğretmenlerle doldurulması zaruret gibi gö
rülmektedir. Bu konuda Kurucu Meclise veril
miş ve fakat kadük olmuş bir de kanun tasarısı 
vardır. Yedek subay öğretmenlere ne miktarda 
ve daha kaç yıl ihtiyaç vardır? Mütaakıp yıllarda 
da aynı statüden istifade için Hükümet ne düşün
mektedir! 

Bu arada ilkokul öğretmenlerine parasız mes
lekî yayın gönderilmesini de çok lüzumlu görmek
teyim. 

Üniversite meselesi. 
Müspet ilimle ve sosyal ilimlerle gençlerimizin 

yetiştirildiği bu nur ve irfan ocakları, vatan mü
dafaasında şuurlu ve en yüksek duyguların geliş
tirildiği, hak ve adalet ülküsünün, hürriyet ve 
demokrasi ilkelerinin pekleştirildiği yerler olarak 
toplum hayatında en mümtaz mevkii işgal etmek
tedirler. Bu vesile ile sosyal, ekonomik ve hukuk 
ilmi arasında toplum hayatına her zaman ışık tu
tan üniversitelerimizin değerli profesör ve öğre
tim üyeleri ilim adamlarımıza bu kürsüden şük
ranlarımızı bildirmeyi bir borç sayarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım, muhte
rem Millî Eğitim Bakanı ve onun değerli mesai 
arkadaşları; Millî Eğitimin temel dâvalarından 
birisi ve belki de başta gelenlerden birisi hiç şüp
hesiz ki, ilköğretim davasıdır. Bu dâvanın yal 
nız öğretmen morali cephesi üzerinde mâruzâtta 
bulunmak üzere söz almıştım. Fakat benden ev
vel konuşan grupların sayın sözcüleri ve diğer 
kıymetli senatör arkadaşlarım bu mevzua temas 
ettiler. Esasen vakit de tahdidedildiği için bende
niz yalnız bu mevzudaki 1 - 2 görüşümü dile ge
tirmek suretiyle ve müsamahanızı suiistimal et
memeye 'çalışarak maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, köylerimizdeki okul bi
nalarını tamamlamak, ve yeteri kadar öğretmen 
vermekle ilköğretim dâvasının halledilmiş oldu
ğunu iddia etmek pek mümkün değildir. Çünkü 
öğretmenin bir mânevi cephesi, moral tarafı var
dır. O da Öğretmenin tam mânasiyle köye intibak 
edip etmemesi meselesidir. Şunu itiraf etmek lâ-
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zımdır ki, bugün köylerimizde vazife gören öğret
menler köylere intibak etmiş sayılamazlar. 

Arkadaşlar, ilkokul öğretmenlerinin mühim 
bir kısmı köylerde vazife görmektedirler. Köyleri 
mizin şartları malûmdur. Memleketimizde bölge
ler arasında farklar olduğu gibi bir vilâyetin köy
leri arasında da şartlar bakımından farklar var
dır. 

Binaenaleyh, bir öğretmenin köyde evvelâ ge
çinebilmesi için köyün hayat şartlarına intibak 
etmesi ve bunu benimsemesi lâzımgeliyor. öğret
men bu hayat şartlarına intibak ederken evvel
emirde bir lojman dâvasiyle karşı karşıya kal
maktadır. Ne yazık ki, bugüne kadar yapılan 
okullardan bir kısmında lojman yapılmamış ve
yahut eksik bırakılmıştır. Binaenaleyh köye gi
den bir öğretmen evvelemirde lojinansızlık karşı
sında büyük bir ye'se düşüyor bu noksanlığın ele 
alınıp yapılması mevzuunu izah etmek ciddpn 
güçtür. Bu mevzuda hiç olmazsa bundan sonraki 
tatbikatta bizleri memnun edecek şekilde ele alı
nacağına ve noksan lojmanların ikmali hususun
da da gavret sarf edeceklerine inanıyor ve teselli 
buluyorum. 

Arkadaşlar, köyün bir mahrumiyet ifade eden 
tarafı vardır. Köyde vazife gören öğretmen yıp
ranmaktadır. Bmaenaleyh, köylerde çalışan öğ
retmenlerimiz için bir mahrumiyet, bir köy zam
mının kabul edilmesi konusunda; bugün bütçe 
imkânları dolayısiyle bu anda ele alınmasa dahi, 
yarın için bu mevzuun ele alınacağına dair Sa
yın Maarif Bakanımızın burada bizi tatmin ede
cek şekilde teminatını bekliyoruz. 

Arkadaşlar, sizleri daha fazla iş^al etmek is-
temivorum. Atatürk inkılânlarını köylüsüyle, şe-
hirlisivle bütün genç dimağlara yerleştirecek ve 
verdiği feyizle onlara Türk damgasını vurdura 
cak olan, onları yetiştirecek Türk öğretmenin bi
raz evvel arz ettiğim ihtiyaçları ile birlikte diğer 
kıymetli arkadaşlarımın da temennilerinin, kısa 
bir zamanda Millî Eğitim Bakanlığınca yerine 
getirileceğine inanıyor ve huzur içerisinde huzu
runuzdan ayrılıyorum. Hepinizi hürmetle selâm
larım muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Artus. (Yok sesleri) 
Sayın, Easim Giray. 
RASlM GÎRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan ve senatörler; muhterem Bakan ve Bakanlık 
erkânı, zamanın 5 dakika ile tahdidedilmesi kar
şısında Maarif Vekâletinden istenen hizmetle bu 
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vekâlete taihsis edilen malî imkânların nisbetsiz-
ligi üzerinde, bütçede yer alan rakamları dile ge
tirmek suretiyle, ilk, orta ve yüksek tahsil hak
kında yapmak istediğim konuşmadan sarfınazar 
ediyorum. 

ıBu itibarla yalnız, vekâletten, müstacelen ele 
alması lâzımgelen hususlarda, rica ve temenni
lerde bulunacağım : 

1. Eğitim. Enstitülerine- de daha çok sayıda 
öğrenci alınmak suretiyle ihtiyacımız olan 7 bin 
öğretmenin kısa zamanda yetiştirilmesi, 

2. Gazi Eğitim Enstitüsünün haftada bir
kaç. saat ders okutan öğretmenlerle arz ettiği bir 
nevi öğretmen deposu durumundan kurtarılması 
ve_ alclumum büyük şehirlerde görülen öğretmen 
israfının önlenmesi, 

3. Bilumum maarif mevzularında Vekâletin 
erkânı harbiyesi durumunda olan Talim ve Ter
biye Dairesinin müstakil ve Vekâletten emir alan 
değil, bilâkis kararlariyle icra organına direktif 
verecek bir teşekkül haline getirilmesi VÛ bunun 
için de bu dairenin tâyin yerine intihap ile ku
rulması, 

4. ilk öğretmen okullarına stajyer Eğitim 
Enstitüsü, mezunlarından ziyade, öğretmen ye
tiştiren bu müesseselere, meslekte mütemayiz, 
kudretli ve asil öğretmenlerin verilmesi, 

5. İlk ve orta okul mezunlarının daha ziyade 
meslekî ve teknik öğretim okullarına tevcih edil
meleri maksadiyle tahsil müesseseleri arasında 
giriş imtihanları ihdas edilmesi, 

6. Orta öğretimde artık müzmin bir dert ha
line gelen borçlu sınıf geçme usulüne nihayet ve
rilmesi, bu suretle çocuklarımızda bugünkü işi 
yarma bırakma şeklinde kazandırılan fena itiya
dın bertaraf edilmesi, 

7. Orta öğretimin ihtiyacı olan 7 bin öğret
men yetişinceye kadar ve açık geçen derslerin 
kapatılması maksadiyle ders ücretlerinin 5 lira-
d'an 10 liraya çıkarılması ve mecburi ders saati
nin de isteğe bağlı olarak 24 den 30 saate iblâğ 
edilmesine mütedair kanun teklifinin hazırlan
ması, 

8. Öğretmen nakil yönetmeliğinin ihtiyaca 
ve günün realitelerine uygun hale getirilmesi ve 
meselâ mahrumiyet bölgesinde vazife alan ve fa
kat hasta olmadığı için nakil imkânı bulamıyan 
öğretmenin de medeni şehirlerde çalışma hakkı
na sahibolduğunun düşünülmesi, 
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9. 6472 sayılı Kanunun Maarif Vckâletiııe-

ol'duğu kadar, yetiştirme büroları bakımından 
Sağlık Vekâletine de tahmil ettiği mükellefiyetin 
tam olarak yerine getirilmesinin temin edilmesi,. 

10. 7117 sayılı Kanuna göre çalınmakta olan 
bir ilkokul öğretmenleri sosyal yardım sandığı 
statüsünde yer alan yardım keyfiyetinin öğret
men eşine ve çocuklarına teşmil olunması ve mez
kûr yardim işinde halen tatbik edilmekte olan 
lüzumsuz formalitelerin kaldırılması, adı geçen 
sandık üyeliğinin orta vo meslekî teknik okulla
rı öğretmenlerine de teşmil edilmesi hususlarının 
da pek muhterem Bakanımız ve Vekâletimiz er
kânı tarafından dikkate alınmasını arz eder, hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, Sayın Senato üye
leri ve Sayın Hükümet erkânı, hepinzi hürmet
le selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar ko
nuşan kıymetli hatipler birçok hususlara temas 
etmiş oldukları ve vaktimizin darlığı sebebiy
le ben aynı hususlara temas etmemeye çalışa
cağım. 

Hatip arkadaşlarımızın söylediklerine ay
nen iştirak ediyorum. Yalnız iştirak etmediğim 
bir husus vardır. Bu da köy enstitüleri mese
lesidir. Bunların ihya edilmesini bir arkadaşı
mız söyledi. Benim, şahsi kanaatime göre köy 
enstitülerinin ihya edilmesi bugün için doğru 
değildir. 

Bu, öğretmenler arasında bir ikilik yarat
maktadır. «Enstitü mezunu öğretmen, Öğretmen 
Okulu mezunu öğretmen» gibi bir ikilik yarat
maktadır. Bundan başka köy enstitülerinde öğ
retmenlere her şey öğretilmek istenir fakat 
hiçbir şey öğretilemez. Bu bakımdan da kendi
lerinden istifade edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin bu
günkü durumuna göre, umumi bir millî eğitim 
seferberliği yapmak mecburiyetinde olduğumuz' 
anlaşılıyor. Bu da kendi kesemize ve kendi 
bünyemize uygun bir şekilde yapmak lâzımdır. 

öğretmen mevzuunda Millî Birlik İdaresi 
zamanında olduğu gibi lise mezunlarından bir 
müddet için daha aynı sistem veya başka bir 
sistemi» istifade edilmesinin lâzım ve şart ol
duğuna kaaniim. 
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Diğer taraftan öğretmeeneler lâyık olduk

ları kıymet ve ehemmiyeti vermek suretiyle 
öğretmenlik meslekinin cazip bir hale getiril
mesi lâzımdır. Orta tedrisatımız, bilhassa taşra 
ortaokullarının yürekler acısı olduğu bir haki
kattir. Bir müdür, bir mühür olan okullarımız 
vardır. Fakülte son sınıf talebeleri kendilerini 
ortaokul öğretmenliklerine tâyin edilmelerini 
istemekte olduklarından bu hususta onlardan da 
istifade edilmesi yerinde olur kanaatindeyim.' 

Şuhu bilhassa arz etmek isterim ki bugün 
ortaokullarımızda başgösteren öğretmen kıtlığı, 
memleketimizde öğretmen olmadığından değil, 
öğretmenlerin başka sahalarda daha fazla üc
ret almak suretiyle çalışamlarmdan ileri gel
mektedir. Memurlarımız, nerede çalışırlarsa ça
lışsınlar, aynı ücret almaları hususunda bir sis
temin kurulması ücret adaletini sağlamak lâ-
zımgeldiği kanaatindeyim. Aksi takdirde, bir 
'emsalinin, başka tarafta, fazla ücret aldığını 
gören memuru kendi kadrosunda tutmak müm
kün -olmaz. Buna Devletin de hakkı yoktur. 
Onun için mutlaka ücret adaletini sağlamak 
mecburiyetindeyiz. Bu işin, Hükümetçe bir an 
üvvel ele alınmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, din mevzuunu bâ
zı kıymetli hatip arkadaşlarımız uzun boylu 
izah ettiler. Ben hepsine aynen iştirak ediyorum. 
Bir hususu ilâve etmek istiyorum. Okullarımız
da din derslerini ehil olan din adamlarına veril
mesini istirham ediyorum. Bu suretle din ders
lerine de, icabeden önem verilmiş olacaktır.. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu. 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan ve Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, hepinizi hürmetle selâmlarım. Bendeniz 
bugün mütalâa etmekte bulunduğunuz 1962 
malî yılı bütçesini izhar eden Bütçe Karma Ko
misyonunun âzası olmak sıfatiyle huzurunuzu 
işgal etmemeye gayret ettim. Fakat bugün, arz 
edeceğim bir sebeple, bir defaya mahsus olmak 
şartiyle, huzurunuza çıkmaya mecbur kaldım. 
özür dilerim. 

Bu mecburiyeti ihdas eden sebebi müsaade
nizle arz etmek isterim. 4 Şubat 1962 tarihli 
Ulus. gazetesinde Devlet Tiyatrosu Umum Mü
dürü Cüneyt Gökçer Beyin bir beyanı ile kar
şı karşıya bulunuyoruz. Müsaade ederseniz, bu 
beyanatı huzurunuzda okumak isterim. 

İ2 6 . 2 . 1 9 6 2 O : 2 
«Yılanların öcü bu sezon oynanacak. Devlet 

Tiyatrosu Umum Müdürü Cüneyt Gökçer, Fa
kir Baykurt'un Yılanların öcü piyesinin bu 
mevsim içinde oynanacağını açıklamıştır.» 

Gökçer; «Bâzı senatörlerin isteğine uyula
rak bu piyes oynatılmasa idi, Devlet Tiyatrosu 
Edebî Heyeti toptan istifa edecekti.» şeklinde 
konuşmuştur. 

Müsaade ederseniz, bu meselenin Karma Ko
misyondaki cereyan ediş şekline ve hangi gaye 
ile ve hangi şartlar altında neticeye vardığımızı 
arz edeyim. Yılanların öcü, mevzuu üzerinde 
yalnız senatör arkadaşlarımız değil, milletvekili 
arkadaşlarımız da hassasiyetle durmuşlardır. 

Hâdisenin cereyan şekli şudur : Biz, Cüneyt 
Gökçer'e izafeten, Muhterem Millî Eğitim Ba
kanından şu soruyu sormuştuk : Dedik ki, Dev
let Tiyatrosu acaba eserleri, vaz'ı sahne eder

ken sanat sanat içindir, prensibinden mi hareket et
mektedirler, yoksa sanat cemiyet için mi pren
sibinden hareket etmektedirler? Aldığımız ce
vap bize inşirah vermiştir. Verdikleri cevap şu
dur : Devlet Tiyatrosunu idare eden salahiyetli 
şahıslar, Devlet Tiyatrosunu, sanat cemiyet için
dir, prensibiyle hareket etmek suretiyle idare 
etmektedirler. Onun üzerine ikinci sualimizi 
iradetmiştik. O halde bugün cemiyetimizde 
«Yılanların öcü» mevzulu roman, Talim ve Ter
biye Heyeti tarafından şu kararla vasıflandırıl
mıştır : Bu eser terbiyevi de değildir. Bu eser 
Türk Milletinin ana müesseselerinden birini ve 
ilkini teşkil eden aile müessesesine taarruz et
mektedir. Bu eser Türk Milletinin sahip bulun
duğu edebine taarruz etmektedir. 

O halde, sanat sanat içindir, düsturuna uya
rak, bu eseri vaz'ı sahne etmek doğru değildir. 
Esasen Talim ve Terbiye Heyeti bu eser için 
kararını vermiştir. Hakkında verilmiş karara 
rağmen, Türk cemiyetinin önünde oynama gaf
letinde bulunulmamalıdır. 

Bu konu, Bütçe Karma Komisyonunda da 
mevzuubahsedildi. Sayın Bakan o zaman bizi 
inşiraha sevk eden cevaplarda bulunmuşlardı. 

Muhterem Vekilimiz ifade buyurdular ki, bu 
eseri tekrar Talim-ve Terbiye Heyetine tetkik 
ettirdikten sonra hakkında bir karar verilecek
tir. işte dün Muhterem Vekilimizin Karma Komis
yonda vermiş olduğu bu beyanat karşısında in
şirah içinde bulunurken, bugün daha Âli Mec-

> 
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lisinizde Millî Eğitim bütçesi konuşulmadan ev
vel Cüneyt Gökçer bu ifadeyi zedeliyecek şekil
de bir beyanat vermiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, ben şu kanaatte musırrım ki, 
bu memleketin medeni memleketler seviyesine 
irtika edebilmesi için bir hukuki nizama riayet 
etmek lâzımdır. Bir memleketin, bir cemiyetin 
medeni milletler seviyesine irtika edebilmesinin 
şartlarından olarak âmme hizmeti görmekte 
olan kimselerin ve şahısların salâhiyet ve mesu
liyetlerini bilerek hizmet etmeye mecbur olduk
larım ifade etmek isterim. Arz etmek istediğim 
şudur ki; Umum Müdürün yapmış olduğu bu 
beyan, Muhterem Vekil Beyefendinin bize Büt
çe Komisyonunda ifade etmiş olduğu ve vermiş 
olduğu söze karşıdır. Salâhiyet hududu aşılmış
tır. Bu bakımdan Muhterem Vekil Beyefendi
nin bu hususu ciddiyetle ele almasını ve bu be
yan üzerinde durmasını önemle rica ediyoruz. 

Hürmetlerimizin kabulünü istirham ederiz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer,. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde söz almak niyetinde değildim. Ancak, hu
zurunuzda konuşan bâzı arkadaşlarımız, bir 
millî müessese hakkında efkârı umumiyede 
yanlış fikirler uyandırabilecek beyanlarda bu
lundular. O arkadaşların fikirlerine cevap ver
mek ve bir millî müesseseyi savunmak için kür
süye çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, inkılâpların ıslahatların yapıldığı 
sıralarda, hatırlarsınız, büyük kütleleri yetiş
tirmek için türlü yollara başvurulmuş, türlü 
çareler aranmış, türlü tedbirler alınmıştı. Bu 
arada büyük Türk çocuklarını yetiştirmek için 
köy enstitülerini millî bir müessese haline ge
tirmek lüzumu o günün şartları içinde mütalâa 
edilerek kabul edilmiştir. Arkadaşlar bu mües
sese tehlikeli bir müessese değildir, millî ihti
yaçlardan doğmuş ve millî ihtiyaçlara cevap 
vermek maksadiyle kurulmuştur. Bu müessese
yi Cumhuriyet hükümetleri bilhassa komünizme 
ve bolşevizme bir ^et' olarak köy enstitülerinin 
sinesinde yükseltmişlerdir.' Amerika'dan gelen 
bir Amerikalı bu enstitülerin komünist düşün
cesiyle kurulmuş olduğunu kabul etmiyor. Her 
Amerikalı Türkiye'ye geldiği zaman köy ensti
tülerini tetkik etmiş ve iftiharla yâdetmiştir. 

32 6 . 2 .1962 0 : 2 
Bu kadar büyük hizmetler gören bir müessese
yi (Hangi gazete yazdı, sesleri) On gündür 
bütün memlekette çalkandı, durdu. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu kürsü, 
serbest fikir kürsüsüdür. Hatip arkadaşlara 
müdahale etmeden, fikirlerini sükûnetle ifade 
etmelerine müsaadenizi rica ediyorum. 

MEHMET HAZER (Devamla) — %Arkadaş-
lar, bu iddialar, âmme vicdanında mâkes bul
mamıştır. Köy enstitülerinin yetiştirdiği milli
yetçi, Atatürk'çü köylü çocukları hepimizin kö
yünde, kasabasında yüzlerce, binlerce vardır. 
Bendeniz, bu köy enstitülerinden yetişenlerle 
beraber çalışmış bir insan olarak biliyorum. 
Bunların hepsi, millî, Türk şuuru ile çalışmakta 
olan insanlardır. Ben bunu gördüm ve onlara 
inanıyorum. 

Her cemiyette olduğu gibi, bâzı köy enstitü
lerinde de sapıklar çıkabilir. Hattâ bir bolşevik 
çıkabilir. Fakat bunların çıkması, bir müesse
seye böyle bir damganın vurulması için sebep 
teşkil etmez. Hiçbir kimse, bu damgayı vurma 
salâhiyetine sahibolamaz, taraftar da olmamalı
dır. 

Yılanların öcü adlı romanı okumadım* Fa
kir Baykurt adındaki yazarını da tanımam, gör
medim, temas etmedim. Sadece Onuncu Köy 
adında Cumhuriyet'te tefrika edilen bir eserin
den bir kısım okudum. 

Muhterem arkadaşlar, ben Fakir Baykurt 'u 
müdafaa etmiyorum. Fikirleri benim asla tema
yül etmediğim sola meyyalse bunu nefretle kar-
rılar, sizlerle beraber olduğumu ifade etmek is
terim. Ama bu şahıs bir eser yazmış, yetkili he
yetlerden ve Talim Terbiye Heyetinden geçmek 
suretiyle oynanması mahzurlu görülmemişse, 
bunun bakında bizim sadece sükût etmemiz lâ
zımdır. İcraya müdahale etmek bizim yetkimiz 
dâhilinde değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hulâsa olarak şunu 
arz etmek isterim. Köy enstitüleri bu memleke
tin millî ihtiyaçlarından doğan millî bir mües
sesedir. Bu müesseseye bugün ihtiyaç olduğu gi
bi yarın da ihtiyaç olacaktır. Bir arkadaşım bu 
müessesenin noksanları vardı dediler. Arkadaş
lar bu noksanlar her zaman giderilebilir. Ama 
onun dışında orası bir komünist yuvasıdır, ora
da menhus fikirler cereyan ediyor iddiaları hem 
versizdir hem de mesnetsizdir. Bunun tekrar 
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edilmesi bu memleket hayrana değildir. Komü
nistlere müjde mi veriyoruz? Orasının millî bir 
müessese olduğunu hep beraber hatırlıyalım, ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aziz arkadaşlar, her hatibi sü
kûnetle dinlemek senatörlere yakışan en uygun 
bir harekettir. Burada lehte, aleyhte fikirler 
söylenebilir. O fikirler üzerinde toplantının sü
kûnetini bozacak hareketlerde bulunulmamasını 
bilhassa rica ederim. 

Buyurun önal, 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri ve Sa/ın Millî Eğitim Ba
kanı ve Bakanlık mensupları, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

Bir memleketin hürriyetinin, istiklâlinin mü
dafaası, sınırlarının müdafaası Millî Savun
maya aittir. Bu savunma Silâhlı Kuvvetler va-
sıtasiyle yapılır. 

Ama, bu savunmanın en kudretli, en güve
nilir ordusu Millî Eğitim Bakanlığı mensupla
rınca .yetiştirilir. Bir memleketin aslı olan aile 
yuvasına saldıran bir eser Devlet Tiyatrosunda 
oynatılmaya 'karar verilirse, bizim şahsiyete sa
hip olmadığımız ve memleketin 'meselelerine sa
hip çıkmadığımız ortaya çıkar, 'ki bu da acı ve 
ağır hir durumdur, arkadaşlar. 

Bugün, arkadaşımız Fethi Tevetoğlu şu mu
kaddes kürsüden o kitapta geçen sözleri tekrar 
etmeyi kendisine yakıştıramamış olmasından .do
layı kendisini tebrik ederim. 

Arkadaşlar; hakikaten bu kürsüden böyle 
bir kitalbın ismini dahi telâffuz etmek mümkün 
değildir. Arkadaşlar, millî eğitim mevzuu bu 
memleketin kaderini iyiye götürecek aziz bir 
varlıktır. Bu pasaja hu kadarla işaret ettikten 
sonra diğer bir hususa geçmek istiyorum. Millî 
eğitim sistemi müstehlik insanlar yetiştiren b!ir 
fabrikasyona gidebilir. Bu "memleketin toprak 
üstü ye toprak altı zenginliklerini nazarı alınır
ken eğitim sistemimizin, sureti kafiyede, bu mev
zular üzerine tevcih edilmiş projelerle yürütül
mesi icabeder. Yeni yeni bu yola doğru gidiyo
ruz. Bu maksatla Eğitim Şûrası toplanmış ve 
Millî Eğitim Bakanı bize inşirah veren fikirlerini 
burada beyan etmiştir. Tarihî hatayı tekrar etmi-
yeceğiz. Daha iyiye doğru ıgideceğiz. Bu bakım
dan kendilerini tebrik ederim. Hakikaten bugün 
iktisadi zorluklar bu memleket dâvasının hallini 
geciktiriyor. Allah'ın bahşettiği hu millî varlığa 
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öğretmen hüviyetiyle el atamayışımızm sebebi bu* 
dur. Bu mevzuda bir istirabımızı daha belirtmek 
isterim : Eğitim sistemimizi ilk, orta, lise ve üni
versite olarak bu memleketin muhtaç bulunduğu 
hususlar üzerine tevcih etmiş olsaydık, bugün bel
ki de malî kriz içerisinde bulunmazdık. Bu oa-
kımdan Millî Eğitimin memleket müdafaasında 
başta gelen unsur olduğunu.kabul etmemiz lâzım-
gelir. 

Bu önemli müessesemizin, şu veya bu cereyan
lardan masun bulundurulmasını rica edeceğim. 

Arkadaşlar, bugün bir ahlâk reformu yapmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, köy enstitülerine ait vesikaları
mız, müşahedelerimiz vardır. İsterlerse vesikalar
la iddialarımızı ispata hazır olduğumuzu arz et
mek isterim. İsterlerse, arkadaşımıza bu mevzuda 
dokümanlar arz etmekten büyük şeref duyaca
ğım. Şu halde arkadaşlar, biz şu çatı altında 
memleketin kaderini iyiye götürecek ve kuvvetli 
bir Türkiye'nin dünya milletleri muvacehesinde 
şerefli mevkiini alabilmesi için gücümüzün yet
tiği kadar çalışmamız ve Millî Eğitim Bakanlı
ğının da büyük hizmetler yapması lâzımdır. Fa
kat maalesef hu bütçe ile yaya kalacağız. Buna 
rağmen millî eğitim dâvamıza hizmet bakımından 
birtakım vasıtalı vergiler ihdas edilmek suretiyle 
millî eğitime hir varidat sağlamak mecburiyetin 
deyiz. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı, kısa 
bir zamanda bu meseleyi hallederek, kanun tasa
rısını Meclise 'getirmelidir. Millet seve seve bu pa 
rayı verecektir. Hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadar 27 arkadaşımız Millî Eğitim bütçesi müna
sebetiyle fikirlerini beyan ettiler. Saim Sarıgöllü 
arkadaşımız tekrar söz istedi. Fakat bundan ev
vel kendi sırasını ve söz hakkını arkadaşı Fethi 
Tevetoğlu'na bıraktığından hem müzakerenin se
lâmeti bakımından, hem de vazifemi yerine ge
tirmek için kendilerine söz -vermiyeceğim. özür 
dilerim. 

Buyurun, Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) — Sayın Başkan, sayın Senato 
üyeleri. Millî Eğitim bütçesi münasebetiyle -:öz 
almış olan muhterem senatörler, millî eğitimin 
bütün hususiyetlerini, bütçenin çeşitli kısımları-
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m, Bakanlığın bütün faaliyetlerini kapsıyan bir 
şekilde beyanlarda bulundular. Kendilerine çok 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, arzumuz, kendi millî 
seciyemize uygun bir millî eğitim sistemi kurul
ması ve bu sistemin salim bir istikamette geliş
mesinin sağlanmasıdır. Her fikrin, her teklifin 
özel bir tetkik ile ele alınması lâzımdır. Uygun* 
olmıyan mevzuları tesbit etmek fuzuli olmaz. 
Bendeniz konuşmaları bu açıdan dinledim. 

Millî Eğitim Bakam olarak vazife aldığıma 
(bir taraftan üzüldüm, bir taraftan da sevinç duy
dum. Ümitsizliğin bugün içinde bulunduğumuz 
sistem ve işlerin, kesafeti; fakat diğer taraftan 
milletin millî eğitime olan arzu ve tazyiki karşı
sında bu şerefli dâvaya lıizmet etmek bende bü
yük bir cesaret yarattı. Kendimde bu cesareti bul
duğum için bu dâvaya hizmet etmekten büyük bir 
şeref duymaktayım. (Alkışlar). 

Şimdi müsaade buyurursanız hatip arkadaş
ların söz sıralarını takibederek cevaplarımı vere
ceğim. Ancak bu cevaplara göçmeden evvel şunu 
arz edeyim; Senatonun dakikalarını alan Yılan
ların öcü piyesi hakkındaki gazete haberinin 
doğru olmadığını, Devlet Tiyatroları Umum Mü
dürünün böyle bir beyanat vermediğini, daha ev
vel Bütçe Komisyonundaki vâki beyanıma uygun 
olarak gerekli tedbiri aldığımızı ve bu eserin pro
vasına devanı edilmemesi hakkındaki emrimizin 
halen Devlet Tiyatrolarında yürürlükte olduğu 
nu belirtmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türk umumi efkâ
rına sunulmuş olan bir kitap 'hakkında bu kür
süden tarizlerde 'bulunuldu. Lebinde, aleyhinde 
«sözler söylendi. Ben Ibu kitaibm müdafaasını 
yapmıyorum. Ancak, bizim Cumhuriyet savcı
larımız vardır; hukuk sistemimiz vardır. Bun
ların önce müdahale etmeleri lâzımgelir. Savcı
ların harekete geçmediklerine göre, bu roman
da suç unsuru yok demektir. Bunun ötesi süb
jektif görüşlerden ibarettir. Size tehlikeli gö
rünen bir eser, 'başkasına tehlikeli ıgörünmiye-
Ibilir, bu bir görüş meselesidir. 

Bununla, beraber, her iki fikir de hürmete 
şayandır. Cumhuriyet savcılarımızın vazifeleri
ni yapacaklarından şüphe edemeyiz. Devlet Ti
yatrosunda oynatılmak istenen eser, romanın 
kendisi değildir. Romandan faydalanılarak ya
zılmış hir piyestir. Konu «tetkik ettirilmekte

dir. Alınacak neticeye göre elbette bir muame
leye tâbi tutulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, köy enstitüleri üze
rinde, politik bakımdan, ımüzakere ve münaka
şa yapmak doğru değildir. Köy enstitülerinden 
mezun olan 17 bin küsur öğretmen, büyük bir 
şevkle ve vatanperverlikle vazifelerini ifa et
mektedirler. Ancak, k ö / enstitülerinin tekrar 
ihya edilip edilmemesi hususunda, sistemin mü
nakaşası 'mümkündür. 22 köy enstitüsü içinde 
zararlı görüşe -sahiholanlar bulunmuş olabilir. 
Gene bu arada adlî mercilere intikal eden hâdi-
ıseler de olmuştur, yine köy ensttülerim kura
cağız ve buralarda eski kişilerin vazife alaca
ğını ve aynı haleti ruhhe ile aynı espiriyi de
vam ettireceklerini düşünürsek hunun 'bizi yan
lış neticelere götüreceğini kabul etmemiz icab-
eder. Kaldı ki, biz, Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak, öğretmenlerin, aynı menşeden, aynı okul
dan çıkmalarını, aralarında menşe ayrılıkları 
bulunmamasını ve gruplar halinde toplanımala-
rmı arzu ediyoruz. Mühim olan köy enstitüsü 
meselesi veya öğretmen okulu meselesi değil
dir. Mühim olan şudur: İK'ây enstitülerinde tat
bik edilmiş olan programın kalbili istifade olan, 
Türk toplumuna faydalı olan tarafları varsa, 
onlardan .müstefidolmaktır. 

Köy enstitülerinin 22 tanesi de bugün öğret
men okulu olarak hali faaliyettedir. Bu okul
lar arazileriyle, her şeyi ile Devletin temellükü 
altındadır'. Tatbik edilmekte olan program 
şekil değiştinmiştir*. O devirde köy enstitüle
rinde tatbik edilmekte olan programdaki nor
mal derslerin dışında % 25 kadar id a uygula
ma dersleri vardı. Bugün hu uygulatma ders
leri % 18,5 a düşürülmüştür. Asgari (bir hadde 
tutulmaktadır. 

Türk milletinin millî eğitiım seferberliği, 
gayrim üsait şartlar altında yürütülmeye çalışı
lıyor. Kendi milletimizin fertlerini millî gaye
lere uygun .bir şekilde yetiştirebilmek için, ımil-
lî eğitim seferberliği gerçeklerimiz göz önün
de 'tutularak, fedakârlık ruhu ile yürütülmeye 
uğraşılıyor. 

Muhteremi arkadaşlarım, şimdi müsaade bu
yurursanız, sayın hatip arkadaşlarımızın do
kundukları mevzulara geçiyorum. 

Millî Eğitim meselelerimiz, mesut bir tesa
düf eseri olarak, bütçenin 'görüşüldüğü şu gün
de Maarif Şurasında bütün şümuliyle yeni gö-
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rüşler içerisinde ele alınmış bulunmaktadır. 
Maarif Şurasında Millî Eğitim Bakanının yap
mış olduğu konuşma kifayetsiz olabilir. Nite
kim bu husus bu kürsüden ifade edildi, fakat 
bu bir görüştür hürmetle karşılarım. Gene Ma
arif Şurasında, Millî Eğicim amaçları adlı ki
tapta bilgi eksikleri bulunabilir, bu da bir gö
rüştür. Fakat (bütün bu eksiklikler ne olursa 
olsun, Maarif Şûrası toplandığına göre, şüphe
siz bâzı meseleler hakkında Ikarara varılacak
tır. Maarif Şûrası elimizde mevcudolan kanuna 
göre kurulmuştur. Mahzurlarının yanında, mu
hakkak ki faydalı tarafları da vardır. Nitekim 
bu sebepledir ki, istikbalde bugünkü bünyesin-. 
den başka hir bünyeye fonksiyone olması için 
de tetkikler yapılmıştır. intihapla veya tâyin
le olması yüksek huzuru imza getirilecek olan 
kanunla nihai şeikilde tcsbit edilecektir. 

Bunun dışında, ana mevzulardan birisi ola
rak şu söylendi: Efendim, tek 'sınıfla ve tek 
öğretmenle köylerde çocuk yetişmiyor, bu sis
temin devamı Türkiye için faydalı değildir. Ar
kadaşlar, bu sistem Ibütün dünyanın kabul et
tiği bir sistemdir. 50 ve daha aşağı adeddeki 
çocukların tek Öğretmeni-e okutulması, yalnız 
Türkiye'ye has 'bir mesele değildir, bütün dün
yada kabul edilmiş bir öğretim sistemidir. An
cak, çok öğretmenli sisteme köylerde de gidi
lecek olursa, o zaman Türkiye'nin 'bugünkü 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin çok daha 
fazla ödeneğe ihtiyacı olacaktır. Bu takatimi
zin üstünde bir para sarfını icabettirir. 

Birçok meselelerimizde olduğu gibi, bu me
selemizde de reel görüşe sahibolmamız, Devle
tin varidatını, Devletin imkânlarını göz önün
de bulundurmamız icabetmektedir. Bunu göz 
önünde tutmaya mecburuz. Hiçbir zaman fazla 
ümide kaplımamalıyız. Ümitsizliğe de düşmeye 
mahal yoktuı«. 

Bugün meselelerimizin başında tek öğret
menli bir köy okulunu iki öğretmenli hale 
getirmek değildir. Daha ziyade ümmiliği orta
dan kaldırmak için, bir öğretmenli de olsa, bü
tün köylere okul götürmektir. Tek öğretmenli 
de olsa, her köye okul açmaya çalışmak ve 
bunda muvaffak olmak, isteklerimizin en ba
şında gelen bir konudur. Bu okullardan mezun 
olanların okuma yazmalarını ilerletmeleri ve 
bunların tekâmülünü sağlamak için bunları 
teşvik etmek lâzımdır. Yalnız vatandaşları bu I 
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işe teşvik ederken bu husustaki tedbirleri de 
beraber düşünmek lâzımdır. Fakat maalesef 
bu mevzuda lüzumlu adımları henüz atmış de
ğiliz. 

Biraz evvel konuşan Sadık Artukmaç ar
kadaşım bir hususa işaret ettiler. Hemen şuna 
ifade edeyim ki, esasta tamamen kendileriyle 
beraberim. Yalnız millî eğitimde mühim olan 
bina yapmak değildir. Buna ruh verecek olan, 
binaya girecek olan taze dimağı ve ruhu ol
gunlaştıracak, cemiyete faydalı unsur olarak 
yetiştirecek olan öğretmeni tatmin etmektir. 

Gerek ilk, gerek orta ve gerekse teknik öğ
retimde öğretmen açığımız şoktur. Ortaöğre
timde her yüz öğretmenden 54 nün mevcut, 46 
sının da münhal olduğunu bir defa daha ifade 
ettiğim takdirde, öğretmen yetiştirmeden okul 
açmanın bir süsten ibaret olacağını kabul et
memiz lâzımdır. Bu maksatladır ki, huzurunuza 
takdim edilmiş bulunan 1962 malî yılı Muva-
zenei Umumiye Kanununun 22 nci maddesiyle 
ilkokul öğretmeni yetiştirmek için her sene 20 
milyon liraya kadar bir para sarfına yetki is
temiş bulunuyoruz. Kabul buyurduğunuz tak
dirde, 222 numaralı Kanunun getirmiş olduğu 
yenilik içinde, hem okul yapmak, hem öğret
men yetiştirmek işi halledilecek, ilköğreti
min eksikleri, 10 yıl içinde tamamlanacak, mil
lete -mal edifmiş olacaktır. 

Bu arada Cemal Tarlan arkadaşımızın işaret 
ettiği hususlar yerine getirilecek, okullarla bir
likte lojmanların da yapılması mümkün olacak-
tıı\ 

Yine'Saynı Sadık Artukmaç arkadaşımız da 
öğretmenlerle imamların mütekabil münasebet
leri ve vazifeleri üzerinde durdular. Bu arada, 
bir istekte de bulundular, imam Hatip okulları 
mezunlarının öğretmen olarak istihdam edil
mesi yolunda 'b i r teklif ve fikir beyan ettiler. 
Biz bu görüşte değiliz. Tedrisatımız tamamen 
lâik esaslara dayanan bir din tedrisatı olup 
ilkokullarda gösterilmektedir. Ayrıca ortaokul
larda da çocuk, velisinin isteği ile, din dersi
ne sokulmaktadır. Din eğitimi, klâsik usul
lerle aynı öğretmenler tarafından okutulmakta
dır. Esasen kabul edilmiş olan durum tama-

'men mânevi sahaya hadimdir. Okullardaki mâ
nevi çalışma yanında ilmî çalışmanın da işti-

I rak ettirilmesi ve her ikisinin teşriki mesai yap-
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mâsı suretiyle gayret, sarf etmelerini daima 
takdir ve tebcil etmemek imkânı yoktur. Bu 
da kendilerine telkin ettiğimiz bir husustur. 

Teknik elemana sahibolamamak durumuna 
işaret ettiler. Hakikaten memleketimizde tek
nik eleman bakımından muhtelif vaziyetlerle 
karşılaşmaktayız. Teknik eleman yetiştirmek 
maksadiyle kurulan sanat enstitülerimiz, ih
tiyaca cevap verecek miktarda olsa bile, eği
tim bakımından üzerinde durulmaya değer. 
Bunların yeni bir istikamette gelişmeleri hu
susunda tetkiklerimiz olmuş ,ve Şûraya sunul
muş bulunmaktadır. Devlöt Plânlama Teşki
lâtının hazırlıklarına muvazi olarak, biz de 
millî eğitim olarak çalışmalar ve hazırlıklar 
yapmaktayız. 

İmtihan usullerinin değiştirilmesi keyfiyeti: 
İmtihanların kesin ve müstakar bir usule bağ
lanması tarafımızdan ve Şûraca da düşünül
mektedir. Bilhassa yabancı dil öğretimi kifa
yetsizdir. Bu hususta, ortaöğretim, teknik 
öğretim ve öğretmen okullarımız kadar bu mev
zua da önem vermek ve yabancı dil öğretmeni 
yetiştirmek, bir zarurettir. 

Y. T. P. adına konuşan arkadaşımız «Millî 
eğitimin partilerüstü oluşu telâkkisine var
dığımızı ifade edebilirim.» dedi ki, buna canü 
gönülden katıîmıyaca'k hiçbir senatör tasavvur 
edemem. Millî eğitim, haddizatında bir po
litika mevzuu olmaktan ziyade, bir Devlet 
meselesidir. Millî Eğitim Bakanlığına T. B. 
M. M. de yer alan partilerden her hangi biri
sinin temsilcisinin Bakan olması, Bakanlık 
görevini bir Devlet fonksiyonu olarak yapmak 
imkânını bulabilmesi arzu edilir şey olmalıdır. 
Bu görüşe bendeniz de bütün samimiyetimle iş
tirak eder, benimserim. (Alkışlar) 

öğretmenlikte menşe ve bilgiden bahsetmiş
lerdi. Bu hususta sözlerimin başında arzım 
vardır. 

Köylere tâyin edilen öğretmenlerin duru
mu ile ilgilerıilmesi hususundaki görüşlere, 
işaret edilen hususlara iştirak ederim. Onlarla 
ilgilenmeyi de isterim. Bâzı hususlar tahakkuk 
ettirelemezse bu köyün özel icabmdandır. 

Yeni bir öğretim Fakültesinin açılmasının 
hayırlı olacağı mütalâasında bulundular. Ken
dileriyle bu hususta hemfikrim. Bu husus bir 
teklif mahiyetinde Millî Eğitim Şûrasına da 
sunulmuş bulunmaktadır. Bir Eğitim Fakültesi 
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I kurulması hususunda çalışmalar yapılmakta-
I dır. Yurt dışına gönderileceklerin, rnahrumi-
I yet bölgelerinde olanların öncelikle ele almma-
I sim işaret ettiler. Yurt dışına gönderilenlerin 
I mahrumiyet bölgelerinden başkaca bir yer gör

memiş olmaları sistem: içerisinde bâz ayırım 
I ölçülerinden geçirdikten sonra karar verilecek-
I tir. Bir defa, yurt dışına gönderilmiş olanla-
I rın bir kere daha gönderilmemeleri, yurt dı-
I şırıa adanı gönderecek olan müesseselerin müm-
I kün olduğu kadar çok sayıda öğretmen arka-
I daşlarımızı göndermelerini ve bundan istifade 
I ettirilmelerini karar altına aldık. 
I Ders ücretlerinin artırılması mevzuuna do-
I kunuldıı. Ders ücretlerinin artırılması hakkın-
I da huzurunuza getirilecek bir kanun üzerinde 
I çalışmaktayız. Bunun 5 liradan 10 liraya çıka-
I rıhnası hususunda Maliye ile mutabakate va-
J rılmak üzeredir. Ders saatlerinin artırılması, 

24 saatten '>0 saate çıkarılması ayrıca düşü
nülmektedir. Bunlara ait bir kanun da huzu-

I rnııuza takdim edilecektir. 

I Sayın Mehmet Özgün eş arkadaşımızın ver-
I dikleri aydınlatıcı malûmatla Millî Eğitimin 

gerek personel, gerekse idari bakımdan ışık 
j tutucu bir şekilde teşrihini yaptılar. Kendi 

beyanlarında müşterek bulunduğum bütün bu 
mevzular Şûraca ele alınmaktadır. Vardıkları 
neticeye göre, kanuni değişiklikler ıslahat ya
pılması, yöneltmelik ve tüzük değişiklikleri ta-

I dili icabı gerekmektedir. Bilhassa şunu işaret 
etmek isterim, Millî PJğitimin (Özgüneş'in 

I bu husustaki fikirlerine tamamen iştirak ederim) 
objektif bir personel idaresi kurmak mecburiyeti 
vardır. Çünkü umumi muvazeneye dâhil daire
lerdeki kadro adedi 194 000 olup bunun 97 000 
küsuru Mıillî Eğitim Bakanlığından maaş aldığı-

I na göre; kuruluş, sınıflandırma, moralim korun
ması gibi hususlarda çok dikkatli olunması gerek
mektedir. Bunu gerçekleştirmek için çalışacağız. 

Büyük şehirlere, merkezlere, öğretmen temer
küzünden bahsedildi. Son olarak da Ankara'ya 60 
öğretmen nakledildiği beyan olundu. Muhtelif se
beplerle nakledilen öğretmen sayısı, benim bakan
lığım zamanında, sadece 22 dir. 

I Millî eğitimde demode olmuş metotlardan vaz-
I geçmek ve yemi aktif ve randımanlı metotlardan 
I istifade etmek hususuna gelince : Bu mevzu da 
I millî eğitimde düşünülen ve Şûrada tetkik edile-
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cek olan mevzulardandır. Burada daha fazla te
ferruata geçmek istemem. 

Halk eğitimi mevzuunda ileri sürülen fikirle
re Millî Eğitim Bakanlığı da taraftardır. Biz, 
Millî Eğtim Bakanlığı olarak, halk eğitimi mese
lesini bir umum müdürlük, bir hiyerarşi, bir kad
ro meselesi olarak telâkki etmiyoruz. Halk eğiti
minde Devlet ve toplumun gücünün bir araya 
getirilmesi için lider sınıfının yetiştirilmesi ica-

* bettiğine ve halk eğitiminin bunlarla muvaffaki
yet kazanabileceğine kaani bulunuyorum. Çırak
lık Kanununun da Halk Eğitimi Kanunundan 
önce getirilerek, ikisinin birleştirilerek mütalâa
sının yerinde olacağına temas buyuranlar oldu. 
Hakikaten bu mühim bir mevzudur. Bugün çı
raklık Kanunu Hükümete teklif edilebilecek bir 
durumdadır. Çıraklık Kanunundan daha evvel 
hazırlanmakta olan Küçük esnaflar hakkındaki 
Kanun için Ticaret Vekili ile temasa geçilecek
tir. Çıraklık Kanununun kabulünden sonra, tek
nik personelin de durumu halledilmiş olacaktır. 
Yüksek mühendis, mühendis, teknik usta, kalfa 
ve çırak olmak üzere bu 6 lı bir hiyerarşi şeklin
de organize edilebilecektir. 

Eğitim mevzuunun tamamen sosyal bir ihtiyaç 
olduğunda müttefikiz. Durumun iyi bir netice 
vermesi için lüzumlu tedbirleri almaya çalışaca
ğız. Atatürk inkılâplarının her sınıf adam yetiş
tirdiğini fakat din adamı yetiştirmediğini ifade 
buyurdular. Tevhidi Tedrisat Kanununun 1947 ye 
kadar işlemediğini kaydettiler. Bu hususta verdik
leri bilgi doğrudur. Tevhidi Tedrisat Kanunu 
icabı olarak kurulmuş olan îmam - Hatip okulla
rımız da daha iyi bir program ve daha liyakatli 
öğretim üyelerinin yer almasını ben de prensip 
itibariyle kabul ediyorum. Ancak şu hususa işa
ret etmek isterim ki, biz bu okulların adedini ar
tırmaktan ziyade, kurulmuş olan 19 okulun sevi
ye itibariyle yükseltilmesini ve bilhassa mukte
dir olabileceğimiz miktarda (4 tane) disiplinli ley
lî okul haline getirilmesini düşünüyoruz. Bu, ha
zırlıklarımızda yer almaktadır. 

Muhterem Özgüneş arkadaşımız da Hükümet 
programı ile bütçe arasındaki aheksizlikten bah
settiler. Bunun için kâfi miktarda para konulma
dığım ifade ettiler. Bu sadece Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde vâridolmıyan bir husustur. 
Mühim olan nokta, kendi düşüncelerine güre işa
ret ettikleri plânlı iktisat devresine geçtiğimize 
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I göre, yapılacak plânların tahakkuku için tahsi

satların temin edilmesi zaruretidir. Aksi takdir
de, çok sayıda plân, tahsisat olmaçhğı için bekli-
yecektir. Umarım ki, Yüksek Heyetiniz, plânları
mızın tahakkukuna imkân verecek şekilde Devlet 
varidatının yeniden tanzim ve sınıflandırılmasını 
kabul eden ve biz de plânlarımızı gerçekleştirmek 

I için gerekli ödenekleri almaya ve daha şevkle ça-
I lışmaya mazhar oluruz. 

Teftişin rehberlik mahiyetinde olması husu
sundaki fikirler yerindedir. Teftiş talimatında bir 
değişiklik yapılmış ve fiiller yürürlüğe konulmuş 
bulunmaktadır. 

Dış yardımların, yeni birer eğitim kapitülâs
yonu kurulmasını intacetmemesi hususuna işaret 
edildi. Bu mevzuda çok dikkatli davrandığımızı 

; arz etmek isterim. Evvelce vâki olan hataları tas
hih etmek ve yenilerini yapmamak için çok dik
katli bulunmaları hususuma bütün teşkilâtın na
zarı dikkatini çekmiş bulunuyorum. 

Bir diğer mesele de, Merkez Teşkilât Kanunu 
ve hazırlanmış olan kanunun eski görüşle ele alın
ın ası hakkındaki tenkidlerdir. Filhakika, kurul
muş olan komisyonlarda, merkez teşkilâtına ait 
bir kanun tasarısı «Millî Eğitim örgütü Kanunu» 
hazırlanmış, nihai şeklini henüz almamıştır. Ev
velâ Millî Eğitim Şûrası, Bakanlık ve Hükümet 

I yolundan geçirilecek, ondan sonra, yüksek hu
zurlarınıza getirilecektir. Eksik taraflarını ve
ya başka yönlerden değiştirme imkânı daima 

I vardır. 
I Yeni bir fikir olarak ileri sürüldü : Millî 
I Eğitim büyük bir teşkilât halinde olduğuna gö-
I re, bir lojistik dairesi kurulması hususunda za

ruret vardır, denildi. Bu mevzuu kendilerinin 
maksatlarını da daha iyi anlamak suretiyle, tet-

I kik edeceğim. Hakikaten faydası görülebilecek 
bir durumu varsa, gerçekleştirilmesinden daha 
tabiî bir şey olamaz. 

I Sayın İzzet Birant Beyefendi, heyeti umu-
I miyesi itibariyle, Eğitim sistemi üzerinde dur

dular. Bu iş, bir bütçeye kifayet işidir. Bu büt
çeye konulan rakamlarla ve bilhassa bütçe rapor
törü arkadaşların hazırladıkları raporlarda da 

I işaret ettikleri şekilde öğrenmek güç oluyor. Milli 
Eğitim Bakanlığının bütçesinin hacmi itibariy
le, 10 sene sonra, bugünkü Devlet bütçesinin 
miktarına tekabül edeceği hesaplanıyor. Ken-

I dileri ile müttefikim, teşekkür ederim. 
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j Türk gençliğinin politikaya alet edilmemesi 

fikri ile beraberiz. Bu mevzuda öğretmenlerimi
zin nazarı dikkatini çeken bir tamimi Ocak ayı 
ortalarında göndermiş bulunuyorum. Bilhassa 
smflarda politika münakaşalarına yer verilme
mesi, çocukların millet evlâdı olduklarına, binaen
aleyh, her siyasi parti ve zümreyi teşkil eden in
sanların çocukları olacağına göre, bu emrimize 
hürmetkar olmaları ieabedeceği kanaatindeyim. 
Bilhassa lâzım olduğu zaman, seçimlerde hakla* 
rını istimal ederken, vicdani kanaatlerine göre oy 
kullanabilecekleri, derste, okulda politika yapma
maları hususuna nazarı dikkatlerini çekmiş olu
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

I Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, lise ve 
muadili okullarda öğrenci yetiştirmek maksa-
diyle, ve kurmuş olduğu bir bölümde, bir an ev
vel, Eğitim Fakültesi halinde teşkilâtlanmasını 

I temenni eden arkadaşların arzularına, cevaben 
arz edeyim ki, bu Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi mütevelli heyeti marifetiyle, bu heyetin ala
cağı kararla bileceği bir iş olarak tanzim edilecek 
bir mevzudur. Ancak bize faydalı olacağı için sa
yın rektör ile temasa geçeceğim. Atatürk Üni
versitesinin de kuruluşuna da yardım edecekle
rini ümidediyorum. Büro idarecisi olarak tâyin 
edileceklerin intibak edebilecek kişiler olduğunu 
da zannederim. Bâzı arkadaşlar böyle olmaları 
temennisinde bulundular. Ancak, elimizdekileri 
istihdam etmekle iktifa etmek mecburiyetindeyiz. 
Yeni rektör üniversitenin gelişmeye devam ede
ceğine ve bu hususta daha semereli mesai yapıla
cağına inanıyor. Anayasamızın 121 nci maddesi 
üniversitemizin muhtar olduğunu, idaresinde ve 
ilminde muhtariyetini tesbit etmiştir. 

O. Senatosu B :; 
Yine bir arkadaşını, üniversitelerin ihtiyaçla

ra cevap vermemekte olduğunu, hakiki bir ilim 
müesseseleri haline getirilmeleri için uzun vade
li bir plân yapılmasından ve ayrıca yabancı mem
leketlere talebeler gönderilip yetiştirilmesi husus
larına işaret ettiler. Bunların gerçekten ilim 
yapmadıklarını ve buralardan elemanlar yetişme
diğini işaret buyurdular. Muhterem arkadaşla
rım; Üniversite nazlı gelişen bir müessesedir, 
ama bu kadar da insafsızlık edilmesini doğru bul
mam. Üniversitelerimiz tabiî bir tekâmül yolun
da ve eskiye nazaran çok kıymet taşıyan eleman
lara sahiptir. Bunun daha iyi olması için hazır
lıklar yapılmaktadır. Diğer taraftan çok miktar
da dışarıya adam gönderilmesi hususunda, iyi ve 
birinci sınıf adam yatiştirilmesi hususuna canü 
gönülden iştirak ediyorum. Üniversite ve Millî 
Eğitim Vekâleti olarak matematik, fizik, kimya 
öğretmenlerinin daha seviyeli bir şekilde yetişme
leri için 100 kişiyi yabancı memleketlere gönder
meyi düşünmüştüm. Fakat Maliye'deki • bütçe 
konuşmalarında ödenek miktarı üzerinde uzun 

müzakerelerden sonra ödeneğini temin edemedim. 
Dışarıya gitmekte olan dövizli talebenin daha iyi 
bir seçim ile yurt dışına gönderme hususunu şüp
hesiz temenni ederiz. Biz de bu fikirdeyiz, bu
nun için lüzumlu tedbirleri almaya çalışacağını. 
Bir de muhterem arkadaşlarım; üniversitelerin 
kendilerini umumi bir eğitim sistemine uydur
maları lâzımgcldiği hususunda beyanda bulundu
lar. Üniversitelerimiz, kendi standartlarını dai
ma muhafaza edeceklerdir. Millî Eğitimin nazik 
bir meselesi olarak da onun seviyelendirilmesi 
meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bu cümleden 
olarak, liselerimizin aded itibariyle değil vasıf 
itibariyle üstün mezun vermeleri hususunu kabul 
etmiş bulunmaktayız. Gerekirse imtihan sistem
lerinde, ders programlarında bâzı değişiklikler 
yapılacaktır. Takdir edersiniz ki, bu da .bir tet
kik mevzuudur. 

Öğrenci yurtlarına bir nizam verilmesi ve di
siplin temini konusuna temas edildi. Bildiğiniz 
üzere Yurtlar Kanunu yürürlüktedir. Teşkilât 
Kanunu ise tamamlanmak üzeredir. Bu kanun 
çerçevesi içinde gerek şehirlerin içinde kurulmuş 
olan yurtların tamamlanması gerek istanbul'da 
hakiki mânada, Üniversite öğrencilerinin her 
ihtiyacını temin edecek şekilde, üniversite site
lerinin kurulması için hazırlık yapmaktayız. 

Muhterem Esat Çağa arkadaşını beyanlarında 
Maarif bütçesinin köy için değil de, şehirler için 
yapılmış olduğunu boyan ettiler. Ben, bütçenin 
köylere, şehirlere ayrılmış olmasını bilmiyorum. 
Ancak Millî Eğitim Bakanlığı bir eğitim sistemi 
içerisinde, köylere şehirlere nazaran aynı derece
de hitabetmesine imkân bulamıyan bir müessese
dir. Ancak ilkokullar hariç, köylerimizi kalkındı
racak olan okullarımızın muayyen şehir merkez
lerinde bulundukları tabiîdir. Köy enstitüleri 
mevzuuna işaret ettiler. Bu mevzuu üzerinde dü
şünülmeye değer buluyorum. Şöylcki, köy ens
titüleri mutlaka öğretmen yetiştiren bir müessese 
değildir. Köylü çocukların, köylerin kalkınmaları 
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hususunda daha iyi bir hayat tarzına kavuşma
ları hususunda yeni bir müessese haline getiril
mesi imkânı var mıdır, yok mudur: Bu hususta 
Ziraat Vekâleti ile teşriki mesai yapılması imkânı 
var mıdır? Bu hususu bize yeni bir mefhum ola
rak ileri sürdüler, üzerinde duracağım. 

Telif ve tercümelerden bahsettiler. Bizde te
lif ve tercümeler tesadüfi olarak yapılmamakta
dır. Millî Eğitim Vekâleti içerisinde kurulmuş 
olan daimî ve yetkili bir heyet bunların listes'ni 
yaptıktan sonra tercümeye verilmektedir. Tabiî 
dışardaki serbest yayınlar için Millî Eğitim Ba
kanlığının her hangi bir kontrol yetkisi mevzuu-
bahis değildir. 

Hamit Tigrel arkadaşımız çok hayati bir mev-
zuya temas ettiler, kendilerine teşekkür ederim. 
Bahsettikleri mevzuda, Türk milliyetçiliğinin 
özelliği bakımından kültür ve dil beraberliğini 
sağlamaları hususunda, kendileriyle tamamen be
raberim. Bu maksatla bölge okullarının kurul
ması hakkında çalışmalara başlamış bulunmakta
yız. Bunlar halen dokuz tanesi faaliyette, 12 ta
nesi de inşaat halindedir. Yapılan hazırlıklara ve 
çalışmalara göre 10 yılda 55 bölge okulu kurul
ması yoluna gideceğiz. Bunlar, ilköğretim çağın
daki çocukları yatılı olarak alacak, beş yıllık ilk
okula ilâveten üç yıl daha tedrisat yapacaklar

dır. Bu tedrisatta 'bölgelerin hususiyetine ve çocuk
ların kabiliyetine göre iş ve ziraat bilgisine geniş 
mikyasta yer verilecektir. Bu okulların böyle bîr 
sistem halinde geliştirilmesi düşünülmektedir. 

Türk dilinin Türk vatandaşları tarafından 
kullanılması .hususu da her şeyden evvel eğiti
min bu bölgelere yayılması ve öğretmenlerimizin, 
kendilerine tevdi edilen çocuklara yapacakları 
öğretimle ve kurulacak bölge okulları ve diğer 
tedbirlerle gerçekleşebilir. Böylece Türk dilini 
hâkim kılmaya çalışacağız. Ancak, dilin her yer
de konuşulması sadece millî eğitimin değil, hal
kımızın temasta bulunduğu bütün âmme müesse
selerinin de borcudur. Onlarında bu hususa dik
kat etmeleri lâzım gelir. Diğer Bakanlıklarla 
temas ettikten sonra bütün Devlet Dairelerinde, 
Türk Dilinin hâkim olması hususunda müşterek 
gayret sarfının lâzım geldiği hususunda talep
te bulunacağım. Sayın Âli Aksoy Beyefendi, 
üniversitelerden bahsettikten sonra, Devlet Ti
yatrosuna da temasla opera bölümüne 15 bin li
ra alan bir Amerikalı alındığını bundan ayrı 
olarak kendisine 2 bin liralık bir lojman da tah

sis edilmiş olduğunu beyan ettiler. Buna ilâ
veten de aynı müessesede sanatkârların birbir
leriyle olan münasebetlerinden bahsettiler. Dev
let Tiyatro ve Operasında bir Amerikalı şef 
vardır. 1 500 dolar alır. Eline 9 bin lira ge
çer. 2 bin lira ayrıca lojman için ödendiği doğ
ru değildir. Kendi memleketindeki istihdam se
viyesinden çok üstün durumu yoktur. Gayet 
tabiî olarak böyle bir insana dışarıdan talebede-
rek getirilen bir kimseye kendi memleketinde 
alacağından fazla verilebilir. Diğer buyurduk
ları husus sanatçıların kendi sanatları ve hususi 
durumları ile ilgilidir. Ancak bu işle meşgul 
olacağım. 

•Sayın Cahit Okurer, Millî Eğitim amaçların
dan ve bunların gerçekleşmesi için kendi görüş
lerinden bahsettiler. Kendi görüşlerine hürmet
karım, bundan tereddüdetmemeleri lâzımdır, 
şüphe etmemelerini rica ederim. Ancak bu mev
zuda arz ettiğim sadece benim münferit görü
şüm değildir. Bir grupun yaptığı çalışmalar so
nunda ve Anayasanın ışığı ve açısı altında tes-
bidedilmiştir. Şûraya sunulmuştur. Orada da 
uzun boylu münakaşalar yapılacağına göre, ken
di görüşlerinin yer alması halinde ancak mem
nuniyet duyarım. Maarif Teşkilât Kanununa 
aidolarak işaret etmiş oMülk'lara hususlara evvel
ce arzı cevabetmiştim. Diğer suallerinden biri
si de keza Maarif Şûrası hakkındaki görüşleri
dir. Bu hususta da kendilerine arzı cevabetmiş-
tim. 

Sayın, Hüsnü Dikeçligil arkadaşımın işaret 
ettiği hususlar: Atatürk'ün bizlere gösterdiği' 
hedefleri ciddî olarak tesbit edip onlardan fay
dalanmaları hakkındaki görüşlerinde tamamen 
kendileriyle beraberim. Atatürk hakkında ya
zılmış olan kitapların sadece 3 taneden ibaret 
olduğunu işaret ettiler. Bu mevzuda bizini Ata
türk için kurulmuş bir Enstitümüz vardır. Ens
titü Direktörü ile görüşüp, fikir adamlarımızla 
nasıl (bir teşriki mesaide bu'laıminiıalıan kabil olacağı
na teelbite çalışacağım. Hakikatten bu mevzıuu, Ata
türk fikir sistemi ve felsefesinin en iyi bir şe
kilde anlaşılmasını bu konuda her türlü eser
leri teşvik etmeyi vazifeden saymaktayım. 

Türk terbiyesinin esası ne olmalıdır? Suali
ne şöyle cevap vereceğim : Bunda kendileriyle 
beraberim. Filhakika kendi örf, âdet ve anane
lerimizi kaybetmiyen bir terbiye sistemini ka
bul etmemiz tabiîdir. Ancak ıtopkum olarak çağ-
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daş *G-arp uygarlığına yöneldiğimizi unutmama
mız icabeder. 

Çocukların müteessir olduğu muzır neşriyat 
meselesinde kendileriyle beraberim. Bu mevzu
da bizim her hangi bir müessir yetkimiz yoktur. 
Bu mevzuda yetki almak için lüzumlu tetkikler 
yaptırılacaktır. 

Keza filimler de aynıdır. Bugün filimler 
yalnız Sansür Heyeti oynanmasına müsaade et
tikten sonra biz, Millî Eğitim olarak müdahale 

. edememekteyiz. Bu konuda teşriki mesai için 
yeni yetkiler alınması lazımsa bunları da tetkik 
ettireceğim. 

Yine bir sayın arkadaşımız, Trabzon Teknik 
Üniversitesinin durumu üzerinde durdular. 
Traıbzon Teknik Üniversitesine ait bu yıl bir 
miktar tahsisat alınmıştır. Danışma kuralları 
toplandılar, Trabzon Teknik Üniversitesinin na
sıl teşkilâtlandırılması ve hangi plâna göre ge
liştirilmesi hususunda Sayın Profesör Narter'le 
beraber diğer yetkili arkadaşlarımızı vazifelen
dirdim. Neticeyi en kısa bir zamanda bize vere
ceklerdir. İnşaatın plân ve projeleri de ona gö-
reyürütülecektir . 

Yine muhterem arkadaşım Rasim Beyin, eği
timin hedef ve mevzuları hakkında (tesbit ede
bildiğim 7 noktaya) işaret buyurdular. Kendi
leriyle bu mevzuda tamamen hemfikirim. Daha 
evvel de işaret ettiğim gibi ders ücretleri 5 lira
dan 10 liraya çıkarılması, der» saatlerinin artı
rılması, öğretmen israfına meydan verilmemesi 
gibi diğer hususlarda tamamen tatbik mevkiine 
konacak ve yeni kararlarla bu hususlar incele
necektir. Hakikaten bunlar üzerinde düşünül
meye değer konulardır. Haklarında kolay hü
küm verilecek bir konu olmasa gerek. Diğer .ar
kadaşlarımın bahsettikleri hususlardan bir nok
taya işaret edeceğim. Mevzuubahsolan piyese 
Yılanların öcü esas olan kitabın yazarı Fakir 
Baykurt Millî Eğitim camiasına nasıl oluyor 
da teftiş kadrosunda yer alıyor hususundaki 
som. 

Bir kimsenin kendi fikir ve içtihadından do
layı memuriyetinden veya âmme hizmetinden 
uzaklaştırılması imkânı olmadığı hususunu hu
kukumuz tesbit etmiş bulunmaktadır. Eğer or
tada suçluluk arz eden bir husus varsa kanuni 
takibata tevessül edileceği tabiîdir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 
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SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Bir so

ru rica edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Eten

dim, lisan öğretmeninin çok az olduğu .söylen
di. Acaba yedek subay öğretmenlerden bir mik
tar ortaöğretimde istihdam mümkün olmaz mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) — Yedek subaylardan bir kıs
mı müddetlerini dolduracaktır. Ancak, askere 
alınmış yedek subay öğretmenlerin hizmetlerine 
öğretmen olarak devam etmek hususunda ihti
yaca aynı derecede ordu ne kadar mulıtaçsa,. 
millî eğitim de o derecede muhtaçtır. En iyi yo
lu nasıl bulabileceğimizi bilemiyorum. Yalnız 
realiteler sudur ki; lisan öğretmenleri maalesef 
öğretimin ihtisas dallarında en az olanıdır. Böy
le olması da çok tabiîdir. Zira lisan bilen bir 
kişiye Devlet bareminde çok az para verilmek
tedir. Bu kimselerse daha büyük bir ücretle baş
ka müesseselerde çalışmaktadırlar. 

BAŞKAN — Buyurun Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cum. Bşk. Kon.) 

— Lise mezunu yedek subay öğretmenlerinin, 
öğretmenlik vasıfları kaldırıldıktan sonra öğ
retmen sıkıntısı çekileceği aşikârdır. Acaba lise 
mezunlarının askerliklerini askerî öğretmen 
olarak yapmaları hususunda bir kanun çıkacak 
mıdır? 

M Î L L Î E Ğ I T I M B A K A N I H İ L M Î I N C E S U 
L U (Çorum) — Efendim mühim olan şudur; 
şimdi yedek subay öğretmen arkadaşlarımızın 
terhisiyle beraber millî eğitimin ilköğretim kad
rosunda 7 bine yakın bir açıklık meydana gele
cektir. Bu açıklığı biz öğretmen vekilliği sure 
tiyle kapatmaktayız. Ortaokul ve lise mezunu 
arkadaşlarımızdan tâyinler yapıyor ve bu açığı 
kapatıyoruz. Bizim derdimiz orta tedrisat ve tek
nik tedrisat müesseselerine öğretmen teminidir. 
Sıkıntımız burada bizim. Orta tedrisata eğitim 
enstitülerinden öğretmen yetiştiriyoruz, fakül
te melunlarını ortaokullara vazifelendiriyoruz. 
Açıklarımızın bir kısmını şu suretle kapatıyo
ruz : Veteriner, doktor, ziraa'tçi, kaymakam ar
kadaşlarımızdan ortaöğretimde müstefi dol m ak
tayız. Fakat lise için durum 'böyle değildir. Li
se için öğretmen yetiştiren müesseseler geçirdik
leri inkıtalar dolayısîyie normal verini vereme-
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plânların istediği asgari tahsisatın kabul edil* 
mesi lâzımgeldiğini arz ettim. Ortaöğretim öğ
retmeni yetiştirmek için lüzumlu plânlamaya 
ait ilk tetkikler tesbit edilmiştir. Aneak, katî 
durumları tamamen tamamlanamamıştır. Şu 
vaziyette ilköğretim mütemadiyen gelişmekte 
ve elimizdeki istatistikler ilkokuldan mezun 
olan talebelerin yüzde 20 - 25 i ortaokullara 
yöneldiğini gösterdiğine göre aded itibariyle 
hem sınıf adedi bakımından sıkıntı çekilecek, 
hem de öğretmen bakımından. Bunlara lâzım-
gelen ihtiyaçlar da kolay kolay giderilemiye-
eektir. 

İkinci soru : Kendileri Talim Terbiye Ku
rulu üyesi iken tetkik edip verdikleri rapor 
üzerine Yılanların öcü hakkındaki kitap hak
kında Talim Terbiye Heyetince bir karar alın
mıştır. Ve bu kararda kitabın çok açık ve mah
zurlu olduğuna işaret edilmiştir. Türkiye'de hiç 
kimse okuyamaz, diye bir şey yapılmamıştır. 

Üçüncü soru; enstitülere ait husus. Bu köy 
enstitülerini program ve eşhas olarak ayrı mü
talâa etmek lâzımdır. O devir ve zamanki eşhas 
kusurlu olabilir. Bugün bu okulları açarsak 
aynı kusurların meydana yine geleceğine peşi
nen inanmanın doğru olmıyacağma kaaniim. 

C. Senatosu B : 
mislerdir. Yüksek öğretmen okulumuzdan yıllık 
olarak mezun olan lise öğretmeni sayısı 8 dir. 
Bu sayıyı yükseltmeye çalışacağız. Kadroları 
artıracağız, ilköğretime lise ve ortaokul'mezun
ları getirilebilir. Ama ortaöğretim için bu böy
le değildir. Bunları hususi olarak yetiştirmek 
mecburiyetimiz vardır. Ancak, mevcut kanıma 
göre yüksek öğrenim yapmış kimseler veya fa
külte mezunlarına arzu*ettikleri takdirde bu vazi
feyi verebiliriz. Hem de seve sev verebiliriz. 

BAŞKAN ~- Sayın Okurer. 
CAHİT OKURER (İzmir) — Sayın Baka

nın cevapları üzerine birkaç sual sormak istiyo
rum. 

Birincisi; Yüzde 50 den fazla öğretmene sa
hip bulunmadığımıza göre bu okullara ihtiyaç 
olduğuna nazaran aynı derecede ortaokul hoca
larına da ihtiyacımız vardır. On sene sonra her 
taraf ilkokula kavuşacaktır. Bunun ortaokul ve 
liselere teşmili de gayet tabiîdir. 

Buna göre; 7 bin öğretim üyesine ihtiyacı
mız olduğuna göre acaba bu on sene sonraki or
taokul ve liselerin durumları Millî Eğitim Ba
kanlığınca bir programa alınmış mıdır? 

İkincisi; Sayın Bakan izahları sırasında sav
cılığın taki'betmediği bir eser üzerinde takibat 
yapılamaz dediler. 

Acaba Maarif Bakanlığından okullara gön
derilen kitaplar bir tetkika tâbi olmadan mı 
gönderilivor? Ve bu arada basılması için müra
caat edildiği vakitte her eserin basılması husu
sunda (Yılanların öcü) için de basılması için 
müracaat edilse idi Talim Terbiye Heyeti müs
pet karar verebilir miydi? 

BAŞKAN — Sorunun hududu içinde kal
mak lâzımdı. Soru kısa olmalıdır. İzahat yoluna 
gitmemelidir. 

CAHİT OKURER (Devamla) — Üçüncü 
sorum şudur; 

Şu üzerinde durulan eski köy enstitülerinde 
adliyeye kadar intikal eden büyük hâdiseler 
olduğunu Sayın Kaban da bahis buyurdular. 
O devirde bunlar neden öğretmen okullarında 
olmuyordu da köy okullarında meydana geli
yordu? Acaba bu sistemle ilgisi olmadığı için 
mi böyle oluyordu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) — Efendim, birinci soruya kı
saca arzı cevabedeyim; bir plânlı sistem içinde, 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

bir ciheti arz etmeme müsaade buyurulursa, Sa
yın Bakan zannediyorum ki, benim ifade etme
diğim şekilde ifadede bulundular. Bendeniz 
şunu ifade ettim : Köy imamları, özel bir talim 
ve terbiyeye tâbi tutulmalı ve böyle bir talim 
terbiyeye tâbi olan kimselere iş verilmelidir. 
Yoksa bunlara öğretmenlik verilsin, diye bir 
şey söylemedim. 

MİLLÎ EĞİTİ MBAKAN1 HİLMİ İNCE
SULU (Devamla) — Affedersiniz Sayın Artuk
maç, ben aldığım notta yanılmış olabilirim; 
maksadınız, beyanınız bu ise mesele yok. 

BAŞKAN — Buyurun Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Bakan bahis konusu olan eseri tetkik ettirece
ğini ve hakikaten bahsedildiği gibi kötü bir 
eserse tiyatroda oynatılamıyacağmı bahis bu
yurdular. 

O takdirde, bu eserin müellifi bir maarif 
mensubu ve maarif müfettişi bulunduğuna göre 
maarif camiası karşısına, öğretmenler karşısına 
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ve talebeler karşısına çıkabileeek mi? Yeniden 
bu sualin cevaplandırılmasını istiyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HİLMÎ İNCE
SULU (Devamla) — Anayasamızın 20, 21 ve 24 
neii maddeleri yazarlar ve sanatkârlar hakkın
daki fikir hürriyetine ait hususları tesbit et
miştir. Binaenaleyh, bu eser yazarı hakkında 
bir sucu olup olmadığına dair kendi kanaatinizi 
bildiren bir done verirseniz tetkik eder cevap 
veririz. 

BAŞKAN — Buyurun, Veysi Yardımcı... 
VEYSÎ YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, büt

çe tenkidinde arkadaşlarımız sitayişle öğret
menlerimizden bahsettiler. Bu arada bir arka
daşımız da öğretmenlerin intibakı meselesin
den bahsetti. Konuşmalarınızda bu intibak mev
zuu üzerinde durmadınız. Malûmat rica edece
ğim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Devamla) — 33 milyon lira bir porteyi 
tazammun eden bir intibak kanunu tasarısı ha
zırlanmıştır. Vekâletimde mevcuttur. Daha ev
velce Kurucu Meclise sunulmuş, kadük olmuş
tur. Üzerinde lüzumlu yeni revizyonlar yapıl
dıktan sonra Maliye Vekâletine sunulmuştur. 
Mutabakata varıldığı takdirde bu intibakı te
min etmekle zevk duyarız. 

BAŞKAN — Savın öztürkcine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Bu 

öğretmen darlığı karşısında acaba Maarif Ba
kanlığının, televizyondan faydalanma usulleri 
hususunda bir düşünceleri var mıdır, yok mu
dur? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU (Devamla) — Efendim, bildiğime göre, Sa
yın Basın - Yayın Bakanı, televizyon tesisi hu
susunda meşgul oluyorlar. Nasıl ve nerede bu 
sistemi kuracaklardır? Bu 'bilinirse o takdirde 
biz de televizyonla eğitim işini dikkatle ele alı
rız. Yalnız, televizyondan, ancak büyük merkez
lerde faydalı olmaktadır. 

BAŞKAN —• Buyuran Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, Anayasamız aşırı sol cereyan yani komü
nizmi, aşırı sağ cereyan yani ırkçılık, turancı-
lık ve faşizm gibi propagandaları menetmiştir. 
Buna göre acaba bu öğretim üyeliğinde vazife 
alanlar arasında bu sekide mevcut faşizm ve 
komünizm propagandası yapanlar mevcut mu
dur? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU —• Bugüne kadar bana intikal etmiş bir 
husus yoktur. Yalnız, eğer izin verirlerse tet
kik ettikten sonra durumu kendilerine izah ede
rim. 

Takdir buyurursunuz ki bu şekilde olanla
rın dosyaları tetkik hususunu gerektirir. Yal
nız şunu arz edeyim ki, Devlet memurluğuna 
mâni olacak şekilde hüküm giymiş olanlar var
sa, şüphesiz bunların vazife görmeleri suç teş
kil eder. Hüküm giymemiş olanlar genel huku
ka sahiptirler. Alâkalı kurulların ve heyetlerin 
böyle bir hususa bilerek yer verdiğini zannetmi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Güney - Doğuda bir Ziya Gökalp Üniversitesi 
kurulması hususunda bâzı çalışmaların Millî 
Eğitime aksetmiş olduğunu zannediyorum. Böy
le bir teşebbüs karşısında Vekâlet ne düşünü
yor? Faydalı bulur mu? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU (Devamla) — Yeniden üniversiteler açıl
ması mevzuunda milletvekillerimiz ve senatör
lerimizin teklif ettikleri kanunlar Millî Eğitim 
Komisyonuna, gelmiş bulunuyor. Ve orada mü
zakere mevzuu olmuş bulunmaktadır. Biz Millî 
Eğitim Şûrası bünyesinde yeniden kurulacak 
üniversitelerin durumu hakkında inceleme yap
mak ve biı- neticeye varmak üzere bir komisyon 
kurduğumuz için bu komisyonun raporunu ve-
rereği zamana kadar mehil almadan görüşümü
zü açıklamayı uygun görmedik. Tensip buyu
rursanız, ilgili kanun lâyihaları komisyonlarda 
söz konusu olacaktır, size o zaman Hükümet gö
rüşünü arz edeyim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, Elâ
zığ'da açılması düşünülen 'bir Teknik Okul hak
kında son durum nedir? Bunu rica edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMÎ İNCESU
LU — Efendim, daha evvelki karşılıklı konuş
malarımızda da arz ettim. Elâzığ'da bir Tek
nik Oku! kurulmasında bina müsabakası ya
pılmıştır. Bu yıl inşaata geçilecektir. Bir an ev
vel derse 'başlanması lüzumuna işaret ettiler. 
Bu hususta yetkili bütün arkadaşlarla temas 
ettim. Bilhassa öğretim kadrosunu tamamlama 
imkânı bulunursa binası iki senede tamamlanır, 
okul da açılır. Yalnız bu bir imkân meselesidir. 
Karşılıklı konuşmamda da bunu arz etmiştim. 
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BAŞKAN — Buyurun înceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, lise ve ortaokul yap
tırma dernekleri çok iyi fayda veriyor. Bu va
ziyetin ilkokul yaptırma dernekleri şeklinde 
köylüye teşmilinde bir fayda var mıdır? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU — Efendim, Millî Eğitim bütçesinde ilkokul 
ve ortaokul yaptırma derneklerine yardım diye 
iki bölüm vardır. 222 sayılı Kanun şimdi şehir 
ve kasabalarımızda bütçeden alman tahsisatla 
ilkokul binası yapımına imkân verdiği için biz 
mahallî derneklerden okul donatımı hususun
da yardımcı olmalarını fedakârlık ve teberru-
larm bu yolla yapılması için temennide bulun
duk. Yine bütçeye bu dernekler için yardım 
konulmuştur. Bu derneklere, ilk, orta ve lise
lerin paviyon ve pansiyon yapımı hususunda 
çok şeyler borçluyuz. Bu dernekler vasıtasiyle 
bugüne kadar 40 milyon liraya yakın bir mas
raf yapılmıştır. Bu küçümsenmiyecek bir ra
kamdır. Dernekler millî eğitime yardımcı ol
muşlardır. Kendilerine müteşekkiriz. Devlet de 
28 milyona yakın yardım yapmıştır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Senatörler, son söz milletvekilinindir. 

Saim Sarıgöllü arkadaşımız sırasını Fethi Te-
vetoğlu arkadaşımıza devretmişlerdi. Fakat, bu 
hususta 5 dakikalık konuşma için ricada bulu
nuyorlar; Senato faaliyetine itidal ve vukufu 
ile daima yardımcı olan bu arkadaşımıza son 
söz verilerek bölümlere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri Muhterem Maarif Vekili ve ma
arif erkânı. 

Huzurunuzu 5 dakika için işgal etmemin bir 
sebebi de Muhterem Maarif Vekilinin bütün ten
kidi eri iyi bir şekilde cevaplandırmış olması ve 
bütçe dolayısiyle bütün sıkışık durumlara na
zaran gayretinde devam edeceğini beyan etme
sindedir. Ancak hâdisede açık bulunan bâzı 
noktalar var. 

Maariften, Anayasanın tâyin ettiği bâzı hu
suslarla memurlar ve maarif mensupları isti
fade edemezler. Yani, Anayasanın maddelerin-
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de musarrah bulunan herkes düşüncesinden, 
akidelerinden dolayı mesul tutulamaz kaidesi 
aktif memurlara şâmil değildir. 

Eğer bunu kendi evinde kahvesini içerken 
düşünürse doğrudur. Am« bunu açıklar da ken
di akidesini ortaya koyarsa bir tetkik müesse
sesi olan maarif camiasında Anayasanın menet-
tiği sağcı ve solcu unsurların hem istihdamı 
suçtur hem istihdam edilmemesi iktiza eder. 

Muhterem Vekilimiz UJus Gazetesinin 4 . 2 . 
1962 tarihli nüshasında Devlet Tiyatroları 
Umum Müdürünün beyaıritmi şifahen konuşup 
böyle bir beyanat vermediklerini burada beyan 
ettiler. Ancak şunu arz edeyim ki, kanun kar
şısında gazetede çıkan bir beyanatı tekzibet-
miyen kişi beyanını teyidetmiştir. Binaenaleyh 
bu durum Ikarşısmda şu beyanatı kısaca ve tek-
raren okumakla bu zatın maarif camiasına ve 
Yüksek Senatoya karşı tutumunu tekraren ar
zı zaruri görüyorum deniyor ki, bâzı senatör
lerin isteğine uyularak bu piyes Millî Eğitim 
Bakanlığı 'Talim ve Terbiye Heyeti tarafından 
incelenseydi Devlet Tiyatrosundaki heyet top
tan istifa edecekti. Bakınız bu zat, kendisinde 
o kadar bir tefehhüm buluyor ki, bu dahi ço
cuk, memleketin bütün eğitim bünyesini tedvi
re, tenvire memur bir heyet böyle isterse istifa 
eder. Hiç tereddüdetmesin, güle güle. Biz bu 

•şahsın artistik vasfı, sıfatı üzerinde durmuyo
ruz. Belki bir dâhidir. Ama hem tiyatroda, 
hem de operada ve hattâ soprano olarak rol 
alması gibi bir fantaziden bahsetmesi üzerin
de duruyoruz. Dünyanın hiçbir memleketinde 
görmedim. Îzin verirlerse şunu arz etmek isti
yorum. Çeşidi kırkı geçmiş arkadaşlar bulu
nan bu heyette en az kendisi kadar edebiyat
tan anlıyan, sahne hayatından anlıyan arkadaş
ların bulunduğu aşikârdır Binaenaleyh, Sayın 
Maarif Bakanımız mademki, bu tekzip mev
zuunu şifahen üzerine aldığım beyan ettiler, 
ümidederiz ki, yarınki gazetelere de aynı tek
zibi vermek suretiyle bu arkadaşımızı zahmet
ten kurtarırlar. Biz güzel sanatlar mevzuunda 
maarife ve maarif dışındaki her müesseseye 
hizmet ederiz. Onun için böyle bir eserin Dev
let sahnesinden çıkarılması lâzımdır. Gerçi bu 
yetki bize ait değil ama icabettiği zaman Tür
kiye'deki birçok müessesenin ve Türkiye'nin 
millî ruhunu, idaresini himayesini ve var olu
şunu kanunlariyle teminat altına alan Senato-
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dan 'bu yollardaki hâdiseleri 'bildirmelerini de 
ve 'bilindiği takdirde faydalı olacağının aşikâr 
olduğunu arz etmeıt isterim. Hürmetlerimle 
huzurunuzdan ayrılıyorum 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

101 

l i r a 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

ikinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 731 595 661 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, ücretlerle ilgili bir 
takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı bütçesine bağlı «D» cetvelinde 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarının merkez hiz
metleri arasında 200 lira ücretle çalışan 64 per
sonel mevcuttur. Bundan evvelki bütçelerde ya
pıldığı ıgibi bu personelin ücretlerinin (50) şer 
lira zam yapılarak (250) liraya çıkarılmak üze
re 1962 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
307 nci bölümünden 30 ncu maddesinden 
46 080 liranın azaltılarak 202 nci bölümün 11 
nci maddesine eklenmesini arz ve teklif eder. 

6 - U - 1962 
Tabiî Senatör . 

Suphi Karaman 
Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Samsun Senatörü 
Cahit Tokgöz 

Çanakkale Senatörü 
Halit Sarıkaya 

BAŞKAN — Efendim, Encümen iştirak edi
yor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Efendim, Sayın 
Senatörlerin tekliflerinde bahis buyurdukları 
bölüm yanlıştır. 203 üncü bölüm olacaktır. (202 
nci bölüm sesleri.) Tamam efendim iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bakanlık iştirak ediyor mu? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HlLMl İNCESU

LU (Çorum Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Bakanlık iştirak 
ettiğine göre, takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirle ilgili gerekli tashihler 
bölümler reylerinize arz edilecektir 

B. 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

211 

yapılarak 

Lira 

Ücretler 45 960 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 208 969 

Ecnebi uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 7 274 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardım
lar 
BAŞKAN 
miy enler... 

15 189 000 
— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecelk para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 50 021 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 8 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince mesai saati hari
cinde çalıştırılacaklara verilecek 
ücretler 1 860 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

403 

408 

Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 76 587 185 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
iktisadi ve Ticari İlimler aka
demileri üyeleri tazminatı 523 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri 209 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 324 625 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 045 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Kira'bedeli 2 104 763 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 10.720 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 1 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 254 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi -memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri giderleri 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. j 
5805 sayılı Kanun gereğince 
Anıtlar Yüksek kurulu üyeieri-

Lira 

ne verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri 5 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yüksek Okullar genel giderleri 8 554 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Lise, ortaokul ve înıam - Hatip 
okulları genel giderleri 6 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın genel giderleri 33 953 729 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 îlköğretmen okulları genel gi
derleri ve bu okullar mezunu 
öğretmenleri ile ilgili giderler 42 414 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

421 Kütüphaneler giderleri 2 735 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Güzel Sanatlar Akademisi genel 
giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası genel giderleri 950 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 513 000 

BAŞKAN — Efendim, 425 nci bölümle ilgili 
bir takrir var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 425 nci 

bölümünün 13 ncü (Millî Eğitim Bakanlığı) 
maddesine 94 Öğrencinin tahsile göınderilmesini 
teminen 1 915 200 liranın ve yine aynı bölümün 
20 nci (İstatistik Genel Müdürlüğü) maddesine 
6 öğrencinin gönderilmesini teminen 164 800 li-
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ranın eklenmesine ve karşılığının 617 nci (Or- ] 
ta - Doğa Teknik Üniversitesi) bölümünden 
2 080 000 lira düşürülerek sağlanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

6 - I I -1962 
Çorum Sinop 

Alâattin Çetin Suphi Batur 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Encümen mütalâası? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Efendim, hiz
metlerin her ikisi de bizim için ehemmiyetlidir, 
takdir, Yüksek Senatonundur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ? 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum Milletvekili) —Efendim, de m in He
yeti Unmmiyeye arz ettiğim beyanatımda, yabancı 
memleketlere öğrenci gönderilmesi hususunda 
encümende geçen müzakereleri ifade etmiştim. 
Orta - Doğu Teknik Üniveı*sitesinin bu tahsisat 
nispetinde taahhütlere gireceğini sayın rektör be
yan etmişti. Ben her iki taraf için de aynı ehemmi
yette görmekteyim. Takdir Heyeti Umumiye-
nindir. Heyeti Umumiye kabul buyurduğu tak
dirde iltihak ederim. 

BAŞKAN — Bu husustaki takriri, tekrar 
okutup reylerinize arz edeceğim. 

(önerge yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Bölümü tekrar okutarak reylerinize arz 
ediyorum. 

(Bölüm 424 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kani edilmiştir. 

B. 

425 

Lira 

426 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 2 850 868 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağır, dilsiz ve körler okulu ge
nel giderleri 1 724 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 
B. 

428 

429 

2 .1962 O :2 
Lira 

450 

451 

452 

453 

455 

458 

476 

477 

478 

Kamp giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Aklen ve ruhen geri kalmış ço
cukların eğitimi için genel gi
derler. 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 491 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın gideriri 2 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit giderleri 474 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 2 096~501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 1 355 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi giderleri 34 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 4 785 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî bayramlarda ve resmî gün
lerde törenlere katılacak spor
cuların ve izcilerin her çeşit 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul beslenme işleri ve eğitimi 
ile ilgili genel giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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479 Test ve araştırma bürosu genel 
giderleri 95 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Devletin üzerine aldığı gi
derler 2 119 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi 
ve para yardımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
Bilyenle?... Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 17 206 140 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

612 UNESCO Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 265 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul-
lamîaeak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her çeşit masraflarını karşılamak 
maksadı ile vilâyet ve kazalara 
yardım 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 7 475 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

616 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul 
Öğretmenleri Sosyal Yardım ' 
Sandığına yardim 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

617 Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine yardım 32 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Amerikan Ker Teşkilâtı tarafın
dan yapılan ilâve gıda yardımı 
dolayısiyle Türkiye 'de yapıla
cak her türlü giderler kar
şılığı olarak Merkez Banka
sındaki Ker'in fon hesabına yar
dım 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Meslek eğitim merkezine yar
dım olmak üzere Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine yapılacak 
ödemeler karşılığı 1 059 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleıv.. Kabul edilmiştir. 

653 Millî •Eğitim Bakanlığı Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma 
Derneğine yardım (öğle ye
mekleri için) - 116.325 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 

701 Bina onarımı 7 122 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı4... Kabul edilmiştir. 

711 Bina ve arsa satmalımları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 

724 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu, 
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döner sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlei'... Kabul edilmiştir. 
Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis dernek
lere yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Okul yapımı ve esaslı 
rımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(ICA) nm iştiraki ve iş birliği 
ile kurulan müesseselerin yatı-

Lira 

25 000 

5 933 001 
. Et-

ona-
255 498 190 

. Et-

rım giderleri 19 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Avrupa İktisadi İş Birliğinin iş
tiraki ve iş birliği ile kurulan 
müesseselerin yatırım gider
leri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

754 Atatürk Üniversitesinin kuruluş 
giderleri 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

755 Karadeniz . Teknik Üniversitesi
nin kuruluş giderleri 3 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... JSt-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

792 Okulların her çeşit dersane, 
yatakhane, (mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve , 
ders âletleri giderleri 12 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

760 Millî Eğitim Bakanlığı (Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine ak
tarılacak) 313 528 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

2. — - istanbul Üniversitesi 1962 yık Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/13, C. Senatosu 1/12) 

(S. Sayısı : 5) 
(V 

BAŞKAN -
geçiyoruz. 

Maddelere 
bul etmiyenler. 

- İstanbul Üniversitesi bütçesine 

geçilmesini kabul edenler... Ka-
. Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği. 
üzere 54 846 590 lira, yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 690 000 lira Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN —• Bölümleri okııyuruz. 
B. 

201 

202 

20c 

204 

Lira 

— Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Maaşlar 
BAŞKAN 
miyenler... 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

16 697 620 
Et-

9 967 440 
Et-

587 580 

206 

207 

209 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 1 695 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 116 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 ııei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 2 409 993 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

(1) 5 S. Sayılı basmayazı
dadır. 

tutanağın sonun-
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217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 28 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun geerğince öde
necek kasa tazminatı giderleri 1 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklen
mesi hakkındaki 115 ve 119 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek üni
versite tazminatı 5 500 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 44 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret ve 

yollukları ile başka giderleri 107 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 2 921 800 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 51 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 276 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 138 025 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 340 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 

O. Senatosu B : 32 6 .2 .1962 O : 2 
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309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler..v Kabul edilmiştir. 

64 500 

403 

407 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 

20 000 

1 000 

417 Üniversite binalarının bina ve ^ 
arazi vergileri, tapu tescil harcı 
ve diğer giderleri ile bina, leva
zım, eşya ve sair menkullerin si
gorta bedelleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştırma ve inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzemelerle her 
çeşit giderleri 2 754 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Devletler Hukuku Türk Enstitü
sü her çeşit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edümiştir. 

422 Kiriminoloji Enstitüsü her çe
şit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 idare Hukuku Enstitüsü her çe
şit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü her 
çeşit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 İktisat ve içtimaiyat Enstitüsü 
her çeşit giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

229 — 



B. 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 
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istatistik Enstitüsü her çeşit gi
derleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazetecilik Enstitüsü her çeşit 
giderleri 50 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit gi
derleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsü her çeşit gi
derleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İslâm Tetkikleri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hidromiyoloji Enstitüsü her çe-
çıt giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat Tarihi Enstitüsü her çeşit 
giderleri 32 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme İktisadi Enstitüsü her 
çeşit giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere iliş
kin giderleri 5 784 411 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Enstitüsü her çeşit Coğrafya 
giderleri 
BAŞKAN 
miyenler... 
Türkiyat 
giderleri 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 
Enstitüsü her çeşit 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

15 000 

15 000 

Lira 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

451 

452 

Fizik Tatbikatı Merkezinin gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya Bölgesi Arkeolojik Araş
tırma İstasyonu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Psikiyatri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite Medikososyal Merke
zinin her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat Tarihi Enstitüsü her çe
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisadi Gelişme Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teerübi Psikoloji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pedegoji Enstitüsü her çeşit gi
derleri 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Enstitüsü her çeşit 

BAŞKAN 
miyenler... 
Sosyoloji 
giderleri 
BAŞKAN 
miyenler... 

10 000 

30 000 

10 000 

100 000 

5 000 

35 000 

7 500 

7 500 

7 500 
— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Şarkiyat Enstitüsü her çeşit gi
derleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 2 024 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı Kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gideceklerin yollukları 
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453 

459 

477 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

604 

701 

711 

ile başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
115 sayılı Kanun gereğince ilmî 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir; 
Es'ki yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküllerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur kantinine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELÎ 

Yatırımlar 

T - Küçük onarımlar 

880 402 

350 000 

lö 000 

Lira 

250 000 

10 000 

20 001 

340 000 

128 000 

11 000 

200 000 

200 000 

670 000 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâk ve satmalma 4 566 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

200 000 741 Etüt ve proje 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 9 254 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriylo 
birlikte reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul et miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterüdiği üzere 69 536 590 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 
B. Lira 

Umumi bütçeden 
sat 

verilecek tahsi-
64 520 590 

— Kabul edenler... Et-
Kabui edilmiştir. 

BAŞKAN 
miyenler... 

2 Harçlar 3 000 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çt-itli varidat 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden nakit 1 115 998 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1962 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

— 231 



C. Senatosu B : 
Madde 4. — İstanbul Üniversitesinin 

30 .6 .1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
neu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat, mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türlüye Büyük Milelt Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyerı-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN^ — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza susuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 .7 .1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna bağ
lı (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L)işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde 'karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1928 - 1960 Bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçesinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 

6 .2 .1962 O : 2 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eiğtim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
oylarınıza arz ediyorum. (Yarın oylama yapıl
sın. sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, açık 
oya yarın arz edelim. 

BAŞKAN — Açık oylamaya yarın arz ede
ceğiz efendim 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/14, C. Senatosu 1/13) 
(S. Sayısı. 6) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1962] 
(1) 

BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi 
bütçe lâyihasına geçiyoruz. 

Bütçenin madedlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde i. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 30 973 433 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 6 780 750 lira ödenek verilmiştir. 
B. Lira 

201 Maaşlar 9 757 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 6 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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203 

204 
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206 

207 

209 

217 

218 

219 

221 

223 

Ücretler 7 998 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 358 100 
BAŞKAN ~- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 442 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gergince ya
pılacak zam ve yardımlar 62 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayıl) 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 1 498 7.10 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 41 121 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 1 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 2 236 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dut ve yetim maaşları 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirtileceklerin ücret 
ve yolluklariyle başka giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

224 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

406 

407 

417 

420 

4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşıt gider]eri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

271 000 

984 375 

38 350 

110 500 

63 675 

884 250 

15 000 

19 000 

10 000 

8 500 

10 000 Yergi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işletme 
giderleri 1 030 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

629 

430 

İnşaat Fakültesi Zemin Mekaniği 
Araştırma Kurumu her çeşit 
giderleri 6 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 40 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

tnşaat Fakültesi Su işleri Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 5 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 20~700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Unesco teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi 1. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
I. T. Ü. Teknik Haberleşme Mer
kezi her çeşit giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
her çeşit giderleri 72 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Malzeme ve İmal Usulleri Ensti
tüsü her çeşit giderleri 49 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

431 Türk Gemi Endüstrisini İlerletme 
Enstitüsü her çeşit giderleri 49 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Beynelmilel Stajyer Öğrenci Mü
badelesi Türkiye Merkezi her çe
şit giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Elektroteknik Kurumu her çeşit 
giderleri 6 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Telekominikasyon Enstitüsü her 
çeşit giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

43G Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit gi
derleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türk Otomatik Kontrol Kurumu 
her çeşit giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Yabancı Diller Okulu her çeşit 
giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 Nükleer Enerji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

440 Topografya ve Jeoloji kampları 
her çeşit giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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453 

459 

476 

477 

501 

502 

601 

602 

603 

653 

701 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 178 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nniyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

115 sayılı Kanun gereğince ilmî 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç, öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu talebe birliklerine yar
dım 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur kantinine yardım memur 
ve müstahdemlere öğle yemek
lerinde kulanılmak üzere 164 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina onarımı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

189 750 705 Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Arsa satmalımı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyemler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı ve onarım (Bina yapı
mı) 2 828 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Makina teçhizat satmalımı ve 
onarımı 2 463 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

' miy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okuyo
ruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie birlikte 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —• istanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 754 183 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 
B. Lira 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 34 809 182 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar, (Kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 1 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen na
kit 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi (B) cetveli ile beraber 

reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
leı*... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat ma'liiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler., bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Kütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ok olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli île beraber 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etin i -
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin j 
aidolduğıı tertibinde karşılığı bulunan borçlar, > 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bolü- \ B. 
rae Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek- [ »—. 
ten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına a i.dolup da. Mu
hasebe i Umumiye Kanununun 93 ncü maddeci
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıklar! 
yılları 'bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya, 3 - 6 
ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 
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BAŞKAN •— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti!0. 
Madde 7. - (lider bölümlerinden yapılacak 

harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmişti]*. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun açık oylarınıza yarın arz edilecektir. 

i, — Ankara Üniversitesi l(J62 yık Bütçe ka
nunu insansı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. ¥ edişi J/fi, C. Senatosu 1/10) (S. Sa
yısı- : 7) [Dağılma tarihi : 30 . 1 . 1962} (1) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi '•bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1982 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1962 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
58 8G9 806 lira. ve. yatırımlar giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6 130 001 lira öden.'k verilmiştir. 

201 

A/ l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

i - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

18 161 775 

(1) 7 S. Bayılt basmayazı tutanağın sunanda
dır. 
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Lira B. 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

218 

219 

223 

8 911 440 

229 360 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi Profesör ve uzmanlar 
ücreti 1 833 388 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi idil bilenlere 3656 sayılı 
ikammun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para 'mükâfatı 20 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 2 745 060 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek kasa tazminatı 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

32 867 

400 

4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna (bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek üni
versite tazminatı 6 934 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirileceklerin 
ücret ve yollu idariyle foaşka gi
derleri 117 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

225 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

509 

403 

407 

419 

Sağlıik Bilimleri ve Hemşirelik 
Yüksek Okulu her çeşit gider
leri 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 3 046 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 32 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edil'miştir. 
Kira bedeli (Eczacılık Fakülte
si) 60 oqo 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 219 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolluklar : 1 043 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
tnivenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 134 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri verilecek paralar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira ? ~ 

420 öğretimi ilgilendiren malzeme 
ile ilgili her çeşit giderleri 3 174 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve isletmelerin
de yapılacak araştırma ve ince
leme ber çeşit gider 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve 
Batı - Anadolu Arattırma istas
yonlarının her çeşit giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Türk Devrim Tarihi - Enstitüsü 
her çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere iliş
kin giderleri 5 505 626 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 ^Sağlık Bilimleri Yüksek Oku
lu Hastanesi ile çocuk sağlığı ve 
köy sağlığı genel giderleri 1 954 360 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Nebraska ve New - York üniver
siteleriyle yapılan anlaşmaların 
gerektirdiği her çeşit 'giderler 210 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 Kriminoloji Enstitüsü ıher çeşit 
giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Maliye Enstitüsü he r çeşit (gider
leri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 İdari İlimler Enstitüsü her çeşit 
giderleri 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

436 Dış Münasebetler Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

451 

452 

30 000 

15 000 

25 000 

7 000 

İskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit giderleri 

.BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk İslâm Sanatları Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
islâm İlimleri Enstitüsü her çe
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tiyatro Enstitüsü her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hitit Araştırmalar Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 
çocuk «ağlığı ve köy sağlığı ens
titüleri her çeşit giderleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme İktisadi ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit giderleri 23 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 1 964 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

40 000 

25 000 

30 000 

124 566 
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453 

459 

477 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

604 

653 

701 

a 
711 

Et-

Et-

Et-

Mdlletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
115 sayılı Kafaun gereğince ilmi 
inceleme ve araştırma giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
" * ŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Talebe Bir
liğine yardım 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vehbi Koç Talebe Yurduna yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım (öğ
le yemeği için) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi ve bina istimlâkleri ve sa-
tmalması 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

134 341 

5 000 

200 000 

10 000 

5 001 

5 000 

122 500 

5 000 

200 000 

30 000 

Lira 

150 000 

700 000 

80 000 724 Döner sermayeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 %eni yapı ve esaslı onarımlar 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satınalma ve 
onarımı (Rektörlük) 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar- okuyo
ruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madd'eyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 64 999 807 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okuyoruz. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 61 169 806 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harç, kayıt, imtihan ve diploma 
harçları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden (Nakit 
gelir) 1 750 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara- Üniversitesince 1962 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
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her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 
6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanununun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etbiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki G . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sayılı Ka
nun ile bu kanuna ek 156 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvellerdo yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçlan bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin aıd-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına addolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül,' bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir, 

32 6.2.1962 O : 2 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle reye arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 talihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabıü edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Oylamasına yarın geçilecektir. 

5. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/11, C. Senatosu 1/11) (S. Sayısı : 
8) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi bütçesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe yı
lı yatırımlar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
24 345 479 lira vo yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 595 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 6 537 481 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 4 991 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 67 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 8 S, Sayılı basmayazt tutanağın sonunda-
dır. 
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209 

217 

218 

219 

221 

223 

301 

303 

Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 818 201 
BAŞKAN — Kabul... edenler Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak zam ve yardımlar 51 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 898 531 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ek görev tazminatı 100 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek üniver
site tazminatı 1 821 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka giderle
ri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 313 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

416 

417 

420 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık merkezinin her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversitenin Bina ve Arazi ver
gileri, tapu tescil harcı ve diğer 
müteferrik giderleriyle, bina, le
vazım, eşya ve sair menkullerin si
gorta bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

147 500 

50 000 

31 750 

308 559 

5 000 

56 500 

7 500 

10 001 

3 000 

196 000 

Araştırma, inceleme ve öğretimi 
ilgilendiren malzemelerle sair her 
çeşit giderler 3 771 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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424 

425 

426 

427 

451 

452 

453 

459 

Yüksek Hemşire Okulunun her 
çeşit giderleri •• 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Laborant Okulunun her çeşit 
giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde ya
pılacak araştırma ve incelemelerin 
gerektirdiği her türlü giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi hastanelerle ilgili 
her çeşit giderleri 3 078 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite matbaasının her çeşit 
tesis, malzeme, ısıtma ve bakım 
giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Üniversite merkez atelyeleninin 
her çeşit giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler üniversite
leriyle yapılacak anlaşmaların ge
rektirdiği her çeşit giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabulfledenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 383 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936, 115 sayılı kanun
lar gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ve sa
ir her çeşit giderleri 144 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 44 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

476 Kurs genel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 54 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Talebe teşekküllerine yardım 6 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Talebe kantinlerine yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemekleri için yardım 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Bina ve arazi satınalma 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı 245 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 5 595 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutup, 
reylerinize arz edeceğim, 
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(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleriyle bir

likte reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe yı
lı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 29 940 479 lira 
olarak talimin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek öde
nek 20 780 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelir 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen nakit 8 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege üniversitesince 1962 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 .1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. —• Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 354 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1958 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1962 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ner kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte" 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun oylanmasına yarın geçilecektir. 
Millî Eğitim ve Üniversiteler bütçelerinin 

müzakereleri bitmiştir. 
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B — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESt 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin görüşmelerine geçiyoruz. Bu bütçede söz 
alan arkadaşlar : îzzet Gener, Osman Hacıbal-
oğlu, Berç Turan, Mehmet Hazer, Niyazi Ağır-
naslı, Ömer Lûtfi Bozcalı. 

Buyurun, îzzet Gener (Takrir var, sesleri) 
Arkadaşların verdiği bir takrir var, okutu

yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları ve DSÎ 

Genel Müdürlükleri hakkındaki umumi görüş
melerin, birbirleri ile ilgili bulunmaları dolayı-
siyle bir arada yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Niğde Senatörü Niğde Senatörü 
îzzet Gener Kudret Bayhan 

Ankara Senatörü Ankara Senatörü 
Mansur Ulusoy Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum .-

Yüksek Başkanlığa 
Partiler adına konuşan hatiplerin konuşma 

sürelerinin 20 dakikadan en az 30 dakikaya çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

(A.P.) (A. P.) 
Muallâ Akarca Celâl Ertuğ 

(Y. T. P.) 
Cevdet Geooloğlu 

(C. H. P.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 

(C. K. M. P.) 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müsaade eder
seniz Başkanlık Divanının bu husustaki noktai 
nazarını, kararınızı kolaylaştırmak için, arz ede
ceğim. 

Bugüne kadar beş gün zarfında altı Bakan
lıkla, Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve il
gili bütçelerini müzakere ettik, önümüzde yal
nız 7, 8, 9, 10 Şubat olarak 4 gün kalmıştır. 10 
Şubat Cumartesiye tesadüf etmektedir. Bu müd
det zarfında tetkik buyuracağınız bütçe adedi 
tam 22 dir. Bu arada mübarek Ramazan da 
gelmiştir ve Bütçe tetkikatımız bugünlere tesa
düf etmiştir. Bugüne kadar Bakanlar ve diğer 
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söz istiyecek hatip arkadaşlarımız hariç olmak 
üzere şimdiden isimlerini yazdırmış olan hatip
lerimizin adedi 70 tir. 

Yarın Ticaret, Sağlık Gümrük ve Tekel Ba
kanlıkları ve onlara merbut bütçeler vardır. 
öbür gün, Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlıkları ve onlarla ilgili bütçeler vardır. 
Bu suretle ehemmiyeti artarak devam edecek
tir. 

Divanın bütün hassasiyeti; son gün tetkiki 
ikmal edilmemiş tek bir bütçe dahi kalsa, Se
nato, 94 ncü madde mucibince bütçeyi tetkik ve 
ikmal edememiş duruma düşecektir; bu duruma 
girmemeye çalışmaktır. Yoksa Divan, kıymetli 
arkadaşların fikirlerinden ve mesaisinden isti
fade etmeyi vazife bilmektedir. 

Bizim de bâzı arkadaşianımızın sözlerini taih-
dideden toarara riayet etmemizden duydu-ğumuiz; 
üzüntüye itimat buyurmanızı rica edeceğim. Bu
nun yegâne çaresi, hatiplerin tekerrürden içti-
nabetmesi, ehemmiyetli mevzularda grup sözcü-
leriyle temas ederek kısa süren konuşmalarını 
bu yolda telâfi etmeleridir. Ayrıca ikinci çare 
olarak da, her hangi bir mevzuda arkadaşları
mızın genel görüşme açarak diledikleri gibi ça
lışabilmelerine imkân vardır. Bunu arz ettikten 
sonra, takdir sizlerindir. Neye karar verirseniz 
onu harfiyen tatoiibetmek Başkanlık Divanının 
vazifesidir. 

ESAT ÇAĞA — Bir takririmiz vardı. Birin
ci şıkkını reye koydunuz, ikinci şıkkı; saat do
kuzdan itibaren gece mesaisinin yapılması hak
kında idi bu reye konmadı. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın B a ş t a 
ve değerdi Senatörler, Bütçe müzakerelerinin 
Senatodaki cereyanı esnasında konuşmaların za
man tahdidine tâbi tutulmaması esasını, zanne
derim hepimiz can ve yürekten arzu ederiz. Dün
yanın hiçbir Parlementosunda da konuşmaların 
böyle tahditli olduğunu tahmin etmiyorum. 
Yalnız zaman kifayetsizliği, sabah erken başla
mak ve akşam da çalışmalara devam etmek su
retiyle telâfi edilebilir. Bumun dışında zaman tah
didi için bir sebep olacağını fcahmin edemiyorum. 
Senato, bu sene ilk defa görevine başlamıştır. 
Burada cereyan edecek müzakerelerin hepsinin 
mutlaka kıymet taşıdığına ve ileriye ışık tuta
cak mahiyette olduğuna inanıyoruz. Bu takriri 
bu inanışla ve 4 partiden müteşekkil arkadaş-
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lar olarak hazırlamış bulunuyoruz. Yüksek tak
dirlerinize bu kanaatimizi arz etmeyi bir vazife 
biliyoruz. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oyunuza 
arz edeceğim. 

(Muallâ Akarca, Celâl Ertuğ ve arkadaşları
nın takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Efendim; Esat Çağa, Niyazi Ağırnaslı ve Hü
seyin Kalpaklıoğlu'nun 4 Şubat 1962 günü ver
dikleri takririn birinci kısmı reylerinize arz edil
miş ve kabul edilmiştir. 

Bugün gece mesaisi kısmını, bu geceden baş-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi ile Karayolları 

Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İsleri Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin müzakeresine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde C. K. M. Partisi adına Sa
yın izzet Gener, buyurun. 

C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA İZ
ZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, Sa
yın Senato üyeleri, Sayın Bayındırlık Bakan-
ve Bakanlık erkânı, konuşmama başlarken, he
pinizi saygı ile selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığının 1962 bütçe tasarı 
sı üzerinde Karma Komisyonda yapılan görüş 
melerde, gerek raportörlerin verdiği izahat ge 
rek Bayındırlık Bakanının bütçe karakteri hak 
kındaki geniş açıklaması, hatiplerin komışnıar 
gösterıyor ki; (1,5) milyar liralık bir açıklr 
Parlâmentoya getirilmiş olan bütçede çalışmr 
ve programlama gücünün imkânlar ölçüsünde 
tahdidedildiği geçen yıllarda ele alınmış olan iş-
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lamak üzere reylerinize sunacağım. Takririn bu 
kısmını okutuyorum : 

( . . . Gerekirse yarından itibaren gece otu
rumu da yapmasını arz ve teklif eyleriz. 

Ankara 
Esat Çağa Niyazi Ağırnaslı 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu geceden itibaren gece mesaisine başlana
caktır. 

Saat 21 de toplanılmak üzere, oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati: 18,50 

Terin başarılmasına matuf faaliyetlere hin işar 
ettirildiği, yeni sahalara yatırım yapmak yoluna 
gidilmediği anlaşılmıştır. 

Böyle fbir karakter taşıyan bütçenin yeni ya
tırım sahaları üzerinde bir görüşme yapılması
na ve bu hususlarda bir fikir ve mütalâa serd 
edilmesine imkân olmadığı cihetle görüşlerimiz, 
mevcut imkânlar ölçüsünde daha ziyade bayın
dırlık fonksiyonları üzerinde durulması esasına 
dayanacaktır. 

Demiryollar ve limanlar : 
1924 senesinde başlıyan demiryolları inşaat 

faaliyeti, yurdumuzun demiryol ağı ile bezenme
sini ve zirai, iktisadi, sınai, içtimai ve kültürel 
sahalarda kalkınmasının ilk merhalesini teşkil 
etmiştir. Bu çalışmaları sevk, idare ve tahakkuk 
ettirmiş olan Türk mühendisleri ve işçileri imti
hanlarını başarı ile vermiştir. Onların hizmetle
rini burada takdirle ve şükranla anmayı bir va
zife biliriz. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay 
KÂTİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 
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Bütçe raporundan anladığımıza göre 1924 -

1961 yılları arasında 4122 kilometre uzunluk
ta demirj-olu bütün tesis ve teçhizatı ile tamam
lanmış ve yurt hizmetine arz edilmiştir. Bu hiz
metlere 1924 - 1961 yılları arasında 995 milyon 
liralık yatırım yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Ele alınmış ve mühim kısımları başarılmış olan 
yollar üzerinde çalışılması, "bunların da demir-
yol ağımıza eklenmesi arzu ve isteğindeyiz. 

Limanlar : 
Yine hütçe raporundan ve verilen izahattan 

öğrendiğimize ve müşahedelerimize göre, 1948 yı
lında başlamış olan liman, iskele ve küçük ba
rınaklar inşaatına hızla devam edildiği bu faa
liyetin de verimli ve "başarılı bir surette yurt 
ölçüsünde geliştiği görülmektedir. Bütçede baş
lanmış olan foüyük limanların ambar, antrepo, 
vinç, elektrik, su ve saire gibi ihtiyaç ve teçhi
zatının tamamlanması yolunda ödenekler ayrıl
mış olması bizi memnun etmiştir. Bundan baş
ka başlanmış olan büyük ve küçük limanlar ile 
iskele inşaatının (bitirilmesine ve hizmete arz 
edilmesine müteveccih çalışmalara bütçede yer 
verilmiş olması da yerinde ve çok isabetli ol
muştur. 

Bütçe raporundan anlaşıldığına, müşahede ve 
tetkiklerimize göre 'bu işler için 1950 ve 1954 
yıllarında Milletlerarası Bankasından sağlan
mış olan ceman 13 300 milyon dolarlık kre
diler ve bunlara ilâveten iç ödemeler için 
temin edilen ödeneklerle işlere başlandığı ve 
yürütüldüğü görülmüştür. Bu dâvanın tahak
kuku yolunda emek vermiş olan mühendis ve 
işçilerimizin mesaisini takdir ve şükran ile ana
rız. 

Beynelmilel (bir Holânda firması tarafından 
etüt ve projeleri hazırlanmış olan Antalya, Ban
dırma ve Hopa limanlan inşaatına önümüzdeki 
yıllarda 'başlanmasını ve hütçe yılı içinde im
kânların olgunlaştırılmasmı temenniye şayan 
görmekteyiz. Yine rantabilite güdülmeden bir 
kamu hizmeti olarak yapılan iskelelerden etüt
leri tamamlanmış bulunan Armutlu ve Fatsa 
iskelelerinin de önümüzdeki yıllarda ele alın
ması gerektiği mütalâasmdayız. 

Yapı ve îmar İşleri Reisliği : 
3611 sayılı Teşkilât Kanunu ile Bakanlık 

(bünyesinde vazife almış olan bu Reisliğin yurt 
ölçüsünde başardığı işler şayanı şükrandır. Ka
nun ile kendisine tevdi olunan işleri dar kadro-
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lar çerçevesi içinde başarmak yolunda haı canan 
emekler kayda değer ölçüdedir. Ancak yapıla
cak işlerin en az iki yıl önce programa alınması, 
her türlü etüt ve proje yapımı, arsa temini ve 
sair hususların müsait şartlar içinde halline 
imkân verecektir. Bu durum malzeme araş
tırmaları bakımından da önemlidir. Reislik iş
lerin önceden derpiş edilmemesinden ve ha
zırlanmaya zaman ayrılmamasından, araştır
ma, etüt ve projelerin yapılmasına yer veril
memesinden çok mustariptir. Bu hususa dikkat
le el konulması ve bu yüzden çıkan aksaklık
ların, hizmetlerin vaktinde başarılmasına yap
tığı tesirlerin hertaraf edilmesi yolunda -tedbir 
alınması lâzımdır.' 

Bütçe raporundan; halen merkez ve taşra 
teşkilâtı ile 674 kadar işle iştigal edildiği, bunun 
418 inin küçük ve büyük yapılar olduğu görül
mektedir. Mevcut kadrolar ölçüsünde çok yük
lü olan bu çalışmalara personel bakımından 
yardım yapılması gerektir. 222 sayılı Kanunla 
başlamış ve 8 grup halinde ihale edilmiş olan 222 
aded okul inşaatının kısa bir zamanda tamam
lanmasına matuf faaliyetlere hız verilmesi te
menniye şayandır. Bu inşaatın da teknik perso
nel bakımından takviyesi şarttır. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
İkinci Dünya Harbinden sonra uçakların 

gösterdiği büyük gelişme sivil havacılığın öne
mini artırmıştır. Bu seheple yurdumuzda da si
vil hava meydanlarının yeni standartlara göre 
inşası ve mevcutlarının ıslahı Ulaştırma Bakan
lığınca 1946 yılında ele alınmıştır. 1949 yılma 
kadar bu konuda yapılan çalışmalardan sonra 
bu işler 5367 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakan
lığına devredilmiştir. 

Bu kanun gereğince programlara göre bey
nelmilel standartlara uygun hava meydanları 
ve tesisleri inşa edilmesine başlanmıştır. Yine 
bu kanuna göre 1949 senesinde faaliyete geç
miş bulunan mülga Şose ve Köprüler Reisliğine 
bağlı Hava Meydanları Bürosu, hizmetin ehem
miyet ve miktarı ile mütenasibolarak inkişaf 
etmiş ve bilâhara büyük hacımda NATO işle
rinin bu teşekküle tevdi edilmesi üzerine 3611 
sayılı Teşkilât Kanununun dışında Bakanlık 
oluru ile (Hava Meydanları ve Akar Yakıt Te
sisleri İnşaat Reisliği), haline getirilmiştir. Bu 
suretle millî, beynelmilel ve iç hat hava mey
danları inşaatı ve bunlarla alâkalı her türlü 
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tesislere ilâveten NATO müşterek programına 
dâhil askerî hava meydanları ve akar yakıt te
sislerine ait hizmetler bu reisliğe tevdi olun
muş/tur. 

Eeisliğin Bakanlık Teşkilât Kanunu içinde 
bir hüviyete sahibolması zamanı gelmiş ve geç
miştir. Bugüne kadar üzerine aldığı hizmetler 
ve başarılanlar buna kesin bir veçhe ve istika
met verilmesini zaruri kılmıştır. Bundan başka 
yetki kanunlarının bir revizyondan geçirilmesi 
ve varılması istenen hedeflerin tâyini gerek
mektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğün yatırım bütçeleri : y 

1. Devlet yolları yapım ve bakımı, . 
• 2. İl ve köy yolları yapım ve bakımına yar

dım, 
Olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. İl ve 

köy yollarına ödenek yardımları yanında hem 
teknik ve hem de makina ve malzeme yardım
ları yapaılmaktadır. Bütçe raporundan anlaşıl
dığına göre ortalama yılda bütçenin % 24 ü 
yani dörtte biri il köy yollarına, geri kalanı 
ise Devlet yollarına ayrılmış olduğu ve bugüne 
kadar bütçe finansman karakterlerinin böyle 
olduğu görülmektedir. Halbuki 1962 yılı bütçe
sinde bu hizmetlere (145) milyon liralık bir 
ödenek ayrılmıştır. Şimdiye kadar ortalama 
bütçenin dörtte birinin ayrılmış olmasına göre 
bu ödeneğin bu ölçüye uyularak (200) milyon 
lira olması lâzımgelirdi. Fakat genel bütçe açığı
nın çok yüksek oluşu buna imkân verememiştir. 

Halbuki çeşitli faktörlerin tesiri altında 
bulunan bu hizmetlerden başlanan işlerin terki, 
ikmallerin geciktirilmesi, yanlış yönlere yönel
tilmesi, esaslı bir etüt mahsulü olmadığı için 
gayriiktisadi ntieeler vermesi gibi güç ve para 
israfına yol açacaktır. Gerek il ve köy yolları 
faaliyetlerinin esaslı programlara bağlanması 
ve bunlara ait etüt, aplikasyon ve projelerin 
gelişigüzel ve sathi olarak yapılmıyarak sala
hiyetli personel eli ile hazırlanması ve gene 
yol güzergâhlarının tesbitinde her türlü tesir
lerden ve bilhassa politikadan azade olarak zi
rai, iktisadi, sosyal, kültürel ve stratejik faktör
ler ölçüsünde hareket edilmesi lâzımdır. Ge
lişigüzel ve günlük ihtiyaçların giderilmesi 
gibi güç ve para israfına yol açan çalışmalara 
artık son verilmelidir. Genel olarak köy yol-
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lan sahasında yapılan tatbikattan beklenen 
verimli neticeler alındığı iddia edilemez. İstis
nai olarak bâzı bölgelerde yapılan çalışmlardan 
iyi neticeler alındığı da bir hakikattir. Bil
hassa köy yollarına ait güzergâh ve arazi etüt
lerinin vilâyetler teşkilâtına bırakılmaması, 
genel müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının 
teknik yardım ve murakabesinin genişletilmesi 
şarttır. Vilâyet Bayındırlık Müdürlükleri teşki
lâtının çok dar kadrolarla çalışması bu işle ye
tişilmesine imkân vermemektedir. Birçok vilâ
yetlerde köy yolları etütleri, güzergâh tâyin
leri teknikerlerle sürveyanlar elinde kalnrştır. 
Özet olarak köy yolları faaliyeti mahallî idare
lerin insiyatiflerine terk edilmiş durumdadır. 
Merkez ve 'bölgelerden yapılan müdahaleler ye
tersiz ve .mahduttur. Bu işlerin bölge müdür
lüklerinde bir kuruluşa bağlanması ve gayeye 
emniyetle ulaştırıcı tedbirlerin alnması zamanı 
gelmiştir. 

Bütçe raporunda da temas edildiği veçhile, 
her köye ayrı bir yol yapılmasından ziyade bir
çok grup köylerini kapsayan köy ana yollarının 
yapılması şeklinde tatbikata geçilmesi ehemmi
yetle temenniye şayandır. Mahdut olsa da bâzı 
vilâyetlerde çalışmaların bu şekilde yürütülmüş 

' olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. Köy 
yollarının bakım probleminin çözülmesi buna da 
bir veçhe verilmesi için lüzumlu tedbirlerin 
alınması gerektir. Yapılacak işlerin genişliği 
bakımından il ve köy yolları için konulan bütçe 
ödeneği yetersizdir. Bu noksanın genel müdür
lük bütçesinin diğer bölümlerinden tefriki sure
tiyle telâfisi imkânsız bulunduğuna göre, bütçe 
çok önemli bir gelişmeye dayanak olacak olan 
il ve köy yollan çalışmaları bakımından ihtiyaç
lara cevap verememektedir. Bütçe raportör
leri, il ve köy yolları için bütçeye daha (150) 
milyon liralık ödenek 'konulmasını teklif etmiş
lerdir. Bu teklif bir hakikatin bütün açıklığı 
ile ifadesidir. Devlet yollarına ait çalışmalarda 
da başlamış olan işlerin tamamlanmasının hedef 
tutulduğu ve yeni sahalara yatırım yapılamadığı 
görülmüştür. Gerek Devlet ve gerekse mütaah-
hitler elinde yol inşaatına elverişli takriben 
(125) milyon dolar değerinde bir makina gücü
nün mevcut bulunduğu göz önünde tutulursa bu 
yıl içinde bu parktan tam bir şekilde randıman 
alınamayacağı ve millî servetin bu miktardaki 
gücünün âtıl bir durumda kalacağı aşikârdır ki, 
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üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer bir key
fiyettir. 

Kapalı bölgeleri birbirine bağlayan, zirai, 
ekonomik, sınai, sosyal ve kültürel sahalarda 
büyük bir gelişmeyi sağlıyan yol faaliyetleri 
kısa bir zamanda Batı memleketlerindeki teknik 
ölçü ve standartlara göre büyük bir gelişmeye 
mazhar olduğu aşikârdır. Bu realite her vatan
daşın malûmudur, ödenek yetersizliği yüzün
den ihaleli yol yapımı için 1962 yılı bütçesinde 
ödenek ayrılmamıştır. Ancak başlamış işlerin 
devam ettirilmesini ve ikmalini temin edecek 
miktarda ödenek konulmuştur. Bu bütçe açığı
nın bir icap ve zaruretidir. Kara nakliyatı 
hacmi yolcu trafiği iktisadi ve ticari münasebet 
ve gelişmeler, sosyal ve kültürel hareketler yö
nünden karayolları faaliyetlerinin ifa ettiği 
yol büyüktür. Bu çalışmaların yeni sahalara 
yeni ve bol miktarda yatırımlar yapmak sure
tiyle geliştirilmesi en büyük .arzumuz ve iste
ğimizdir. 

Makina yedek parça ve teçhizat ihtiyaçları : 
Bir Aralık 1961 tarihinde Genel Müdürlük 

makina parkının 67 549 300 dolar değerinde 
çeşitli makina ve ana teçhizattan terekkübetHgı 
görülmekte, bunların ömürlerinin uzatılması. 
çalışma takatlerinin idame edilmesi yedek parça 
ve malzeme ihtiyaçlarının bertaraf edilmesi lâ
zımdır. Makina parkının idamesi için her sene % 
15 yenileme ve % 10 yedek parça olmak üzere 200 
milyon lirayı aşan bir paraya ihtiyaç vardır. Ye
nileme ikmali yapılmadığından makinalar ekono
mik ömürlerini doldurmak üzeredir. Buna yetişi-
lemezse idare önümüzdeki yıllarda makina gücü 
^bakımından çok güç durumlara düşecektir. 

Mütaahhitlere yapılan ihalelerde idare maki-
nalarının kira ile verilmesi yolunda senelerden 
beri tatbik edilen usulün çok zararlı neticeler ver
diği sabit olmuştur. Büyük malî külfetlerle geti
rilmiş olan makinalarm mütaahhitler elinde yıp
randığı ve bakımlarının yapılmadığı, çalışma to
katlarının üstünde çalıştırıldığı ve bu yüzden bir
çok makina ve teçhizatın hurda haline geldiği 
müşahede edilmiştir. Kontrol teşkilâtının yeter
siz olması bu işlere yetişilememesini ve kontrol 
edilememesini mucibolmaktadır. Bu konunun, 
üzerinde ehemmiyetle durulmalıdır. 

Karayollarını kullananların yatırımlara işti
raki : 

Karayolları gelir kaynaklarının artırılması 
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j bakımından şu hususlar tavsiyeye şayan görül

müştür, bu noktaya bütçe raportörleri önemle 
temas etmişlerdir. Ancak bir konunun tekrarlan
masının kuvveden fiile çıkmasına faydası olacağı 
mülâhazası ile biz de bu nokta üzerinde durmak 
mecburiyetini duyuyoruz.' Karayolları Teşkilât 
Kanununda açıklanan gelir kaynakları nıeyamn-
da Akar yakıt vergileri niabetinin, yol trafik 
şartlarının iyileşmesi neticesi olarak eksilen işlet
me maliyetleri oranında bir miktar yükseltilmesi 
zaruridir. Yine karayollarından istifade eden 
nakliyeciler biraz evvel bahsedilen vergiler dışın
da yatırımlara hiçbir suretle iştirak ettirilmemek-
tedir. Bu durum Demiryolları ile Karayolları 
arasındaki nakliyat dengesini bozmaktadır. Her 
iki yol da Devlet parası ile kamu hizmetlerine arz 
edildiği halde, Demiryollarından istifade edenler 
istifadeleri oranında bir nakliye payı ödedikleri 
halde karayollarını kullanan otobüs ve kamyonlar 
hiçbir ücrete tâbi tutulmadan bu yolları kullan
makta, yıpratıp aşındırmaktadır. Bu vasıtaların 
kullandıkları mabette bir Ödemeye tâbi tutulması 
elde edilecek hâsılatın yeni yatırımlara talısis 
edilmesi lâzımdır. Batı memleketlerinde bu yo1 

tutulmuştur. 
Meselâ Federal Almanya'da 12 senelik bir yol 

plânının tahakkuk ettirilmesinde plânın malî cep
hesi şöyle halledilmiştir. Malî portesi 24 milyar 
doları bulan bu plânın 19,7 milyar doları benzin 
Vergisi ve Karayol Vergisi olarak yolları kulla
nanlara yüklenmesi, geri kalan 4,300 milyar dola
rının Hükümet yardımı ile karşılanması karar
laştırılmıştır. Almanya gibi gelir fazlalarını sarf 

I edecek yer ariyan bir memlekette bu yola gidilir
ken biz de bu işte çok geç kaldığımız anlaşılır. 

I Her bütçe yılında bu hususa temas edildiği ve bu 
problemin çözüleceği vâ'dedildiği halde her ne
dense bugüne kadar bu problem çözülme yoluna 
sokulamanııştır. Bunun üzerinde önemle durul-

I masını temenni ederiz. 
I Bir uzman marifetivle tetkik ettirilen ve neti

celeri bir rapor ile tesbit edilen, trafik ve nakli-
I yatın idamesine ait sorumlulukların bir otoriteye 
I verilmesi, ticari motorlu taşıtların işletilmesinin 

tanzim ve koordinasyonuna ait çalışmalara baş-
I lanması, motorlu taşıtların tescili, ruhsatiye ve 

şoför ehliyetlerinin verilmesi işlerinin bu otorite
ye bağlanması, deniz ve hava nakliyatı ile koor
dinasyonunun bu otoriteye bağlanması şoför ça-

I lışma saatlerinin tanzim ve yollara zarar verecek 
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yüklemeleri önleyici tedbirlerin alınması gibi iş
lere bir an önce başlanmalıdır. 

Teşkilât Kanunu : 
Ö539 sayılı Genel Müdürlük Teşkilât Kanunu 

yetersizdir. Ve boşlukları vardır. O zamandan 
(beri gelişen ve genişliyen icap ve şartlara göre bir 
revizyona tâbi tutulması lâzımdır. Bu arada £>e-
nel müdürlük bünyesinde vazife alan mühendis 
ve işçilerimizin çalışmalarını takdirle ve şükranla 
anmak vazifemizdir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
6200, 7478 ve 178 sayılı kanunlarla DSİ Ge

nel Müdürlüğüne vazifeler verilmiştir. Su kay
naklarının geliştirilmesine iki yönde çalışılmak
tadır. 

1. Yerüstü sularının geliştirilmesi, 
2. . Yeraltı sularının geliştirilmesi. 
Yerüstü sularında su çokluğu ve su azlığı 

ve yokluğu problemleri vardır. Bu iki problem
le ayrı ayrı uğraşılması lâzımıdır. Bu mücade
lenin zirai ve iktisadi kalkınmamızda önemli 
rolleri vardır. Su çokluğuna karşı : 

1. Taşkınların tahribatından koruma, 
2. Bataklıkların kurutulması, 
3. Drenaj tesisleri yapılması, 
yolları ile, su yokluğuna karşı da : 
1. Sulama suyu toplaması için baraj ve gö

lekler ve tesisler yapılması, 
2. Sulama şebekelerinin vücuda getirilmesi, 
yolları ile çalışılmaktadır. 
Bunlardan başka köylerin üç binden az nü

fuslu kasabaların ve askerî garnizonların içme 
su işleri genel müdürlük bünyesinde yer almış
tır. Yine hidro - elektrik santrallerinin tesisi 
ve bu maksatla barajlar inşası ve yeraltı sula
rından istifade çarelerinin araştırılması işleri de 
bu idarenin faaliyetleri arasındadır. Etüd ve 
plânlama çalışmaları, projelendirme ve inşaat 
çalışmaları, işletme faaliyetleri şeklinde bu iş
ler üç safhada tanzim ve tahakkuk ettirilmek
tedir. Etüdler sonunda plânlama raporu orta
ya çılktıktan sonra müsbet ve rantabl olan ko
nular inşaat programına alınarak tatlbik saha
sına konulmaktadır. Plânlama çalışmaları ne
ticesinde, problemin hal yolları ile yapılacak 
tesislerin cinsleri, yerleri, genişlikleri, yapıl
ma sıra ve zamanları tâyin ve tesbit edilmekte
dir. Bu çalışmaların gayesi bilcümle su ve top
rak kaynaklarının bir program içerisinde top
tan etüdü yapılarak bu kaynakların verdiği im-
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kânların en yüksek potansiyelini bulmak vo su
yun çokluğu dolayısiyle sebebolduğu zararları 
bütün şümulü ille tesbit etmek ve ayrıca memle
ketin su ve toprak kaynakları ile ilgili ihtiyaç
larının miktar ve değerlerini inceliyerek mey
dana çıkarmak, ihtiyaçlarla imkânlar -arasında 
uygun münasebetler bulmaktır. Bu neticeler 
alınacak kararlara mesnet teşkil etmektedir. 

Genel Müdürlük yüklendiği bu çeşitli vazife
leri »başarmak yolunda bütün gücü ile çalışmak
tadır. Ekilebiiecek topraklarımızın son hudu
duna geldiğimiz ve buna bir karış toprak ilâve 
edemiyeceğiimiz Devlet Kanlama Dairesi rapor
larımdan ve yetkili bakanlar ağzından öğrendi
ğimize göre, artan nüfus oranında toprakları
mızın verimini yükseltici tedbirlere başvurma
mız en önde gelen işlerimizdendir. Toprakları
mızın verimini artırmak," bunları sulamak, su 
çokluğundan doğan zarar ve ziyanları önlemek 
ve bunlarla ilgili tesisleri çok kısa bir zamanda 
yapmak, erezyonla mücadele etmek, nüfusun 
büyük kütlesinin geçimini sağlıyan bu işlere ye
tişmek ön plânda geıen işlerimizdendir. Bu se
beple su işleri sahasında geniş ölçüde yatırım
lara yer verilmesi zirad, iktisadi ve sosyal kal
kınmamızın temelini teşkil edecektir. Bütçe 
raporundan öğrendiğimize göre (25) yıl içinde 
yapılan yatırımların tutarı 33 300 milyar lira
ya baliğ olmuştur. Bunlara kredi ve boooiar-
la borçlanılan miktar eklenirse bu miktar 
4 224 milyar lirayı bulmaktadır. Bu çalışma
lardan elde edüen faydalar ıbüyük olmuştur. 
Taşkınlardan koruma, kurutma, büyük enerji 
işletmeleri tesis etme, sulama tesisleri ve baraj
ları ve göletleri yapma yolunda büyük hizmet
ler yapmış olan su mühendis ve işçilerimizin 
mesaisini de burada takdirle ve şükranla anma
yı bir vazife addederiz. 

Köy İçme Su İşleri : 
Köy içme su işlerinin DSİ Genel Müdürlüğü 

îbünyesine alınmasında büyük isabet vardır. Bu 
sa!hada yapılan çalışmaların kısa 'bir zamanda 
verimli olmaya başladığı müşahede edilmiştir. 
Etüd ve araştırmaların, proje ve inşaat safha
larının teknik icap ve şartlara göre yürütülme
sinin sağlanmış olması emniyeti ve memnuniyeti 
mucibolmuştur. Bu işlerin nizamsız, program
sız, 'eltüdsüz, araştırmasız ve plânsız yürütülme
sinin önüne geçilmiş olması isabetli olmuştur. 
Bütçede köy içme su işlerine ayrılan ödenek 
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çok kifayetsizdir. Bu dâvanın yurt ölçüsünde 
önemini Yüksek Heyetinize arz etmeyi ve tek
rarlamayı zait addederiz. Köylümüzü sıhhi ve 
yeter miik'tarda içme suyuna kavuşturmak ana 
davalarımızdandır. 'Bunun üzerinde önemle 
durmamız gerektir. 

Plânlama ve araştırana : 
Plânlama ve araştırma işlerinde gösterilen 

faaliyet önümüzdeki yıllarda çalışmalarımızın 
-garantisini teşkil etmektedir. Bu çalışmaların 
Ziraat Bakanlığı faaliyetleri ile koordine edil
mesi isabetli olmuştur. 

Küçük su işleri : 
Devlet Plânlama teşkilâtınca da tavsiye edil

diği veçhile köy sulama, taşkından koruma, ba
taklık kurutma gibi işlerden süratle ele alın
ması gereken küçük su işlerine başlanması jeo
lojik jeofizik ve meteorolojik karakteri dolayı-
siyle bunların Orta - Anadolu'da teksif edilme
si, kısa (bir zamanda fayda istihsali bakımında 
çok lüzumludur. Orta - Anadolu'da küçük su
lama ünitelerine şiddetle ihtiyaç vardır. Sene
lerden beri kuraklık baskısı altında bulunan 
köylü ve çiftçilerimizin büyük bir ihtiyacına 
el konulmasını Bakanlıktan ve DSl Teşkilâtın
dan beklemekteyiz. 

Sular Kanunu tasarısı : 
Yeraltı ve yerüstü suları ile kaynakların 

'mülkiyetleri, Devletle tüzel kişiler ve özel ki
şiler arasında bu konuda teessüs eden hukuki, 
iktisadi, zirai ve idari münasebetlerin, bu su
lar üzerindeki tasarruf haklarının bugünkü ge
lişmeleri kapsıyan şekild-3 tâyin ve tesbit edil
mesi zamanı çoktan gelmiştir. DSÎ Umum Mü
dürlüğü kurulmadan önce Bakanlığa bağlı ola
rak vazife gören mülga su işleri dairesince 
uzun yıllar yapılan inceleme ve araştırmalar
dan mümasil Doğu ve Batı mevzuatı da tetkik 
edilerek bir (Sular Kanunu Tasarısı) hazırlan
masına başlanmıştı. Sonradan bu tasarının tek
rar bir revizyona tâbi tutularak son şekle ya
kın bir duruma getirildiği anlaşılmıştır. Bu ta
sarının süratle parlâmentoya getirilmesini de 
temenniye şayan görüyoruz. 

Dilekler ve görüşler : 
Genel şartname: ihale suretiyle yaptırılan 

çeşitli Devlet inşaatında sözleşmelere bağlanan 
Bayındırlık işleri Genel Şartnamesinin yeniden 
gözden geçirilmesi, eskimiş ve yıpranmış olan 
hükümlerin bertaraf edilmesi ve bugünkü ge-
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üşmelere ve şartlara uygun bir şekle ifrağ edil
mesi gerekmektedir. 

Yeni fiyat işleri: Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesinde ihaleden sonra hâsıl olacak lü
zum ve zaruretlere göre yeni fiyat tesbit edil
mesi hususunun esaslı prensiplere bağlanması 
ve bu yetkinin Hazine aleyhine işlemesine im
kân vermiyecek şekilde yürütülmesine muvazi 
tedbirlerin alınması zaruridir. 

Klâsifikasyon işleri: İhaleden sonra ekseriya 
mütaahhitlerin elinde bir silâh olarak kullanı
lan ve bazan hiç de uygun oktııyan istikamet
lere yöneltilmeye müsait bulunan klâsifikasyon 
müessesesinin düzenlenmesi-lâzımdır. Bu mües
sesenin bir taraf aleyhine işlemez hale getiril
mesini temin edici tedbirler alınmalıdır. Top
rak, yumuşak kaya, sert kaya, konglomera gibi 
çeşitlere ayrılan hafriyat gruplarını birbirin
den ayırma katı sınırların tesbit edilmesi ve 
böyle ihtilâflarda lâboratuvardan alınacak ra
porlara istinadedilmesi doğru olur kanaatinde
yiz. 

Mütaahhitlik müessesesi : 
Mütaahhitlik Bakanlıklara yardımcı bir 

müessese haline ifrağ edilmelidir. İnşaatın çe
şitlerine ve teknik şartlarına göre mütaahhit-
lerde aranması gereken vasıflar tesbit edilmeli 
ve kamu hizmetinde hem parası ile ve hem de 
emeğiyle yer alan bu müessese ehliyetsiz eller
den kurtarılmalıdır. Her taahhütte işin vasfına 
ve hacmma göre bir fen heyetinin istihdam 
edilmesi zarureti vardır. İşlerin sözleşme ve 
şartnamelere ve teknik icaplara göre yürütül-
memesinden doğacak malî ve cezai sorumluluk
lara bunlar da iştirak ettirilmelidir. 

Artırma eksiltme ve ihale Kanunu : 
2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Ka

nunu bugünkü şartları ve gelişmeleri kapsıyan 
hükümlerden yoksundur Yıllardan beri bu ko
nu üzerinde çalışılmaktadır. Bu kanun tasarısı 
«süratle parlâmentoya getirilmelidir. Bu kanun
da işlerin en çok indirme yapanlara, değil idare 
hesap ve ölçülerine en yakın teklif yapana ve
rilmesi ve bunda malî ve teknik vasıf ve ölçü
lerin de göz önünde tutııTnmsı lâzımdır. 

Reorganizasyon : 
1939 yılında meriyete giren 3611 sayılı Kuru

luş Kanunu, o zaman Bayındırlık bünyesinde 
yer alan mahdut işlere yetecek derecede kadro
lara yer vermiştir. Halbuki o tarihten bu yana 
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vukua geden ilerleme ve gelişmelerle Bayındır
lık hizmetlerine eklenen çeşitli vazifeler vardır. 
Bu dar kadrolarla bu hizmetlerin karşılanması
na imkân yoktur. Bu ihtiyaç ve zaruret icabı 
yevmiye rejimi teessüs etmiştir. Ancak bunun 
yardımı ile bu çeşitli hizmetler görülebilmekte 
ve yürütülmektedir. Teknik personelin çalışma 
sahaları bürolar değildir. Onlar her türlü mah
rumiyetler ve tehlikelerle karşı karşıya olarak 
dağ'lada, ova ve çöllerde, vadilerde ve batak
lıklar içinde vatan hizmeti görmektedirler ve 
görmelidirler. Bu sebeple konforlu dairelerde 
kamu hizmeti gören diğer memurlardan farklı 
bir barem rejimine tâbi tutulmaları sosyal ada
let icabıdır. Her türlü sıhhi yaşama ve gıda-
lanma şartlarından yoksun bir halde vatan ve 
meslek hizmeti gören bu fedakâr ve vefakâr 
zümreye el uzatılması zamanı gelmiştir. Çadır 
ve barakalar altında peynir ekmek yiyerek her 
türlü ağır şartlar altında geçen bu çalışmaların 
sosyal adalete ykıaşır bir şekilde karşılanması 
gerekmektedir. Yevmiye rejimi personelin is-
tibakli bakımından hiçbir garanti sağlamamak
tadır. Bu sebeple teknik elemanların kolayca 
temini ile huzur içinde çalışamalannı sağlamak 
için tatbik edilmekte olan yevmiye sisteminden 
bir an önce vazgeçilmesi bunun yerine alâkayı, 
emniyet ve itimadı ve sosyal siogrtayı karşıla
yan yeni bir sistemin kurulması icabetmekte-
dir. 

Teftiş ve murakabe : 
(1,874) mifyar liraya yaklaşan bir bütçe ile 

kamu hizmetinde yer alan Bayındırlık Bakanlı
ğına ait çeşitli hizmetler çok dar ve takriben 10 
müfettişten müteşekkil bir kadro ile teftiş ve 
murakabe edilmektedir. İnceleme ve tahkikler 
dışında bütün faaliyetleri kapsıyan normal tef
tişler yapılamamakta ve faaliyetler takip ve 
murakabe edilememektedir. Her ne kadar Ka
rayollarında bir Murakabe Kurulu DSÎ Genel 
Müdürlüğünde de müşavirler vasıtası ile bu tef
tiş ve murakabelere yardım edilmekte ise de, 
bunların bir otoriteye bağlanmasını murakabe
nin emniyeti ve neticeleri bakımından faydalı 
bulmaktayız. 

Bayındırlık müdürlükleri : 
Vilâyet Bayındırlık müdürlükleri yetersiz 

kadrolarla çalışmaktadır. Bilhassa yeni mezun 
olmuş Y. Mühendis ve Y. Mimarların hiçbir 
eğitime tâbi tutulmadan müdürlük görevlerine 
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getirilmesi mahzurludur. Bu sebeple bunların 
muayyen merkezlerde yetiştirildikten, malî, hu
kuki ve idari mevzuata intibak ettirildikten 
sonra bu yerlere tâyinleri isabetli olur. 

1962 Bütçe yılının Büyük Milletimize verim
li, başarılı, hayırlı ve bereketli olmasını dili-
yerek sözlerime son verir, Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Osman Hacibaloğlu... 
(Yok sesleri) 

Sayın Berç Turan. 
A. P. SENATO GRUPU ADINA BERÇ Tu

ran (İstanbul) — Muhterem Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun Muhterem Üyeleri, Muhterem 
Bakan, Bayındırlık Bakanlığının muhterem er
kânı. 

3 Reislik, 2 katma bütçeli Genel Müdürlük
ten müteşekkil Bayındırlık camiasının takriben 
2 milyara varan bütçesini, 20 dakikalık bir za
man hududu içinde bir parti adına tetkik ve te
menniler izharının güç olduğunu yüksek takdir
lerinize arz ederim. 

Teşriî vazifemiz dolayısiyle bu kürsüden bü
tün düşüncelerimizi daha etraflı bir şekilde ifa
de edememenin üzüntüsünü ifade ederek sözle
rime başlıyorum. 

Muhterem Senatörler; 
1962 yılı Devlet bütçesinin mühim bir kıs

mını kapsıyan, buna karşılık memleketin objek
tif sahada en mühim âmme hizmetlerini ifa 
eden Bayındırlık Bakanlığı camiası bütçesini 
clemiryollar inşaatı, binalar inşaatı, yapı işleri, 
hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı, 
Karayolları ve DSÎ sırasına göre tetkik edecek, 
ayrıca genel mahiyetteki temenni ve dilekleri
mizi arz ve takdim edeceğiz. 

Demiryolları inşaatı : 
3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı vazife ve 

teşkilât Kanununun ikinci maddesine göre vazi
fesi Devletçe yaptırılmakta olan veya tasavvur 
halinde bulunan demiryolları inşaatını yapmak 
ve plân ve projelerinıi tanzûm etmek olan Demir-
yoll'ar Dairesi inşaatı Açjmı bütçeye 85,5 milyon lira 
konmuştur ki, bu para ancak geçen senelerden 
devam edegelen inşaatın program gereğince 
ikmalini sağlıyacak ve gelecek yılların inşa fa
aliyetini plânlıyacak ve projeye bağlıyacaktır. 

Ana yurdu demir ağılarla örmek fikrinden 
mülhem olarak, Büyük Atatürk Devrinde, sürat-
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le İnşaatı derpiş edilen demiryolu şebekemizin 
15 senelik tutarı 3 187 km. gibi rekor bir sevi
yeye ulaşmışken 1940 - 1950 yılları arasında 
harbin sebebolduğu âmiller dolayısiyle ancak 
392 km. demiryolu inşa edilmiş ve 1950 - 1961 
yılları arasında ise il'k devrin temposuna uymı-
yan bir tempo ile 543 km demiryolu şebekeye 
ilâve edilebilmiştir. 

Memleketin nüfus artışı, zirai, sınai, ticari 
sabada vukubulan artışlar, demiryollarında in
san nakli sayısını çoğaltırken, istihsal, istihlâk 
merkezleri ile ihracat ve ithalât istasyon ve li
manları arasında mal mübadelesini artırmış ve 
mevcut şebekenin tesisini bir zaruret haline ge
tirmiştir. En çok 10 - 15 yılda, demiryolları şe
bekesine en az 2 500 km. lik ilâve yapılması 
millî gelirin büyük nisbette artışını sağlıyaeak 
âmillerden biri olacaktır. 

Liman inşaatı : 
Vazifesi hulasaten limanlarca projelerini 

tanzim, inşaat ve onarımını yapmak ve kontrol 
etmek olan Limanlar Dairesi için 1962 yılında 
yapılacak yatırımların, ceman 88 milyon lirası 
ile, dairesinin tesbit ettiği projelerle başlamış 
olup, tamamlanamıyan muhtelif limanın noksan
larının ikmali, tamamlanıp işletmeye açılan 
Haydarpaşa, Salıpazarı, Alsancak, Samsun, is
kenderun limanlarının tam ve rantabl bir şekil
de çalışabilmeleri için zaruri olan antrepo, vinç, 
elektrik ve su tesisatı gibi teferruatın ikmali 
derpiş edilmiştir. Bu paradan Haydarpaşa, Sa
lıpazarı limanları irtibatını temin edecek feri-
ıböt tesisat ve tertibatı temin edilecektir. Bu 
imeyanda 5 yüz bin lira ile tabiî limanların nok
sanlarının ikmali ile Kuşadası ve Dikili barı
nakları tamamlanacak ve Sinan'köy, Kartal, 
Rize, Gerze, Çeşme, Güllük iskeleleri ikmal edi
lerek hizmete açılacaktır. 

Ayrıca istimlâk bedelleri için 2 000 000, li
man projeleri için 4 000 000, yukarda mâruz 
işlerin idari ve teknik giderleri için 11 milyon 
lira tahsis edilmiştir -ki, böylece Limanlar Dai
resinin yatırım bütçesinin 120 milyon liraya ba
liğ olduğu görülmektedir. 

Temennimiz : 
Yukarda mâruz yatırımlara ilâveten, elde 

mevcut liman inşa makinalarmı âtıl bir halde 
bulundurmamak için Karadeniz'in en mühim 
mal mübadele merkezi olan Hopa'ya, mühim 
bir turistik ve ticaret merkezi olmak istidadın-
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da bulunan Antalya'ya en kısa bir zamanda 
maliyetini amorti edebilecek ve millî geliri sür
atle artıracak birer liman inşası şayanı tavsiye 
bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı içinde ayrı 
fonksiyonları ifade etmeleri dolayısiyle Demir-
yollar ve Limanlar inşaat Reisliğinin iki ayrı 
teşkilât haline getirilmesinin uygun olacağı dü
şünülmüştür. 

Yapı işleri : 
3611 sayılı Kanunun. '5 nci maddesi gereğin

ce Yapı ve İmar İşleri Reisliği, ınuvazenei umu-
miyeye dâhil daireler ve müesseselere ait bina 
ve tesisatın proje ve keşiflerini tanzim, esaslı 
tamir ve inşaatını yapmak, katma bütçeli idare 
ve belediyelerin aynı mahiyetteki işlerini mura
kabe etmek vazifesini yüklemiştir. Bu dairenin 
1962 yılı yatırımları şu şekildedir. 

istimlâk işlerine 500 000 lira, etüt ve proje 
işlerine 4 000 000 lira ve muhtelif bakanlıkla
rın bina, inşa ve esaslı tamirleri için 168 096 601 
lira tahsis edilmiştir. Mevzuubahis yatırımların 
konusu; Devlet fonksiyonlarının muhtelif kol
larını ilgilendiren muhtelif inşaat ve tamiratı ta
zammum etmektedir. Ayrıca millî eğitim bütçe
sinin yatırımlarına ait 751/10 bölümünden 200 
milyon lira, ilkokullar inşası için Bayındırlık 
Bakanlığına intikal ettirilecektir. Modem inşa 
metotlarının araştırılması ve fabrikasyon usu
lüne gidilmesi ile maliyetlerinin % 30 - % 40 
nisbetinde ucuzlatılması kabil olacağına göre, 
mevcut tahsisatla daha fazla okul da yapılması 
mümkün olabilecektir. İcabederse 10 - 20 mil
yon lira sarfı ile ucuz tip inşaat malzemesi fab
rikası kurulup işletilmesi ieabeder. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri in
şaatı : 

Büyük inkişaf gösteren sivil havacılığın ica
bı olan hava meydanlarının normal standart
lara göre inşa ve mevcutlarının tevsi ve ıslahı 
ve NATO askerî hava meydanları ve akar ya
kıt hizmetlerini inşa ve ifa etmek üzere hava 
meydanları ve akar yakıt tesisleri İnşaat Reis
liği 6095 sayılı Kanunla hizmete başlamıştır. 

ifade ettiği hizmetin mahiyet ve şümulü ve 
malî portesi gözöııünde bulundurulmak suretiy
le, senede 40 milyonu geçmemek üzere 320 mil
yon liraya kadar sâri taahhüde girme yetkisi 
Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. Ancak ye
ni jet motorlu uçakların inişine müsait meydan-
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larm inşaatı veya mevcutlarının tevsii yalnız Ye
şilköy meydanı istihlâki için 30 000 000, inşaatı 
için 185 000 000 ve Anadolu meydanlarının tev
sii için de 200 milyona ihtiyacolduğu göz önün
de bulundurulursa yukarıda belirtilen yatırım 
yetkisinin bu işleri başarmaya kâfi gelmiyeceği 
aşikârdır. Bu reisliğe ayrılan yatırım tutarları 
şunlardır, istimlâk bedeli 10 090 000 lira, Etüt 
ve proje için 1 510 558, Hava meydanları tevsii 
ve inşaatı için 22 490 000, Makina ve teçhizat 
için 500 000 olmak üzere ceman 34 590 558 li
ra olduğu görülmektedir. Biraz evvel mevzuu-
bahis ihtiyaçları karşılamaktan uzak bulunan bu 
paralarla ancak birtakım tâli mahiyetteki hazır
lık işleri yapılabilecek ve il erki senelere matuf 
tasarrufların projeleri hazırlanacak ve istimlâk
leri yapılabilecektir. 

Karayolları : 
5539 sayılı Kanunla kurulan ve Devlet yolla

rı yapım ve bakımı ile il ve köy yolları yapım ve 
bakımını vazife olarak deruhte eden Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçesini tetkik etmeden ev
vel Devlet, il ve köy yollarının mahiyet ve evsa
fını ve bugünkü durumunu kısaca arz etmek is
teriz. 

Yüksek malûmlarıdır ki, Devlet yolu ile 
merkezlerini ınribiriııe bağlıyan yollarla önemli 
liman, hav<a meydanı ile demiryolları istasyon
larını bu yollara, veya illere bağlıyan yollardır. 
Yapılan ilmî tetkikat ve edinilen tecrübelere 
istinaden memleketimizin Devlet yolu bulanan 
35 000 km. olması lâzımgelen, Halen geçit veren 
yol tulü 23 711 km den ibaret olur) şebekenin 
tamamlanması için 12 000 km yol yapımı icab-
etmektedir. Bugünkü maliyete göre Devlet yolla
rının tamamlanması için 4 000 000 000 liraya 
ihtiyaç vardır. 

İl yolları il ve ilçeleri birbirine ve Devlet yo
luna bağlıyan yollar olup bu tasnif haricinde 
kalan yollar ise köy yollarıdır. İl yolları mecmuu 
tulü 34 000 kilometre olup 10 163 km Devlet 
yolu şebekesinde 10 222 km vilâyetler bakımm-
cladır. Geri kalan kısım toprak yollardır. Bu yol
ların tamamlanmaması için de 1.4 milyara ih
tiyaç vardır. 

Köy yollan şebekesi 150 000 km olması ica-
bederken bugünkü kabili istimal tekniğe uygun 
köy yolu 12 800 Km. ve tesviye edilmiş yol ise 
sadece 29 200 km dir, Diğerleri patika veya tar-
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la yolu mahiyetindedir. Bu dâvanın halli için 
5,5 milyara ihtiyaç vardır. 

İşte bugünkü yol durumumuzun tablosu bu
dur. 

1962 yılı bütçesinde karayolları için tefrik 
edilen 801 milyon liradır. Bu para görünüş ola
rak son senelerin en yüksek rakamlarından bi
ri olduğu halde bütçe derinliğine tetkik edildiği 
takdirde şu netice ile karşılaşacaktır : Tahsis 
edilen paradan 108 milyonu vâdesi gelmiş iç 
borçlara, 42 milyon lirası makina ve teçhizat sa-
tmalmmasmdan mütevellit dış borçlara, 32 mil
yon lirası personel giderlerine verildiği takdir
de bakiye 518 milyondan ibarettir. Bu be
delden büyük bir kıymet ifade eden tahminen 
85 M. $ tutarındaki makina parkının onarımı ve 
ikmalinin sağlanması için 110 milyon, konsolide 
borçlara 3 milyon lira indirildiği takdirde yatı
rım tutarı 404 milyon olacağı meydana çıkmak
tadır. 

Bu para ile 1962 cari yılında yeni yol inşaası 
düşünülmemiş ancak 1961 yılından gelen işlerin 
devamını temin, istimlâklerin ifası, müstakbel iş
lerin plân ve projelerinin hazırlanması, geçit 
yollan ve köprülerin yapımı, yolların asfalt kap
laması, yol ve köprü onarım ve bakımı derpig 
edilmiştir. Maarifi, medeniyeti, inkılâbı, hür fi
kirleri, sosyal adaleti, hakkı, sağlığı ilim ve fen
nî memleketin en ücra köşelerine götürecek, 
memleket çocuklarını birbirine yaklaştıracak, 
köylü - münevver vatandaşlanmızın münasebetini 
temin edecek, ticaret, sanayi, ıslahat ve ihracat 
merkezlerini birbirine bağlıyacak yol dâvamızın 
va'edilen mahdut yatınm bütçeleri ile halledile-
miyeceği aşikârdır. 

Bütçede yol bakım ve onanmı için aynlan 
95 milyon lira, yollarımıza asfalt kaplama 
standart yol tipine götürmediğimiz takdirde, 
yol şebekesinin artması ile her sene bütçeye ağır 
bir yük olarak tesir edecektir. Bugünkü rayice 
göre bir km. normal yol bakımından 4700 lira 
ve 1 km. asvalt yolu ise 1600 lira civannda ol
duğu, asvaltm delk mukavemetinin az olması 
dolayısı ile sürat temin etmesi, yakıt tasarru
fu tossuz olması bakımından yol dâvası istikâ
metini bu tip yola yöneltilmeside millî bir ser
vet halini almış olan yollan bakım ve onaranın 
dikkat ile takibedilmesi lâzımdır. 

Büyük bir millî servet olan 85 milyon do
larlık makina parkının onanını ve ikmâlinin 
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110 milyon lira ile lâyıkiyle kıymeti endirilmiye-
ceğine kaani bulunmakla, bu tahsisatın lüzumlu 
miktarda artırılmasının faideli olacağını düşün
mekteyiz. Müteahhitler elindeki makina kıyme
ti ile 125 milyon dolar kıymetinde olan bütün 
makina parklarının, bu müesseselere bağlı teş
kilât ve teknik personelin 1962 yılında âtıl kal
maması ve gerekli rantabiliteyi temin etmek 
amaciyle 1962 yılı içinde en az 150 milyon lira
lık bir ek ödeneğin, tahsisatı temin edilmek su
retiyle yol yatırımları için, T. B. M. M. e geti
rilmesinin faideli olacağı aşikârdır. 

Yollarda trafiğin tesirli bir şekilde kontrolü 
ve icabeden tedbirler ittihaz etmek üzere Kara
yolları Trafik Fen Heyeti Müdürlüğünün yet
ki ile teçhiz edilmesi, böylece murakabenin 
verimli bir hale gelmesi zaruret halini almıştır. 

Dar bir bütçe kapsamı ile yüzlerce ihtiyacı 
karşılamanın mümkün olamıyacağı hizmetin 
Devlet bütçesinin zorlanması ile tam bir şekilde 
yerine getirilemiyeceği aşikârdır. Hizmete maz-
har olan unsurların bu hizmet yükünü paylaşma
sının adalete -uygun olacağı şüpheden vareste
dir: İnsan ve eşya naklini kolaylaştıran Devlet 
yolu şebekesinden istifade eden araçlardan bir 
iştirak payı almak suretiyle bu dâvanın hallinin 
kısa bir zamanda mümkün olacağını, Avru
pa'da bu usulün revaçta bulunduğu bilinen bir 
hakikat olarak memleketimizde de tatbiki gu
rubumuzda şayanı tavsiye bulunmuştur. 

Noksan bırakılan Kayseri - Maraş yolunun 
Karadeniz sahil yolunun öncelik ve ivedilikle ele 
alınıp hizmete açılmasının bir zaruret olarak he
yetinize arzı uygun bulunmuştur. 

Bir intikal devri yatırım portesini ifade eden 
ve maalesef yetersiz bulunan Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 801 milyon lira hacimli bir büt
çesi, müstakbel yıllarda tabi atiyle artırılacak, du
raklama devri, normal hızını alacak ve programlı 
Çalışma ile aziz milletimiz matlup ve modern ev
safta ihtiyacı karşılıyacak yol şebekesine inşallah 
kavuşacaktır. 

Devlet Su İşleri : 
6200, 7478 ve 178 sayılı kanunlarla, memleke

tin su kaynaklarının inkişaf ettirilmesi ve işletil
mesi, köylere içme suyu ile askerî garnizonlara su 
getirilmesi, su enerjisinden elektrik enerjisinin 
temini için gerekli tesislerin inşası vazifeleri 
Devlet Su İşleri Genel Md. ne verilmiştir. 

Su kaynaklarının yerüstü ve yeraltı suları 
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olduğu, yerüstü su işlerinde su yokluğu ve çok
luğu gibi iki problem mevcudolduğu malûmunuz
dur. 

Memleketin kalkınmasında en mühim rolü oy-
nıyan DSÎ teşkilâtı etüt ve plânlama, proje
lendirme ve inşaat, işletme faaliyeti olarak ayar
lanmıştır. 

Yatırım tutarı 642 milyon lira olan bu teşki
lât, köy içme sulan için 79 milyon lira ayır
mış bulunmaktadır. 

Türkiye'de takriben 55 - 60 bin köy ve mahalle 
olduğu ve her sene % 3 nüfus artışı göz önün
de bulundurulursa, arz edilen bütçelerle ihtiyaç
ların karşılanması 4 milyar gibi bir paraya ihti
yaç gösterdiğinden bu problemin halli uzun za
mana ihtiyaç göstereceği bedihidir. 

Çamurlu derelerden aldıkları pis suları ağaç 
kovuklarında durultmak suretiyle istimal eden, 
deve sırtında 2,5 saatlik mesafeden su getirmek 
zorunda olan, kuyularının yazın kurumasiyle su
suzluğa mahkûm olmuş yüzlerce köyümüz vardır. 
Hepimiz bunu biliyor ve görüyoruz. Köylüye hiç-
olmazsa temiz içilebilir bir su temininin en tabiî 
ve aslî vazifemiz olduğu şüpheden varestedir. 

Asırlar boyunca bütün kuvvetini kendini sö
müren insanlara veren toprak, verimini kaybet
miştir. Mütehassıslara göre sulu ziraat bir zaru
rettir ve topraklarımızın 5 milyon hektarının su
lamaya elverişli olduğu bilinmektedir. İşte bu hu
susun temini için bugüne kadar sarf edilen 4.2 
milyar liraya ilâveten 10 milyarlık bir yatırıma 
ihtiyaç vardır, işte bu ihtiyaca karşılık 1962 büt
çesinden 340 milyon lira ayrılabilmiştir ki, bu 
da dâvamızın ancak 30 senede halledileceğini gös
terir bu para ile bu sene ikmal edilen barajların 
birinci ve ikinci derecedeki tâli kanallarının ta
mamlanması, natamam kalmış barajların ikmali 
düşünülmektedir. Bir program dâhilinde etüt ve 
plânlama safhasından, proje ve inşaat safhasına 
akdettirilen mühim su işleri dâvasının müsait 
bütçe şartları muvacehesinde daha da verimli 
olacağına ve memleketin ihtiyaçlarına emin bulu-
auyoruz. Plân ve programla müstakbel icraatını 
sıraya koyan DSİ nin etüt ve plânlama işleri 
için 57 milyon liranın konmuş olması mucibi 
memnuniyettir. 

Bayındırlık Bakanlığı için umumi mahiyet
teki temennilerimizi kısaca arz etmek isteriz. 
Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtının asıl nüvesini 
teşkil eden teknik elemanların, ödenek ve ücret 

— 254 



C. Senatosu B : 
statüsü, maaş ücret ve statüsü, maaş ücret ve 
yevmiye olarak üç esasa istinadetmektedir. Maaş 
alan elemanların eline geçen paranın az olması 
dolayısiyle, ek görevler temin edilmek suretiy
le mahzurun giderilmesi derpiş edilmekte fakat 
bu dahi tatminkâr olmamaktadır. Maaş tutarı
nın az o] ması dolayısiyle maaşlı kadrolara ele
man bulamıyan bakanlık teşkilâtında yüzde 90 
yevmiyeli personel çalışmaktadır. Bu sebeple, 
vilâyetler, Bayındırlık müdürlükleri ve teşkilâ
tı tatminkâr elemanlarla teçhiz edilememekte
dir. 

Bu mahzurları izale etmek üzere yevmiyeli 
personelin mevcut ödenek standartlarında bir 
azaltmaya gitmeden teknik personel Maaş Ka
nununun ve mutlak bir ihtiyacolan Bayındırlık 
Bakanlığının yeniden reorganizasyonu için yeni 
bir vazife ve teşkilât kanununun acele olarak 
Meclise getirilmesi icabetmektedir. Aksi takdir
de, 1962 yılında siyasi istikrarın avdet etmesi 
dolayısiyle, açılacak yeni yatırım sahalarında 
daha müsait şartlar arz edecek serbest sektöre 
teknik elemanların kayması önlenemiyecek ve 
Devlet hizmetleri aksayacaktır. 

Bayındırlık işlerinde büyük bir yardımcı 
mütaahhitlerdir. Akdin bir tarafını teşkil eden 
ve teşkilât ve sermaye ve vasıtaları ile proje
leri tahakkuk safhasına sokan bu zümre ile ida
re arasında akdedilen mukaveleler tek taraflı 
gayriâdil tip mukavelelerdir. Ayrıca mukavele
lerin ayrılmaz bir cüz'ü olan Bayındırlık Genel 
Şartnamesi de miadını doldurmuş, mütaaddit 
antidemokratik hükmü ihtiva eden tek taraflı 
bir şartnamedir. 

Ayrıca işlerin mütaahhitlere intikaline temas 
eden 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu 
günün şartlarına uymamakta işlerin süratle 
tatbikata intikaline mâni olmaktadır. Bu husu
sun acele olarak tetkik ve kanunlaşması zaruri 
bulunmaktadır. 

Programlı ve plânlı çalışma usulünü kendine 
şiar edinmiş Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı, 
bütçenin tasdiki ile birlikte, esasen program 
icabı tahakkuku istenen işlerin hazır bulunan 
ihale dosyasını tamamlıyarak vakit geçirmeden 
ihaleye çıkarmaları icabeder. Aksi takdirde ihale 
bazan Haziran ayma kadar hattâ daha sonraya 
intikal etmekte, işe bilâhara bağlanabilmekte, 
dolayısiyle inşaat mevsimi heder olmakta ve 
tahsisat kullanılmayıp hizmet yerine getirileme-
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inektedir. Bu kusurların önlenmesi ve ehemmi
yetle dikkate alınması çok müspet bir netice 
alınmasını temin edecektir. 

Modern inşaat sistemlerinin etüdü, maliyeti 
düşürücü çalışmaların yapılması, malzeme araş
tırmaları yapılması memleketimiz için kaçınıl
maz bir zarurettir. Bayındırlık işlerinin tazam-
mun ettiği büyük işlerin ifası için uzun zamana 
ihtiyaç gösteren yatırımlara dayandığı aşikârdır. 
Bu yatırımların tahakkuku teknik ve malî fak
törlerin iyi çalışmasına bağlıdır. Ancak bâzı ah
valde bu yatırımlara siyasi görüşün de tesir ic
ra ettiği bilinen bir hakikattir. 

Binaenaleyh, objektif ortama dayanan yatı
rımların yalnız memleketin yüksek menfaatleri 
göz önünde bulundurularak icra edilmesi icab-
ettiğini yatırımların öncelik ve ivedilik sıraları
nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bi
linmesi ve sıranın plân ve programa göre titiz
likle tesbiti şayanı temennidir. 

Bu fikrin bir netice olarak başlanmış fakat 
tahsisatsızlık yüzünden sürüncemede kalan iş
lerin öncelikle ele alınıp rantabl hale sokulması, 
ancak zaruri ahvalde çabuk tesir icra eden ma
hallî program ve projelere iltifat edilmesi fay
dalı olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem üye
leri, sözlerime nihayet verirken bu mukad
des çatı altında Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına memleket ve aziz 
milletimiz için pek mühim olan yatırımları 
feragatle, bilgi ile fiile inkılâbettiren idareci
lere, mütaahhitlere, Türk işçisi, usta, kalfa, 
makinist, operatör, teknisyen, fen memur-
lariyle sembolleri olan arılar gibi çalışan 
ve ödevlerini şevkle sarılan sayılı adsız kahraman
ları olan mühendislik camiasına şükran ve 
minnetimizi sunarken Bayındırlık Bakanlı
ğının bu bütçeyi başarı ile tahakkuk ettir
mesini temenni ve arz eder, Bayındırlık Büt
çesinin aziz milletimiz ve memleketimiz için 
hayırlı olmasını diler, siz muhterem arkadaş
larıma saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

C. H. P. SENATO GRUP ADINA MEH
MET HAZER (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
Bayındırlık Bakanlığı gibi, işleri fen ve tek
niğe dayanan bir teşkilât hakkında, bu mev
zuda ihtisası olmıyan bir arkadaşınızın mütalâa 
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beyan etmesini mazur görmenizi rica ederim. 
Derhal ifade etmeliyim ki, mütalâalarımız daha 
yok hizmetlerin hukuki, malî ve idari yönlerine 
müteveccih olacak, teknik hususlar mütehas
sıslarına bırakılacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri 
hakkındaki tenkid ve temennilerimizi evvelâ 
Bakanlık ve bağlı müesseselere şâmil husus
ları bir arada ve toplu olarak arz edecek, 
sonra da genel müdürlükleri ilgilendiren konu
ları kısaca hulâsa edeceğiz. Sözlerimin ba
şında, bu yurdun imar ve kalkınma diye öğü-
nebileceği ne kadar eser varsa, hepsinde emek ve 
göz nura bulunan Türk mühendis ve işçilerine 
C H. P. Senato Grupu adına takdir ve teşekkür
lerimi arz ve ifade etmek isterim. 

Bugün, üç bakanlığa ve birkaç umum mü
dürlüğe bölünen imar ve kalkınma işlerimizin 
yakın bir geçmişte bu bakanlık camiasında 
toplandığını da bu vesile ile kayıt ve işaret et
mek yerinde olur. 

Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân ve 
Ulaştırma bakanlıkları ve bâzı umum müdür
lükler arasında dağılmış olan işlerin, koordi
nasyona ve tasarruflu bir idareye daha elve
rişli bir teşkilât halinde organize edilmesini lü
zumlu ve faydalı görmekteyiz. İşleri hesaba, 
kitaba dayanan Bayındırlık Bakanlığı hizmet
lerinin bir plân ve program dâhilinde yürütül
mesi lüzumu öteden beri üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir noktadır. Ancak bu sayededir 
ki, hizmetler siyasi ve mahallî tesirlerden koru
nup intizam içinde yürütülebilir. Geçmiş tatbi
katın. bu esastan çok inhiraf ettiğini esefle ka
yıt ve işaret etmeye mecburuz. 

Fen ve tekniğin icaplarına göre, priyorite-
leri tesbit edilerek icraat programına alınan 
işler mücbir sebep olmadıkça sıra değiştirilme
den ifa edilmelidir. Artık zihinlere birçok yarım 
is yerine az fakat tam iş fikri hâkim olmalıdır. 

Bir taraftan vasıta ve eleman eksikliği çeki
lirken bir yandan da günlük heveslere göre 
emek ve para harcanmasının artık önüne ge
çilmelidir. 

Yıllarca bekletilen işlerin şantiye masraf
ları ve maliyet hesaplarının Devlet bütçesine 
yüklediği ağır külfetleri de bu meyanda ha
tırlatmak isteriz. Bunun türlü sebepleri ya
nında, işlerin etüd. plân ve portelerinin esaslı 
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ve sıhhatli yapılmamasının da etkisi olduğuna 
şüphe yoktur. 

İşlerin sürüncemede kalmasında ve matluba 
uygun yapılmamasında mütaahhitlerin de so
rumluluk payı bulunduğunu kabul etmek ica-
beder. Bu vesile ile de taahhüt müessesesinin 
sağlam esaslara bağlanması lüzumuna da işaret 
etmek yerinde olur. 

Gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmek 
bâzı işler için lüzumlu ve mecburi olsa da bu
nun zaruri hallere inhisar ettirilmesi icabeder. 
Yüksek Heyetinizce de bilindiği gibi bu usul 
hem gelecek yıllar bütçe imkânlarını önceden 
dondurmakta, hem de maliyeti yükseltmekte
dir. 

Bayındırlık Bakanlığı camiasında teknik 
personel meselesi de, diğer Devlet dairelerin
den ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bakanlık
ta kanunların sağladığı bâzı imkânlar Dev
let barem ve teadülünü bozacak bir seviyede 
tatbik olunmaktadır. Bakanlığın âmme karak
terini haiz hizmetlerini yürüten âmir mevkiin
deki memuriyetlere bile geçici yevmiye usulü 
uygulanmaktadır. Bunun bir zaruretten doğ
duğu ididası ne kadar haklı olursa olsun devamı 
asla tasvip ve tecviz olunamaz. Bu haklı se
beplerin icaplarına göre kanuni ve müstakar 
tedbirler alınarak bu nevi geçici tedbirlere artık 
bir son verilmelidir. 

Tasarruflu bir idare verimli çalışma yeni Hü
kümetin taahhütleri arasında yer almıştır. Buna 
güre 1962 malî yılından itibaren, harcamaların 
en küçüğünden, en büyüğüne kadar hesaplı ve tu
tumlu hareket etmek icaıbeder. Çeşitli binaları 
kira ile kullanan bu Bakanlık ve bağlı genel mü
dürlüklerin bu esasa göre derhal bir toparlanma 
yoluna girmeleri sağlanmalıdır. 

Vazife ve sorumlulukların, hizmet ve imkân
ların kanunlarımızın umumi esaslarına uygun 
bir tarzda ayarlanması da lâzımdır. İllerin ve 
(bölgelerin yetki genişliği esasına göre yürütül
mesi lâzımgelen işlerinin birçoğunnn merkezde 
toplandığı bir hakikattir. Küçük sayılabilecek iş
lerin inşaat proje ve hesap tasdiki bile merkezde 
toplandığı bir vakıadır* Bu merkeziyetçilikte iller 
kadrosunda yetkili eleman bulunmamasının da 
tesirleri olduğunu ifade etmek yerinde olur. Bu 
da kadro tevziatında ve tâyinlerde iller ihtiyacı
nın lâyıkı veçhile düşünülmemesinden ileri gel-
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inektedir. Bugün merkezde mevcut kadro şişkin
liğine mukabil iller ve bölge müdürlüklerinde 
yeter eleman bulunamamaktadır. 

îllerde Bayındırlık müdürlüklerinde okuldan 
•yeni çıkmış, hattâ askerliğini bile yapmamış fen 
adamlarının istihdam edildiği hakikatini de Yük
sek Heyetinizin ve Hükümetin dikkat nazarına 
arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müteferrik bir iki noktaya daha dokunmama 

müsaadelerini rica ederim. 
Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlüklerin 

teftişe çıkan bâzı memurlara en uzak illere kadar 
hususi vasıtalar verilmesini tutumluluk esasları
na uygun bulmadığımız gibi, bâzı bölgelerde ara 
7Â otomobilleri yerine geniş lüks vasıtalar kulla
nılmasını da bu meyanda zikretmeyi zaruri gör
mekteyiz. 

iller Bayındırlık Müdürlükleri özel İdareler 
bütçelerinden yeteri kadar ödenek alamamakta 
ibu yüzden de birçok makina ve motorlu vasıtalar 
muattal kalmaktadır. Merkezden yapılan yardım
larda ancak bu vasıtaların tamir ve idame mas 
raflarına, teknik personelin aylıklarına yetmek
tedir. Bu makinaların faydalı bir tertibe ve ted
bire başlanması' zaruret halini almıştır. 

Bir hususa daha işaret etmeyi memleket reali
telerine de uygun bulmaktayız. 

Bina inşaatında etüt ve projelerin fiyat ana
lizlerinin dikkatle yapılması yanında mahallî ik
lim şartlarının ve mahallî malzemeden istifade 
imkânlarının da hesaba katılmasının faydalı ola
cağına inanıyoruz. 

Bu suretle Türkiye'nin her yerinde aynı tip 
tatbik ve aynı malzeme kullanma usulünden de 
vazgeçilmiş olur. Yeni ihtiyaçlar karşısında yeni 
tedbirler düşünebilen ve buna göre de teşkilât 
kanunları hazırlamasını bilen Bayındırlık Bakan 
lığının artık, tadil ve ıslahında yetkililerin itti
fak ettikleri Bakanlık Teşkilât Kanunu bir an ev
vel Meclise şevkini beklemekteyiz. 

Bakanlık ve teşkilâtını zaman zaman mütaah-
hitlerle ihtilâfa düşüren . Artırma, eksiltme ve 
ihale Kanununun ve Bayındırlık genel şartna
mesinin beliren ihtiyaçlara cevap verecek surette 
ıslahı hususunda Bayındırlık Bakanlığının da 
ilgili diğer bakanlıklarla birlikte çalışmasını ça
buk netice almak bakımından lüzumlu görmekte
yiz. 
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Karayolları G-enel Müdürlüğü : 
Bilindiği gibi Karayolları Genel Müdür

lüğü yatırım ödenekleri Devlet yolları yapması, 
bakımı ile il ve [köy yolları yapım ve bakımına 
yardım olmak üzere iki ana mevzua sarf olun
maktadır. îl yollarının illerin malî imkânsızlık 
ve eleman eiksikleri de göz önünde tutularak 
Devlet yolları arasına alınması bir programa 
bağlanmalıdır. 

Köy yollarına şimdiye kadar sarf olunan pa
ralar mukabilinde her mevsimde geçit verir, ka
bil istifade yeter uzunlukta yol yapılamadığı, 

Sağlam bir etüt ve plâna dayanmıyan köy 
yollarının sarf olunan para ve emeğin heder 
olmasını önü ivecek bir tarzda inşası sağlanmalı
dır. 

Karayollarına 1962 'bütçesiyle verilen öde
neğin mevcut yolların idame ve tamiri ile yük
sek kıymette ve çok adeddeki makina parkının 
muhafaza ihtiyaçlarını zor karşıhyaeak ve ye
ni yollar açılmasına imkân vermiyecek bir sevi
yededir. Bu ödeneğin bir kısmı da iç ve dış 
borçlara sarf olunacaktır. 1957 den beri de 
Amerika'nın yapılan malzeme yardımının kesil
mesini de göz önünde tutmak lâzımdır. 
- Devlet Su İşleri : 

Büyük ve kücüık su işlerini yürüten Devlet 
Su İşleri geniş ve verimli mesaisini geçmiş yıl
lar tatbikatından faydalanarak daha verimli 
bir tarzda organize etmesi hem mümkün, hem 
de lâzımdır. Köy içme sularına şimdiye kadar sarf 
olunan paraların birçoğu heder olmuştur. Bu
nun i başlıca sebebi bu işlerin esaslı bir etüde 
dayanmaması ve fennî 'kontroldan uzak mahallî 
memurların takdirlerine terk edilmiş olmasın
dandır. Yeni bir esasa bağlanan köy içme su
ları ile yeraltı suları işinin en çok ihtiyaç duyu
lan bölgelere öncelik tanıyacak bir programla 
yürütülmesini temenni etmekteyiz. 

Hava nıeydanlarmın işi : 
Hava meydan inşaatının da rantabilite esas

larına göre ayarlanması tabiîdir. Ancak, mesa
fe ve ihtiyaçların da göz önünde tutulması ge
rekir. Bu sebeple evvelce Meclisten geçmiş ve 
bir sıraya bağlanmış meydanların içtimai ihti
yaçlara göre inşaatına devam olunmasını te
menni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, Bakanlığın hizmet 
sahasına giren iki ayrı Umum Müdürlük, Kara
yolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri 
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hakkında da kısaca bir iki noktaya temas ede
ceğim. 

Bütçe raporlarından da anlaşılacağı veçhile, 
Karayollarına ayrılan tahsisat, mevcut makina 
parklarında bulunan makinalarm bakım, tamir 
ihtiyaçlarına yetoniyecek, başlanmış işlerin an
cak idamesine kifayet edecek durumdadır. Çok 
büyük hizmetler gören ve bu memlekette mo
torlu vasıtaların her türlü kolaylığını vatanda
şa getiren Karayollarına, gönül, daha çok öde
nek verilmesini ister. Maalesef bugünkü tah
sisattan fazlasını vermeye imkân bulunamamış
tır. Bu arada, yapılacak başka işler de vardır, 
kanaatindeyim. 

Mevcut makinalarm bakımı, elden ve gözden 
geçirilmesi bilhassa lâzımdır. Vilâyetlerdeki mu
attal mıakina] arın harekete geçirilmesi şarttır. 
Bunun için Bakanlığın yeni bir tedbir ittihaz 
etmesini doğru görmekteyiz. 

Aksi halde muattal kalacak ve memleket 
büyük bir millî servetini heder etmiş bulunacak
tır. Bakanlığın Karayollarına ayrılan ödeneğin 
büyük bir kısmı iç ve dış borçlara sarf edilecek 
ve esasen 1957 den beri Amerika'dan malzeme 
almıyan bu Genel Müdürlük mevcut vasıtalarla 
bunu idame ettirmek mecburiyetinde kalacak
tır. Bu sebepledir ki, elindeki makinaları reviz
yona tâbi tutmak ve bu şartlar altında ıslah et
mek mecburiyetindedir. 

Karayollarının büyük hizmetleri yanında 
köy yollarının ehemmiyeti cümlece malûmdur. 
Yalnız, köy yolları esaslı etüt yapılmadan ve 
fennî murakabe ve kontrolü tamamlanmadığı 
için köy yolları harcanan paraya nisbetle müs
pet netice alınmadığı da bir vakıadır. 

Köy yollarına ayrılan ödenekler; fennî ke
şif ve murakabe ve kontrola tâbi tutularak har
canmadığı takdirde, tekrar ediyorum, müspet 
netice alınamaz. Verilmiş olan ödenekle iyi ne
tice alınmalıdır. Aksi halde, verilmiş olan öde
neklerin hecler edilmesi mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Su işlerinin 
büyük hizmetleri yanında yer almış bulunan 
köy su işleri meselesi, tıpkı köy yolları gibi, 
sağlam bir tatbikat ve iyi bir etüde dayanarak 
idame ettirilmesi lâzım gelen hizmetlerden biri
si, yeraltı sularının ve köy içme sularının bil
hassa isalesinde fennî esaslara riayet etmek 
yolunda birçok emek ve paranın heder olduğu 
yine bilinen hakikatlerden birisidir. 
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Havayolları inkişafında Bakanlığın bir ran-

tabililte hesabı yapmam tabiîdir. Fakat bâzı za
ruretler, muhitin icapları ve içtimai faydaların 
dikkat nazarda bulunması icabeder. Bu sebeple 
şimdiye kadar programa bağlanmış meydanla
rın ikmali ve bundan sonra yenilerine el atılma
ması icabeder. Esasen bu seneki imkânlarla 
büyük bir iş yapılamıyaçaktır ama, evvelce ka
bul edilmiş, sıraya konulmuş hava meydanları
nı bu esas dâhilinde yürütmek hem takdir edi
len ihtiyaçlara cevap vermok bakımından, hem 
de muhitin ihtiyaçlarının sıraya konulmuş ol
ması bakımından faydalı ve zaruri görmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları hizmet
leri arasında takdirle anılması gereken bir ci
hette kar mücadelesidir. Kar mücadelesinin bil
hassa bu yıl m.u.vaffakıye'tli tatbikatı, Doğu böl
gesinde kuraklık dolayısiyle çekilen sıkıntıyı 
tahfife büyük nisbette yardımcı olmuştur. , 

Sözlerimi bitirirken, büyük hizmetler ifa-
siyle mükellef bulunan Nafıa Vekâleti camiası
nın, gelecek yıllarda ihtiyaçları nisbetinde tah
sisatla takviye edilmesini ve yeni elemanlar is
tihdamı için yeni kanun ve imkânlarla teçhiz 
edilmesini samimî bîr dilek olarak arz eder, he
pinizi hürmet ve saygılarımla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Zama

nın geçmesi dolayısiyle vazgeçiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Ömer Ergün. 
ÖMER ERGÜN — Ben Çalışma Bakanlığı 

bütçesi için söz almıştım. 
BAŞKAN — O halde buyurun Sayın Ba

yındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAK-

SÜT (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun saygı değer üyeleri, 
aziz senatörler; Türk milletinin çalışma karar ve 
azmine, ihtiyacına tamamen tevafuk eden bir 
sembol gibi geceyi gündüze katmış olan muhte
rem Senato önünde, .her şeyden evvel şükran
larımı arz ederim. Biraz evvel dinlemiş olduğu
muz' değerli hatip arkadaşlarım, grupları adına 
birbirlerini itmam ve ikmal eden beyanlarda bu
lundular. Diyebilirim ki esasen Karma Bütçe 
Komisyonunda devamlı bir çalışma sonunda 
gözden geçirilmiş olan Bayındırlık Bakanlığı 
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bütçesini tetkik kültefini üzerine almış olan 
grup sözcüleri bâzı gerçeklerin ifadesinde bir
leşmiş bulunuyorlar. Konuşan arkadaşlarımızın 
hemen hepsi memleketin çok çeşitli ihtiyaçları 
bulunduğunu dile getirdiler. Bunların büyük 
bir kısmını üzerine almış bulunan Bayındırlık 
Bakanlığının imkânlarının da yetersizliğine işa
ret ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçekten, bu büt
çe vesilesiyle yüksek huzurunuzda bayındırlık 
camiasının bugünkü durumunu kısaca çizmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. Mümkün mertebe 
sözlerimi uzatmadan bitirmeye çalışacağım. 

3611 sayılı Kanuna göre, merkez teşkilâtı 
olarak Demiryolları ve Limanlar Dairesi, Yapı 
ve îmar işleri Dairesi ve Grup sözcülerinin de 
ifade etmiş oldukları gibi 5367 ve 6095 sayılı 
kanunlarla Hava Meydanları ve Akaryakıt İn
şaatı Dairesi olarak üç merkezi teşkilâta sahip 
bulunmaktadır. Bundan başka, evvelce Bakan
lık bünyesinde tedvin edilegelen işler, önemine 
binaen zamanla genişliyen ihtiyaçlara bir veçhe 
vermek bakımından bu Bakanlığa bağlı birer 
mülhak bütçeli daire şeklinde tedvir edile gel
miştir. 1947 yılında Amerika'dan Türkiye'ye ilk 
yardım başladığı sırada, Türkiye'ye gelmiş olan, 
Amerika Yollar Dairesi Umum Müdür Muavini 
başkanlığındaki bir uzman heyet Türkiye'nin 
yol durumunu tetkik ettikten sonra bir rapor 
kaleme almış ve bâzı tavsiyelerde bulunmuştur. 
Bugün 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun de
diğimiz bu kanun, bu rapordaki tavsiyelere uyu
larak 1950 de kabul edilmiş bir kanundur. Bu 
raporda ifade edilmiş olan bölge adedi ondur. 
Sonradan 3 bölge müdürlüğü daha ilâve edilmiş 
olup bugün 13 bölgemiz vardır; bunlara bağlı 
teşkilâtımız vardır. 

Bunun gibi 1954 yılında 6 200 sayılı Kanunla 
Su îşleri bir başka umum müdürlüğün bünyesin
de mütalâa edilmiş, 13 bölge ile şubeler marife
tiyle idare edilmesine başlanmıştır. 

Şimdi, hatip arkadaşlarımın hepsi esas itiba
riyle bakanlığın bu çeşitli görevlerini yapmasın
da tahsisatın yetersizliğine işaret ettiler, kısmen 
de 1962 bütçesinin karakterine temas ederek yeni 
yatırımların pek az olduğu veya hiç olmadığı tar
zında ifadelerde bulundular. Hatip arkadaşları
mın görüşleri aslında isabetsiz değildir. Şu mâna
daki karayolları için Yüksek Huzurunuzda bu-
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I lunan bütçedeki tahsisat toplamı arasında haklı 

olarak belirtildiği üzere, 108 milyon liralık müta-
I aihlhit borcu vardır. Yani, idarenin yol yapımı iş-
I lerinde tahinide girmiş olan kimselere bono ver

mek suretiyle borçlandığı miktarın yekûnu, yıl
dan yıla devir neticesinde 108 milyon liraya ba
liğ olmuştur. Bu 108 milyon lira, vatandaşın ala
cağıdır. Yalnız mütaahhitlerin alacağı demek de
ğildir. Bu şahısların her biri bankalara da borç
ludur. Şu halde arkadaşlarımın temennilerine uy
gun olmak üzere, vatandaşın ve mütaahhidin eli 
ni açmak, onları sıkıntıdan kurtarmak için bun
lar ödenecektir. Bunların yanı sıra, ıbize bu kür
süden söz söylemek fırsatını veren yeni Anayasa
mızın getirmiş olduğu temel hukuk kaidesi «İs
timlâk borçlarının ödenmesi» zarureti de vardır. 
Karayolları olarak, mevcut millî eserlere, eserler 
katmak davamızdır. Ama, bunu tatbik ederken 

I vatandaşlarımızın kutsal haklarına tecavüz mahi-
I yetinde, mülkün değer pahasını peşin olarak öde 
I meden almamız olamaz. Bu itibarla, Karayolları, 
I bütçesinde 47 milyon 500 bin lirayı istimlâk borç-
I larıııa ayırmayı başta gelen bir vazife saymıştır. 
I Dış borçlar bakımından durum farklı telâkki 
I edilemez. Karayolları olarak, Devlet müessesesi 
I olarak itibarımız söz konusu olduğu gilbi, bu mil

letin asırlardan beri leke sürülmemiş olan itiba-
I nnı muhafaza etmek bakımından, dış borçları-
I mızı ya vaktinde ödemek veya karşılıklı ödeme 
I anlaşmasına bağlamak zorundayız. Evvelce söy-
I lenmiş olduğu <gilbi buna karşılık olmak üzere tah-
I sisat bu bütçede yer almıştır. Bununla beraber 
I mulhterem arkadaşlarım, bu bütçede yatırım yok-
I tur. tarzında bir bedbin tabloyu çizmek istemiyo-
I rum. Arkadaşlar ifade ettiler; mühim olan mesele 
I dağınık olan eserleri, verimsiz halde duran eser-
I leri evvelâ toplamaktır. Hükümet Başkanının bir 
I vesile ile söylediği gibi 1962 yılını biz bir derlen

me toparlanma yılı olarak kabul ediyoruz. 
I Şimdi muhtelif tesislerimiz var. Bu muhtelif 

I tesislerimizi ufak bir gayretle istihsal gücünü ar
tıracak hale getirmek mümkündür. Burada konu
şan arkadaşlarım işaret ettiler. Bu eseri bir Ir.m-

I metle itmam etmiyerek âtıl, ölü halde tutmakla 
I millî hâsılayı artırmış olmayız. Bu itibarla, Ba

yındırlık Bakanlığının 1062 yılında yapacağı iş
ler arasında hususiyle bu şekilde natamam eser-

I lerin itmamı ve ikmali başta gelmektedir. Yine 
I Yüksek Senatonuz huzurunda daha evvel de arz 
I etmiştim, yol programında büyük eksiklikler ol 
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muştur. Bu eksikliklerin itmamı hususunda bu 
parlâmentoda bulunan hangi partiye mensup 
olursa olsun bütün üyeler ittifak halindeyiz. Mil
letin bu ihtiyacını bir plân ve program dâhilinde, 
artık mevcut Anayasaya göre münakaşası kabil 
olmıyan plânla, muhakkak gerçekleştirmek az
mindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bahis mevzuu mesele, bir 
taraftan % 3 artmakta olan nüfusun muhtaeol-
duğu istihsal gücünü artırıcı gayretler mevcut
tur. Ama diğer tarafla bütün sözcü arkadaşların 
müştereken, ifade etmiş oldukları gibi, sosyal ada
let bakımından, millet olmak bakımından, birinci 
plânda önem taşıyan köy içme suları ve köy yolla
rının yapımının, bütçenin bu yetersiz durumunda 
dahi, ele alındığını zikretmek isterim. Bu sene 
bütçesinde Bayındırlık Bakanlığı mevcut imkân
ları ile, karşılığını da göstermek suretiyî.e geldi. 
Koy yolları için, ve içim.' suları için geçen seneye 
nazaran, daha büvük bir tahsisat talebinde de hu 
Umdu. Karma Komisyonun tetkikleri sırasında, 
sağlıya'bihliği tasarrufu, eömerfç.esine koy içine 
sularına ekledi. Bayındırlık Bakanınız olarak, 
Yüksek Huzurlarınızda. Karma Komisyona teşek
kürlerimi arz eder, arkadaşlarımın temas ettik
leri, bâzı teme! konulara kısaca arzı cevap-etmek 
isterim. 

Partiler namına konuşan arkadaşların fikir
leri birbirlerinden, pek Farklı, olmadığı gibi ben
deniz de grmis ölende bu fikirlere katılmaktayım. 

Bir defa C.K.M'. Partisi adma konuşan Sa
yın İzzet Gener arkadaşımız inşaat işlerine, ya
tırım işlerine projelerin ve plânların hazırlan
masından sonra geçilmesini ileri sürdüler. Bu 
reddedilecek bir mütalâa değildir. Tamamiyle 
iştirak halindeyiz. Hakikaten bir ihalenin yapı
labilmesi veya emaneten işe girişiîebilmesi için 
her şeyden evvel neyin yapılacağı, nasıl yapı
lacağının belli olması iktiza eder. O halde pro
je ve plâna nıâtûf hazırlıkların öncelimi hakkın
daki flförüş tamamiyle Bayındırlık Bakanlığının 
görüşüdür. 

İnşaatta sürat olmasını ifade 'buyurdular. 
Bunda da kendileriyle hemfikirim. İnşaat işinin 
uzun süre devam, etmesi bir kısım servetin istih
sal dışında kalmasını tazammım eder ki, bu da 
doğru delildir. Hedefimiz bir an evvel Türki
ye'nin istihsal gücünün artırılmasıdır. Bu da ye-
rinde bir temenni olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine* Sayın İzzet 
Oener arkadaşımız Bayındırlık teşkilâtının du
rumundan bahis buyurdu ve burada Karayol
ları bölge müdürlüklerince bâzı yol faaliyetle
rinin yapılmasını tavsiye etti. Bu konuyu Ba
kanlığımız etüt etmektedir. Yeni teşkilât ka
nunu, Hükümet programında da ifade edilmiş 
olan bu temel fikri ve bu gibi tavsiyeleri nazan 
dikkate alacaktır. Ancak, bilinmesi icabeden 
husus şudur : Karayolları teşkilâtı, devamlı 
olarak mevcudiyeti muhafaza edilecek olan bir 
teşkilâttır. Devlet Su İşleri de bu karakterde
dir. İdari taksimatı 67 il olarak kabul edersek 
(yarın belki üç. eksik veya üç fazla olabilir) 
bütün bunların Bayındırlık teşkilâtına ihtiyacı 
olduğu inkâr edilemez. Mahallî olarak ve mer
kezden idare edilen hizmetler arasında bir den
ge kurmak gerekmektedir. Çünkü her şeyin 
merkezden idaresinin iyi olduğuna inanmak, 
"bilmem ne dereceye kadar doğrudur? Bütün 
köy ve il yollarını Karayollarına bağladığımız 
takdirde, gelir iyi durumda olur, demek, isa
betli bir davranış olmaz. Mühim olan mesele, 
Bayındırlık Bakanlığının etüt, plân ve proje ça
lışmaların! kendisinin yapması, ihale hazırlık
ları ile kendisinin meşgul olması ve bunların 
kendisi tarafından yapılmasıdır. Ama, bütün 
işlerin Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıl
ması ihtiyacı karşılıyamaz. Bir arkadaşımın ma-
kinalar hakkındaki endişelerine temas edeyim. 
Makinaların mütaahhitlere verilmemesine taraf
tardırlar. Bunda mahzurlar bulunduğunu ifade 
ettiler. Makinaların mütaahhitlere râyiei düşü
nülmeden istimal ettirilmesi, mukaveleye bağ
lanmadan verilmesi takdirinde, murakabenin az 
olacağı ve fazla kullanılmaktan dolayı da vak
tinden evvel saf dışı olması ihtimalinden bah
settiler. Ama, makina verilmesin tarzında bir 
mütalâaya bendeniz iştirak etmiyorum. Çün
kü idare, elindeki makinayı emanet inşaatın 
tahdidi cihetine gidildiği zaman mütaahhitlere 
kiralamak suretiyle, istimal şartlarını hukuki 
garanti ile, teminat müessesesi içinde sağlam 
bir esasa bağlayıp murakabe ettiğimiz takdirde, 
âtıl bir makinarm islemesi bir kayıp değil, bir 

azanç sayılması iktiza eder. 

Bugün Türk Parlâmentosunda ileri seviyede 
bir konuşma diye kıymetlendireceğim bir husus 
da; C.K.M. Partisi adma konuşan Sayın İzzet 
Gener'in, muhalefette olan bir partiyi temsil et-
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meşine rağmen objektif ve açık bir şekilde Ka
rayolları gelirini artırıcı bir teklifi bu kürsüye 
getirmiş olmasıdır. Bunu samimiyetle takdir et
tim ve şükranla karşıladığımı ifade etmekten 
zevk duyarım. Çünkü muhterem arkadaşlarım, 
daima şu veya bu şekilde Devlet gelirini azaltı
cı gayretler yapılagelmiştir. ihtiyaçların kar
şılanması ısrarla talebedilmiştir. Böyle mucize
ler memleketi altından kalkamıyacağı borçlara 
sürükler. Bu itibarla, arkadaşımızın realist ola
rak ve aslında 1947 tarihli uzman raporunda ifa
de edilmiş olan bir hususu burada müspet bir 
teklif olarak getirmiş olmasını her türlü sitayişe 
değer bulmaktayım. Şüphesiz, bu kanun, Devlet 
gelirlerinin bir parçası olarak reform içinde mü
talâa edilecek bir husustur. Eylül 1957 de bir 
7054 sayılı Kanun çıkmış ama seçim öncesi ka
nunu olmasının tesiriyle olacak, fiiliyatta gelire 
müessir bir şekil alamamıştır. Arkadaşımızın tek
lifi bu bakımdan bir yenilik arz ediyor. Demin 
arz ettiğim gibi, 1947 tarihli ilk heyet rapor an
da Karayollarının daimî surette Devlete yük ol
ması değil, aksine mülhak bütçeli bir kuruluş ol
ması, özel bir gelir kaynağına sahi'bolması sure
tiyle gelişmesi düşünülmekte idi. 1950 de ilk Ka
rayolları bütçesi geldiği zaman gideri 100, geliri 
110 olmak üzere geliri giderinden çok olduğu 
balde senelerin seyrini de bildiğinize göre, Kara
yolları sadece, arkadaşlarımın misallerle belirt
tikleri gibi, ayakta durabilmek için bugün ayrıl
makta olan tahsisatı yetersiz sayılmıştır. O hal
de, gerek karakteri icabı, gerekse sosyal adalet 
icabı, bu tesislerden faydalanan kimselerin bu 
yollar için hisse ile iştirakleri iktiza eder. Bu tak
dirde biz de, açık hakikat, köy ve mahalle olarak 
30 bin sudan mahrum meskûn yere içme suyunu 
getirebiliriz. Esası 150 bin Km. olması lâzımge-
len köy yolları ki, asgari kısmı, arkadaşlarımızın 
da yapmış oldukları tetkikler ve verdikleri ra
kamlarla 56 bin Km. dir. Bunun yarısına bile 
ulaşamamış olduğumuz gerçeği muvacehesinde 
durum, bir özel ve bir haklı tedbire, parlâmento
nun eğilmesini ve Hükümetin bu yolda tekliflerle 
parlâmentoya gelmesini istilzam etmektedir. 

Arkadaşımızın bir mütalâası da Bayındırlık 
İşleri Genel Şartnamesine taallûk etmekte idi. Bu 
mütalâa da isabetsiz değildir. Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi sadece 46 maddeden ibarettir ve 
Devletin yapmış olduğu bütün mukavelelere ek
lenmesi mûtadolan bir şartnamedir. Tek taraflı 
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bükümleri ihtiva eder. Bunun üzerinde benden 
evvelki bakanlar zamanında da çalışmalar yapıl
mıştır. Şimdi değerli arkadaşlarım bu konu üze
rinde yine çalışmaktadırlar. Kendilerine bütçeyi 
takibeden günlerde bu mevzuun behemehal hal
ledileceğini vâdedebilirim. 

Hafriyat işinde farklı ödemeleri gerektiıen 
hususlarda farklı tediyelere yol açan hususlar ilk 
ciddî keşiflerle bertaraf edilecektir. 

Demiryolları yapımı mevzuuna gelince; ha
yatının 20 yılını demiryollarında geçirmiş bir 
arkadaşınız olarak, arz edeyim ki, bugün de
miryolları şebekesi diğer şebekelere nazaran 
aynı süratle genişlemesi icabetmiyen bir şebe
kedir. Biz daba ziyade temel yolları besleyici 
yerleri göz önüne alıyoruz. Ticari, iktisadi ve 
stratejik önemi olan yerlere demiryolu inşaatı 
devanı edecektir. 

Bere Turan arkadaşımızın mütalâasına di
ğer arkadaşlar da iştirak ettiler. Bu yevmiyeli 
personel konusunu bendeniz de başta gelen bir 
problem saymaktayım. Karma Bütçe Komisyo
nunda da arz etmiştim, başında bulunduğum 
ve tcımsil etmekle iftihar ettiğim 'bayındırlık 
camiasının dimağı, bu teşkilâttır. Omurgası 
teknik personeldir. Burumla teknik perso
nel dışındaki arkadaşlarımın değersizliği
ni ifade etmek istemiyorum. Şimdi bu elit, 
bu güzide kadro % 90 ı itibariyle bir 
yevmiye sistemiyle çalışıyor. Bu bir ihti
yaçtan .doğmuştur. Bu suretle Devlet hiz
metini Devletten aldıklarının bir mislini kaza
nabilecek arkadaşlarımın durumlarını, Devlete 
bağlılıklarını .tanzim etmek icabeder. Bugün 
aldıkları parayı yükseltmek mânasında değil, 
ama, Devlet memurundan beklediğimiz tam ça
lışma onun Devletten bekliyeceği şeyleri onla
ra vermekle olur. Huzurunuzda kısa zamanda 
böyle bir tasarı ile bulunç cağımızı ümidederim. 
Sayın senatörler, vakit bir hayli ilerlemiş ol
duğu halde güzide topluluğun Bayındırlık büt
çesi vesilesiyle beklemekte bulunduğunu görü
yorum. Bir zaman sonra yine huzurlarınızda 
başka bir vesile ile bulunımak imkânını da el
de edeceğim. Konuşmuş bulunan arkadaşlar, 
grup sözcüleri, memleketin muhtacolduğu ça
lışma havasına yardımcı olmuşlardır. Bayındır
lık bütçesi vesilesiyle Saym Başkanlık Divanı
na ve hepinize saygılarımı arz ederim. (Alkış. 
lar) 
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı, Kara

yolları, Devlet Su İşleri genel müdürlükleri 
bütçelerinin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
B. Lira 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük Laklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 6 148 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mıyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 7 475 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 867 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecndbi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personel ücret
leri 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 110 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun '5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
^BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 885 560 
BAŞKAN — Kabtü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

B. 

218 

Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

425 

7458 sayılı Kanuna göre verile
cek kasa tazminatı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 166 000 
BAŞKAN — Kabul- edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 19 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mıyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üere<t 
ve giderleri 179 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kiralar 153 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler , 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mİ3renler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 405 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
mıyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 13 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketler3 gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gider
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

450 

451 

452 

453 

457 

501 

502 

653 

701 

711 

Lira 

Üniversite ve yüksek okullarda 
•okutulacak öğrencilere verilecek 
talar 90 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası iç ve dış münase
betlerin gereiktirdiği giderler 10 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
T. M. M. O. B. tarafından yapı
lacak inşaat mühendisliği kong
resi her çeşit giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları €0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bayındırlık Bakanlığı imensup-
ları istihlâk kooperatifine (Me
mur ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

Bina onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 
İstimlâk bedeli 13 590 000 

BAŞKAN — Sayın îzmen ve üç arkadaşı 
bu bölümde 2 milyon 435 bin liralık bir değişik
lik teklif ediyorlar, önergelerini okutuyorum. 

-Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Muhtelif Bakanlık ve daireler bütçelerine in

şaat için konulmuş bulunan ve Karma Bütçe Ko
misyonu tarafından Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sinin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine nakle-lil-
miş bulunan ödeneklerden, bu inşaatların gerek
tirdiği etüt ve proje ile istimlâk bedellerine sarf 
edilmek üzere, hizalarında gösterilen ceman 
2 435 000 liranın düşülerek 185 000 liranın 711 
nci (İstimlâk bedeli) bölümünün 30 ncu (Yapı 
ve imar işleri) maddesine 2 250 000 liranın da 
741 nci (Etüt ve proje giderleri) bölümünün 30 
ncu (Yapı ve imar işleri) maddesine aktarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Giresun Sinop 
Mehmet îzmen Suphi Batur 

Ankara Manisa 
N. Ağırnaslı F. Alpiskender 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Tekniğe uy
gun bir tadil teklifidir. Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara Milletvekili) — Muvafakat ediyoruz. 

B. Lira 

711 İstimlâk bedeli 13 775 000 
[BAŞKAN — Bölümü bu ilâveyle 
şimdi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje giderleri 6 310 558 

BAŞKAN — Efendim, buraya 2 milyon 250 
bin lira ilâvesi teklif ediliyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
met katılıyor. 
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741 nci bölümü, 2 milyon 250 bin lira ilâve6:y= 

le 8 560 558 lira olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

751 

7:52 

753 

754 

32 6.2,1962 O ; 3 
BAŞKAN — Burada 1 milyon lira tenzil is

tenmektedir; 24 100 001 lira olarak bölümü wa 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 
B. Lira 

755 

756 

757 

758 

Bayındırlık Bakanlığı binasının 
tadil, tevsi ve tamir işleri 200 000 
oÂŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Başbakanlık 14 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi (7026 sayılı 
Kanun gereğince) 8 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6373 sayılı Kanun gereğince Er
zurum Atatürk Üniversitesi her 
türlü inşaat işleri genel giderleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi (6595 sayılı Ka
nun gereğince) 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Üniversitesi sitesi in
şaatı her türlü genel giderleri 1 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Adalet Bakanlığı (6147 ve 7020 
sayılı kanunlar) 11 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı (7020 sayılı 
Kanun) 12 950 000 

BAŞKAN — Burada 50 bin lira tenzil edil
mesi istenmektedir. 

Bu şekilde, 12 milyon 900 bin lira olarak bö
lümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

759 

Lira 

760 

Maliye Bakanlığı (7020 sayılı, 
Kanun gereğince yapılacak Hü
kümet konakları ile sair maliye 
binaları) 14 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 100 001 

761 

762 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı sağlık tesisleri inşa tadil 

-ve tevsileri 19 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilin iştir. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait 
yapıların inşa ve tadilleri 1 300 001 

BAŞKAN — Burada, 85 bin ve 115 bin lira ol
mak üzere ceman 200 bin lira tenzili istenmekte
dir; bu bölümü 200 bin lira tenziliyle 1 100 001 
lira olarak oya sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 

B. Lira 

763 Tarım Bakanlığı 36 110 000 

BAŞKAN — Burada, 1 milyon 35 bin lira 
tenzili istenmektedir; bölümü 1 milyon 35 bin 
lira tenziliyle 35 075 000 lira olarak oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil
miştir. 
B, Lira 

764 Ulaştırma Bakanlığına ait yapı
ların inşa, tadil ve tevsileri 146 601 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

765 Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı 1 400 000 

BAŞKAN — Bu bölümde 150 000 lira tenzil 
isteniyor. Bölümü 1 250 000 lira olarak oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycn
ler... Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

768 Hava meydanları binaları yapımı 
onarımı ve sair giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

769 ÎCA Teknik yardımdan fayda
lanmak suretiyle kurulacak tesis
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

870 000 
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804 
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Biitc 
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Avrupa İktisadi İş Birliği yar
dımından faydalanmak suretiyle, 
kurulacak tesisler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Demiryolları yapım giderleri 58 845 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Limanlar yapını giderleri 117 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5367 ve 7415 sayılı kanunlar ge
reğince hava meydanları yapım 
ve sair giderleri 22 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'Demiryolları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E<-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Limanlar I 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
nıiyetiler... Kabul edilmiştiı*. 
Yapı ve imar işleri 100 000 
BAŞKAN —.Kabul edenler... Eı-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hava meydanları ve akar yakıt 
tesisleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Demiryolları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Limanlar 250 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı ve imar işleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hava meydanları ve akar yakıt 
tesisleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
e kanunu- tasarısı ve Karma Bütçe Korniş-

32 6 .2 ,1362 Ö : 3 
yonu raporu (M. Meclisi 1/16, C. Senatosu İ/İD) 
(S. Sayısı : 9) [Dağıtma tarihi : 30.1.1962] (1) 

BAŞKAN — 1962 yılı Karayolları Genci 
Müdürlüğü bütçesinin birinci maddesini okutu
yorum . 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde l. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 32 573 456 lira ve yatırım giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
773 712 050 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

201 

202 

203 

206 

Lira 

6 145 002 

207 

209 

210 

Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 15 055 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nriyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 778 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... W1-
miyen]er... Kabul edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardım 
lar 71 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyen ler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. 
Ü. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 940 000 
Et-

Et-
4 200 

(1) 9 S. Sayılı bazmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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310 

403 

407 

419 

7399 sayılı Kanun gereğince öde
necek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri böro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
GiyeceMer 
BAŞKAN 
miyenler... 
Yolluklar 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler., 
Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-— Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

4598, 7351 sayılı kanunlar gere
ğince ödenecek tedavi giderleri, 
yollukları ve teçhiz, tekfin gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince nakil 
vasıtaları sigorta fonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

36 000 

360 000 

473 000 

140 000 

438 000 

665 000 

5 000 

2 421 000 

30 000 

12 000 

180 000 

600 000 

Lira 
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450 

451 

452 
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Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gider
leri 731 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 45 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın ve tanıtma giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul.edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 81 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 100 0Ö0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahdut Mesuliyetli Karayolları 
Kredi ve İstihlâk Kooperatifi 
(Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
istimlâk ve satmalmalar 47 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İl özel idarelerine (nakit, maki-
na ve yedek parça olarak) dağı-
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B. Lira 

tim şekli Bayındırlık Bakanlığın
ca tesbit edilir 85 000 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Etüt ve proje giderleri 18 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 idare binaları ve tesisleri yapım 
ve onarımı 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 Tamirhane, depo, ambar atelye-
ler ve tesisler yapım ve onarımı 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Karayolları yapımı, onarımı ve 
bakımı 444 912 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 165 000 000 
BAŞKAN — Kabıü edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

801 Yatırım hizmetlileri geçici* gö
rev yollukları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

815 Konsolide borçlar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 
(Birinci madde okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan cetvelleri 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
806 285 506 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

2 Hazineden yardım 617 935 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 500 '000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malzeme 
alât, edevat, depo, arazi ve sai-
renin kira bedelleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak gecik
me ve saire tazminat ve müta-
ahhitlerin irat kaydolunan temi
nat akçeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Geçen ve eski yıllardan devreden 
nakit 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi cetveliyle bir
likte kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30.6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait 
'kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde; 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş-
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tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasa
rısı ile T. B. M. M. ne sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi cetveliyle 
birlikte kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 1 1 . 2 .1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1962 bütçe yılında kulanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde G. — Geçen yıl borçlar 'bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1928 - 1960 yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım 'bölümleri ile yatırını 'bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten Ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi cetveliyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• — ' '•" • - t? : :; ; ; « { ? * 

Madde 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
nei fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayol 
lan Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
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I (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 

gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde. 
mevcut tertiplere ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yap
tırılması ma'ksadiyle Karayolları Genel Müdür-, 
lüğütıe yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak hususi bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel 
bölümlere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen 'kı
smı, ertesi yıla devir ve 1 nei fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11 - - Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12..— Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı büt
çesinin görüşülmesi bitmiştir. Yarın sabah 
nçık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

7. - - Devlet Su İşleri (Jcnel Müdürlüğü 
1962 yılı Hülcc kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Al. Meclisi 1/9, ü. Sena 
tosu l/M) (S. Sayısı : 10) [Dağıtma tarihi : 
30. / . 1.962/ fi) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1962 yılı bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler Bayındırlık Bakanlığı bütçesiyle bir
likte yapıldığından maddelere geçiyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
j Bütçe Kanunu 

MADDE 1. -— Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı yatırımlar dışında kalan gi-

(1) 10 S. Sayılı basmayaz-ı tutanağın sorum
dadır. 
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derlen için, bağlı (A / l ) işaretli cetvelde gös- B. 
terildiği üzere 28 071 226 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös- 302 
terildiği üzere 642 659 910 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 303 
B. Lira 

201 

202 

203 

!04 

206 

207 

209 

210 

218 

301 

Et-

İkinci kısmı - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir 

5 643 002 

14 
Et-

Et-

237 000 

955 000 

922 000 

65 100 

l 500 

Ecnebi uzman ve - hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ye 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı 'Kanun gereğince T. ' 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 1 539 283 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez büro giderleri 76 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ei-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

419 

425 

450 

Vilâyetler büro giderleri 72 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E U 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 247 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN 
miyenler... 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 854 000 

— Kabul edenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-

50 000 

153 750 

4598 ve 7351 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yolluklarıyle teçhiz ve tekfin 
giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme giderleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin her çeşit giderleri 324 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 167 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

653 

711 

Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanmak 
suretiyle ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
DSİ Genel Müdürlüğü Memur ve 
Müstahdemlerinin Biriktirme 
Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerin
de kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

340 000 

91 500 

8 000 

200 000 

50 000 

3 200 

140 000 

60 000 

Yatırımlar 
I I - İstimlâk ve satmalmalar 

İstimlâk ve satmalmalar 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen yatırım fonları 
722 İl özel idarelerine 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

000 

000 

B. Lira 

724 6200 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi gereğince ayrılacak işletme 
döner sermayesi 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Etüt ve proje 57 740 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Sosyal sermaye yatırımları ve 
onarımlar 

785 Sosyal sermaye yatırımları 339 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

787 Köy su işleri 66 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

789 Ankara kanalizasyon onarımı ve 
yapımı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımları 

791 Taşıtlar satmalımı ve onanmı 21 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 60 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Yatırım hizmetleri geçici görev 
yolluğu 

801 Yatırım hizmetleri geçici görev 
yolluğu 4 000 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
•miyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - Borçlar 
811 6200 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi gereğince çıkarılan % 5 faizli 
1954 istikrazı 2 376 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

812 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan 
Anlaşma gereğince temin olunan 
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Lira 

25 200 000 dolarlık kredi 17 512 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su tşleri Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 670 731 136 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B CETVELİ 

B. Lira 

İşletme müesseselrinden alınacak 
varidat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

250 000 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri 25 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 İşletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak amortisman ve işlet
me ücretleri 6 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul satış, gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak gecik
me cezası ve sair tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan te
minat paraları 1 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek makina, 
alet ve edevat depo ve arazi be
delleri 8 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 Teberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli varidat 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardım 623 981 136 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Eski yıllardan devreden nakit 3 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy etler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — îkinci maddeyi tekrar okutu-
j yorum. 
i (îkinci madde yeniden okundu.) 
i 
j BAŞKAN — îkinci maddeyi, cetvelleriyle 
; birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
• 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| Madde 3. — Devlet Su îşleri Genel Müdür-
j lüğünee 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir 
i çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
* bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 

cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
T.B.M.M. ne sunulur. Bunların eldeki kadrola
ra ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi, cetvelleriyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.12.1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-
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C. Senatosu B : 
velde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenleı'... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ba
kiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi, oylarınıza arz ediyoo-
nım. Kabuul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

I 6 . 2 . 1962 O : 3 
BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN - - Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılı Declet Su işleri Genel Müdürlüğü 
bütçesini yarın oylarınıza arz edeceğim. Bu su
retle programımızı tatbik etmiş bulunuyoruz. 
Yarın saat 10,00 da toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 23,10 
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İstanbul Üniversitesi Bütçesi 
TASHİH CETVELİ 

Sayfa Satır 

14 6 Süleymaniye'deki Biyoloji Enstitüsünün işgal ettiği katların yıktırılması netice
sinde yersiz kalan bu müessese için, aynı şekilde yıkılacak olan Rektörlük Mer
kez Kütüphanesi ve İktisat Fakültesi eki için inşa edilecek binaların arsalarının 
istimlâk bedeli olarak yeniden açılan 711 nei istimlâk ve satmalma bölümüne 
4 566 000 lira ödenek konulmuştur, 





İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu mazbatası ( 1 /13 ) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 30.11.1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1631-3496 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1961 tarihinde kararlaş
tırılan «İstanbul Üniversitesi 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve iliişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı bütçe tasarısı gerekçesi 

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı (A/l) bütçesi 49 721 000 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 
de 4 990 000 lira olmak üzere ceman 54 711 00) lira olarak kabul edilmiş idi, 1962 yılı (A/l) 
ve (A/2) bütçeleri yekûnu 1961 yılma nazaran 8 023 536 lira fazlası ile 62. 734 536 lira olarak 
teklif edilmektedir. 

Üniversitemizin her sene mevcudu artan talebe sayısına paralel olarak artmakta olan öğ
retim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gerektirdiği masrafları karşılamak maksadiyle, aşa
ğıda izah edildiği üzere bütçenin muhtelif tertiplerine 8 552 055 lira eklenmekte ise de, bâzı 
tertiplerden de 528 519 lira düşülmüş olduğundan geçen seneye nazaran genel fazlalık 8 023 53i 
liradır. 

Lira B. 

16 588 920 201 Maaşlar : 
Diş Hekimliği, Eczacı Okuluve Edebiyat, Fen, Orman fakülteleri için 1962 
yılında (L) cetvelinden çekilen kadrolar ile Üniversitemizin ; maaşlı perso
nelinin aylıklarını ödemek için 1962 yılında geçen seneye nazaran 1 614 903 
lira fazlası ile 16 588 920 lira ödenek istenilmiştir. 

9 883 200 2Cfe Ücretler : 
Rektörlük ve fakültelerin (D) cetveline dâhil ücretli hizmetlilerinin aylıkları
nı ödemek ve her sene gelişmekte olan Üniversitemizin yeni hizmetli kadro
larına olan ihtiyacı nazarı itibara alınarak inşaat bürosu, Tıp Fakültesi has
tanelerine, Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsünün, İktisat Fakültesinde 
yeni açılan İktisadi Gelişme Enstitüsüne verilen hizmetli kadrolarım karşı
lamak için 1961 yılına nazaran 1 551 875 lira fazlasiyle i) 883 200 lira öde
nek teklif edilmiştir. ' 

(S. Sayısı : 6 ) 



— 4 
Lira B. 

587 580 203 Geçici hizmetliler ücreti : ' 
Rektörlük ve fakültelerde çalışmakta olan (E) cetveline dâhil hizmetlilerin, 
ücretlerini ödemek ve 1962 yılında ücretlerine yapılacak % 20 nisbetinde ki, 
zammı karşılamak maksadiyle geçen seneye nazaran 97 930 lira fazlasiyle 
587 580 lira ödenek istenilmiştir. 

1 671 840 204 Ecnebi prof, ve uzmanlar ücreti : 
Fakültelerimizin yabancı profesör ve uzman kadrolarında çalışmakta olan 
öğretim üyelerinin aylıklarını karşılamak üzere geçen seneki ödeneğin 
kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan aynı miktar 1962 yılında da istenilmiştir. 

116 740 206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
4598 sayılı Kanunla maaşlı memurlara verilecek çocuk zammı ve yapılacak 
doğum yardımı ile ölüm yardımını karşılamak maksadiyle 116 740 lira ödenek 
istenilmiştir. 

25 000 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı : 
Yüksek öğretim müessesesi olan üniversitemiz mensupları arasında. Devlet ya
bancı dil imtihanına girerek kazananlar, her sene artmaktadır. İmtihanı kaza
nanların kanuni istihkaklarının ödenebilmesi için 1962 yılında 25 000 lira öde
nek istenilmiştir. 

2 395 579 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu bölümün 11 ve 12 nci maddelerindeki ödenek 201 ve 202 nci bölümlerdeki 
maaş ve ücret ödeneğine göre hesaplanmış ve 13 - 14 ve 15 nci maddelerindeki 
ödenek de ihtiyacımıza göre ayarlanmıştır. 

28 132 217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı .-
Rektörlük, Dekanlık ve Yabancı Diller, Eczacı ve Diş Hekimliği okulları mü
dürlüklerine verilmekte olan ek görev tazminatları için 28 132 lira ödenek is
tenilmiştir. 

1 350 218 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı giderleri : 
Muhasebe Müdürlüğünde bulunan 500 liralık kadroda veznadar ve 400 liralık 
veznedar muavinine 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı için 
1 350 lira ödeneğe ihtiyaç vardır, 

5 439 200 219 4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı : 
Profesör, doçent ve asastanlarımıza 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince ve
rilmekte olan üniversite tazminatı için 5 439 200 lira ödeneğe ihtiyacımız ola
cağı anlaşılmıştır. 

44 506 221 Emekli dul ve yetim aylıkları : 
Üniversitemizden emekli, dul ve yetim maaşı alanların aylıklarını ödemek ve 
1962 yılında yapılacak % 20 zammı karşılamak üzere geçen seneki ödeneğe 
nazaran 11 539 lira fazlasiyle 44 506 lira ödenek istenilmiştir. 

107 000 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları 
ile başka giderleri : 
Fakültelerin dış memleketlerdeki üniversitelerle münasebetlerini temin etmek 
için davet. edilecek konferansçıların yolluk ve ücretlerini karşılamak mak
sadiyle geçen seneye nazaran 27 000 lira fazlasiyle 107 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

(S* Sayısı: 5 ) 
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2 921 800 301 Büro giderleri : ' 
Talebe sayısı her sene artmakta olan üniversitemizin bürolarında kullanıl
makta olan kırtasiye, döşeme ve demirbaş ve öteberi tertiplerine giren ihti
yaçlarını temin etmek ve fakülte, klinik, lâboratuvarlarda kullanılmakta olan 
elektrik, havagazı, su ve ısıtma maksadiyle kullanılmakta olan kömür mas
raflarını karşılamak üzere geçen seneye nazaran 64 000 lira fazlasiyle 
2 921 800 liraya ihtiyacımız vardır. 

51 000 303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bürolarda kullanılmakta olan defterlerin baskılarında sarf edilmek üzere 
51 000 lira teklif edilmiştir. 

276 700 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Rektörlük ve fakültelerin posta ve telgraf giderleri ile üniversitemizin tele
fon mükâleme ücretlerini ödemek maksadiyle 276 700 lira ödenek istenil
miştir. 

138 025 306 Giyecekler : 
Odacı ve hademelerimizin ayakkabı ve elbise ihtiyaçlarını temin etmek için 
geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiyle 138 025 lira ödeneğe ihtiyacımız 
olacağı anlaşılmıştır, 

340 000 307 Yolluklar : 
Gerek yurt içinde muvakkat memuriyetle vazifelendirilmiş olan ve gerekse 
araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerin gerektirdiği gider
leri ve bu seyahatlere iştirak edenlere verilecek yol parası ile yevmiyelerini 
karşılamak maksadiyle geçen seneye nazaran 1962 yılı için 33 500 lira fazla
siyle 340 000 lira talebedilmiştir. 

25 000 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
4598 sayılı Kanun gereğince hastalanan memurlarımıza verilecek tedavi gi
derleri için geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 lira istenilmiştir. 

64 500 309 Taşıt giderleri : 
Rektörlük, Tıp, Fen ve Orman fakültelerinde mevcut bulunan taşıtların iş
letme ve onarım giderleri için geçen seneki ödenek miktarı olan 64 500 lira 
1962 yılı için de aynen istenilmiştir. 

20 000 403 Temsil giderleri : 
Üniversitemizin temsil giderleri için 20 000 lira kâfi gelecektir. 

1 000 407 Geriverilecek paralar : 
Bu tertip için de 1 000 lira ödenek istenilmiştir. 

70 000 417 Üniversite binalarının Bina ve Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer gi
derleri ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : 
Üniversite binalarının Bina ve Arazi vergileri ile 2 nci Dahiliye Kliniği için 
istimlâk edilen arsanın 40 000 lira tutarı tapu harcının ödenmesi için 70 000 
lira ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

40 000 419 Mahkeme giderleri : 
Üniversitemizin açmış veya aleyhine açılmış olan dâvalar dolayısiyle mahke
melere ödenecek harçların ve avukat ücretlerinin tediyesi için geçen seneye 
nazaran 5 000 lira fazlasiyle 40 000 lira istenilmektedir, 

( S. Sayısı : 5 ) 
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754 000 420 Araştırma ve eğretimi ilgilendiren malzemelere her çeşit giderler : 
Üniversitemizin başlıca hizmetlerinden olan araştırma ve inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren mevzuların her gün biraz daha inkişaf halinde bulunması ve 
artan talebe mevcudu neticesinde yeniden açılan lâboratuvar ve enstitülerin, 
satmalmmasına katî zaruret hâsıl olan alet ve cihazlarla, tıbbi ve kimyevi 
maddelerin temini için bu faslın muhtelif maddeleri ile geçen seneye naza
ran 295 000 lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

467 150 421-434 Enstitülerin her çeşit giderleri : 
Üniversitemiz muhtelif enstitülerinin demirbaş, döşeme, öğretimle ilgili kitap 
ve neşriyat masraflarım karşılamak üzere ceman 467 150 lira ödenek taleb-
edilmiştir. 

784 411 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : 
Tıp Fakültesinin Cerrahpaşa ve Haseki hastaneleri ile Gureba Hastanesine 
yerleşmiş bulunan klinikleri, Belediye ve Evkaf daireleri ile yapılan anlaş
malarla idare edilmektedir. Verilen iaşe ücretlerini karşılamak, hastanelerin 
öğretimi ilgilendiren malzeme ve tıbbi cihaz ve aletlerinin temini için geçen 
senenin aynı ödenek istenilmiştir. 

237 500 436-447 Enstitülerin her çeşit giderleri : 
Enstitülerin öğretimi ilgilendiren malzeme ve tıbbi cihaz ve aletlerinin te
mini, döşeme, demirbaş ve saire giderlerini karşılamak maksadiyle 237 500 
lira ödenek istenmiştir. 

915 000 451 Yayın giderleri : 
Fakültelerin yayın organı olan mecmuaların kâğıt ve baskı ücretlerinin te
mini için 1962 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta bulunmak 
ve makale sahiplerine yaym yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek üc
retlerinin ödenmesi ve fakülte kütüpanelerinde eksik olan kitapların ta
mamlanması ve dış memleketlerdeki yeni neşriyatın takibedilmesi için ge
reken masrafları karşılamak üzere bu fasla geçen seneye nazaran 138 000 
lira fazlasiyle 1 915 000 lira ödenek istenilmiştir. 

880 402 452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit giderleri : 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince bilgi ve görgülerini artırmak mak
sadiyle yabancı memleketlere gönderilecek olan öğretim üyelerine verilecek 
harcırahlar % 25 zam dolayısiyle geçen seneye nazaran 170 402 lira fazla
siyle 880 402 lira teklif edilmiştir. 

350 000 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit masraflar : 
Bu faslın 10 neu maddesine konulan tahsisat 1962 yılı ihtiyacı nazarı itiba
ra alınarak teklif edilmiştir. 

10 000 459 Spor giderleri : 
Üniversitemizin spor kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile artan 
talebe sayısı göz önünde tutularak 3 000 lira fazlası ile 10 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı: 5) 
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250 000 477 115 sayılı Kantin gereğince ilmî inceleme re -araştırma giderleri için tesis 
edilecek fon karşılığı : 
115 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi gereğince üniversitece yapılacak 
ilmî inceleme ve araştırmalar karşılığında sarf edilmek üzere 1962 yılı için 
250 O00 lira teklif edilmiştir. 

10 000 501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıllardan tahakkuk edecek borçların tediyesi için 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

20 001 502 Eski yıllar borçları : 
Eski yıllardan tahakkuk edecek borçlar için 20 001 liira ödenek istenilmiştir. 

340 000 505 Hükme bağlı borçlar : 
2 nci dahiliye kliniğinin istimlâk edilecek arsa bedeli için geçen seneye 
nazaran 330 000 lira fazlası ile 340 000 lira ödenek istenilmiştir. 

128 000 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar : 
Bu tertibe üniversitemizin yardıma muhtaç ve çalışkan talebelerine yapı
lacak yardım karşılığıdır. 

11 000 602 Talebe teşekküllerine yardım : 
Üniversite talebe birliğine ve talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerek
tirdiği masrafları karşılamak üzere ödenek istenilmiştir. 

200 000 603 Talebe kantinlerine yardım : 
Geçen seneki tahsisat miktarı kâfi geleceği anlaşıldığından aynen teklif 
edilmiştir. 

200 000 604 Memur kantinine yardım : 
Geçen seneki tahsisat miktarı kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

A/2 YATIEIMLAB GEREKÇESÎ 

670 000 701 Bina onarımı : 
Üniversite binalarının 20 000 liradan aşağı olan tamiratım sarf edilmek 
üzere bu tahsisat istenilmiştir. 

670 000 751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar : 
Kektörlük merkez binasında, Tıp Fakültesi Doku Bankası ve Kanser Ens
titüsü ikmâl inşaatına ve 2 nci dahiliye kliniği ikmâl inşaatı ile Orman 
Fakültesi ikmâli inşaatı için ceman bu miktar Jahsisat istenilmiştir. 

(S. Sayısı: 5) 
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îstanbul Üniversitesi 1962 yılı gelir bütçesi 

GEREKÇESİ 

1962 yılı (A/l) gider bütçesi 54 394 536 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 8 340 000 lira ol
mak üzere 62 734 536 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karşı
lanmış olacaktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 3 000 000, kitap satışından 400 000, diğer çeşitli gelir
lerden 500 000, geçen yıldan devredilecek 1 115 998 ve ayrıca tahmin olunan 2 lira nakitle bir
likte gelir yekûnumuz 5 016 000 liraya baliğ olmaktadır. 

2. Gider bütçesinin toplamı olan 62 734 536 liradan 5 016 000 lira çıkarıldığı takdirde, ge
riye kalan 57 718 536 liranın 8 340 000 lirası yatırımlar için ve 49 378 536 lirası da, yatırım
lar dışındaki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve 
gelir bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 

(S. Sayısı: 5) 
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6.1. JWJ 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
İstanbul üniversitesinin reformdan bu yana geçirdiği merhaleler ve bugünkü durumu ; Bu 

fiski ilini müessesemiz 1938 yılı ıslaha tiyle Darülfünundan Üniversiteye inkılâbederkeu, mün
hasıran talim müessesesi olmaktan çıkarak nazari dersler yanıbagında ilmî araştırmalara ehem
miyet vereceği, yalnız mütaaddit mesleklere adam yetiştirmekle itkifa etmiyorek gençleri ilmi 
araştırma metotlarına alıştırmak ve umumi kültürü yaymak vazifelerini tekabbül etmiş bulunu
yordu. 

Bu gayeleri bir an önce geliştirebilmek irin reformu takibeden aylarda, Avrupa Man çoğu. 
Alman olmak üzere yabancı profesörler eelbedi!misti. Araştırma faaliyetlerini mümkün kılmak 
için muhtelit' fakültelerde enstitüler vücuda getirilmişti. 

liinı sahasında yazılmış yabancı eser ve vesikalara nüfuz edebilmek maksadiyie yabancı dil 
Öğrenimine e!ıemmiyet verilmiş. Yabancı Diller Okulu tesis edilmişti. Tabiî ve tecrübi ilimlerde 
yapılan lâboratuvar .mesaisine mukabil içtimai ilimler yakasında seminerlere kur pratikler na
zari dersleri derinleştirmeye, talebenin tatbikatla ünsiyet peyda, etmelerine yardım ediyordu. 
Her yıl takviye gören Üniversite bütçesi, kitap, mecmua, ve tedris aletlerinin tedarikine imkan 
veriyor, sayısı artan öğretim görevlileri tedrisatla, beraber neşriyata, ehemmiyet veriyordu. 
Hattâ bir aralık fakülte mecmualarıunı bir kısmî yabancı bir dilde de çıkıyordu. 

Üniversite ikinci bir hamleyi 104(3 yılında yatınmiarla, tahakkuk ettirebilmişti. Fakat, niüıı-
îiun artması, okuma yazma bilenlerin tezayüdelmesi ve liselerin gittikçe daha fazla mezun ver
mesi neticesinde üniversiteler ve yüksek okullarına müracaat artmış, bâzı fakülteler ders salon
ları ve lûboratuvarlar normal istiaplarından fazla talebe ile dolmuş profesörleri iter talebe ile 
ayrı ayrı uğraşmak imkânından mahrum etmişti/. 

Bu vaziyet karşısında Öğretim üyeleri muazzam bir yekûn tutan imtihanlardan vurgun düş
mekte ve hususi aratşırmnlar yapmak imkânlarından mahrum kalmakta idiler. 

Muhtelif fakültelerin kabule mecbur oldukları talebe, sayısının artması nisbetinde, öğretim 
üyelerinin sayısı artmıyor, maaşların •kifayetsizliğinden dolayı yeter asistan tedarik edilemiyor. 
diğer taraftan okuma salonları ihtiyaca tekabbül edemiyor, tahsisatsızlıktan dolayı Üniversite 
Kitaplığı metruk bir şekilde kalmakta devam ediyor, yenisi yapılamıyor. 

Tabiî ifım tedrisatiyle meşgul olan fakülte ve yüksek mekteplerde (Eczacı, dişçi j lüzumlu 
dershane, lâ'boratuvar, kitaplık ve tedris vasıtaları ihtiyacın çok dununda olduğu için, ancak bir 
kısım talebe tatbikat yapabilmekte diğerleri bundan, mahrum kalmaktadır. 

Yabancı memleketlerden getirilen kitaplar, mecmua!ar, ve tedris vasıtaları paranın dcvalua-
tiondan sonra başka bir deyimle bir doların 2,80 Türk lirasından 9 Türk lirasına, çıkarılma
sından sonra, daha mahdut sayıda tedarik edilebilmekte hattâ bu yüzden mecmua koleksiyonları 
yarıda kalmaktadır. 

Yine tabiî demlerde talebe sayısının artması ve. asistanların yeter derecede meveudolmaması 
yüzünden araştırmalarda beher asistana 10 talebe isabet etmekte ve bittabi matlup verim elde 
edilememektedir. 

Böylelikle g€>rek içtimai ilimler tedrisatı ile meşguli fakültelerde ve bilhassa tabiî ilimlerle 
meşgul fakültelerde verim gittikçe azalmaktadır. 

( S. Bayisi : - ^ 



— 10 - -
Hele İstanbul Üniversitesine bağlı Orman Fakültesinde profesörlerin bütün gayretlerine rağ* 

men, dersane vasfını haiz salonların bulunmaması tedrisatın matlup şekilde yapılmasını önle
mektedir. 

Bu bakımdan A. I. D. rmı yardımı ile tahakkuk ettirilen yeni fakülte ve yatakİMnelterinhı 
inşaatını tesri edecek tahsisatın verilmesini tavsiyeye değer buluyoruz. 

Üniversite tahsilinin hususiyeti ve yararlığı 
Yüksek tahsile olan rağbet zahiren sevinilecek bir hâdisedir. Fakat, üzerinde fazla durula

cak olursa, bu tahsilin biraz da iktisat ve malı imkân meselesi olduğunu kabul etmek lâzım
dır. Nitekim birçok memleketlerde yüksele tahsili istisgar edilmiyeeek bir ücrete tâbi olduğu 
g'örülür. Maddi imkâna sahip olnııyan müstait. güneyler iciu de Devlet ve sair teşekküller buı-s 
vermek suretiyle bu gençleri teşvik ederler. 

tik zamanlar memleketimizde yüksek tahsil görmüşlerin sayısı azdı, bugün ise bâzı meslek
lerden işsizlik başgöstermeye başlamıştır. Hukuk-ve hatla iktisat bunların başımda gelmektedir. Buna 
mukabil ziraat, veteriner, orman, matematik gibi mesltekiere rağbet azdır, bu yüzden Devlet
tin bu nevi kadrolara yeter eleman tedarik edememektedir. Nitekim halen 100 000 öğretmeni' 
5 000 ne yakın veterinere ihtiyaç vardır. 

Bize göre bâzı fakülte ve yüksek okullar bir ücrete tâbi olmamalı bu tahsil için hususi is
tidat duyan fakat maddi imkânı olnııyan gençler sıkı bir giriş imtihanına tâbi tutulduktan 
sonra burslara bağlanmalı, buna mukabil az rağbet gören fakat memleketin muhtacolduğu mes
lek adamlarını yetiştiren müessese ilere devam bi r ücrete tâbi olmamalıdır. 

Nihayet üniversitelerin münhasıran meslek adamı yetiştirmek gayesi olmadığı da (kabul edile
rek gençleri biraz da meslek tahsili veren yüksek okullarla teknik okullara sevk (itmeye çalışıl
malıdır. 

Maarif politikası bu yönden ele alınacak olursa, üniversitelerimiz de bu gün mâruz kaldığı 
bu tehacümden kurtulur, rahatlar ve kantiteden ziyade kalite i'I'o meşgul olmak imkânına ka
vuşmuş olur. 

Şurasını unutmamak lâzımdır ki. modern üniversitelerde talebe ile öğretim üyeleri müna
sebeti dersane hududu dâhiline ve -imtihana inhisar etmemekle, hocanın rehberliği bunun dı
şına çıkabilmeli, üniversite dışı mahalliî tetkiklere, »memleket gezilerine yer ayrılabilmelidir. 

Hele 114 sayılı Kamımla üniversite cami as nidan uzaklaştırılan 147 üye ile üniversa temiz fa
kültelerinde bu arada İstanbul üniversitesinde telâfisi güç olan bir hayli sarsıntı tevMetmistir. 

Üniversitenin 1962 senesi bütçesinin tetkiki vesilesiyle müessesenin esas fonksiyonlarım ve 
mevcut yüksek tahsil müesses elleri .arasındaki yerini tâyin etmek icabedeeeğine kaaniyiz. Üni
versiteler. Almanların Massenbefriüb dedikleri «büyük ölçüde insan yetiştiren bir müessese» ol
makta devam ettikleri fcaikdirde, araştırıcılık fonksiyonlarından kaybederler. 

Memleketin ihtiyacı olan kaliteli ilim adamı, araştırıcı şahsiyet yetiştirmek İtassasmdan mahrum 
kalırlar. 

Eski bir maziye sahisbolan ve Atatürk tarafından l!)3o senesinde esaslı 'bir ıslâhata tâlbi tutulan 
İstanbul Üniversitesini reformla tesibit edilen ilmî hüviyetinden uzaklaştırmamalıdır. 

1962 malî yılı bütçesi hakkındaki tekliflerimiz 

B. M 

201 Maaşlar : 
Tedris elemanına şiddetle olan ihtiyaç göz önünde tutularak ve tahsisatı tasarruftan 
karşılanmak sartiyle Diş Hekimliği Okuluna verilmek üzere Tıp Fakültesine 1 aded 700 
liralık doçentlik, Fen Fakültesine 1 aded 2 000 liralık ve bir aded 1 100 liralık iki pro
fesör ile Orman Fakültesine 1 aded 1 250 liralık profesörlük kadrolarının (L) cetvelin
den düşülmek suretiyle verilmesini teklif ediyoruz. 

( S. Sayısı : 5 ı 
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Ücretler : 
Üniversiteye iki sivil savunma uzmanı verilmiştir. Bu uzmanların dosya ve arşivlerini 
tutmak ve yazılarını daktilografiye edebilmek için tahsisatının tasarruftan karşılanması 
şartiyle 800 lira ücretli 1 aded «Daktilo ve arşiv memuru» kadrosunun rektörlük (D) 
cetveline ilâvesini teklif ediyoruz. 
Tıp Fakültesi (D) cetveline 1 100 lira ücretli «Anestezi uzmanı» konması ve tahsisatı 
olan 15 840 liranın ilâvesini teklif ediyoruz. 
Edebiyat Fakültesinin yeni tesis ettiği Fakülte Kütüphanesi için (D) cetveline 1 aded 
800 lira ücretli «Memur» kadrosunun konmasını ve tahsisatı karşılığı da ibu maddeye 
11 520 liranın ilâvesini teklif ediyoruz. 
Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsü için (D) cetveline 1 aded 800 lira ücretli «Biyo
log» kadrosunun konulmasını ve ödeneği karşılığı da ıbu maddeye 11 520 liranın ilâve
sini teklif ediyoruz. 

Ecnöbi prof. ve uzmanlar ücreti : 
Yabancı Diller Okulundaki uzman ve okutmanlar (9 aded) 650 ve 620 lira gibi gayet 
cüzi ücretle çalışmaktadırlar. Bunlara cüzi miktarda olsa bir zam yapmak lüzumu ve 
zarureti vardır. Bunun için 204 neti (bölümün 18 nei maddesine 15 000 lira zammın 
ilâvesini teklif ediyoruz. 
Yönetim giderleri : 
Rektörlük demirbaş - sivil savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere buraya 27 500 liranın 
ilâvesini temenniye değer buluyoruz. 
Rektörlük öteberi - su.parasını karşılamak üzere 301 nci bölümün 41 nci maddesine as
gari 100 000 lira zam yapılmasını teklif ediyoruz. 
Mahkeme masrafları : 
Üniversite aleyhine açılan adlî ve idari dâvaların artışı sebelbiyle buraya asgari 10 000 
lira daha ilâve zarureti vardır. Teklif ediyoruz. 

Kitap satmalına ve abone masrafları : 
Tahsisatsızlık sebebiyle kütüphanelerdeJki (koleksiyonların tamamlanamadığı görül
müştür. Ecnebi memleketlerdeki kitapların fiyat artışı ve döviz farkı nazarı itibara 
alınarak buraya % 30 civarında bîr zam yapılmasını teklif ediyoruz. 

Yayın giderlerine Maliyece % 10 bir zam yapılmış ise de bu miktara ayrıca % 15 za.m 
daha yapılmasını teklif ediyoruz. 
4489 ve 4986 sayılı Kanunlar gereğince staj için ecnebi memleiketlere gidenlerin har
cırahları ile başka her çeşit giderleri : 
Orman Fakültesi : 
A. I. D. ile varılan bir anlaşmaya göre kontenjan harici döviz transfer etmeksizin 
ilki elemanını Amerika'ya gönderilebilecektir^ Yalnız yol parasını karşılamak için 
24 000 liraya ihtiyacı vardır. Bu zamımın yapılmasını teklif ediyoruz." 

YATIRIMLAR 

Yeni yapı ve esaslı onarımlar : -
Fen Fakültesi : 
Süleymaniye'deki Biyoloji Enstitüsünün 2 nci ve 3 ncü katlan yıktırılmıştır. Evvelce 
bu iki katta bulunan enstitülere bir bina yaptırmak zarureti vardır. Arsa bedeli ola
rak 3 000 000 liranın verilmesi temenniye şayandır. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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40 Orman Fakültesi : 
A, I, D. .ııiıı yardımı ile yaptırılan tanılara KU gelebilmesi iyin İdi' su kulesine ihti
yaç. vardır, ayrıca mevcut fosseptikte 'kâfi gelmediğinden bunun genişletilmesi iealj 
etmektedir. Bu isler için keşifledndeiki fiyat olan 234 2o4 liranın ilavesini teklif 
ediyoruz, 
Diş HeJkkııliği Okulunun yıfetırıknası (katilepıistir, yeni binanın projesinin hazırlan
madı ve temel inşaatı için yeni açılacak ımaflde 70 e 3 000 000 iivanm 'konulması şa
yanı temennidir. 
Eektörlüğün ımerkeız küitüplıanesî, ydukıui'k tehiiikeisine mâruzdur, gayet kıymetli eser
ler ihtiva eden fan kütüphaneden istifade edilememektedir. Yeni inşa edilecek kütüp
hanenin amasının istimlâk edilebilmesi için 751 nei bölümde açılacak 80 nei maddeye 
«'RcMörliiık kütüphane arsası» 3 000 000 liranın konmasın» temenniye .şayan fanlııyov 
ve tefeli i; ediyoruz. 

00 A. I, D, Teşkilâtından sağlanan yardımla Orman Fakültesinde inşa ettinitmekte olan 
yatakhane ve derslhancler binaisının ikmali için bütçeye Maliyece 2 400 000 lira kon 
ımıiis ise de mezikûr teşekkülle akdedilen anlaşmaya göre bu teşekkülün 9 541 170 lira 
vermeyi, taahhüt ve kaibnl ettiği anlaşılmıştır. Bütçeye 'konan tahsisatta ancak bim;, 
inşa edilebileceğinden teshin sistemi için 350 000 lira mefruşat için de 2 !)Sİ) 925 1 im
imi verilmesi zarureti vardır. Bu tahsisat verilmediği takdirde, yapılmakta, olan ve in
şası Eylül 49G2 ve Ocak 1963 başında bitecek bu iki innaıdaıı istifade imkânı hasıl 
olmıyacağmdan bu maddeye ceman 3 339 925 liranın ilavesini t elle lif ediyoruz. 
Orman Fakültesinin bütçe dışı A. I. D. yardım iyi e yapılan inşaat başlamış olduğun
dan 1962 malî yılında ise bu yardım bütçe 'dâhilinde mütalâa edildiğinden işin. deva
mını sağlamak ve tediye imkanım vermek için (.K.ı formülüne aşağıdaki hükmün 
konulması zarureti vardır. 

751 60 A. 1.1). Teşkilatından sağlanan yardımla Orman Fakültesinde inşa ettirilmekte olan 
yatakhane ve dersaıieler •binalarının ikmali için : 
A. I. D. Teşkilâtından yapılan yardımla 1050 ve 2490 sayılı •kanunlara tâbi obtııyarak, 
başlanmış olan Orman Fakültesi inşaatı için bu terkipten yapılacak ödemelerde yu
karda sözü gecen kanunlar uygulanmaz, evvelce yapı bin mukavele esasları dairesinde 
ödeme yapılır. 

iki hüküm konulmasını teklif ediyoruz. 
İnşaat bürosuna alman genç yüksek mimar veya yüksek mühendisleri. 7244 «ayılı kanını se

bebiyle 700 liradan fazla ücret ile tâyin etmeye imkân bulunmadığından genç ve kalifiye ele
manlar çalıştırılamamaktadır. Bu »sebeple inşaat işleri gerektiği kadar iyi yürüt ülcınemekte ve 
dohıyısiyle Hazine zarar görmektedir 

istanbul Üniversitesinin, Bayırndırlık Bakanlığı, Tekeni Genel Müdürlüğü t e diğer bazı ku
rumları gibi «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel. Tali
matnamesi» ne göre teknik eleman çalıştırılmasını sağlıyafailmesi için yat imalar kısmının 751 nei 
bölümünün (İl) formülüne, işçi «'kelimesinden önce» «teknik personel» İbaresinin koıruJuıasmı tek
lif ediyoruz, 

Saygılai'irıtızla arz •edeniz 5 . I . I9Ü2 

Raportörler 
Muhlis Ele Hasan Ak say Sekip İnal İsmet St,<<!İn 

OsJâl timıe/ur kiılfi Tok' r 

( S. %.Y*lsî : •> ) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. li. M. M. 
Karma Bilir< Komisyona 1o . i . 1962 

Esas No : 1/1$ 
Karar \o .- /_J 

. Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar 
Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1961 tarihli ve 71 -
1631 - 3496 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasansı komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Millî Eğitim Bakanı, üniversite rektör ve dekanları, Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır ol-
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1962 yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekunu ge-
çen yıla nazaran 4 673 536 lira fazlasiyle 54 394 536 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerin artış ve eksilişleri gerekçede mufassalan izah edilmiştir. 
Komisyon namına üniversite bütçesini tetkik eden raportörler heyeti raporu okunduktan ve 

üniversitenin faaliyeti hakkında serd edilen mütalâalar ve sorulan sualler rektör ve ilgililer 
tarafından cevaplandırıldıktan sonra maddeleriaı müzakeresine geçilmiştir. 

Hizmetlerin ifası göz önünde tutularak bölüm ve maddelere konulan ödenekler tetkik edilince; 
Öğretim elemanına olan şiddetli ihtiyaç göz önünde tutularak Tıp Fakültesi için, Diq He

kimliği Okuluna verilmek üzere, 700 liralık bir aded doçent kadrosunun, Fen Fakültesi için 
bir aded 2 000, bir aded 1 100 liralık profesör kadrosunun, Orman Fakültesi için bar aded 
1 250 liralık profesör kadrosunun ve Edebiyat Fakültesi için de beş aded 500 liralık asistan kad
rosunun (L) cetvelinden serbest bırakılması uygun görülmüş ve kadrolar karşılığı olarak 201 
nci maaşlar bölümünün 12 nci Tıp Fakültesine 10 000, 14 ncü Edebiyat Fakültesi maddesine 
36 000, 15 nci Fen Fakültesi maddesine 44 600 ve 17 nci Onman Fakültesi maddesine de 18 100 
liralık Ödeneğin ilâvesi kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesine bağlı Hidrobiyoloji Enstitüsünün ilmî çalıştfıalarına imkân verebilmek ga
yesiyle (D) cetveline, bu enstitü kadrosuna sekiz teknik personelin ilâvesi, balıkçılığımızın 
inkişafı da göz önünde tutularak uygun ve zaruri mütalâa edilmiş ve bu kadroların karşılığı 
olarak da 202 nci ücretler bölümünün 25 nci Fen Fakütesi maddesine 84 240 lira eklenmiştir. 

İktisat Fakültesi için getirtilecek bir profesörün ücreti olarak 204 ncü ecnebi profesör ve 
uzmanlar ücreti bölümünün 16 nci maddesine 24 000 lira ilâve edilmiştir. 

Maaş ve ücretli kadrolarına yapılan ilâveler neticesi olarak 209 ncu T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler bölümünün 11 nci maddesine 12 492 ve 12 nci maddesine de 1 922 lira ilâve 
edilmiştir. 

(L) cetvelinden serbest bırakılan kadroların üniversite taz-minatmı karşılamak üzere 219 ncu 
bölümün 12 nci maddesine 7 200, 14 ncü maddesine 18 000, 15 nci maddesine 24 000 ve 17 nci 
maddesine de 12 000 lira ilâve edilmiştir. 

İktisadi araştırma faaliyetlerinin ehemmiyeti dikkate alınarak bâzı enstitülerin ödenekleri 
gayrikâfi görülmüş bu maksatla 425 nci bölüme 5 000, 426 nci bölüme 5 000, 427 nci bölüme 
10 000 428 nci bölüme 5 000 433 ncü bölüme 15 000 ve 443 ncü bölüme de 10 000 lira ilâvesi ka
bul edilmiştir. 

Yeni neşriyatın takibedilmesi ve lüzumlu kitapların mubayaasını temin maksadiyle 451 nci 
yayın giderleri bölümünün 11 - 18 nci maddelerine tevzi edilmek üzere 109 500 lira ilâve edil
miştir. 

452 nci. yabancı memleketlere staj için gönderileceklerin her çeşit giderleri bölümünün 11 
nci rektörlük maddesinden 24 000 lira tenzil edilerek Orman Fakültesinin bu ihtiyacını kar
şılamak üzere 17 nci Orman Fakültesi maddesine 24 000 lira ilâve edilmiştir. 

ı' S. Sayısı : f> ) 
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Bu suretb yapılan zam ve tenziller neticesinde (A/l) işaretli cetvel yekûnu komisyonu

muzca 54 846 590 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Yatırım giderlerini ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 3 350 000 

lira fazlasiyle 8 34ö 000 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 
(A/2) işaretli cetvelin bölümlerinin tetkikinde; 

Süleymaniye'deki Biyoloji Enstitüsünün işgal ettiği katların yıktırılması neticesinde yersiz ka
lan bu müessese için, aynı şekilde yıkılacak olaı Rektörlük merkez kütüphanesi için inşa edi
leceği binaların arsalarının istimlâk bedeli olarak yeniden açılan 711 nci istimlâk ve satmalına bö
lümüne 4 553 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bu işlerin proje ve plânlarının yapılması için de yeniden açılan 741 nci etüt ve proje bölü
müne 200 000 lira ödenek konulmuştur. 

751 nci yeni yapı ve esaslı onarımlar bölümünün 40 ncı Orman Fakültesi maddesine, A. I. D. 
teşkilâtının yardımiyle yapılan binaların su telisleri fosseptik işlerinin ikmali için 234 000 
liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Yine aynı teşkilât tarafından yaptırılan Ornan Fakültesi binalarının yatakhane ve dergane-
lcrinin bir an evvel ikmali için aynı bölümün 60 ncı maddesine 350 000 lira ilâve edilmiştir. 

Dİ3 heldmliği okulu binasının yıktırılması katileşmiş olduğundan bu okul için yapılacak 
yeni binanın projesinin hasırlanması ve temel inşaatı için aynı bölümde yeniden açılan 70 nci 
Diş Hokiınliği Okulu maddesine 1 000 000 liralık ödeneğin konulması kabul edilmiştir. 

Bu ilâvelerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu tek'ifâ nazaran 6 350 000 lira fazlasiyle 14 690 000 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

•Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
yapılan ilâvelerin karşılığı 1 nci umumi bütçeden verilecek yardım bölümüne ilâve edilmek üzere 
69 536 590 lira olarak tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenzillerin neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen, diğer mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesinin 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
H. O. Bekata 

Balıkesir 
K. ö.ztaş 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

A. Oğuz 

Konya 
B. özal 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

T. Kapank 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Ankara 
M. Ete 

Giresun 
M, îzmen 

Kırşehir 
Söz hakkım baki 

A. Bilgin 

Maraş 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Karaküçük 
Siirt 

A. Ya§a 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

O, Bilgehen 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz 

C. önder 

Kocaeli 
L. Tokoğlv 

Muğla 
T, Şahin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

T. Üye 
Söz hakkım baki 

İT. Tîinçkanat 

Balıkesir 
F, Islimyeli 

Gümüşane 
Söz hakkım saldı 

S, Savacı 

Konya 
Muhalif 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Baran 
Sakarya 

N. Bay ar 

Sivas 
M. Vural 

( S. Sayısı : 5 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

İstanbul Üniversitesi 1962 y-ıh Bütçe kanunu.. 
tasamı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1932 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 394. 536 lira, yatırım giderleri için ete, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
8 340 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1982 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
62 734 536 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1BG2 
bütço yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrokr, 
bağlı (D) işaretli cetvelde"gösteriliri ştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince geio- 1 
cek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 s a- | 
yılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna bağ
lı (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler, 1962 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1961 bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten: 

1928 - 1960 Bütçe yıllarına aidolup da Ma-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanun* 
tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 846 590 lira, yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 690 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
69 536 590 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmişti*. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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B, E©. 

ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık* 
lan yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 8 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
ödenir. 

MADDE 8.— Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. Bu kanun 1 Mart 1962 tari
kinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardı meısı 

.1. Eyi doyan 
Devlet Biikaıı» 

A. Doyan 
Devlet Bakam 

Ar. 8u 
"M/i II î Savunma Biikaıu 

İ. tiancar 
Dışişleri Bakam 

ti. tiarper 
'Millî Eğitim Bakam 

H. incesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gilrscm 
tiiitnrük ve TekH 

Bakanı 
£. Buktdoğlu 

niaşhrma Bakam 
P. Akyar 

Sanayi Bakam 
7'\ Çelikbas 

tımrr ve İskân Balamı 
•W. Giivev 

Baş bakim 
/ . Jhönii 

Devlet Bakimi 
7\ Feyzioğln 

Devlet Bakanı 
V. Oktan 

Adak'1 Bakanı 
ti. Kıtrviiuoğlu 
{(•İşleri Baku m 
.1. Tnpnloğlit 

Maliye Bakamı 
•S', imin 

l.iaymdıi'iık Bakanı 
E. I'aksül 

Sağlık ve So-sya! 
Vardım Bakam 

N. Şerci) 
' tanın Bakam 

€. Oral 
(.'alışma Bakam 

Iİ. lırevü 
i:iasın-Yayın ve 'hıriy.nı 

Bakanı 
A'. Erlinaoğln 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Avnen kabul edilmiştir. 



1? 
A / İ 

Ödeneğin çeşidi 

ÖETVJSLI 

1961 
yıb 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hiılrtoetfe KoıminjöRmı 

istenen kabnl edil©! 
Lira Lira 

ikimi kısmı - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Edebiyat » 
Fen » 

i S. Say 

276 415 
6 567 699 
1 595 040 
2 297 165 
2 345 927 
l 137 756 

904 764 
222 430 

0 
0 

23 482 

15 370 678 

822 792 
r> 060 173 

256 848 
310 464 

1 256 640 
310 464 
285 048 
28 890 

0 
0 

8 331 325 

87 100 
36 000 
26 500 
24 500 

rısı • 5 ) 

293 760 
6 185 796 
l 871 280 
2 340 720 
2 558 160 
1 223 280 
1 143 840 

239 040 
388 080 
336 240 

S 724 

16 588 920 

9.19 320 
f> 478 080 

275 040 
332 04ü 

1 532 160 
391 840 
351 840 

30 960 
283 920 
288 000 

9 883 200 

104 520 
36 000 
32 80ü 
32 500 

293 760 
6 195 796 
1 871 280 
2 376 720 
2 602 760 
1 223 280 
1 161 940 

239 040 
388 080 
336 240 

8 724 

16 697 620 

919 320 
:> 478 080 

275 040 
332 040 

1 616 400 
391 840 

- 351 840 
30 960 

283 920 
288 000 

9 967 440 

104 520 
:\ü 000 
32 800 
32 500 
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M. 

16 
17 
18 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Ödeneğin çeşidi 

ikt isat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu, 

Bölüm toplamı 

Ecnebi profesör ve uzman
lar ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

85 950 
8 800 

220 800 

489 650 

31 330 
334 509 
46 800 

558 097 
504 000 
96 624 
40 000 
60 480 

1 671 840 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

110 340 
10 560 

260 860 

587 580 

31 330 
334 509 
46 800 

558 097 
504 000 
96 624 
40 000 
60 480 

1 671 840 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

110 340 
10 560 

260 860 

587 580 

31 330 
334 509 
46 800 

558 097 
504 000 
120 624 
40 000 
60 480 

1 695 840 

II - Başka haklar 
3598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 
zammı 

12 Tıp Fakültesi Memurları ço
cuk zammı 

13 Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

14 Edebiyat Fakültesi memur
ları çocuk zammı 

15 Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 

16 iktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

17 Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

18 Yabancı Diller Okulu me
murları çocuk zammı 

19 Diş Hekimliği Okulu me
murları çocuk zammı 

20 Eczacı Okulu memurları ço
cuk zammı 

(> 000 

38 000 

7 000 

10 000 

10 000 

5 500 

6 000 

1 600 

0 

0 

6 000 

34 640 

7 000 

10 000 

10 000 

5 500 

6 000 

1 600 

l 500 

1 500 

6 000 

34 640 

7 000 

10 000 

10 000 

5 500 

6 000 

1 600 

1 500 

1 500 
f S. Sayısı ; 5 ) 
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207 

209 

M, 

21 
30 

Ödeneğin çeşidi 

Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
18 000 

117 100 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 
18 000 

116 740 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
18 000 

116 740 

Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad= 
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 

İL 

12 
13 
14 

15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T9 ö. Emekli Sandığına ya^ 
pılacak ödemeler 
% 6 emekli Te % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Bolüm toplamı 

7 500 

1 492 574 
237 176 
34 300 

124 323 
250 000 

2 138 373 

25 000 

l 720 688 
264 721 
15 390 

144 780 
250 000 

2 395 579 

25 000 

l 733 180 
266 643 
15 390 

144 780 
250 000 

2 409 993 

217 

218 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı gi
derleri 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

0 
0 

28 130 

1 350 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 
1 895 
1 895 

28 132 

1 350 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 
1 895 
1 895 

28 132 

1 350 

( S, Sayısı : 5 ) 
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B. M, 

219 

Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

«>doneği 
Lira 

4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı madde
lerin eklenmesi hakkındaki 
115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek imi ver 
site tazminatı 

1962 yılı işin 
Sülriim#fcçe %omhyomh 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 
13 
14 
,15 
16 
17 
19 
20 

Tip 
Hukuk 
Edebivat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

.Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Olculu 

Bölüm toplamı 

2 000 000 
725 000 
800 000 

1 000 000 
460 000 
300 000 

0 
0 

5 285 000 

t 926 200 
725 000 
800 000 

1 000 000 
460 00O 
300 000 
88 800 
139 200 

5 439 200 

1 933 400 
725 000 
818 000 

1 024 000 
460 000 
312 000 
88 800 
139 200 

5 500 400 

221 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 

228 Konferans ıçm yurt içinden 
ve dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklan ile başka 
giderleri 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebivat » 
15 Fen ' » 
16 İktisat » 
17 Orman » 
19 Diş Hekimliği Okulu 
20 Eczacı Okulu 

32 967 

8 000 
4 000 
20 000 
16 000 
15 000 
12 000 
5 000 

0 
O 

Bölüm toplamı 80 000 

İkinci kısım toplamı 33 553 913 

44 506 44 506 

8 000 
7 500 
20 000 
20 000 
15 000 
20 000 
6 500 
5 000 
5 000 

107 000 

56 889 047 

8 000 
7 500 
20 000 
20 000 
15 000 
20 000 
0 500 
5 000 
5 000 

107 000 

37 181 601 

i S. Sayısı : i> 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

21 

yılı 
»deneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

isteneta kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Hukuk Fakültesi kırtasiye 
Edebiyat Fakültesi kırtasiye 
Fen Fakültesi kırtasiye 
İktisat Fakültesi Kırtasiye 
Orman Fakültesi kırtasiye 
Yabancı Diller Okulu kırta
siye 
Diş Hekimliği Okulu kırla 

11 
.2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 
2 000 
3 000 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 
2 000 
3 000 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 
2 000 
3 000 

2 000 2 000 2 000 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 

40 
41 
42 

siye 
Eczacı Okulu kırtasiye 
Rektörlük döşe)ne 
Tıp Fakültesi döşeme 
Hukuk Fakültesi döşeme 
Edebiyat Fakültesi »döşeme 
Fen Fakültesi döşeme 
İktisat Fakültesi döşeme 
Orman Fakültesi döşeme 
Yabancı Diller Okulu döşe
me 
Diş Hekimliği Okulu döşeme 
Eczacı Okulu döşeme 
Rektörlük demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş 
Hukuk Fakültesi demirbaş 
Edebiyat Fakültesi demir
baş 
Fen Fakültesi demirbaş 
İktisat Fakültesi demirbaş 
Orman Fakültesi demirbaş 
Yabancı Diller Okulu demir
baş 
Diş Hekimliği Okulu demir
baş 
Eczacı Okulu demirbaş 
Rektörlük öteberi 
Tıp Fakültesi öteberi 

( S. Savuş» 

0 
0 

7 000 
3 000 
3 000 
7 500 

17 000 
2 000 
3 500 

550 
0 
0 

7 500 
4 000 

1.0 000 

10 000 
5 500 

10 000 
6 000 

5 000 

0 
0 

600 000 
7 500 

2 000 
2 000 
7 000 
3 000 
3 000 
7 500 

17 000 
2 000 
3 500 

550 
10 000 
10 000 
7 500 
4 000 

10 000 

10 000 
5 500 

15 000 
d 000 

3 000 

25 000 
5 000 

600 000 
7 500 

2,000 
2 000 
7 000 
3 000 
3 000 
7 500 

17 000 
2 000 
3 500 

550 
10 000 
10 000 
7 500 
4 000 

10.000 

10 000 
5 500 

15 000 
6 000 

5 000 

25 000 
o 000 

600 000 
7 500 



M. Ödeneğin çeşidi 

43 Hukuk Fakültesi öteberi 
44 Edebiyat Fakültesi öteberi 
45 Fen Fakültesi öteberi 
46 ikt isat Fakültesi öteberi 
47 Orman Fakültesi öteberi 
48 Yabancı Diller Okulu öte 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 500 
10 000 
12 500 
7 000 
1 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 250 250 
49 

50 
51 
60 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Diş Hekimliği Okulu öte
beri 
Eczacı Okulu öteberi 
Aydınlatma 
İsıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

0 
0 

875 000 
L 200 000 

2 857 800 

10 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

0 
0 

4- 000 
1 000 

875 000 
1 200 000 

2 921 80ü 

10 000 
• 8 000 

8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 
3 000 
3 000 

4 000 
1 000 

875 000 
1 200 000 

2 921 800 

10 000 
8 000 
-8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 
3 000 
3 000 

Bölüm toplamı 45 000 51 000 51 000 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
ücretleri 

12 Tıp Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

13 Hukuk Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

14 Edebi vat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Fen Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

16 İktisat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 

4 200 

5 500 

5 000 

5 O00 

3 000 

2 500 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 
f S. Sayısı : 5 ) 



M. Ödeneğin çeşidi 

1961 1962 yılı İçin 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

17 Orman Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

19 Diş Hekimliği Okulu posta 
ve telgraf ücretleri 

20 Eczacı Okulu posta ve tel
graf ücretleri 

21 Telefon- giderleri posta ve 
telgraf ücretleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
11 Rektörlük 
12 Tip Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
17 Orman » 
18 Yabancı Diller Okulu 
19 Diş Hekimliği Okulu 
20 Eczacı Okulu 

2 500 
0 
•0 

245 000 

272 700 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
0 
0 

2 500 

2 000 

2 000 

245 000 

276 700 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
5 000 
5 000 

2 500 

2 000 

2 000 

245 000 

276 700 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
5 000 
5 000 

Bölüm toplamı 128 025 138 025 138 025 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife yolluğu 
21 .Rektörlük muvakkat vazitV 

yolluğu 
22 Tıp Fakültesi muvakkat va

zife yolluğu 
23 Hukuk Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
24 Edebiyat Fakültesi muvak

kat vazife yolluğu 
25 Fen Fakültesi muvakkat va

zife yolluğu 
26 İktisat Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
27 Orman Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
29 Diş Hekimliği Okulu mimik 

kat vazife yolluğu 
i S. Sayım 

1 000 

40 000 

5 000 

4 500 

7 500 

9 500 
4 000 

10 000 

0 

1 000 

40 000 

5 000 

4 500 

7 500 

9 500 

4 000 

10 000 

1 000 

1 000 

40 000 

5 000 

4 500 

7 500 

9 500 

4 000 

10 000 

1 000 
5> 



24 

R M. 

308 

309 

Ödeneğin çeşidi 

20 Et zaçı Okulu muvakkat va
zife yolluğu 

40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi profesör ve uzman 

lar yolluk ve giderleri 
72 Tıp fakültesi yurt içi araş

tırına ve inceleme yolluğu 
ve giderleri 

7li Hukuk Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yollu
ğu AT. giderleri 

71 Edebiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luğu ve giderleri 

75 Fen Fakültesi yurt içi araş
tırına ve inceleme yolluğu 
ve giderleri 

7(> 'İldi«at Fakültesi yurt içi 
araştırına* ve inceleme yol
luğu ve giderleri 

77 Orman Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luğu ve giderleri 

79 Diş Hekimliği Okulu yurt 
içi araştırma ve inceleme 
yolluğu ve giderleri 

SO Eczacı Okulu yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluğu ve 
iri derleri 

yılı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıt işletme gi

derleri 
12 Rektörlük taşıt onanın gi

derleri 
21 Tıp Fakültesi taşıt işletme 

giderleri 
22 Tıp Fakültesi taşıt onarım 

giderleri 

Lira 

0 
10 000 

20 ooo 

7 muı 

2 000 

70 000 

50 00<) 

b 000 

»o ooo 

Bölüm toplamı 306 500 

25 000 

1962 yılı için 
Hûküme-tşe Koımj/öîica 

îjteaıeı» kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 
12 500 

:i7 500 

10 000 

4 000 

70 000 

55 000 

7 500 

55 000 

2 000 

4 000 

340 000 

25 000 

i 000 
12 500 

m ooo 

10 000 

:\ 000 

70 000 

55 000 

7 500 

55 000 

2 000 

4 000 

340 000 

25 000 

7 000 

4 000 

7 500 

M (XX) 

7 000 

4 000 

7 500 

:Î OOO 

7 000 

4 000 

7 500 

2 OfKî 
'•, S. bavvst : U 
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M. 

51 

52 

71 

72. 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi taşıt işletme 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıt onarım 
giderleri 
Orman Fakültesi taşıt işlet
me giderleri 
Orman Fakültesi taşıt ona
rım giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 OOO 

1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 699 525 

1962 yılı 
Hiikiimetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 817 025 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 817 025 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite binalarının bina 
ve arazi vergileri, tapu tescil 
harcı ve diğer giderleri ile 
bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedel
leri 

20 000 
1 000 

30 000 

20 000 
1 000 

70 000 

20 000 
1 000 

4 

70 000 

Mahkeme giderleri 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzeme
lerle her çeşit giderleri 

35 000 40 000 40 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

Rektörlük 
Tip 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

50 000 
840 000 

9 000 
45 000 

1 340 000 
30 000 

145 000 
0 
0 

2 459 000 

50 000 
840 000 

9 000 
45 000 

1 400 000 
40 000 

145 000 
100 000 
125 000 

2 754 000 

50 000 
840 000 

9 OOO 
45 000 

1 400 000 
40 000 

145 000 
100 000 
125 000 

2 754 000 

( S. Sayısı : 5 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

30 000 

20 000 

40 000 

40 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

17 150 

50 000 

1962 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

30 000 

20 000 

40 000 

40 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

17 150 

50 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

35 000 

25 000 

50 000 

45 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

32 150 

50 000 

Devletler Hukuku Türk Ens
titüsü her çeşit giderleri 
Kiriminoloji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
İdare Hukuku Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Mukayeseli Hukuk Enstitü
sü her çeşit giderleri 
İktisat ve İçtimaiyat Ensti
tüsü her çeşit giderleri 
İstatistik Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Gazetecilik Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Kanser Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Kan Aktarma Merkezinin 
her çeşit giderleri 
İslâm Tetkikleri Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Hidromiyoloji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
İktisat Tarihi Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
İşletme İktisadi Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
Hastanelerin öğretimi ilgi
lendiren giderleri ile yatak 
bedeli ve her çeşit giderleri 5 245 300 5 245 300 5 245 300 
Hastanelerde duyurulacakla
rın yiyecek bedelleri 539 111 539 111 539 111 

Bölüm toplamı 5 784 411 5 784 411 5 784 411 

( S. Sayısı : 5 ) 
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B. 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

451 

M. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ödeneğin çeşidi 

Coğrafya Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Fizik Tatbikatı Merkezinin 
giderleri 
Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu gider
leri 
Çocuk Psikiyatri Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Üniversite Medikososyal Mer
kezinin her çeşit giderleri 
Sanat Tarihi Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
İktisadi gelişme Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
TecrüTbi Psikoloji Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Pedegoji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Sosyoloji Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Şarkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Yaym giderleri 
Rektörlük satınalma ve abo
ne 
Tıp Fakültesi Satınalma ve 
abone 
Hukuk Fakültesi satınalma 
ve abone 
Edebiyat Fakültesi satınal
ma ve abone 
Fen Fakültesi satınalma ve 
abone 
İktisat Fakültesi satınalma 
ve abone 

(S. Sayış 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

50 000 

5 000 

0 

0 

0 

0 

0 

14 000 

102 000 

45 000 

160 000 

155 000 

76 000 
a : 5) 

1962 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

100 000 

5 000 

25 000 

7 500 

7 500 

7 500 

5 000 

14 000 

90 000 

45 000 

160 000 

155 000 

76 000 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

100 000 

5 000 

35 000 

7 500 

7 500 

7 500 

5 000 

17 500 

110 000 

54 000 

190 000 

180 000 

91 000 
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B. M. 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Ödeneğin çeşidi 

Orman Fakültesi, satmatma 
ve abone 
Yabancı Dilim* Okulu satın-
alma ve abone 
Diş "Hekimliği Okulu satm
alına A'e. abone 
Eczacı Okulu satmalına ve 
abone 
Rektörlük çeşitli yayın gi
derleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli ya
yın gideri eri 
Edebiyat Fakültesi, çeşitli 
yayın giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
İktisat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Orman Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Yabancı Diller Okulu çeşitli 
yayın giderleri 
Diş Hekimliği Okulu çeşitli 
yayın giderleri 
Eczacı Okulu çeşitli yayın 
giderimi 

Bölüm toplamı 

452 4489 ve 4936 sayılı Kanun
lar gereğince staj için ecne
bi memleketlere gideceklerin 
yollukları ile başka her çe
şit giderleri 

il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Tıp F 
Hukuk 
Edebi vat 
Fen 
İktisat 
Orman 

akültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

1961 
yılı 

ikleneği 
lira 

30 000 

3 000 

0 
0 

34 500 

150 000 

225 000 

225 000 

235 000 

190 000 

125 000 

7 500 

0 
0 

1 777 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 
istenen 
Lira 

3,0 000 

3 000 

15 000 

14 000 

38 000 

150 000 

225 000 

247 500 

258 500 

209 000 

137 500 

7 500 

20 000 

20 000 

1 915 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 

4 000 

15 000 

14 000 

38 000 

150 000 

225 000 

247 500 

258 500 

209 000 

137 500 

7 500 

20 000 

20 000 

2 024 500 

25 000 
180 000 
100 000 
125 000 
150 000 
65 000 
65 000 

25 000 
225 000 
125 000 
155 000 

187 500 
81 650 
81 250 

1 000 
225 000 
125 000 
155 000 
187 500 
81 650 
105 250 

(S. Sayısı : 5) 
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M. 

19 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 

710 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

1 
1 

880 402 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
1 

880 402 

!0 

0 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit gider
ler 
Milletlerarası kongre ve 
konferanslara katılacakları n 
her çeşit giderleri 
Hukuk Fakültesi Devletler 
Hukuku Enstitüsü Colombia 
Üniversitesi ile müştereken 
yapacağı hukuki araştırma
lar seminerinin her çeşit gi
derleri 
Milletlerarası Termodinamik 
ve Sine tik Elektro Şimik kon
gresi ile işlem tetkikleri kon
gresinin her çeşit giderleri 

40 Üniversitemizde toplanacak 
Milletlerarası Maliye Kon
gresi ile Milletlerarası İkti
sadi Geliştirme Kongresinde 
her çeşit giderleri 

0 

Spor giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince 
ilmi inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 

200 000 

10 000 

10 000 

o 
Bölüm toplamı 220 000 

7 000 

250 000 

250 000 

0 

0 

100 000 

350 000 

10 000 

250 000 

250 000 

0 

o 

100 000 

350 000 

10 000 

250 000 

Dördüncü kısım toplamı 11 895 561 12 779 463 12 938 963 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 10 000 10 000 10 000 

( S. Sayısı : 5 ) 
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B. M. 

502 
10 
20 

505 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1957 - 1960 yılları borçları 
1928 - 1956 » » . 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 
1 

20 001 

10 000 

40 001 

1962 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
1 

20 001 

340 000 

370 001 

için 
Komisyonca 
foabul edilen 

Lira 

20 000 
. 1 

20 001 

340 000 

370 001 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 

11 Rektörlük Türk ve yabancı 

602 

603 
604 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

10 

20 

öğrencilere 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

Talebe teşekküllerine yar
dım 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe sanat ve kültür hare
ketlerinin gerektirdiği her 
türlü giderler 

Bölüm toplamı 

Talebe kantinlerine yardım 
Memur Kantinine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

(S. S 

15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 

0 
o 

121 000 

6 000 

5 000 

11 000 

200 000 
200 000 

532 000 

layısı : 5) 

15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 
5 000 
2 000 

128 000 

6 000 

5 000 

11 000 

200 000 
200 000 

539 000 

«1 

15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 
5 000 
2 000 

128 000 

6 000 

5 000 

11 000 

200 000 
200 000 

539 000 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 33 553 913 36 889 047 37 181 601 
Üçüncü kısım toplamı 3 699 525 3 817 025 3 817 025 
Dördüncü kısım toplamı 11 895 561 12 779 463 12 938 963 
Beşinci kısım toplamı 40 001 370 001 370 001 
Altıncı kısım toplamı 532 000 539 000 539 000 

A/2 - CETVELİ 

GENEL TOPLAM 49 721 000 54 394 536 54 846 590 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

II - İstimlâk ve satmalına 
İstimlâk ve satmalma 

I H - Etüt ve proje 
Etüt ve proje 

30 000 
250 000 

30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

0 
0 

470 000 

0 

0 

30 000 
250 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

100 000 
100 000 

670 000 

0 

0 

30 000 
250 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

100 000 
100 000 

670 000 

4 566 000 

200 000 

( S. Sayısı : 5 ) 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı ıçm 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. ödeneğin çeşidi 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona 
rımlar 

10 Rektörlük 900 000 900 000 900 000 
20 Tıp Fakültesi 800 000 1 000 000 1 000 000 
30 Fen » 200 000 250 000 250 000 
40 Orman » 120 000 120 000 354 000 
50 4999 sayılı Kanuna ek 7028 

sayılı Kanun gereğince ya
pılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü giderleri (Bi
na yapısı) 2 500 000 3 000 000 3 000 000 

60 A. I. D. Teşkilâtmdan sağ
lanan yardımla Orman Fa
kültesinde inşa ettirilmekte 
olan yatakhane ve dershane
ler binasının ikmali için 

70 Diş Hekimliği Okulu 

Yatırımlar toplamı 

0 
0 

4 520 000 

4 990 000 

2 400 000 
0 

7 670 000 

8 340 000 

2 750 000 
1 000 000 

9 254 000 
<> 

14 690 000 

(S. Bay m 5) 



- 3 3 -
B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırımlar dışmdaki mas
raflar için verilenler 
Yatırımlar için verilenler 
A. I. D. tarafından Orman 
Fakültesi yaptırılmak için 
verilen 

1961 
yılı 

tahminleri 
% Lira 

1 

44 705 000 
4 990 000 

0 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

49 378 536 
5 940 000 

2 400 000 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 
1 

49 830 590 
11 940 000 

2 750 000 

Bölüm toplamı 49 695 000 57 718 536 64 520 590 

Harçlar 
Kayıt, imtihan ve diploma 
harçları 
Medikososyal merkezi için 
alınan hare 

Bölüm toplamı 

3 000 000 

0 

3 000 000 

2 800 000 

200 000 

3 000 000 

2 800 000 

200 000 

3 000 000 

Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devreden na
kit 1 115 998 1 115 998 1 115 998 

GENEL TOPLAM 54 711 000 62 734 536 69 536 590 

<r 
(S. Saywi: 5) 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

. A . 

Nev'i Tarihi Numarası 

M. F. 

Ö z e t i 

Kanun 18 . 6 . 1946 4936 
Sk. ek 115 

f>4 a) Genel bütçeden verilecek ödenek 

b) özel idare ve belediyelerce başka kurumlarca 
yapılacak yardımlar 

<•) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kuramlar-
ea alınan harçlar ve ücretler 

d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı ensti
tü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve da
nışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya ki
şilerden alınacak paralar 

o) Yayın satış gelirleri 
f) ' Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumla

rın taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik ge

lirleri 
h) Döner sermayeli işlerde elde edilecek kârlar 
i) Bağışlar ve vasiyetler 

[(S. Sayısı: 5) 



Memuriyetin nev'i A 

REKTÖRLÜK 

Teknisiyen 
Kartoteks (Daktilo bilir) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Arşiv memuru 

> » 
Satış Memuru 
Hesap •» 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Şoför 

Sağlık Merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

» 
> 

Laborant 
> 

Daktilo ve Arşiv Memuru 
Başhademe 
Hademe 

Saymanlık Müdürlüğü 

Memur 
» 
» 
> 
» 

] 

ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
5 
8 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
2 
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Ücret 

1 100 
950 
950 
700 
600 
700 
700 
600 
500 
600 
400 
350 
300 
500 
400 
350 
300 
350 
300 
300 
250 
200 
600 

300 
700 
700 
500 
600 
450 
400 
800 
350 
300 

950 
800 
700 
700 
600 

I S . Saj 

D. Memuriyetin ne 

Arşiv Memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

Merkez Bakım ve 

Daire Müdürü 
Bahçe Teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
Marangoz 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 
Başbahçıvan 
Santralci 

» 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

Hademe 
» 

» 
Bekçi 

» 
» 

Koruyucu 
• » 

» 

v'i Aded 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

İşletme Servisi 

Film Merkezi 

Füm Teknisiyeni 

inşaat Bürosu 

Yüksek Mimar veya 
hendis 
Yüksek Mimar veya 
hendis 

nsı : 5 ) 

Y. 

Y. 

Mü-

Mü-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 

1 

1 

4 

Ücret 

600 
500 
400 
400 
350 
350 
350 

800 
950 
800 
700 
500 
450 
600 
400 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
200 
300 
300 
250 
300 
250 
250 

1 100 

1 750 

1 500 



Memuriyetin nev'i 

- 36 
Aded Ücret D. 

Teknıisiyen 

Sürveyan 
Arşiv Memuru 
Memur (Daktilo) 

Tıp Fakültesi Merkez 

Başteknisyen 
Mütercim Daktilo 
Ressam 
Daktilo (Yabancı dil) 
Steno Daktilo 
Daktilo 
Dosyam 

» 
Başhademe 

» 
Hademe 11 

Klinik ve Enstitü hizmetlileri 

1 250 
950 
800 
700 
500 
450 
400 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
• ) 
1 

1 100 
950 
800 
800 
700 
450 
600 
400 
350 
300 
250 

Narkozcu 
» 
» 

Anestezi 1 Izman ı 
» 

Laboratvıvar Şefi 
» 
» 
» 

Röntgenci 
» 
:» • 

Biokimya Uzmanı 
» 
» 

Bakteriyolog 
Okutman 
Püerikültür Uzmanı 
Pediatr 
Yatalak çocuklar için öğretici 
Terapist 

» 
Preparatör 

fi 
1 
4 
1 
1 
o 

1.0 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
cm 

1 100 
800 
950 
800 
700 
600 
950 
9.50 
600 
950 
800 
800 
700 
800 
800 
800 
800 
950 
600 
800 

Memuriyetin nev'i Aded 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Laborant 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Röntgen Uzmanı 
IVosek.tör 
Röntgenci 

(Teknisyen L zinan ) 

Teknik Uznıau 
Teknisyen 

» 
Teknisyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

liessam 
» 

fotoğrafçı 
Müzeci 
Sanatkâr 1 
Şoför 
Daktilo 
Sekreter 
Daktilo 

>> 
» 
» 
» 

Santralci 
Hastabakıc 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başhademo 
Hademe 
Başhademe 

(Hijyen) 

Y ardmıeısı 

Şçİ 

1 

7 
15 

o O 

1 
10 
10 
12 
13 

9 
1 
1 
• > 
1 
1 
1 
1 

4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

18 
1 
6 
7 
3 

10 
r* 
U 

35 
100 

2 
2 

17 

( S. Sayısı : 5 ) 
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Aded Ücret D. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 
Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kitaplık memuru 
Arşiv Memuru 
Dosya Memuru 

» » 
Neşriyat Memuru 
Daktilo 

» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçici 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
I 
5 

20 
l 

950 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
400 
400 
350 
200 
250 
300 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Devletler Hukuku ve Milletlerarası 
Münasebetler. Enstitüsü 

Kitaplık Memuru 1 
Daktilo 
Arşivci 
Hademe 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Kitaplık Memuru 
Hademe 

950 
400 
500 
250 

500 
600 
400 
250 

tdare Hukuku ve îdari ilimler 
Enstitüsü 

Daktilo I 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

Daktilo 1 

# EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Mütercim 1 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
» 
» 

500 

500 

800 
700 
600 
500 
400 
350 

Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
İŞÇİ 
Bahçıvan 
Teknisyen 

» 
Laborant 
Santralci 
Usta 
Ambar Memuru 
Memur 

Seminer Arşivcisi 
Memur 

» 
Başhademe 
Hademe 

» 

İtfaiyeci 
Bekçi 
Sekreter 

FEN FAKÜLTESİ 

Botanik Uzmanı 
Uzman 
Teknisyen 

» 
Müze Memuru 
Teknisyen 

Fotoğrafçı 
Teknisyen 
Elektrik Uzmanı 
Elektrikçi 

» 
Usta 
Atelye Ustası 
Usta 

» 
Makinist 

1 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

18 
14 
1 
2 
1 

950 
450 
400 
400 
300 
300 
600 
300 
600 
350 
400 
700 
700 
600 
500 
500 
350 
350 
350 
300 
250 
200 
500 
250 
500 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 100 
1 100 
1 100 

950 
800 
600 
400 
350 
600 
950 
800 
700 
400 
800 
700 
500 
400 
600 
300 
350 

(S. Sayısı : 5 ) 
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10 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Başhademe 
Bekçi 

» 
Hademe 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

Arşivci (Yabancı dil bilir) 1 
Daktilo J 
Hademe I 

İstatistik Enstitüsü 

Arşivci (Yabancı dil bilir) I 
Daktilo 1 
Hademe 1 

1 
2 
2 
<> 
! • ) 

4 

350 
300 
250 
300 
250 
200 

Gazetecilik Enstitüsü 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

İktisat Tarihi Enstitüsü 

Uzman 
Arşiv Memuru 
Daktilo 
Hademe 

İşletme İktisadi Enstitüsü 
Uzman 
Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

İktisadi Gelişme Enstitüsü 

Sekreter 
Uzman 
Kitaplık Meranını 

«00 
500 
250 

600 
500 
250 

800 
450 
250 

500 
400 
250 

800 
500 
500 
250 

700 
500 
500 
300 
250 

700 
700 
600 

1). Memuriyetin nevi 

Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

ORMAN FAKÜLTLKSİ 

Daktilo (Yabancı dil b^ir) 
» 

Aded 

I 
Arşiv Memuru 
Fotoğrafçı 
Ressam 
Elektrikçi 
Usta Marangoz) 
Demirci, Kaynakçı Ustası 

Makinist 
» 

Şoför 
» 

Laborant. 
» 
» 
» 
» 

Teknisyen 
» 
» 
» 

İşçi 

Santral Memuru 
Santralci 
Başbahçıvan 
Bakçıvan 

» 
» 
» 

Bekçi 
Başlıademe 
Hademe 

Kapıcı 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
itfaiyeci 

( S. Sayısı : 5 ) 



Memuriyetin nev'i A 

Yabancı Diller Okulu 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Kartoteks Memuru 
Hademe 

Diş Hekimliği Okulu 

Dişçi 
Daktilo (Arşiv Memuru) 
Başteknisyen 
Laborant 
Hesap Memuru (Mutemet) 
Başhemşire 
Laborant 
Dişçi 
Laborant 
Teknisyen 
Laborant 
Başhemşire 
Laborant 

» 
Şoför 
Teknisyen 
Elektrikçi 
Laborant 
Başhemşire 
Laborant 
Röntgenci 
Memur 

ded 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

3 
1 
1 

— 41 — 
Ücret 

800 
600 
450 
300 

800 
600 
800 
700 
500 
600 
500 
600 
600 
600 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
350 

1 D. Memuriyetin nev'i 

Hemşire 
» 

Daktilo 
Hastabakıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 

KOZACI OKULU 

Teknisyen 
» 

Eessam 
Memur 
Dosya Memuru 
Santral Memuru 
Uzman 
Başlâborant 
Laborant 

» 
» 

* » 
» 

Daktilo 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Gece Bekçisi 

Aded 

3 
2 
2 
2 
1 

12 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 

• 2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

10 
3 
2 

Ücret 

350 
350 
300 
300 
300 
250 
300 

500 
700 
350 
400 
500 
400 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
350 
350 
400 
300 
350 
300 
300 
250 
250 
250 

(S. Sayısı : 5 ) 
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B. M. 

203 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

204 
• ı ı 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
iktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 

Ecnebi profesör ve uzmanlar üereti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
iktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı "Diller Okulu 

G CETVELİ 

Kanun No. 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı 

istanbul Üniversitesi binalarının 
yapılması hakkında Kanun 

{ S. Sayısı : 5 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Tıp Fakültesi 

5 Profesör 
6 Doçent 
8 Doçent 
7 Asistan 
8 Asistan 
9 Asistan 

] 0 Asistan 

3 
2 
9 
5 
7 
1 
1 

1 100 
950 
700 
800 
700 
600 
500 

Hukuk Fakültesi 

5 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
7 

8 

9 

Profesör 
•Doçent 
Doçent 
Asistan 
Asistan 
Asistan 
Asistan 
Kriminoloji Enstitüsü Psiki
yatri Asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü Biyo
loji Asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü Psi
koloji asistanı 

1 
2 

12 
9 
7 
2 

15 

1 

J 

1 

1 100 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

800 

700 

600 

5 
6 
7 
7 
8 

10 

5 
6 
7 
7 

Profesör 
Doçent 
Doçent 
Asistan 
Asistan 
Asistan 

Doçent 
Doçent 
Doçent 
Asistan 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 Profesör 
5 Doçent 
6 Doçent 
7 Doçent 
7 Asistan 
8 Asistan 
9 Asistan 

7 Doçent 

Edebiyat Fakültesi 

Fen Fakültesi 

iktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

1 100 
1 100 
950 
800 
800 
700 
600 

800 

6 
2 
4 
3 
1 
2 

1 
6 
4 
2 

1 100 
950 
800 
800 
700 
500 

i 100 
950 
800 
800 

(S. Sayısı : 5 ) 
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E - CETVELİ 
Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki formi 

bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

204 11,18 Ecnebi Profesör ve uzmanlar ücreti : 
Sözleşmeleri gereğince ö'denecek aylık ücretlerle, közleşmelerde yazılı olup bütçe kar
şılığı bulunan diğer giderler bu bölümden ödenir. 

223 11,20 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret veya yollukları ile bas-
ka giderleri : 
Konferans için getirtileeelklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine göre Rektörlük ve Dekanlıklarea tesbit edileedk miktar ile, askerlik 

, dersleri, konferans ve tercüman ücretleri, ecnebiler iiıçin açılan yaz kurslarının, kurs, 
konferans ücretlerinden başka, afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin baskı 
ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir içinde ve dışında, yapacakları gezilere 
refakat eden öğretim üyesi veya öğretim yardımcıkrmm yolluk,, yevmiye ve sair mas
rafları ile, gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve 'bu yaz ' kursları için yapılacak 
bilıknuım giderler bu tertipten ödenir. 

301 41,50 Öteberi masrafları : 
Aydınlatma maksadı ile kullanılan ampul -masrafları da bu tertipten 'ödenil'. 

307 40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
"Rektörlük ve Dekanlıklarea 452 nci fasılda yazılı hizmetler hariciıuteki bir hizmetin 
ifası için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu 'tertipten ödenir. 

72,80 Yurt içi araştırma ve inceleme 
Harcırah ve giderler : 
Tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere 
gönderilecek öğretim üyeleri ile yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk 
edecek harcırahları ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapa
cakları gezilerde ve yurt içinde ibaşka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecek
leri mûtat en ekonomik nakil vasıtası masraf lan ile, fakülte* yönelim kurullarınca 
6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere belirtilecek yevmiyeleri bu 'tertip
ten ödenir. 
Öğrencilerin gezilerde, şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şelıiriçi otobüsleri şehir 
içinde vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtaları işlediği takdirde bu vası
taların ikinci mevki 'bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemiyen ve yapı
lacak tetiklik icabı her iki vasıta ile gidildiği zaıman buna ait nakil ücretleri ile tatbi
kat esnasında yapılacak giderler bu tertipten ödenir. 

309 Taşıt giderleri : 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka, resmi meveudolduğu 
takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi, ve resimler, patinaj zinciri, temizlik mıalze-
mesi yedekler ve her çeşit onarıımlar bu tertipten ödenir. Araba vapura ücreti de bu 
tertipten ödenir, 

( S . Sayısı : 5 ) 
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Üniversite binalarının, Bina, Arazi vergileri, tapu tescil haroı ve diğer giderleri ile bi
na levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : 
Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda unevcudolup sigorta edilen 
menkul eşyalarla, enstitü, lâboratuvar, klinik ve (kütüphaneler levazımı ile kitapların 
sigorta bedelleri, vergi, resim ve hyr türlü harçlar ve radyo abone ücreti ve diğer gi
derler bu tertipten ödenir. 

Mahkeme giderleri : 
Mahkemelere ve lc.ru Daireleriyle (Şüraiyı Devlet, itiraz ve Temyiz Komisyonlarına öde
necek hare ve mukavele ile tutuJaea'k avukat ücreti, resim, vergi ve her türlü masraf 
I ar, hakem ilân ücreti, 'bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların icra 
kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla, üzerine sonuçlanan dâvalarda 
ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme giderleri ve avukatlara veril -
•inek. üzere takdir okmacaik ücreti vekâle bu tertipten 'ödenir. 

Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her çeşit giderler : 
Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza kimyevi maddeler ve her 
türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma, onarımı, 
tecrübe hayvanları alımı, yemi, bakma ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme 
masrafları, alet ve cihazları taşıma, montaj ve onarma masrafları, sterlizasyon ci
hazları frigorifik cihaz ve tesisleri, projeksiyon fotoğraf, agrandizman, yazı hesap 
ve teksir makinaları ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, nakil montaj ve ona
rım masrafları, 500 lirayı geçmiyeıı badana ve onarım masrafları, fakülte, okul, kü
tüphane, enstitü, lâboratuvar ve atelyelerinin öğretim ve araştırmaları ile ilgili iş
lerinde her fakülte yönetim kurulunun tesbit edeceği sürelerde, çalıştırılacak yardımcı 
ve işçilerin (20) lirayı geçmemek üzere yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu mal
zemenin satınalınması, öğretimi ilgilendiren kitap, resim, heykel, tablo, vitrin, 
dolap gibi sair masraflarla, öğretimle ilgili levazım benzeri levazım ve ilân üc
retleriyle fennî kurumların işletme levazımından doğan havagazı ücretleriyle, iş icabı, 
lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait gi
derler ve satmalmacak öğretim ve araştırma malzemesi, Gümrük Resmi, ardiye, 
nakliye ve komüsyon ücreti gibi giderler ve Fen Fakültesi radyosunun işletme ve 
yayın programları için gereken her türlü giderler bu tertipten ödenir. 
Rektörlük filim merkezinin yapacağı filimlerin, filim ve ses malzemesi ile bunların 
kopya, montaj, dup pozitif, seslendirme, müzik trak işlerinin yaptırılması, filim
leri çekilmesi, montajı ve muhafazası için lüzumlu demirbaş eşyanın satınalınması, 
filimlerin tanıtılması için afiş, program ve broşür bedeli ile bu merkezin işletilmesi 
için lüzumlu her türlü giderler bu bölümden ödenir. 

Enstitülerin her çeşit giderleri : 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi böro malzemesi ile posta ve 
telefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete ve broşür satmalma ve abone bedelleri, telif 
ve tercüme hakları ve baskı ücretleri, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili her türlü 
masraflar, enstitülerce muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin 
harcırahları, bu formülde yazılı öğretimi ingilendiren giderler Senato kararma göre 
bu fasıldan ödenir. 

( S. Sayısı : 5 ) 
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435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilendiren giderleri ile yatak bedeli ve diğer giderler : 
a) Belediye, evkaf daireleri ile Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak 
esaslar dairesinde ödenecek yatak bedelleri. 
b) 420 nci (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren giderler) bölümüne ait 
formülde yazılı giderler ile yayın giderleri, bilûmum alet ve cihaz, ilâç, tesisat 
montaj ve nakil, onarım ücretleri, hastane kliniklerinde öğrencilerin bilgilerini artır
mak maksadiy'Jo hastaneye kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile yatak, kar
yola, komidin, dolap ve sair hasta ile ilgili malzemeler Senato kararına göre bu ter
tipten ödenir. 

12 Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri : 
Yukarıda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk -edecek personel iaşe bedeli bu ter
tipten ödenir. 

441 Üniversite Medikososyal merkezinin her çeşit giderleri : 
Üniversite Medikososyal merkezinin işlemesine mütaallik her türlü eşya, tıbbı ecza 
kırtasiye» ve sair giderlerle, ihtiyaç halinde talebeye yapılacak her çeşit ilâç, te
davi ve muayene yardım]nrı bu bölümden ödenir. Merkezin her türlü giderlerinin 
tediyesini Rektör onaylar. 

451 21,28, 
30 Yayın giderleri : 

Öğrenci seçme imtihan, kâğıt! arı mu incelenmesinde çalışanlara yönetim 'kurulunca. 
tesbit edilecek, ücretler, Bakanlar Kurul unca verilecek karar üzerine, diploma, yaz
dırma ve baskı ücretleri test defterlerinin baskı ücretleri bu letripten ödenir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit giderler : 
Memleket, içinde; ve dışında ilgililerin, yapacalkları her türlü seyahat ve ikamet gider
leri ile l)iı maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme» ücretleri, her türlü yayın 
giderleri (kâğıt bedelleri, telif ve tercüme hakları, klişe ve resim ücretleri dâhil) 
kongre münasebetiyle yapılacak davet:, ziyafet ve geziler gibi, temsili mahiyetteki 
hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

601 11 Türk ve ecnebi öğrencilere verilecek burslar ve yardımlar : 
Devamı ve ısair. şartlan, Yönetim Kurulunca tesbit edilmek suretiyle üektörlükçe 
Türk ve yabancı öğrencilere verilecek burslar ve bunlara ait her türlü giderler ve 
yol masrafları, bu tertipten ödenir. 

12,20 Muhtaç talebeye yapılacak yardım ve burslar : 
Senatoca tesbit olunacak esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapüacak 
yardımlarla sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi 
ücretleri, ilâç bedelleri ve zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : f> ) 
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20 Talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği her türlü giderler : 
Bıı tertipteki tahsisat yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde sarf edilir. 

Talebe kantinlerine yardım : ' 
Mevcut ve tesis edilecek talebe ikan tinlerinin talebeyi» ucuz yemek vermesini temin 
için yapacakları her türlü giderler karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. 
Vapılacak bu ödemelerin sekil ve esasları üniversitece tanzim edilen talimatname tat
bik edilir. 

yatırımların kısım, ve bölümleri hakkında 1962 malî yılı "Bütçe Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetveldeki ilgili •esaslar bu bütçe içinde uygulanıl'. 

Yeni yapılar ve esaslı onarımlar : ' 
yapılacak yeni yapı ve onarım, işleriyle lüzumlu gayrimenkullerin. istimlâk, satm
alına bedelleri ve giderleri, Muhammen ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve 
harçları, inşaat işlerinde kullanılacak ihale ve emanet şekillerine güre yaptırılacak işlere 
lüzumlu malzeme ve aletin ihtiyaç halinde satmjalmması, taşınması, emaneten yaptın-. 
lacak işlerde keşif, test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, 
eksiltmeye çıkarılacak işlerde ilân ücretleri, projeler için lüzumlu kırtasiye ve bunların 
baskı ve nakliye giderleri, istikşaf, etüd ve proje işlerine ait giderler bu tertipten ödenir. 

60 A. İ. D. Teşkilâtından sağlanan yardımla Orman Fakültesinde inşa ettirilmekte olan 
yatakhane ve dersaneler binasının ikmali için. 
Finansmanın karşılık paralardan sağlanmak üzere anlaşmaya bağlanan işlerin bedeli 
anlaşma ve sözleşmelerim de tesbit edilen, esaslara göre ödenir. 

( S. Sayıaı : 5 } 
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E CETVELİ 

- 1961 yılı gider bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzman
lara ait kadro cetveli 

Bakanlar Kurulunun 5/965 sayılı Karan 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli da
irelerin 1961 malî yılı bütçelerinin (E) cetveline giren tertiplerine konulan ödenekten verilmek 
suretiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadrolar 1 .3 .1961 - 28 . 2 .1962 tarih
leri arasında muteber olmak üzere, Maliye Bakanlığının 2 1 . 3 .1961 tarihli ve 111109-1/3816 
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 23 . 3 .1961 tarihinde tasdik edilmiştir. 

B. M. Ödeneğin nevi Görevin cinsi 

203 11 Geçici hizmetliler üc- Teknisiyon 
reti » 
Rektörlük ttürvevarı 

Okutma Uzman; 
İnşaat Muamelâl Kontrol 
Hesap Kontrolörü 
Kalorifer Ateşçisi 

» İşçisi 
» » 

Beheri 
ded Lira K. 

1 1 100 
1 ' 700 
1 «00 
2 500 
1 450 
1 100 
1 300 
1 1 250 
1 1 250 
1 1 100 
1 400 
2 300 
! 300 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 
',) 
(i 
(i 
j 

10 
10 
11 
fi 
(i 
,) 

Tutarı 
Lira K 

11 000 
7 000 
ı; ooo 
5 000 
2 700 
2 400 
1 200 

12 500 
12 500 
12 100 
0 600 
3 600 
1 500 

87 100 

12 Tıp Fakültesi 

14 Edebiyat Fakültesi 

Direktör Hemşire 
Çapa Grup Hemşire 
Cerrahpaşa Hemşire 
Teknisiyen 

Uzman 

Yardımcı 

.1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 

I. 100 
950 
950 
500 

600 
500 
350 
250 

11 
11 
11 
fi 

1 0 
10 
10 
10 

12 100 
10 450 
10 450 
3 000 

36 000 

12 000 
5 000 
7 000 
2 500 

26 500 
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15 Fen Fakültesi 

16 İktisat Fakültesi 
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Okutman 

Görevin cinsi 

Uzman 
Yardımcı 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

1 100 
545 
436 
436 

Hizmet 
süresi 
Ay 

8 
11 
11 
11 

Tutarı 
Lira E 

8 800 
5 995 
4 796 
4 796 

24 387 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 

1 250 
950 
950 
700 
600 
450 
400 

11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 

13 750 
10 450 
9 500 
23 100 
19 800 
4 950 
4 400 

85 950 

17 Orman Fakültesi Uzman 

18 Yabancı Diller Okulu Okutman 

800 11 800 

204 İ l Ecnebi profesör ve us- Uzman 
inanlar ücreti » 
Rektörlük 

1 5 000 
1 1 350 

3 
12 

2 
2 
3 
8 
4 
1 
3 
1 
3 
3 

1 250 
1 100 
1 100 
950 
950 
800 
700 
700 
600 
500 

6 
5 
10 
10 
9 
9 
10 
6 
4 • 
8 

15 000 
11 000 
33 000 
76 000 
34 200 
7 200 
21 000 
4 200 

• 7 200 
12 000 

220 800 

15 000 
16 200 

31 200 

(& Say» : 5) 
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B. M. ödeneğin nev'i 

12 Tıp Fakültesi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

İL Görevin cinsi 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tecrübi Araştırma 
Protes 
Hemşire 
Histologi 
Hemşire 

» 

Hemşire 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

Lira K. 

6 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

000 
600 
500 
000 
250 
375 
325 
250 
025 
025 
025 
900 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Lira 

72 000 
19 200 
36 000 
36 000 
27 000 
16 500 
15 900 
15 000 
12 300 
49 200 
24 600 
10 800 

334 500 

13 Hukuk Fakültesi 

14 Edebiyat Fakültesi 

Profesör 

Profesör 

Uzman 

1 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 

3 900 

4 500 
4 500 
4 500 
4 000 
4 000 
3 000 
2 000 
2 400 
1 500 
1 400 
1 000 
800 
720 

12 

12 
6 
4 
12 
3 
4 
3 
12 
10 
12 
12 
12 
10 

46 800 

162 000 
54 000 
J8 000 
96 000 
12 000 
12 000 
6 000 
28 800 
30 000 
100 800 
12 000 
19 200 
7 200 

558 000 

15 Fen Fakültesi Profesör 

> 
» 

> 

Uzman 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 000 
4 500 
3 000 
5 000 
4 500 
4 500 
5 000 
5 000 
4 790 
2 500 

12 
12 
12 
3 
3 
6 
5 
6 
12 
12 

2.16 000 
54 000 
36 000 
15 000 
13 500 
27 000 
25 000 
30 000 
57 480 
30 000 

503 980 

( a Sayım : S ) 
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B. M. Ödeneğin nev'i 

16 iktisat Fakültesi 

17 Orman Fakültesi 

Görevin cinsi 

Profesör 

Profesör 
Uzman 

18 Yabancı Diller Okulu Uzman 
Okutman 

» 

Aded 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. A y Lira K. 

2 3 026 
1 2 000 

4 500 
2 500 

12 
12 

72 624 
24 000 

96 624 

18 000 
20 000 

38 000 

3 
1 
2 
1 
1 
1 

650 
700 
650 
650 
620 
600 

12 
12 
12 
8 
4 
9 

23 400 
8 400 
15 600 
5 200 
2 480 
5 400 

60 480 

ı>***u 
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Toplantı:! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : O 

1962 YILI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçesi 





İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karına Komisyonu mazbatası (1 /14 ) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 30 . 11 . 1961 

Kananlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1634-349.9 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 malî yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înonii 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı cari maisrafları 1961 yılma nazaran 2 214 183 lira fazlasiyk 
30 564 933 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık ıhaddizaıtında 2 291 237 lira ise de geçen yılın 
ödeneklerine nazaran bâzı tertiplerde vâki 77 054 liralık tenziller nazarı dikkate alınınca haikilki 
fazlalık yukarda belirtildiği üzere 2 214 183 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların müfredaitiyle gerekçe ve ilgili tertipleri aşağıda açıklanmıştır : 

Fazlalar : 
Lira 

1 112 400 201 nci maaşlar bölümünün Elektrik Maden Fakülteleriyle Teknik Okulu maaşları 
maddelerinde olup 263 sayılı Kanunla yapılmış olan zam ile fiilî kadroda vâki tahav-
viilden münbaisltir. 

646 304 202 nci ücretler bölümünde olup 263 sayılı Kanunla yapılmış olan zaım ile ibu yıl Maden 
Fakültesi kadrolarında vâki değişmeden meydana gelmiştir. 

6 000 206 neı bölümün Malkina, Elektrik ve Teknik Okulu maddelerinde olup 4598 sayılı 
Kanun gereğince ödenecek olan çocuk zammından tevellüdeıtimiştir. 

266 534 209 ncü bölümde olup maaş ve ücretler bölümündeki taihavvül neticesinde meydana 
gelmiş kanuni bir artıştır. 

4 000 221 nci bölümde olup emekli, dul ve yetim aylıklarına 279 ve 7148 sayılı kanunların 
gerektirdiği zamdan mütevellittir. 

45 000 301 nci büro giderleri bölümünün bâzı maddelerinde olup ödeneklerin yetişmeme
leri yüzünden artırılmıştır. 

4 000 304 ncü posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümünün 26 nci Maden Fakül
tesi telefon giderleri maddesinde olup (tedrisata Maçka'daki yeni binasında başlamış 
olan Maden Fakültesi için artırılmıştır. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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9 000 308 nci tedavi giderleri ve harcırahları bölümünde olup ödeneğin yetişmemesine bi
naen artırılmış/tır. 

10 000 432 nci beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezi her çeşit giderleri 
bölümünde olup ödeneğin yetişmemesine binaen artırılmıştır. 

40 000 436 nci Ziraat makinaları muayene ve araştırıma merkezi her çeşit giderleri bölümün
de olup ödeneğin yetişmemesine binaen artırılmıştır. 

114 500 451 nci yayın giderleri bölümünün 21 - 27 başka her çeşit giderleri maddesinde olup 
telif ve tercüme eserlerin sahiplerine ödenecek telif hakları, kâğıt ve klişe ücret
leri, baskı parailarmın karşılanması için arıtırılmışftır. 

19 499 452 nci bölümde olup Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol para
ları ile başka her çeşit giderlerinin karşılanması için artırılmıştır. 

14 000 453 ncü bölümün bâzı fakülteler maddelerinde olup yıl içinde iştirak edilecek kon
greler dolayısiyle artırılmıştır. 

2 291 237 Toplam 

Noksanlar 
Lira 

35 650 201 nci maaşlar bölümünün Rektörlük, inşaat, Mimarlık, Makina Fakülteleriyle açık 
maaşı maddelerinde olup ödenmekte Ibulunan istihkakların fazlaları almakla tenzil 
edilmiştir. 

3 404 202 nci holümün 26 nci Maden Fakültesi maddesinde olup fiilî durum ıdolayı'siyle Ibu 
miktar tasarruf edilmiştir. 

9 000 224 ncü bölümün 11 nci maddesinde olup Rektörlüğe îbağlı Hidrojeoloji Enstitüsünde 
yapılan işler nazarı dikkate alınarak (bu miktar Ibir tasarruf sağlanmıştır. 

25 000 307 nci bölümün 47 nci maddesinde olup tertip ve ödeneğin (bütçeden çıkari'lması ne
ticesinde meydana gelmiştir. 

4 000 453 ncü bölümün 27 nci maddesinde olup ıbu miktarın tasarrufundan ileri gelmiştir. 

77 054 Toplam 

YATIRIMLAR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı yatırım masrafları 1961 yılına naızaran 3 687 500 lira 
noiksaniyle 4 005 750 lira olacak tesibit ^edilmiştir. 

Noksanların müfredatiyle gerekçe ve ilgili tertipleri aşağıda açuklanmışltır : 

Noksanlar : 
Lira 

975 000 711 nci (Arsa satmalımı) bölümünde olup saıtmalmaeak arsaya göre <bu miktar ten
zil edilmiştir. . 

677 000 741 nci bölümün 10 neu (Bina yapımı) maddesinde olup Ibu yıl yapılacak inşaatın 
fazlası olduğundan düşülmüştür. 

(S. Sayısı : 6 ) 



Lira 

2 000 000 742 nci 'bölümde olup 7146 ısayılı Kanunla verilmiş 'olan yetkinin 'kuıllanıkaasına binaen 
tertip ve ödeneğin 'bütçeden çıkarılmasından ıhusule .gelmiştir. 

35 500 752 nci (Taşıt satmalıma) bölümünde olup taşıt (satmalınımıyaeağma toinaen tertip ile 
ödeneğinin bütçeden çılkaTilınaısmdau husule gelmiştir. 

3 687 500 Toplam 

GELÎR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Telknilk Üniversitesinin 1962 yılı gelirleri 1961 yılına nazaran 1 473 317 lira noksanı 
île 34 570 683 lira olarak taihmin edilmiştir. Bu noksanlık haddizatında 4 227 500 lira ise de ge
çen yıl ödeneklerine nazaran 'bâzı gelirlerde vâki zamlar nazarı dikkate alınınca 'hakiki noksanlık 
yukarda (belirtildiği üzere 1 473 317 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların miktarlariyle gerekçeleri aışağııda tertip sırasiyle açıklanmıştır : 

Fazlalar : 
l i ra 

2 754 183 1 nci ibölümün 1 nci (Yatırımlar dışındakiler için verilenler) maddesindedir. Üniver
site gelirinin cari (masraflara yetişmemesi dolayısiyle genel (bütçeden fou yıl da bu mik
tar fazla yardım yapılacağına binaen artırılmıştır. 

2 754 183 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

3 687 500 1 nci foölümün 2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesinde olup <bu miktar noksa-
niyle yatırım yapılacağına binaen fazlası düşülmüştür. 

50 000 2 nci (Harçlar) bölümündedir. Üniversitenin kendi gelirleri arasında en fazla gelir 
sağlıyan IJU 'bölüm mevzuu gelir, Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesine tevfikan 
kayıt, imtihan ve diploma harcı olanak öğrencilerden alınır. 1960 yılında 800 000 
liralık tahmin 203 559 lira noksanı ile tahakkuk <etıniş, 1961 de Ekim sonuna kadar 
390 882 liralık tahsilat yapılmış olmasından 1962 tahmini 50 000 lira noksan yapıl
mıştır. 

100 000 3 ncü (Çeşitli gelir) bölümünün 1 nci (Kitap satışından) elde edilenler, imaddesin
dedir. Döner sermaye ile idare edilen kitap satışından elde edilen gelir 1958 de 
107 000, 1959 da 121 000, 1960 da 139 000 lira 'olduğundan talimin 'bu kadar nok
sanı ile yapılmıştır. 

50 000 3 ncü (bölümün 2 nci (Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak ücret
ler) maddesindedir. Mesnedi 4936 sayılı Kanunun 55 nci ımaddesi olan (bu gelir ge
rek Üniversiteye ve gerekse Üniversiteye (bağlı Teknik Okuluna girecek aday öğren
cilerden Üniversite için Fakülte başına 'Teknik Okul için alman 10 liradan ibaret 
(harçtan elde edilir. Bu yıl Üniversiteye müracaat eden 3 685 öğrenci adayından 
131 430 lira, Teknik Okula müracaat eden 3 400 öğrenciden 34 000 lira lolmak üzere 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Lira 

ceman 165 430 liralık gelir elde edihnişıtir. 1960 ıtalısilâtı 182 170 liradır. Tahsilat sey
rine göre !bu ımilktar nolksan gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

340 000 3 ııcü 'böılümün 3 ncü (Muayene, tahlil ve iteerülbe -ücretleri) ımaddesindedir. Üniversi
temiz lâıboraıtuvar ve atelyelerinde yapılan işler ikarşılığmda ilgililerden alman pa
ralar 1958 de 303 000, 1959 da 326 000, 1960 da 477 000, 1961 in 8 nei ayında ise 
336 000 lira olduğundan 1962 geliri !bu 'miktar nokisaa tahinin edilınıişıtir. 

4 227 500 Toplam 

( S. Sayıcı : 6 ) 
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Rapor 

4.1.1962 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

istanbul Teknik üniversitesi bütçesini mahallinde tetkik etmiş ve lâzınıgelen zatlardan ge
rekli bilgiyi almış bulunuyoruz. 

Bütçe bölümlerine ait teklif ve temennilerimizi yapmadan önce bu üniversitemizin mühim 
bir problemi üzerinde durmak isteriz. Yüksek malûmları olduğu üzere, bu müessesemiz muh
telif teknik sahalara meslek adamı yani yüksek mühendis yetiştirmekle beraber öğretim üyele
rinin ve talebenin ilmî metotlarla araştırmalar yapmalarına imkân verecek bir yüksek ilim mü
essesesidir. Yüksek Mühendis Mektebinden üniversiteye inkılâbederken bilhassa bu mevzu üze
rinde durulmuştur. Bu böyle olunca büyük ölçüde meslek adamı yetiştirmek için kapılarını 
ardına kadar açmak mecburiyetinde kalınca bu vasfından kaybeder. 

Kaldı ki bâzı ihtisas konuları hariç, yabancı ülkelerden tahsil edip yurda dönenler de dâhil 
olduğu halde, birhayli yüksek mühendis yetişmiş bulunmaktadır. Buna mukabil sanayi, maden, 
münakalât, elektrik v. s. sahalarda çalışacak «Tekniklim» Teknik Okul mühendisler ve tekniker 
ihtiyaca tekabül etmekten uzaktır. Türk ve yabancı uzmanlar tarafından yazılmış raporlarda 
bu hakikate rastlamak mümkündür. 

Binaenaleyh Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Üniversite ile birlikte memleketin teknik ele
man ihtiyacını yeni baştan etüdetmesi lüzumu tavsiyeye değer buluruz. 

Teknik Üniversitenin muhtelif fakültelerinde gelişmeler vardır. Ancak Umumi Kütüpane bu 
gidişe uyanıamakta, oldukça fakir kalmaktadır. Enstitülerin araştırma vasıtaları da çok noksan
dır. öğretim üyelerinin ve talebelerin memleket işletmelerinde daha fazla tetkikat yapmalarında 
fayda vardır. 

Teknik Üniversite iktisat tedrisatının ve araştırmaların büyük teknik branşlara göre ayar
lanmasını talebenin memleketteki işletmeleri veya isletmecilerle daha fazla temasa geçirilmesini lü
zumlu görürüz. 

ÖĞRENCİ DURUMU 

1961 - 1962 öğrenim yılında üniversiteye 3 492 si Türk liseleri mezunu, 164 ü yabancı uy
ruklu, 3 ü emekli subay, 13 ü Fen Fakültesi, teknik okullar mezunu olmak üzere ceman 3 672 
üniversiteye bağlı Maçka'daki Teknik Okulunda 3 400 müracaat vukubulmuş bunlardan üni
versiteye 470, Teknik Okuluna da 260 öğrenci alınmıştır. 

Öğrenci durumu şöyledir 

Kakültesi 

İnşaat 
Mimarlık 
Makimi 
Elektrik 
Maden 

Tek. Okulu 

Halen 
mevcut 

768 
416 
734 
578 
274 

2 770 
1 280 

Bu yıl 
almanlar 

135 
50 

118 
112 
55 

470 
260 

Bu yıl nı 
zun olanh 

175 
54 
95 
90 
53 

467 
189 

C S. Sayısı : 6 ) 



~. 8 -
Zonguldak Maden Okulunda Teknik Okuluna iltihak ile okulun mevcudu 1 280 + 120 = 1 400 

olmuştur. 
Bütçenin daha iyi anlatılmasına yarıyaeak bu umumi izahtan sonra bölümlerde mevzuundaki te

mennilerinize geçelim. 
1. Üniversitenin en büyük derdi kitap mevzuudur. Mevcut ödeneklerin yetişmemesi yüzünden 

fakültelerce yayın plânına alınıpta halen bastırılmamış bulunan telif ve tercüme eserlerle doktora 
tezlerinin bir an önce bastırılarak öğrencilerin istifadelerine arz edilmeleri hususu 451 ııci bölümün 
21 - 27 nci maddelerindeki ödeneklerin artırılmasına vabeste bulunduğundan mezkûr ödeneklerin 
% 25 nisbetinde tezyitlerinin muvafık olacağı, 

2. Üniversiteye bağlı Maçka Teknik Okulu her yıl artan müracaat karşısında olup bugün üni
versite fakültelerine mütenazır olmak üzere mevcut şubelere ilâveten Zonguldak Maden Okulunun da 
iltihakı dolayısiyle öğrenci sayısı (1 400) olmuştur. Buna mukabil bina ve lâboratuvarlar mevcudu 
alamaz hale gelmiştir. Gerek okulun ve gerekse bu yıl tedrisatını yeni binasında yapmaya başlamış 
bulunan Maden Fakültesi ile Üniversitenin inkişafını temin bakımından alınmasına üniversitece 
karar verilmiş bulunan Maçka binalarının arkasındaki Vakıflara ait arsanın satış muamelesinin 
kuvvei karibeye gelmiş bulunması memnuniyetle müşahade edilmiş, tamamı 8 milyon civarında bu
lunan mezkûr arsanın alınabilmesi için 1962 yılı bütçesinin 714 nci bölümüne 1 milyon liranın ilâ-
vesi lâzım gelmiştir. 

Aksi takdirde mevkii dolayısiyle bu arsa eşhas tarafından alınarak üniversitenin inkişafına set 
çekilecektir. 

3. Üniversitenin bina yapımı bölümü olan 741 ııci bölümdeki ödenek de gayrikafidir. Şöyleki; 
a) İnşaat Fakültesi Hidrolik lâboratuvarı Oümüşsuyu binasmdadır. Mezkûr binada tedrisatta 

bulunan Makina ve Elektrik fakülteleri bu lâboratuvar yüzünden kendi tesisatlarını ikmal edeme
mek durumunda oldukları gibi İnşaat Fakültesi de kendisinden ayrı bir binada kurulmuş bulunan 
bu lâboratuvar yüzünden müşkülâtla karşılaşmaktadır. 

Bu lâboratuvarm boşaltılması Makina ve Elektrik fakültelerine yararlı olacağı gibi İnşaat Fa
kültesi de kendi yanında kuracağı bu lâboratuvardan daha müspet bir şekilde faydalanacaktır. 

Üniversitenin Merkez binasının arkasında kurulacak ve tamamı 1 milyon liraya mal olacak bu 
lâboratuvar için bu yıl bütçeye 500 000 lira konulması, 

b) Halen natamam vaziyette bulunan Maçka Silâhanesimn Maden Fakültesi olarak inşası 
için şimdiye kadar mıuhtelif kanunlarla mecmu 14 küsur milyon liralık ödenek: verilmiş ise de 
1961 yılı için verilmiş bulunan 2 milyon lira da Mayıs 1961 ayı içinde bitmiş ve /înütaahhidin '{ı 
kalmamıştır. Halbuki binanın ancak yarısı oturulabilir hale geldiği, başta kütüphane, 'lâboratu
var ve a'telyeler olmak üzere Fakültenin pek çok kısımları henüz ikmal olunaımadığı, buna mu
kabil Fakültenin inkişaf projesi AID nin büyük allâkasmı ve Maliye Bakanlığının da 'tasvibini 
kazanmış ive Fakültede kurulması kararlaştırılan izabe, cevher (hazırlama ve petrol lâboratuvarla-
rınm malzemesini karşılamak; üzere 525 000 dolarlık bir yardım teinin edildiği ve 1962 ilk ayınm 
bu Marttan itibaren verilmesi karar altına alman bu malzeme ile Amerika'dan izabe saıhajsmda ge
tirilecek 3 Amerikallı Profesörün çalışmalarının aıueak lâboratuvar tesislerinin 1962 senesi için
de alınmasına bağlı bulunduğundan mezkûr bölüme bu maksatla 1 (milyon liranın ilâvesi, 

c) Zonguldak Maden Teknik Okulunun İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okuluna bağlan
ması dolayısiyle Teknilk Üniversiteye devrolunaıı Zonguldak tesislerinin başta Maden Mühendisi 
namzedi öğrenciler olmak üzere Teknik Üniversitenin diğer Fakültelerinin daimî staj merkezi ha
line sokulması I. T. Ü. Senatosunca 'tasvip görmüş ve ayrıca ida Sayın Millî Eğitim Bakanı ile 
Başbakan ve Başbakan Yardımcısı taraifmdan hararetle desteklenmiş ve bu maksat için de Teknik 
Üniversite bütçesine 1962 yılı için 300 000 lira konulm'ası istenmiştir. 

Bu para ile Zonguldak'taki iokul binası, lojmanlar ve spor Salonu binaları restore edilecek ve 
1962 yazından itibaren Üniversitemizin ve hattâ Teknik Öğretimin pek mühim bir derdi olan staj 
mevzuu kısmen olsun hal yoluna girecektir. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Bidayette 150 - 200 talebenin hoca ve asMaulaıiiyle rahatça 'barınabilecekleri ilk tesisleri, mev

cudun restorasyonu yolu ile temin olunacaik, ayrıca da tesislerin gelecekte geliştirilip yeni tesis
lerin kurulması için plânlar hazırlanacaktır. 

Zonguldak'ta böyle bir tatbikat merkezi ihdas olunduğu talkdirfde her sene Fakültemize 35 000 
liraya mal olan Jeoloji Arazi tatbikatı ve Topografya kursları (badema Zonguldak'ta yapılacak 
ve hep- bakımdan talebe içdn faydalı olacağı gibi Zonguldak vilâyeti için ide ayrıca kültürel ve eiko-
nomik bir fayda temin edecektir. 

Bunun içinde işbu bölüme 300 000 liranın eklenmesi bu suretle (bölüm ödeneğinin 1 000 000 
ilâvesiyle 2 828 000 lira olarak kabulünü. 

Yüiksek komisyona arz ederiz. 

Raportörler 

Adana Ankara Aydın Hatay 
Hasan Aksay Muhlis Ete ismet Sezgin Sekip İnal 

Kocaeli Yozgat 
Lûtfi Tokoğlu Celâl Sungur 

( S. Sayısı : 6 
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*"" Karma Bütçe Komisyonu mazbatası *" 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu .;' , 1 , 196,2 

Esas No : 1/14 
Karar No : 7 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1961 tarihli ve 
71-1634/3499 sayılı yazısiyle gönderilen kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanı, Rektör ve Dekanlar, 
Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
2 214 183 lira fazlasiyle 30 564 933 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin mucip sebepleri gerekçede mufassalan izah edil 
mistir. 

Raportörün raporu okunduktan ve Üniversitenin faaliyeti ile ilgili olarak serd edilen mütalaa 
lar Ve sorulan sualler ilgililer tarafından cevaplandırıldıktan sonra maddelerin müzakeresine ge» 
çildi. 

Bölüm ve maddelere mevzu bulunan ödenekler incelendikte; Maden Fakültesi için getirtilecek 
iki ecnebi profesörün ücreti karşılığı olarak 204 ncü bölümün 16 ncı Maden Fakültesi maddesine 
144 000 lira, 

451 nci yayın giderleri bölümüne, yeni neşriyatın takibedilmesini ve lüzumlu kitapların temini 
maksadiyle, 264 500 lira ilâvesi u;/gun görülmüş ve bu ilâvelerle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
komisyonumuzca 30 973 433 lira olarak kabul edilmiştir, 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yüa nazaran 3 687 750 
İka noksaniyle 4 005 750 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yatırımların tetkiki neticesinde Maçka Teknik Okulunun her yıl artan öğrenci sayısuım 
ihtiyacının karşılanmasını temin maksadiyle okul civarında vakıflara ait bulunan arsanın satın-
alınarak buraya bir bina yaptırılması üniversite tarafından kararlaştırılmış olduğundan bu 
maksatla 711 nci arsa satmalımı bölümüne 975 000 lira, 

Üniversitenin merkez binasının arkasında kurulacak olan lâboratuvar için 500 000 lira, Maden 
Fakültesinin noksan lâboratuvarlannın ikmali ve tanzimi için 1 000 000 lira ve Zonguldak Teknik 
Okulundan devralman binaların tanzim ve ikmali için de 300 000 lira ki ceman 1 800 000 liranın 
741 nci bölümün 10 ncu bina onarımı maddesine ilâvesi uygun görülmüştür. 

Bu ilâvelerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 6 780 750 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde yapılan ilâvelerin karşılığı olarak 3 ncü çeşitli vairdat 

bölümünün 3 ncü muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri maddesine 72 000, 4 ncü diğer çeşitli 
varidat maddesine de 73 000 lira ilâve edilmek suretiyle 145 000 lirası üniversitenin kendi 
varidatiyle ve mütebakisi de Hazine yardımına ilâve edilmek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
da komisyonumuzca 37 754 183 lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir : 

Yapılan zam ve tenzillerin neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen ve diğer 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere'Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Tabiî Üye 
Elâzığ Ankara Balıkesir Söz hakkım baki * 

Ö, V. Samç î. Seçkin C> Bilgehan F. Kuytak 

( S. Sayısı - 6 > 



— 11 _ 
Tabiî Üye 

Söz hakkım baki kalmaik 
üzere 

H, Tunçkanat 

Ankara 
H. 0. Btkata 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. önder 

istanbul 
S. Baykam 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Marag 
A. Karaküçük 

Adana 
II. Aksay 

Ankara 
M. Ete 

•Gümüşane 
Söz hakkım saklı 

S. Savacı 

istanbul 
Söz hakkım maahfuz 

A. Oğuz 

Konya 
M, Kıkç 

(Muğla 
Turan Şahin 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz 

M. Vural 

Amasya 
M. Zeren 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Hatay 
A. S. Hocaoğhı 

(imzada bulunamadı) 

İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
R, Özal 

Sakarya 
T. Kapantı M. 

! 
Yozgat 

C. Sungur 

(Sinop 

Ankara 
N. Ağımaslı 

Balıkesir 
K. özta§ 

'Hatay 
Ş. İnal 

Kırşehir 
Söz hakkım baki 

A. Bilgin 

ıMaraş 
E. Kaplan 

Sürt 
Alicanoğlu A. Yasa 

(S. Sayısı: 6) 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

İstanbul Teknik /"uirersıfesi 1902 ı/ıh bütçe 
I; anının I asar ışı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 30 564 933 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 4 005 750 lira ödenek verilmiştir 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
34 570 683 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 , 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu-
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktanlacak 
ödenekten;. 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 

BÜTÇE KOMİSiYOMTNrX I >EOİ STİRİŞİ 

İstanbul Teknik t ıtırı rsitcsl LlJ(S:J yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1062 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 30 973 433 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 6 780 750 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —- İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 754 183 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

sn : li 
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Hü. 

yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
T. Fcyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adalet Bakam 
S. Kuruiluoyht 
İçimleri Bakam 
A. Topaloğht 
'.Maliye Bakam 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Pahsiİl 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oval 
Çalışma Bakam 

B. Ecevil 
Basm-Yaym ve Turizm 

Bakam 
K. Evliya oğlu 

.Devlet Bakanı ve 
1 »aşbakan Yardımeısı 

A. Eyidoğmı 
Devlet Bakanı 

. i . Doyan 
Devlet Bakanı 

AT. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
.Millî Eğitim Bakam 

fi. İncesulu 
Ticaret Bakam 

/. G'ursan 
(Jümrük ve Tekel 

Bakam 
$. P'idatoğlu 

riaştırma Bakanı 
C. Ahyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelİklms 

İmar ve İskân Bakanı 
M, Güven 

B. Ivu. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 



B. 

201 

* 

202 

203 
204 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

A/ l -

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzman
larla bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

- 1 4 -
CETVELÎ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

414 200 
1 427 000 
1 106 800 
1 627 600 
1 065 000 

898 800 
2 129 g00 

11 600 

8 680 800 

1 375 160 
1 124 928 

290 304 
1 843 656 
1 008 192 

857 904 
855 456 

7 355 600 

358 100 

223 600 
216 000 
140 000 
335 700 
196 200 
115 000 
72 000 

1 298 500 

1962 yılı 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

412 500 
1 418 000 
1 100 000 
1 617 000 
1 108 000 

900 000 
3 198 000 

4 050 

9 757 550 

1 660 000 
1 200 000 

311 000 
1 990 000 
1 075 000 

854 500 
908 000 

7 998 500 

358 100 

223 600 
216 000 
140 000 
335 700 
196 200 
115 000 
72 000 

1 298 500 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

412 500 
1 418 000 
1 100 000 
1 617 000 
1 108 000 

900 000 
3 198 000 

4 050 

9 757 550 

1 660 000 
1 200 000 

311 O00 
1 990 000 
1 075 000 

854 50C 
908 000 

7 998 500 

358 100 

223 600 
216 000 
140 000 
335 700 
196 200 
259 000 
72 000 

1 442 500 

(S. Sayısı * 6 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ecUlen 
Lira Lira 

11 

11 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 
30 

zammı 
inşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memur* 
lan çocuk zammı 
Makina Fakültesi memur
ları çocuk zammı 
Elektrik Fakültesi memur
ları çocuk zammı 
Maden Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Teknik Okulu memurları ço
cuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

5 000 

7 500 

6 000 

10 000 
* 

4 500 

5 000 

3 000 
7 000 
8 000 

56 000 

5 000 

7 500 

6 000 

12 000 

o 000 

5 000 

6 500 
7 000 
8 000 

62 000 

5 000 

7 500 

6 000 

12 000 

5 000 

5 000 

6 500 
7 000 
8 000 

62 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad» 
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli % 25 giriş ke-

4 5( 4 500 4 500 

12 
13 
14 
15 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi * 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

892 602 
170 574 
48 000 
59 000 
60 000 

1 232 176 

L 154 150 
177 560 
48 000 
59 000 
60 000 

1 498 710 

1 154 150 
177 560 
48 000 
59 000 
60 000 

1 498 710 

S, Sayısı ; 6 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 36.1 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
19 550 

41 121 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 36! 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 361 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

7458 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek kasa tazminatı 
4936, 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
üniversite tazminatı 

1 800 1 800 1 800 

İnşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

513 600 
396 000 
612 000 
405 600 
309 600 

2 236 800 

513 600 
396 000 
612 000 
405 600 
309 600 

2 236 800 

513 600 
396 000 
612 000 
405 600 
309 600 

2 236 800 

Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
Yurt içinden ve dışından 
konferans için getirilecekle
rin ücret ve yolluklariyle 
başka giderleri 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi ge
reğince verilecek ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 

20 000 

110 000 

24 000 

110 000 

24 000 

110 000 

10 000 
100 000 

10 000 
60 000 

1 000 
100 000 

10 000 
60 000 

1 000 
100 000 
10 000 
60 000 

H, Savısı : fi ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı HüktLmetge Komiâyonoa 

ödeneği istenen kabul edilen 
M, ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

15 Elektrik » 50 000 50 000 50 000 
16 Maden » 50 000 50 000 50 000 

Bölüm toplamı 280 000 271 000 271 000 

İkinci kısım toplamı 21 675~397 23 662 581 23 806 581 

Üçüncü kısım - Yönetimi 
giderleri 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 

43 

44 

45 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiy 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 
Rektörlük döşeme 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

e 
kırtasiye 

» 
» 
» 
» 
» 

döşeme 
» 
» 
» 
» 
» 

Rektörlük demirbaş 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 
Rektörlük öteberi 

demirbaş 
» 
» 
» 
» 
» 

liderleri 
İnşaat Fakültesi öteberi gi
derleri 
Mimarlık Fakültesi öteberi 
giderleri 
Makina Fakültesi öteberi gi
derleri 
Elektrik Fakültesi Öteberi 
giderleri 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 
5 000 
3 000 
4 000 
4 000 

50 000 
10 000 
6 250 
5 000 
3 750 
3 750 
5 000 

15 000 
12 500 
90 000 

7 500 

6 750 

55 000 

9 000 

f> 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 
5 000 
3 000 
4 000 
4 000 

50 000 
10 000 
ö 250 
5 000 
3 750 
3 750 
5 000 

30 000 
12 500 
90 000 

7 500 

t> 750 

55 000 

9 000 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 
5 000 
3 000 
4 000 
4 000 

50 000 
10 000 
6 250 
5 000 
3 750 
3 750 
5 000 

30 000 
12 500 
90 000 

7 500 

(i 750 

5f> 000 

9 000 

( S, Sayısı : Ğ ) 



1961 
yılı 

ödeneği 
Lira* 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira M. ödeneğin çeşidi 

46 Maden Fakültesi öteberi gi
derleri 10 000 20 000 20 000 

47 Teknik Okulu öteberi gider-

50 
60 

.. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
! 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 
22 

23 

24 

leri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Olculu 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Rektörlük posta ve telgraf 
giderleri 
inşaat Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Makina Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Elektrik Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Maden Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Teknik Okulu posta ve tel
graf giderleri 
Rektörlük telefon giderleri 
İnşaat Fakültesi telefon gi
derleri 
Mimarlık Fakültesi telefon 
giderleri 
Makina Fakültesi telefon gi
derleri 

22 500 
180 000 
400 000 

~" 939 375 

12 000 
3 600 

* 3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

10 000 

38 350 

5 000 

I 250 

J 250 
it'y**} •• 

1 250 

1 250 

1 500 

2 000 
75 000 

2 000 

2 000 

2 000 

22 500 
200 000 
400 000 

984 375 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

10 000 

38 350 

5 000 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 

.1 500 

2 000 
75 000 

2 000 

2 000 

2 000 

22 500 
200 000 
400 000 

984 375 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

10 000 

38 350 

5 000 

1 250 

1 250 

1 250 

L 250 

1 500 

2 000 
75. 000 

2 000 

2 000 

2 000 

(S, Sayısı s 6 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyono» 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

25 Elektrik Fakültesi telefon 
giderleri 2 000 2 000 

26 Maden Fakültesi telefon gi
derleri 4 000 8 000 

27 Teknik Okulu telefon gider
leri 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 106 500 110 500 

10 
21 

22 

23 

24 

25 
< 

26 

27 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

51 

Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 

.Rektörlük muvakkat vazife 
yolluğu 
înşaat Fakültesi muvakkat 
vazife yolluğu 
Mimarlık Fakültesi muvak
kat vazife yolluğu 
Makina Fakültesi muvak
kat vazife yolluğu 
Elektrik Fakültesi^ muvak
kat vazife yolluğu 
Maden Fakültesi muvakkat 
vazife yolluğu 
Teknik Okulu muvakkat va
zife yolluğu 
Rektörlük ecnebi memleket
ler yolluğu 
înşaat Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 
Mimarlık Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 
Makina Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 
Elektrik Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 
Maden Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 
Teknik Okulu ecnebi mem
leketler yolluğu 
Rektörlük ecnebi profesör 
ve uzman yolluk ve sair gi
derleri 

63 675 

750 

15 000 

9 000 

7 500 

10 000 

7 500 

9 000 

5 000 

24 000 

125 000 

90 000 

125 000 

105 000 

90 000 

25 000 

12 000 

63 675 

750 

15 000 

9 000 

7 500 

10 000 

7 500 

9 000 

5 000 

24 000 

125 000 

90 000 

125 000 

105 000 

90 000 
-

0 

12 000 

63 675 

750 

15 000 

9 000 

7 500 

10 000 

7 500 

9 000 

5 000 

24 000 

125 000 

90 000 

125 000 

105 000 

90 000 

9 

12 000 
(& Sayısı s 6) 

2 000 

8000 

6 000 

110 500 
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M. ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
liüktinıetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

52 inşaat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 

53 Mimarlık Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzman yolluk 

• ve sair giderleri 
54 Makiııa Fakültesi ecnebi 

profesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 

55 Elektrik Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 

56 Maiden Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve 
sair giderleri 

57 Teknik Okulu ecnebi profe
sör ve uzman yolluk ve sair 
giderleri 

72 İnşaat Fakültesi yurt iyi 
araştırma ve inceleme yol
luk ve sair giderleri 

73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luk ve sair giderleri 

74 Makiııa Fakültesi yurt içi 
araştırına ve inceleme yol
luk ve sair giderleri 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luk ve sair giderleri 

76 Maden Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luk ve sair giderleri 

77 Teknik Okulu yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluk ve 
sair giderleri 

Bölüm toplamı 

5 00o 

10 000 

20 

12 

15 

000 

ooo 

000 

5 000 

35 000 

22 500 

35 ooo 

25 000 

35 OOO 

30 000 

909 250 

5 000 

!() 000 

20 ooı; 

12 000 

5 000 

5 000 

35 oo(i 

22 500 

35 000 

25 000 

35 O0( 

2.0 000 

884 250 

5 000 

10 000 

20 000 

12 000 

15 000 

5 000 

35 ooo 

22 500 

25 000 

25 000 

25 000 

30 000 

884 250 

4598 sayılı Kanun gereğin 
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 6 000 15 000 15 000 

is1. Sayısı : f.'i 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
9 000 

19 000 

2 082 150 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
9 000 

19 000 

2 115 150 

için 
Komisyonca 
kabul edlen 

Lira 

LO 000 
9 000 

19 000 

2 115 150 

M. Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
71 Taşıt işletme giderleri 
72 Taşıt ona Tin a giderler i 

Bölüm toplamı 

Üeüncii kışını toplamı 

Dördüncü htsi)n - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 10 000 10 000 10 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 

30 G-eri verilecek paralar 1000 1000 1000 
40 'Mahkeme hare ve giderleri 7 500 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 8 500 8 500 8 500 

Vergi ve resimler 10 000 10 000 10 000 
420 Lâboratuvar ve atelyeler iş

letme giderleri 
12 İnşaat Fakültesi 100 000 100 000 100 000 
ll-i Mimarlık » 30 000 30 000 30 000 
14 Makina . » 360 500 :i00 500 360 500 
15 Elektrik » 250 000 250 000 250 000 
16 Maden » 160 000 160 000 160 00C 
17 Teknik Okulu 130 000 130 000 130 000 

Bölüm toplamı 1 030 500 1 030 500 1 030 500 

421 İnşaat Fakültesi Zemin Me
kaniği Araştırma Kurumu 
her çeşit giderleri 6 300 6 300 6 300 

422. Mimarlık Fakültesi Yapı 
* Araştırma Kurumu her çeşit 

giderleri " 40 500 40 500 40 500 

( S. Sayısı' : 6 '> 
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1961 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira Ödeneğin çeşidi 

İnşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her çe
şit giderleri 5 400 6 400 5 400 
Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu her çe
şit giderleri 20 700 20 700 20 700 
Unesco teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi 1. T. Ü. ye 
verilen Sismoloji Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 63 000 
t T. Ü. Sivil Havacılık Ens
titüsünün her çeşit giderleri 36 000 
î. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit giderleri 36 000 
t T. Ü. Hidrojeoloji Ensti
tüsü her çeşit giderleri 72 000 
Motorlar Enstitüsü her çe
şit giderleri 45 000 
Malzeme ve İmal Usulleri 
Enstisüsü her çeşit giderleri 49 500 
Türk Gemi Endüstürisini ç 

İlerletme Enstitüsü her çeşit >i? 

giderleri 49 500 49 500 49 500 
Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi * 
her çeşit giderleri 90 000 
Cigre Türkiye Merkezi her 
çeşit giderleri 2 000 
Elektroteknik Kurumu her ""''* 
çeşit giderleri 6 300 
Telekomünikasyon Enstitüsü V " 
her çeşit giderleri 4 500 
Ziraat Makinaları Muayene ,". -
ve Araştırma Merkezi her e r 

çeşit giderleri 90 000 
Türk Otomatik Kontrol Ku* * ? 

rumu her çeşit giderleri 4 500 

T S. Sayısı; 6) 

63 000 

36 000 

36 000 

72 000 

45 000 

49 500 

63 000 

36 000 

36 000 

72 000 

45 000 

49 560 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

130 000 

4 500 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

130 000 

4 500 



- » 2 3 -

M, 

12 
16 
17 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ödeneğin çeşidi 

Yabancı Diller Okulu her 
çeşit giderleri 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Topografya ve Jeoloji kamp
ları her çeşit giderleri 
înşaat Fakültesi 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abo
ne 
înşaat Fakültesi satınalma 
ve abone 
Mimarlık Fakültesi satınal
ma ve abone 
Makina Fakültesi satınalma 
ve abone 
Elektrik Fakültesi satınalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satınalma 
ve abone 
Teknik Okulu satınalma ve 
abone 
Rektörlük başka her çeşit 
giderleri 
inşaat Fakültesi başka her 
çeşti giderleri 
Mimarlık Fakültesi başka 
her çeşit giderleri 
Makina Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Elektrik Fakültesi başka 
her çeşit ejderleri 
Maden Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Teknik Okulu başka her çe
şit giderleri 

Bölüm toplamı 

{S. Say 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

110 000 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

93 000 

180 000 

216 000 

84 000 

222 000 

144 000 

90 000 

192 000 

1 621 000 

ısı: 6) 

1962 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

110 000 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

93 000 

200 000 

240 000 

92 500 

245 000 

160 000 

100 000 

205 000 

1 735 500 

İl için 
Komisyon» 
kabili edilen 

Lira 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

110 000 

70 000 

75 000 

52 000 

105 000 

65 000 
~ ,J - * <» t v j 

65 000 

98 000 

240 000 

290 000 

110 000 

290 000 

190 000 

120 000 

230 000 

2 000 000 
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Ödeneğin çeşidi 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketle
re gönderileceklerin yolluk* 
lariyle başka her çeşit gi
derleri 
İnşaat .Fakültesi 
Mimarlık » 
Maklııa » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
24 000 
45 000 
35 000 
30 000 

1 

159 001 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 
Rektörlük Milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma 
payı 
Rektörlük kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
İnşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
Mimar Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
M a kin a Fakültesi Kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak ede 
çeklerin yolluk ve giderleri 
Teknik Okulu kongre ve 
konferanslara iştirak ede 
çeklerin yolluk ve giderleri 

12 000 

1.0 000 

20 000 

12 000 

20 000 

13 000 

13 000 

8 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

178 500 

12 000 

10 000 

20 000 

15 000 

24 000 

17 000 

1.6 000 

4 000 

32 500 
30 000 
45 000 
35 000 
30 000 
8 000 

32 500 
30 000 
45 000 
35 000 
30 000 
6 000 

178 500 

12 000 

10 000 

20 000 

15 000 

24 000 

17 000 

16 000 

4 000 

Bölüm toplamı 108 000 118 000 118 000 

( S; H&ym) •. 6 ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

459 Spor giderleri 25 000 25 000 25 000 
476 Kurslar genel giderleri 15 000 15 000 15 000 
477 115 sayılı Kanun gereğince 

ilmî inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 250 000 250 000 250 000 

Dördüncü kısım toplamı 4 088 201 4 282 200 4 546 700 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1957 - 1960 yılları borçlan 
20 1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım, - Yardımlar 

601 Muhtaç öğrencilere yapıla
cak yardımlar ve verilecek 
burslar 

11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

602 Teknik Üniversite ve Tek
nik Okulu talebe birlikleri
ne yardım 

11 Üniversite Talebe Birliği 

1 000 1 000 1 000 

1 1 1 
1 1 1 

1 002 

2 

18 000 
18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 
25 000 

108 500 

18 000 
18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 
25 000 

108 500 

18 000 
18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 
25 000 

108 500 

4 000 4 000 4 000 

1 002 

2 

1 002 

2 

(S. Sayısı : 6 ) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Teknik Okulu Talebe Birliği 

Bölüm toplamı 

Talebe kantinlerine yardım 
Memur kantinine yardım 
memur ve müstahdemlere 
öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

tkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 000 

6 000 

225 000 

164 500 

504 000 

21 675 397 
2 082 150 
4 088 201 

1 002 
504 000 

28 350 750 

2 000 

6 000 

225 000 

164 500 

504 000 

23 662 581 
2 115 150 
4 282 200 

1 002 
504 000 

30 564 933 

2 000 

6 000 

225 000 

164 500 

504 000 

23 806 581 
2 115 150 
4 546 700 

1 002 
504 000 

30 973 433 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

I - Küçük onarmalar 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

300 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

300 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

300 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

XS. Sayısı : 6) 
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M. ödeneğin çeşidi 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

I I - istimlâk ve satınalmalar 
Arsa satmalımı 

V - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yapı ve onarım (Bina ya
pımı) 
Bina yapımı 
özel kanun gereğince yapı
lacak Maden Fakültesi bina-
lariyle lâboratuvarlarınm te
sis ve inşası 
VIII - Makina ve teçhizat 
Makina teçhizat satmalımı 
ve onarımı 
Rektörlük yeni makina ve 
teçhizat satmalımı ve ona-

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 000 

1 705 000 
0 

2 000 000 

rımı 
inşaat Fakültesi yeni maki
na ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 
Mimarlık Fakültesi yeni ma
kina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 
Makina Fakültesi yeni ma
kina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 
Elektrik Fakültesi yeni ma
kina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 
Maden Fakültesi yeni maki
na ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 
Teknik Okulu yeni makina 
ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 

Bölüm toplamı 

Taşıt satmalma 

Yatırımlar toplamı 

170 000 

430 000 

55 000 

648 000 

550 000 

250 000 

360 000 

2 463 000 

35 500 

7 693 250 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

170 000 

430 000 

55 000 

648 000 

550 000 

250 000 

360 000 

0 

25 000 1 000 000 

1 028 000 2 828 000 
0 0 

o 

170 000 

430 000 

55 000 

648 000 

550 000 

250 000 

360 000 

2 463 000 2 463 000 

0 

4 005 750 6 780 750 

* ( S. Sayısı : 6 ) 
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B CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
G-elirin çeşidi Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 25 010 749 27 764 932 28 028 432 
Yatırımlar için verilenler 7 693 250 4 005 750 6 780 750 

Bölüm toplamı 32 703 999 31 770 682 34 809 182 

Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 800 000 750 000 750 000 

Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen
ler . 250 000 150 000 150 000 
Giriş ve sıralama imtihanla
rında ilgililerden alınacak 
ücretler 250 000 200 000 200 000 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli varidat 

Bolüm toplamı 

Bağışlar 

Eski yıllardan devredilen 
nakit 

GENEL TOPLAM 

940 000 
100 000 

1 540 000 

1 

1 000 000 

36 044 000 

600 000 
100 000 

1 050 000 

1 

1 000 000 

34 570 683 

672 000 
173 OOO 

1 195 000 

1 

1 000 000 

37 754 183 

(S. Sayı»! : «) 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A . 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

D CETVELİ 

i>. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Rektörlük Bürosu 

o Sekreter (Yabancı dil bilir) 
4 Sekreter 

Genel Sekreterlik 

6 Spiker 
6 Teknisyen (Eadyo bakım) 
5 Basımevi Memuru 

Satmalına ve Tahakkuk 

6 Daktilo 
6 Memur 

Zatişleri Müdürlüğü 

Memur 

6 » 
8 » 
9 Memur 

950 
800 

600 
600 
700 

600 
«00 

950 
100 
700 
600 
450 
400 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yazıişleri Müdürlüğü 

4 Memur (Yabancı dil bilir) 
5 Daktilo » •» 
5 » » » 
6 Memur 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
6 Memur 

11 Daktilo 

1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
700 
600 
700 
600 
300 

Kütüphane Müdürlüğü 

5 Daktilo (Yabancı dil bilir) J 
6 Memur 1 
9 » 1 
9 Daktilo 1 

Muhasebe Müdürlüğü 

3 Memur 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
7 Daktilo 

11 Dağıtıcı 
1.1 Hademe 

700 
600 
400 
400 

L 

2 
« 
f» 

4 
2 
1 
1 
1 
1 

16 

950 
SOO 
700 
600 
500 
450 
500 
300 
350 

(S. Sayısı ı 6 ) 



D. Memuriyetin nev'i Aded 
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Ücret I D. 

1 250 
1 100 
1 100 

700 
600 

1 250 
450 
500 

Merkez Bakım Servisi 

1 Yüksek Mühendis (Statikçi) i 1 750 
1 » » (Tesisatçı) 1 1 750 
1 » Mimar 1 1 750 
1 » » (Dekoratör) 2 1 100 
1 Sürveyan 1 1 100 

1 Yüksek Mühendis veya Mimar 1 1 750 
1 » Mimar 4 1 750 
1 Yüksek Mühendis (Statikçi) 1 1 750 
1 » » (Tesisatçı) 2 1 750 

1 Başsürveyan 1 
2 Yüksek Mimar (Dekoratör) 1 
2 Ressam 1 
5 Sekreter 1 
6 Daktilo 1 
1 Şef Teknisyen 1 
8 Memur 1 
7 Daktilo 1 

4 Elektrik Tesisatçısı 
4 Telefon » 
6 Usta 

10 » 
12 » 

6 Kaloriferci Ustası 1 
10 Kaloriferci 1 
11 » 3 
12 » 1 

7 Boyacı ve Badanacı 1 
9 Santralci 1 

10 » 1 
9 Bahçıvan 1 

10 » 1 
9 İtfaiyeci 2 
9 » 1 

11 Başhademe 2 
12 Hademe 3 
13 » 4 

10 Bekçi 1 
12 » 2 
13 » 4 
11 Kapıcı 1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

800 
800 
600 
450 
350 
250 
600 
350 
300 
250 

500 
400 
350 
400 
350 
400 
400 
300 
250 
200 
350 
250 
200 
300 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
5 
5 
9 
5 
5 
8 
12 
12 
13 

1 
4 
5 
6 
7 
6 
12 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

7 Hastabakıcı 
10 » 
7 Şoför 

1 
1 
1 

58 

500 
350 
500 

Sismoloji Enstitüsü 

Mühendis (Sismolog) 
» » 

Teknisyen (Sismolog taşrada) 
» ( » merkezde) 

Sismoloji Uzman Yardımcısı 
(Yabancı dil bilir) 
Teknisyen (Elektrik) 

» (Mekanik) 
> (Harita 
» 

Desinatör 
Jeolog Yardımcısı 
Sekreter (Yabancı dil bilir) 
Memur 
Laborant (Merkezde) 
Hademe (Taşrada) 

» (Merkezde) 
» (Taşrada) 

23 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

Şef Teknisyen 
Teknisyen 

» 

Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Hademe 

Teknik Haberleşme Merkezi 

Şef Teknisyen 
Teknisyen 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 

1 250 
1 100 
1 100 
800 
700 
700 
400 
700 
700 
450 
250 
250 
200 

250 
800 
700 
600 
500 
600 
251 

250 
800 

(S. Sayısı: 6 ) 



D. 

5 
6 
7 
8 

1 
3 
4 
5 
5 
5 
7 
8 

12 

2 
3 
5 

15 

6 
4 
1 

1 
2 
1 
2 

Memuriyetin nev'i Ac 

Teknisyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

» 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Hidrojeolog Teknisyen 
Teknisyen 
Memur 

» 
Kütüphaneci (Y. dil bilir) 
Arşivci 
Şoför 

» 
Hademe 

led 

4 
1 
1 
l 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 2 
1 
2 

11 

Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 

Memur 
Teknisyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Hademe 

1 
1 
1 
1 

4 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 

İNŞAAT FAKÜLTESİ 

Teknisyen 
Şef teknisyen 
Yapı Elemanları Teknisyeni 
Şef Teknisyen 

1 
1 
1 

3 

33 
2 
2 
1 

— 31 — 
Ücret 

700 
600 
500 
450 

1 250 
950 
800 
700 
700 
700 
500 
450 
250 

l 100 
950 
700 
250 

600 
800 

1 250 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

D. 

6 
o o 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
9 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
12 
13 
12 
12 
13 

1 
2 

Memuriyetin nevi 

Usta 
Baraj Model Teknisyen; 
Teknisyen 
Desinatör 
Laborant 
Memur 
Marangoz Ustası 
Makina Ustası 
Duvarcı Ustası 
Kârgir Model Ustası 
Tesisler Teknisyeni 
Usta 
Modelci 
Usta 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Fooğrafçı 
Laborant 
Usta 
Teknisyen 
Memur 
Laborant 
Ozalitçi 
Usta 

» 
Topoğraf 
Laborant 
Usta 
Laborant 
İşçi 

Hademe 
» 
» 

Bekçi 
Bekçi 

Zemin Mekaniği 

Araştırma Kurumu 

Şef Teknisyen 
Mütehassıs Teknisyen 

Aded 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
o 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
3 
3 
4 
6 
1 
3 

111 

1 
1 

2 
.i 

Ücret 

600 
950 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
600 
400 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
250 
200 

1 250 
1 100 

( S. Sayısı : 6 ) 



D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Su İşleri Araştırma Kurumu 

4 Laborant Teknisyeni i 800 

MİMARLIK' FAKÜLTESİ 

1 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
3 
3 
4 
7 
9 
5 

10 
9 

Teknisyen 
» 
» 

Memur 
Modelci 
Usta 

» 
Memur 
Renkli Foto 
Mikro Foto 
Memur 
Laborant 
Laborant 
Memur 
Laborant 
İşçi 

29 

. MAKİNA FAKÜLTESİ 

1 
3 
3 
2 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
10 

7 
11 

8 
3 

Teknisyen 
Taşıt Operatörü 
Memur 
Makina Ressamı 
Makinist Şoför 
Atelye Şefi 
Usta 

* 
» 
> 
» 
» 
» 

Teknisyen 
Daktilo (Yabane ı 
Daktilo 
Modelci 
Proje Ressamı 

dil bilir) 

1 250 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
950 
950 
800 
500 
400 
700 
350 
400 

7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
1 
5 
3 
1 
5 
t 

X 

2 
1 
1 

1 250 
950 
950 

l 100 
800 
700 
700 
G00 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
500 
300 
450 
950 

1). 

5 
7 
10 
11 
12 
12 
13 
1.1 
9 
7 
11 
12 
12 
12 
10 
t; 
4 
4-

Memuriyetin nev 1 Aded 

Ressam 
Laborant 

» ı 
Hademe ti 

» ti 
Memur 4 
Makinist i 
Memur 2 
İŞÇİİ 2 

» 1 
Bekçi 2 
Gece Bekçisi 2 
Şoför 1 
Usta 2 
Kazan Şef Teknisyeni 1 
Klima Şef Teknisyeni 1 
Kaynakçı Ustası 1 
Kaynakçı Ustası 1 
Ziraat Ustası 2 
Şoför I 
Ziraat Makinalan Atelye Şefi I 

» Makinisti 2 
Döküm Teknisyeni 1 
Oto Tamir Teknisyeni 1 
Kaynakçı Teknisyeni I 
Memur 1 

» I 
Ressam î 

» I 
Tornacı Ustabaşısı 1 
Tesviyeci Ustası i 
Ustabaşı 1 

» 1 
öğrenci Staj İşleri Şefi 1 
Memur 1 
Hassas Aletler Teknisyeni 1 
Kazan Teknisyeni I 
Diesel Teknisyeni 1 
Metelografi Teknisyeni 1 
Su Türübünleri Teknisyeni 1 
Clemi Model Teknisyeni 1 
Tekstil Teknisyeni I 
Ziraat Aletleri Teknisyeni J 
Memur 1 
Tezgâh Atelye Şefi 1 
.Memur 1 

(S . Sayısı : 6 ) 
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ı>. Memuriyetin nev'i 

6 Ziraat Makinalan Teknisyeni I 
7 Memur 
5 Benzin Teknisyeni 
4 Usta 
1 Yüksek Mühendis veva Minıaı 

Aded 

1 
1 
! 
J 
I 

ücret 

600 
500 
700 
800 

1 750 

iş Tekniği ve Ekonomi Araştırma 
Kurumu 

1 Teknisyen 
2 Proje Ressamı 
o Teknisyen 

1 1 250 
J I 100 
1 950 

Motorlar Enstitüsü 

1 
4 
6 
0 
7 
9 

10 
11 
12 

Teknisyen 
Proje Ressamı 
Daktilo (Yabancı 
Atelye Şefi 
Usta 
Laborant 

» 
İşçi 

» 

dil bilir) 

1 
1 
1 
2 
.'! 
1 
1 
4 
9 

1 250 
800 
(500 
600 
500 
400 
;!50 
300 
250 

16 

1 
4 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
12 

Malzeme 

Teknisyen 
Proje Ressamı 

ve imâl Usulleri 
Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı < 
Atelye Şefi 
Usta 
Laborant 
Laborant 
İşçi 

» 

1 
1 

!il bilin 1 
1 
•"> 
1 
1 
4 
•> 

15 

1 250 
soo 
600 
600 
500 
400 
;J50 
,400 
250 

(S. Saj 

1 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
7 
7 
6 

KLKKTRİ K FAKÜLT ESİ 

Teknisyen 26 
» 12 
» 1 
» 2 
» H 

Harita. Ressamı 1 
Resanı 1 
Bakım Şefi 1 
Memur 1 

» 1 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 2 

6 ) 

1). Memuriyetin nev'i Ad ecı 

Türk Gemi Endüstrisi İlerletme 
Enstitüsü 

1 Teknisyen 1 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
fi Atelye Şefi 
6 Usta 
7 » 
9 Laborant 

10 » 
9 İsçi 

11 » 
12 » 

i 
1 
:) 
i 
J. 
ı 
4 
2 

16 

Ziraat Makinalan Muayene ve 
Araştırma Merkezi 

2 Sekreter (Yabancı dil gilir) 
9 Bekçi 

11 Hademe 
1 Ressam 
'.i Ziraat Makinalan Operatörü 
0 » » » 

1 » » Teknisyeni 
1 Hassas Aletler Uzmanı 
"2 Tornacı Teknisyeni 
2 » » 
2 Kaynakçı » 

15 



D. Memuriyetin nev'i 

5 
7 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
9 

11 
12 
12 
6 

13 
12 
13 
12 

Daktilo 
Memur 

» 
Laborant 

» 
» 
» 

Usta 
Laborant, 
Usta 
Memur 
Laborant 

» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
Laborant 
Hademe 

» 
Bekçi 

Aded 

1 
1 
1. 
3 
2 

4 
2 

10 
«I 

3 
1 

4 
1 
7 
2 
3 
2 

113 

- 3 4 
Ücret I D. 

MADEN FAKÜLTESİ 

1 
2 
3 
5 
5 
7 
4 
6 

Teknisyen 
Şef Teknisyen 
Teknisyen 

» 
Teknisyen 
Teknisyen 
Haritacı (Desinatör) 
Sürveyan 

16 
4 
5 
1 
1 
2 
3 

700 
500 
700 
«00 
600 
500 
500 
450 
450 
400 
350 
350 
350 
400 
300 
250 
250 
600 
200 
250 
200 
250 

Ciğre Türkiye Merkezi 

5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 700 

Elektro Teknik Kurumu 

5 Memur 1 700 

1 250 
1 100 
950 
700 
700 
500 
800 
600 

Memuriyetin nev'i Aded 

İ) 

5 
6 
7 
7 
9 
6 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
8 

12 
13 
6 
6 

11 
11 
12 

Ressam 
Atelye Şefi 
Daktilo (Yabancı dil bilir 
Daktilo 
.Memur 

» 
Usta, 
Daktilo 
Usta 
Laborant 

Dağıtıcı 
İşçi 

» 

Hademe 
» 

Santralci 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Gece Bekçisi 
Silici 

Teknik Okulu 

Şef Teknisyen 
Marangozhane Şef Teknisyeni 
Duvarcı Şef Teknisyeni 
Talaş Kaldırma Şef Teknisyeni 
Kuvvet Makinalan Teknisyeni 
Teknisyen 
Kaynak Teknisyeni 
Teknisyen 

» 
» 

Desinatör 
Usta 

•» 
» 

Laborant 

11 

2 
2 
7 

100 

Ücret 

700 
700 
600 
500 
500 
400 
600 
450 
400 
350 
350 
300 
250 
250 
200 
450 
250 
200 
«00 
600 
300 
300 
250 

1 250 
1 250 
L 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 

(S. Sayısı : 6 ) 



D. Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücrci i \). 

5 
8' 
7 
5 
5 
7 

12 
12 
13 
12 
12 
12 
7 
9 
1 

1 
1 

Memur 
Hastabakıcı 
Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Şoför 
Başhademe 
Gece Bekçisi 
Hademe 

» 
Bahçıvan 
İŞÇİ 

Usta 
» 

Kimya Lâboratuvarı Şef Tek
nisyeni 
Tesviyehane Şef Teknisyeni 
Bobinaj ve Motor Atelyesi Şef 
Teknisyeni 

4 
1 
1 
1 
1 
İ 
1, 
4 

10 
11 

l 
3 
2 
1 

i 
1 

1 

700 
' 450 

500 
700 
700 
500 
250 
250 
200 
250 
250 
250 
500 
400 

1 250 
1 250 

1 250 

Memuriyetin nev'i 

1 
1 

«•") 

2 
1 
2 
fi 
4 
ti 
8 

10 
10 
11 
12 

Dökümhane Şef Teknisyeni 
Merkez Bakım Şef Teknisyeni 
Elektrik Teknisyeni 
Döküm Teknisyeni 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
Telefon Teknisyeni 
Laborant 
Ambar Memura 
Santralci 
İtfaiyeci 
Başhademe 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
İşçi 

E - CETVELİ 

B. M. 

203 
204 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Geçici hizmetliler ücreti ; 
Yabancı profesör ve uzmanlarla bun
lara yardımcı personelin ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

( S. Sayısı : 6 ) 



L CETVELİ 

D. 

9 

4 
5 
7 

10 

• V-A 

2 
3 
9 

10 

•\Ar 

6 
7 
8 

Mamurdyeltin nev"i 

REKTÖBLÜK 
Okultnuan 

İnşaat Fakültesi 

Profesör 

Doçent 
Asistan 

Mimarlık Fakültesi 

Profesör 

Asistan 

. _ • > - • 

Elektrik Fakültesi 

Doçenlt 
» 

Asistan ^ 

Aded 

2 

1 
2 

10 
4 

17 

2 
2 
3 
5 

12 

4 
10 
1 

Aylıik 

600 

1 250 
1 100 

800 
500 

1 750 
1 500 

600 
500 

950 
800 
700. 

D. 

9 
10 

2 
3 
7 
9 

r> 
8 
9 

10 
11 
12 
11 
11 

Memuriyetin neVi 

» 
» 

-

Maden Fakültesi 

Profesör 

Asistan 
» 

Teknik Okulu 

öğrertimen 
» 

» 
» Yardımcısı 

Büro Memuru 
Hesap Memuru 
Şube Kâtibi 

Aded 

1 
3 

19 

1 
2 
1 
3 

7 

1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

14 

Aylık 

600 
500 

1 750 
1 500 

800 
600 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
450 
450 

(S..-Saywj : 6 ) 



Taşıt cetveli 

Plâka 
No. 

00041 
01466 
01972 
1600 
1801 
1246 
1063 

— 
2013 

1593 
1.250 

Çeşidi 

Binek oto (Makam) 
Jeep 
Arazi pikabı 
Kamyonet 
Jeep 
Kamyonet 
Binek 
Motosiklet 
Station - wagon 

Arazi 
Kamyonet 

Motor No. 

M 6 ET 112696 
26137673 

42816 
3. A - 58 T 101076 

130068 
0518587 

S. 799 
426368 

F. 173913 

4 J - 39742 
42644 

Hangi işte kullanıldığı 

Rektörlük makam arabası 
Staj ve tatbikatlarda 
Seyyar optik atelye olarak 
Daimî ve devamlı hizmette 
Sevvar lâboratuvar 

Yeşilköy - Gümüşsüyü arası 
irtibatı temin ve çalışma 
Jeolojik araştırma 
Sevvar lâboratuvar 

Bedeli 

40.000,00 
7.500,00 
1.000,00 

23.887,00 
7.250,00 
6.750,00 

875,00 
1.330.00 ' 

12.000,00 
9.500,00 
1.250,00 

Alını 
tarihi 

1959 
1952 
1959 
1958 
1947 
1953 
1956 

1 1953 

1959 
1954 
1957 

D 

Rektör 
Hidroj 
tnşaat 
Alakin 

» 
» 
» 
» 

» 
Maden 
Teknik 
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R CETVELİ 
Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 

formül, bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

301 21,31, 
42 Büro giderleri: 

Misafir lojmanının gerektirdiği gidenler de bu (tertiplerden ödenir. 

307 72,77 Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve giderleri : 
Araştırma ve inceleme 'maksadiyle yapılacak iseyalhatlerde öğrencilere "muayyen tari-
i'eîli vasıtalarda ikinci ımevki bilet ücreti ve gayriimuayyen tarifeli vasıtalarda bu 
vasıta ücreti ile iseyahatler müddeti nce '6245 Isayılı Kanunla tesbit edilen asgari yev
miye haddini ıgeçmemelk şartiyie Fakülteler Yönetim Kurullarınca belirtilecek zaruri 
giderler Ibu tertipten ödenir. 

420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri: 
Laiboratuvar, atelye, Ikünsü, ıkurum, dershane ve relsimlhanelerle proje oda ve salon
ları ve ımüstalkil 'bölümü lolmıyan 'enstitüler için alman Iher çeşit ders cihazı ile ma-
kina, alet ve edevat ve ısairenin işletilmesi, dişletme ile ilgili ecza ve 'kimyevi madde
ler 'mubayaası, temizlik ve balkım ile ilgili her çeşit giderler, işletime için alınacak her 
çeşit (malzemenin, taşınması, yenlerinin değiştirilmesi veya ımontaj ve bunların kulla
nılması, için ihtiyar olunacak giderlerle Gümrük Reisimi ve 'komüsyon ücretleri, bun
ların 1 500 lirayı geçımiyen badana işleri, laiboratuvar ve ately elerde (muvakkat ola
rak çalıştırılan uzman ve işçileri ti ücretti eri, ilân ücretleri, laiboratuvar ve altelyel er
de yap ilan işin ve iş yerinin hususiyeti icabı giyilmesi (mecburi olan her çeşit giyim 
eşyası giderleri, laiboratuvar' ve atelye 'olarak çalıştırılan 'otobüslere diğer vasıtaların 
istihlâk ettikleri benzin ve her çeşit yağlarla bu vasıtaların tamir igiderleri, sigorta 
primleri ve Trafik Resimleri bu tertipten ödenir. 

421 • 439 (432 hariç) Enstitü, merkez ve kurumların her çeşit giderleri : 
Büro, posta, telgraf ve 'telefon, yayın, araştırma ve inceleme giderleri, öğretimi ilgi
lendiren malzemelerin ;satınaiııııması, tamir ve tadilleri ile beraber her çeşit işletme 
giderleri, yurt içi muvakkat memuriyet bancıfalıları, yabancı profesör ve uzmanların 
mukavelelerinde yazılı harcırah ve gidenleri, lâboratuvarlarda, muvakkaten çalıştırı
lan işçilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezi her çeşit giderleri : 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü (giderlerle ecnebi talebelerin ımemleketimizdeıki islkân 
ve iaşeleriyıle bunların iş yerleri ile t elmaslarını temin etmek üzere çalıştırılacak ter
cüman, işçi «gibi personelin ücretleri, Türkiye'den yabancı memteıketlere ıgönderilece'k 
teknik stajyerlerin yol paraları ile bunların dil imtihanlarını yapaca'klara verilecek 
ücretler ide bu tertipten ödenir. -

440 12,16, 
17 Topografya ve jeoloji kampları her çeşit giderleri : 

Kampta vazifeli öğretim üye ve yardımcıları ile hizmetlilerin harcırah ve yevmiyele-
riyle öğrencilerin 6245 ısayılı Kanunla teısbit edilen asgari yevmiyeyi geçımemeik şar
tiyie Fakülteler Yönetim Kurullarında belirtilecek ızaruri giderleri Ikarşılııkları da bu 
tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 6 ) 



B. M. 
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451 21,27 Yayın giderleri : 
Öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleriyle diploma, baisikı ve yazdırma ücreti, 
senato kararı ile tiye davetiye kartları ve klavuz, yönetmelikle benzerlerinin basikt 
ücretleri de Ibıı tertipten ödenir. 

459 Spor giderleri : 
Her nevi ibeden terbiyesi ve spor hareketlerine ikaJtıiacaık sporcu ve idare çillerin yol-
İmklariylc gündelikleri, beden terbiyesi ve ıspor, temaıs ve Ihareikatlerinin gerektirdiği 
her türlü spor malzemeleri, eşofman, şort,, atlet, fonma, Ikaza'k, ayakkabılar gibi giyim 
ma.lzeımeleri, top, atma ve atlama spor vasıtaları igiibi (her türlü spor gereçleri, ma
dalya, kupa, ışilt-, bayraik, flama ve benzeri mükâfaitların alınıması, bütün 'nıalzeaııele
rin ımııhafazası, ıspor temas ve 'hareketleri için ıgeçici. isürelerlc kiralanacak stad, saha 
veya spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî (kabiliyetle
rine ve talkım oyun bilgisini artıracak her çeşit ıspor uzmanlarının ücreti. 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
Fakülteler Yönetim ve Teknik Okul Kurulunca te^bit 'edilecek esaslar dâhilinde yapı
lacak yardımlar !bu tertipten ödenir. 

603 Talebe kantinlerine yardım : 
Bu tertibe ımevzu ödeneğin kantinlere tevziini Üniversite Yönetim Kurulu yapar. 

701 Bina onarımı : 
20 000 liraya kadar bina, elektrik, havagazı, kalorifer, >su ve asansör gibi ısaibit tesi
satın 'tamir giderleri de bu tertipten ödenir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı : 
Fakültelerin ders, resim ve proje odaları, kürsü, ılâboratuvar ve atelyelere ilişkin her 
türlü malzeme ve ders aleti ve m akmalarının onarımı : 

791 - 797 Yeni makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
Rektörlük ve fakültelere 'bağlı konferans ısalonu, kürsü Ilâboratuvar, atelye, dershane, 
resimhane, proje ısalonu ve odalarında ıgerelkli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, ma
kina, alet ve edevat, motor ve benzerleri, projeksiyon alet ve tesisatı, dershane sıra
ları, proje masaları etclâj, tabure, her çeşit alet, ımuhafaza dolap ve vitrinleri, alet 
muhafaza örtüleri, yazı tahtası, kütüphane ve aperet ile benzerlerinin ve bu yerler için 
öğretimle ilgili yazı, ihesap ve teksir ıtuakinaları ve bunların her çeşit levazımı ile di
ğer her türlü •materyalin alımı ve ya.pt inim ası giderleriyle Gümrük Vergi ve Re
simleri, ilân ücretleri, sigorta giderleri, somaj, ardiye, vergi ıkoanüısyon, faiz, tazmi
nat giderleri nakliye ücretleri, ambalaj ve montaj giderleri bölümün ilgili maddele
rinden ödenir. 

( S. Sayısı : 6 ) 
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E - CETVELİ 

Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi gereğince hazırlanan 1961 yılına ait kadrolar 

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetvelimle dâhil geçici hizmetliler 

(Bakanlar Kurulunun 23 .3 .1961 tarih ve 5/965 sayılı Karariyle) 

Ödeneğin nev'i Görevin cinsi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Geçici hizmetliler 
ücreti 

Sismoloji Enstitüsü 

Sismolog Mühendis 1 1 250 LO 000 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Sondaj Tekniği Uzmanı 
Kurs öğretmen i 10 

750 
800 

10 500 
80 000 

90 500 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Kurs Öğretmeni 8 800 11 70 400 

Makina Fakültesi 

Kaynak Gece Kursu Öğret
meni 
Kaynak Gece Kursu Öğret
meni ve İdarecisi 
Motor ve Motorlu Taşıt Gece 
Kursu öğretmeni 
Motor ve Motorlu Taşıt Gece 
Kursu öğretmeni ve İdarecisi 
İsıtma ve Havalandırma, Kli
ma ve Soğutma Gece Kursu 
öğretmeni 
Isıtma ve Havalandırma, Kli
ma ve Soğutma Gece Kursu 
öğretmen ve İdarecisi' 

800 

SOO 

800 

800 

9 21 600 

9 7 200 

!) 21 600 

9 7 200 

800 

800 

14 400 

7 200 

79 200 

( S. Sayısı : 6 ) 
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Hizmet 

Beheri süresi Tutarı 
B. M. Ödeneğin nev'i Görevin cinsi Aded Lira K. Ay Lira K. 

Elektrik Fakültesi 

Gece Kursu öğretmeni 
Gece Kursu öğretmeni ve 
İdarecisi 

Sismoloji Enstitüsü 

504 11 Yabancı profesör ve uz- Uzman 
inanlarla bunlara yar- » 
dımcı personelin üc-
retlerii 

14 

1 

i 
1 

800 9 

800 9 

Genel toplam 

6 000 12 
6 000 6 

100 800 

7 200 

108 000 

358 100 

72 000 
36 000 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Profesör veya Uzman 1 6 000 6 36 000 
T. C. tâbiiyetli Yabancı Uz
man Yardımcısı 1 1 000 10 10 000 

Yabancı Diller Okulu 
Uzman 2 2 500 12 60 000 

» 1 800 12 9 600 

12 

223 600 

tnşaat Fakültesi 

Profesör 
> 

» 

1 
1 

1 

6 750 
6 000 

6 000 

12 81 000 
12 72 000 
gün 

10,15 63 000 

216 000 

(S. Sayım : 6 ) 
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Görevin cinsi Aded 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. Ay Lira K 

Mimarlık Fakültesi 

Profesör 
» veya Uzman 
» » 

Uzman (T. C. tâbiiyetinde 
olabilir) 

» » » 

2 
1 
1 

1 
1 

6 750 
4 500 
1 500 

1 250 
1 250 

3 
12 
12 

12 
10 

40 500 
54 000 
18 000 

15 000 
12 500 

140 000 

Makina Fakültesi 
Profesör veya Uzman 

» » 
» » 
» » 

Yerli Uzman Yardımcısı 
» » » 
» » » 

Teknik Yardım Fonundan da
vet edilecek Prof. veya Uz
man (*) 

1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 

6 700 
6 200 
6 000 
4 000 
1 200 
1 100 
1 000 

12 
12 
4 
3 

12 
12 
12 

80 400 
74 000 
72 000 
12 000 
28 800 
13 200 
36 000 

18 600 

335 400 

Elektrik Fakültesi 

Profesör veya Uzman 

Profsör veya Uzman Yardım
cısı (T. C. tâbiiyetinde ola
bilir) 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

6 000 
7 000 
5 000 
4 500 

1 500 
1 250 

12 
6 
6 
4 

12 
12 

72 000 
42 000 
30 000 
18 000 

18 000 
15 000 

195 000 

(S. Sayısı : 6 ) 
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B. M. ödeneğin nev'i Görevin cinsi Aded 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 
Lira K. Ay Lira K. 

16 

Maden Fakültesi 

Profesör 
Uzman 
Yabancı Profesör ve Uzman 
Yardımcısı (T. C. tâbiiyetin
de olabilir) 

» » » 

2 
1 

1 
1 
1 

6 000 
3 000 

1 750 
1 250 
583 

o o 
12 

12 
12 
12 

36 000 
36 000 

21 000 
15 000 
6 996 

114 996 

17 

Teknik Okulu 

Profesör veya Uzman * 6 000 12 72 000 

(*) 6114 sayılı Kanun gereğince Teknik Yardım Fonundan faydalanacak UNESCO vasıtasiyle 
getirilecek uzmana günlük 60 lira karşılığı hesabiyle senelik tutarı. 

( S. Sayısı : 6 ) 





Dönem : 1 *f 
Toplantı:! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : / 

1962 YILI 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 





Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu mazbatası ( 1 / 6 ) 

Başbakanlık Ankara ; 80 . 11 . 1961 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1630-3495 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Ankara Üniversitesi 1962 malî yüı Bütçe kanunu tasansı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Giderleri 

GEREKÇESİ 

Ankara Üniversitesi 1962 bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bu yıi 
sarfiyatı yatırımlar da dâhil olduğu halde 61 630 058 lira olarak bağlanmıştır. Bu 
anıklar geçen seneye nazaran 7 219 058 lira bir artış arz etmekte olup bu artışın da
yanakları bölüm itibariyle aşağıda arz edilmiştir. 

B. M. 

201 Maaşlar : 
Bu bölümün ımuhtelif maddelerinde görülen 1 198 231 lira artış yeniden kurulmuş 
olan Eczacılık Fakültesi kadrosu i'.e (L) cetvelinde bulunan bâzı kadroların lüzumu
na binaen serbest bırakılmasından H.eri gelmektedir. 

202 Ücretler : 
Keza bu bölümden de muhtelif maddelerinde görülen 1 391 200 liralık artış yeniden 
kurulımaikt'a 'bulunan Eczacılık Fakültesi, Üniversite Matbaası ve Yüksek Hemşirelik 
Okulu 'kadrolariyle lüzum ve zaruretine binaen yeniden ihdas olunan kadroların tu
tarıdır. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
11 Rektörlük : 
12 Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi : 
15 . Tıp Fakültesi : 

Bu bölümlerdeki 178 360 lira fazlalık, Rektörlük ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
için alman Okutman kadrolarının tatarıdır. « 
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Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Bu bölümde görülen 60 732 liralık fazlalığın yeniden kurulan Eczacılık Fakültesine 
aittir. 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : 
30 Ölüm yardıımı : 

Bu bölümlerdeki 41 000 liralık fazlılığın, geçen yıllarda konulan ödeneğin ihtiyacı 
karşılamadığından ileri gelmektendi:• 
Ecnebi dil biltenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Bu bölümdeki 12 000 liralık fazlalığın, geçen yıllarda konulan Ödeneğin kâfi gel-
mediğindendir. 
6434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

11 % 6 emekli ve °/o 25 giriş kesenekleriyle c-'tış f a r k t a , 
12 ,% 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Bu bölümlerde görülen 468 683 liralık artış (L) cetvelinden serbest bırakılan ve (D) 
cetvelinde yeniden ihdas olunan kadrolar ile sandık yönetim masrafüarmın T. C. 
Emekli Sandığınca nisbetlerinin artırılmış 'olmasından hâsıl olmuştur. 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 
15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat Fakültesi' 
18 İlahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı : 
Bu bölüme de geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
4936? 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince veriDeeek üniversite tazminatı : 
Bu bölümün muhtelif maddelerinde görülen 1 191 000 liralık artış üenidetn kurulan 
Eczacılık Fakültesi (L) cetvelinden serbest bırakılan bâzı kadroların tazminatların
dan hâsıl olmuştur. 
Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin harcırahları ile ba§ka mas
rafları : 
Bu bölümde görülen 83 000 lira fazlalık (geçen yıllarda konulan tahsisatların kâfi 
gelmemesinden her Fakülteye ihtiyaçları nisbetinde konulmuştur. 
Eczacılık Fakültesi her çeşit giderleri ; 
Bu bölüme konulan 150 000 liralık tahsisat ilgili tertiplere ilâve edilmiş olduğundan 
1962 bütçesinde gösterilin emiştir. 

{ S» Sayısı i 7 ) 
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Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu her ç'eişit giderleri : 
Bu bölümde görülen 650 000 liralık ödenek yeni kurulmakta olan Hemşirelik Yüksek 
Okulunun her şeçit giderlerine karşılık olarak konulmuştur. 

Büro giderleri : 
Kırtasiye, Döşeme, Demirbaş, Öteberi, Aydınlatma ve Isıtma masraflarım ihftiva eden 
'bu bölümün, muhtelif maddelerine ceman 294 500 lira ilve edilmiş ise de, bu rakamın 
büyük bir kısmını yeni kurulmakta «lan Eczacılık Fakültesi teşkil etmektedir. 
Basılı kâğıt ve defterler .-
Geçen yıl tahsisatına nazaran bu bölüme 2 500 liralık <bir artıcın konulmasınla zaruret 
hâsıl olmuştur, 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve. giderleri ; 
Keza bu bölümün ımuıhtelif maddelerine de konulan 3 500 liranın konulmasına zaru
ret hâsıl olmuştur. Bu rakamda Eczacılık Fakültesine aittir, 
Giyecekler : 
Bu bölümde görülen 36 100 lira artış yeni hizmete giren Eczacılık Fakültesi perso
nelinin giyecek giderlerine karşılık olarak teklif olunmuştur. 
Harcırahlar : 
1962 bütçesine nazaran bu bölümün mulıtelif maddelerinde görülen ceman 51 000 lira 
fazlalık bu yıl ecnebi memleketlere gönderilmesi zaruri bulunan öğretim üyelerinin 
harcırahları ile yurt içi araştırına! a rina daha fazla yer verilmiş olmasından hâsıl ol
muştur. 
4598 S. K. (i. ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları : 
Bu bölümün 20 nei tmaddesini teşkil eden Eezeılık Fakültesi için 1 000 lira fazla öde
nek konulmasına emsali Fakültelere nazaran zaruret hâsıl olmuştur. 
Taşıt giderleri : 
Bu bölümdeki tahsisat aynen tekin olunmuştur. 
Temsil giderleri : 
Bu bölümdeki ödenek de aynen teklif edilmiştir. 
Geri» verilecek paralar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Mahkeme giderleri : 
Bu bölüme ele ıgeçen yılın tahsisatı aynen teklif 'edilmiştir. 
Öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit giderler : 
Bu bölümün muhtelif maddelerinde görülen ceman 373 000 lira artışın Fakülteler iti
bariyle ihtiyaçları nisbetinde konulmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
ve incelemelerin her çeşit giderleri : 
1961 Bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 
Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve Batı Anadolu Araştırma 
İstasyonlarının her çeşit giderleri ; 
Bu bölüme de geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit giderleri : 
Geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 
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Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : 
Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanederde bulunan kliniklerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yaitalk 'bedeli ve her çeşit giderleri : 
Geçen yılın tahsisatı olan 1 lira aynen teklif olunmuştur. 
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastane personelinin her çeşit gi
derleri : 
Beyanı aşağıda görüldüğü üzere geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

BEYAN 

(3) Öğün (1) Öğün 
(3) Öğün yemek (1) öğün yemek yemeğin yemeğin 
yiyenlerin adedi yiyenlerin adedi bir günlüğü tutarı Müddet 

949 X 350 = 3 321,50 233 X 200 -^ 466,- 350 200 350 

949 X 350 = 3 321,50 
233 X 200 =r 466,— 

1 182 X 550 — 3 787,50 X 350 = 1 325 625,— 

Tıp Fakültesi Hastanesi umumi giderleri : 
Beyanı aşağıda görüldüğü üzere geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

Hasta Beherinin Günlüğün Müddet 
adedi günlüğü tutarı (Gün) Tutarı 

-• 2 538 210,-- yiyecek 
.: 1 002 592,95 ilâç 

554 241,55 Müteferrik 
84 955,50 Sn 

4 180 000,— Yekûn 

Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü Hastanesi umumi giderleri : 
Bu bölümde görülen 300 000 liralık artışın beyanı aşağıdadır : 

Hasta Beherinin Günlüğün Müddet 
adedi günlüğü tutarı (Gün'' Tutan 

1 159 
1 159 
1 159 

X 
X 
X 

600 -= 
237 
131 

= 6 954,— 
= 2 746,83 
••••• 1 518/17 

X 
X 

365 
365 
365 

280 X 
280 X 
280 X 

600 = 
237 -
131 ^ 

-- 1 680,- X 
663,60 X 
366,80 X 

365 
365 -----: 
365 -^ -

613 200,— 
242 214, 
133 882,— 
250 000,— 
378 464,— 

İaşe 
îlâc 
Müteferrik 
Kömür 
Elektrik, su, 
gazı 

hava-

1 617 760,— Yekûn 
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Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü ve Hastanesinde doyurulacaklarm yiyecek bedeli 
ve hastane personelinin umumi giderleri : • 
Bu bölümde görülen 100 000 liralık artışın beyanı aşağıdadır ; 
öğün (1) günlüğü Personel adedi (1) günlüğün tutarı Gün Tutarı 

3 350 X 225 --= 787,50 X 350 = 275 625 — 
1 200 X 87 = 174,- X 350 = 60 975 — 

Nebraska ve New - York üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit 
giderleri : ;v 
Dört maddeden ibaret bulunan bu bölüme geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir, 
Kriminoloji Enstitüsü her çeşit giderleri : 
Maliye Enstitüsü her çeşit giderleri: 
İdari İlimler Enstitüsü her çeşit giderleri : 
Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit giderleri : 
îskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit giderleri : 
Türk İslâm sanatları Enstitüsü her çeşit giderleri : 
İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit giderleri : 
Tiyatro enstitüsü her çeşit giderleri : 
Hitit araştırmalar enstitüsü her çeşit giderleri : 
Arkeoloji enstitüsü her çeşit giderleri : 
Çocuk sağlığı iaraştırma enstitüsü her çeşit giderleri : 
İşletme iktisadi ve muhasebe enstitüsü her çeşit giderleri : 
Bu bölümlerdeki tahsisatlar geçen yıla nazaran bir artış kaydetmemiş olup ay
nen teklif olunmuştur, 
Yayın giderleri : 
Bu bölümün muhtelif maddelerinde görüleceği üzere 1961 yılı bütçesine nazaran 
1962 yılı bütçesine ceman 157 250 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı
rahları ile her çeşit masrafları : 
Geçen yıla nazaran yeni kurulan Eczacılık Fakültesi için (1) liralık bir ödenek faz
la teklif olunmuştur, 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Bu bölümde de bir artış olmayıp geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiş bulun» 
maktadır, 
Spor giderleri • 
Gezen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir : 
115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma giderleri için tesis edilecek 
fon 'karşılısı : 
1961 bütçesindeki tahsisat aynen teklif olunmuştur, 
Geçen yıl borçları : 
Eski yıllar borçları : 
Hükme bağlı borçlar : 
Bu bölümlerin de tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
Bu bölümün 20 nci maddesini teşkili eden Eczacılık Fakültesine emsali fakültelere 
nazaran 3 000 liralık bir ödenek konulmuştur. 
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602 Ankara üniversitesi Talebe Birliğine yardım • 
Geçen yılm tahsisatı aynen teklif olunmuştur, 

603 Talebe Kantinine yardım : 
Gecen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

604 Vehbi Koç Talebe Yurduna yardım ; 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

605 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yardım (öğle yemeği için) : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

701 Bina. onarımı - küçük onarımllar : 
Bu bölümün 30 neıı maddesini teşkil -eden Fen Fakültesinden geçen yıla nazaran 
60 000 liralık bjr tasarruf sağlanarak 700 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

71.1 Arazi ve bina istimlakleri ve sıatınalınması : 
Yeni açılan bu bölüme 1 liralık bir ödenek konulmuştur. 

724 Döner sermayeler : 
Yeni kurulacak olan üniversite matbaası ve sağlık bilimleri ve hemşirelik yük
sek okulu için 80 000 liralık fazla bir Ödenek teklif olunmasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

751 Yapı işleri ve tesisler : 
Geçen yıla nazaran bu bölümün muhtelif ınaddellerinde görüleceği üzere 935 000 
lira fazla ödenek talebedilmiştir . Bu fazlalığım, üniversite binası olarak Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesine yapılacak kanat ilâvesinden hâsıl olmuştur. 

791 Taşıtlar satmalımı ve esaslı onarımları : 
Geçen yıla nazaran bu böUümden de 32 000 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

792 Makiîta ve teçhizat satmalına ve onarımı ; 
Bu bölümden de 150 000 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 

GEBEKÇESÎ 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı bütçesi ile ekleri muayyen müddet içinde tanzim ve Büyük Millet 
MeelMnin tasdik ve -tasvibine arz olunmuştur. 

1. — Bütçe Kanununa bağlı gider cetvelleri biri âdi giderlere diğeri yatırımlara aidolmak üze
re iki kısma ayrılmış ve bunların karşılıklarını teşkil eden gelirler (B) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Âdi giderlere adlt (A/ l ) cetveli yekûnu 56 650 057 lira ve yatırımları gösteren (A/2) cetveli 
yekûnu da 4 980 001 liradan ibaret olup bu miktar geçen yıla nazaran âdi giderlerde 6 616 257 
lira ve yatırımlarda da 1 980 001 lira bir fazlalık iarz etmektedir. 

Âdi giderlere ait (A/ l ) sayılı cetvelin ikinci kısmımda 5 291 106 lira fazlalık, 167 200 lira ek
silme, üçüncü kısmında 591 600 lira fazlalık, 3 000 lira eksilme, dördüncü kısmında 930 251 lira 
ve altıncı kısmında da 3 000 lira fazlalık mevcut bulunmaktadır. • 

Bunlardan ikinci kısımdaki fazlalığın 4 557 693 lirası (L) cetvelinden serbest bırakılan kadro
larla görülen ihtiyaca binaen alınan ücret kadrolarından ve yabancı »memleketlerden Üniversiteye 
gelen öğrencilere Türk dili öğretimi için bu yıl açılacak olan kurs giderlerinden ve yeni açılan" 
Eczacılık Fakültesi için ecnebi profesör ve uzmanlar ücretine yapılan zamla çocuk zammı, doğum 
ve ölüm yardımına yapılan ilâvelerden, ecnebi dil bilenlere verilecek ikramiyelerle (L) cetvelin
den serbest bırakılan kadrolar ve yeni alman ücret kadroları dolayısiyle 5434 sayılı Kanun gere-
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ğinee T. C. Emekli Sandığına yaptırılması icabeden % 6 emekli keseneği ile % 25 artış ve % 100 
giriş ve Sandık Yönetim masraflariyîe diğer Ödemelerin artmış olmasından, (L) cetvelinden ser
best bıralkılan kadrolar sebebiyle 493(3 sayılı Kanun gereğince ödenecek üniversite Tazminatını 
yapılan zamdan ve 733 000 lirası da yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlarımı yapılan ilâveden ve 1962 yılında faaliyete geçecek olan Tıp Fakültesi Sağ
lık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu her çeşit giderleri için yeni açılan bölüme konulan öde
nekten mütevellit bulunmaktadır. 

Bu îkısımd'aki 167 200 liralık eksilmeye gelince; bunun 17 200 lirası'bâzı Fakültelerin (L) cet
veline alınan kadroları sebebiyle Üniversite tazminatından vâki indirmelerden,. 150 000 lirası Ecza 
cılılk Fakültesi için geçen sene bir bölüm altı uda toplanan her çeşit giderlerinin diğer tertiplere 
ayrılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Üçüncü 'kısımdaki 391 600 lira fazlalığın 192 000 lirası Siyasal Bilgiler Fakültesinin döşeme gi
derlerine, 199 600 lirası da yeni açılan Eczacılık Fakültesinin büro, basılı ıkâğıt, posta, telgraf ve 
telefon masraflariyîe giyecek ve harcırahlarına ve tedavi giderlerine aidolup 3 000 liralık noksan
lık da Veteriner Fakültesinin Posta, telgraf ve telefon giderlerinden vâki indirmeden ileri gelmiş 
bulunmaktadır. 

Dördüncü kısımda ıgÖrülen 930 250 lira artışın 373 000 'lirası öğretimi ilgilendiren malzeme ile 
ilgili (her çeşit (giderler bölümüne yapılan ilâvelerle yeni açılan Eczacılık Fakültesi için bu tertibe 
yeni konulan ödenekten, 400 000 lirası Çocuk Sağlık Araştırma Enstitüsü. Hastanesi için Tıp 
Fakültesinin hastanelere ilişkin giderlerine ve 157 250 lirası da yayın giderlerine yapılan ilâveden 
mütevellit bulunmaktadır. 

Altıncı kısımdaki 3 000 liralık fazlalık ise, yeni açılan Eczacılık Fakültesinin muhtaç talebeye 
yapılacalk yardımlar ve verilecek burslar bölümüne yeni konulmuş olan ödenefeten «ileri gelmek
tedir. 

2. — Bütçenin yatırımlara ait bulunan (A/2) cetvelindeki 1 980 001 lira fazla ödenekten 
50 000 lirası Rektörlük ve 30 000 lirası Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Döner Ser
mayeleri için, 1 900 000 lirası da Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi binasına ilâve olunacak Rek
törlük binası ile Ziraat Fakültesinde yaılaeak ilâve nisa at için bu yıl yapı işleri ve tesisler bölümü
ne yeniden konulmuş bulunmaktadır. Buna mukabil küçük onarımlar bölümünden 60 000, yapı 
işleri ve tesislerden 965 000, makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarımları bölümünden 
32 000 ve malkiııa ve teçhizat satın al ma ve onarımı bölümünden 150 000 lira ki, ceman 1 207 000 
lira bir (eksilme /mevcuttur. 

Bu duruma goreı (A/ l ) ve (A/2) bütçeleri adasındaki hakiki Ödenek artışı 7 219 058 liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

3. — 1962 yılı gelir bütçesinin Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar haricinde kalan bölüm
lerdeki gelir toplaMinm 2 830 001 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiş olup bu miktar geçen yıla 
nazaran 25 000 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Üniversite varidatı olarak tahmin olunan 2 830 001 lira dışında kalan 58 800 057 lira Devlet 
Bütçesinden yapılacak yardımla karşılanacağından bu miktar varidat bütçesine ait (B) işaretli cet
velin birinci bölümüne aynen konulmuştur. Bunun 53 820 056 lirası yatırımlar dışında kalan âdi 
giderleri ve 4 980 001 lirası da yatırımlara aiit bulunmaktadır. 

4. — Genel Muvazeneye dâhil, dairelerin (R) cetvelindeki hükümler, dışında kalan ve hususiyet 
arz eden formül (R) işaretli cetvelde sunulmuştur. 
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Rapor 

4 . 1 . 1962 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Ankara Üniversitesinin mevcut Teşkilât kanunları muvacehesinde 1961 yıllına konan 
bütçe karşılığı, hizmetin büyüklüğü karşısında kâfi gelmediğinden, 1962 bütçesinde (L) cet
velinde 12 profesör, 5 doçent, 27 asistan, 5 uzman, 1 okutman ve 9 memur kadrosunun fiilî 
kadroya intikali zarureti hâsıl olmuştur. Bununla beraber 1962 bütçesinde takdim 'edilen fiilî 
kadrolar bütçe tasarrufu mülâhazasiyle asgariye indirilmiş miktarlardır. Hakikati halde hizme
tin ifası için fakülte ve enstitülerin kadro talepleri bu bütçe ile karşılanmamış bulunmaktadır. 

(D) cetvelindeki artış sebebi ise; rektörlükte tesis edilen matbaa, Fen Fakültesinde yeni ku
rulan rasathane, keza bu sene üniversite bünyesinde hizmete giren Eczacılık Fakültesi, Sağlık 
Billimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ve faaliyetti geçmek üzere bulunan Tıp Fakültesi Göz 
Bankası kadrolarıdır. 

Hizmetin inkişaf seyri : 1960 - 1961 tedrisat devresinde Ankara Üniversitesi fakültelerinde 
17 996 talebe bulunduğu halde* bu semte 21 066 talebe okutulmaktadır. Bu yıl Ankara Üniversi
tesi fakültelerine bütün imkânsızlıklara ve zorluklara, rağmen öğretim üyelerinin gayreti ile 
4 446 talebe alınabilmiştir. Buna ait cetvel aşağıda gösterilmiştir. 

Bu sene alınan öğrenciler 

1961 - 1962 * 

Yabancı 
Fakülteler Kız Erkek Kız Erkek Yekûn % 

D. T. C. 
Fen 
Hukuk 
İlahiyat 
Siyasal Bil. 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
Eczacılık 
Sağlık Bil. 

558 
107 
186 

8 
54 
79 

5 
46 
23 
51 

1 117 

1 358 
379 
708 
114 
211 

96 
62 

189 
7 

46 

3 170 

6 
4 
3 

5 
3 

— 
— 

— 
3 

24 

35 
5 

30 
• — 

21 
22 
—. 
21 
_ 

1 

135* 

1 957 
495 

' 927 
122 
291 
200 

67 
256 
30 

101 

4 446 

44,1 
11,1 
20,9 

2,8 
6,5 
4,5 
1,5 
5,7 
0,6 
2,3 

100,0 

1962 yılı bütçesine ayrıca talep ettiğimiz öğretim üyeleri kadroları, öğretimle ilgili giderler, 
yayın giderleri ve yatırımlar yüksek komisyonca tasvibedildiği takdirde önümüzdeki yıl fakültele
rimize daha çok miktarda talebe alabilmek imkânı olacaktır. Bu talebimiz karşılanmadığı tak
dirde ise 1962 yılında, daha da çok artacak olan talebe tahaccümii karşısında gerek Üniversite
miz ve gerekse Hükümetimiz çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalmak durumunda ola
caktır. 

(S. Sayısı : 7 ) 
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Fakültelerimize fazla talebe alınamamasının baş sebebi Fen Fakültesi imkânlarının noksan ol

masından ileri gelmekte olup Ankara Üniversitesince Hükümete intikal ettirilen dokuz milyonluk 
î) 000 000 gelecek yıllara sâri inşaat kanun teklifinin, muhterem, encümence teklif geldiğinde müs-
bet karşılanması ile önümüzdeki yıllarda hizmet ifası daha da kolaylaştırılmış olacaktır. 

Bundan da görülüyor ki, Ankara Üniversitemiz muhtemel talepleri karşılıyabilmek için plânlı 
ve programlı bir gayret içerisinde bulunmaktadır. 

YATIRIMLAR 

1 3 . 5 . 1946 tarih ve 4879 sayılı Kanunla inşasına başlanılan Hacettepe'deki Morfoloji Enstitü
sü binaları ile keza 7026 sayılı Kanunla inşasına başlanılan Kadın - Doğum, Gocuk, Fitizyoloji ve 
Akıl Hastalıkları klinikleri inşaatı 15 yıldır bitirilememiş olup, hem bu inşaatlar hava şartları do-
layısiyle tahribe uğramakta, hem do hizmet aksamaktadır. Bayındırlık Bakanlığınca bu inşaatla
rın bir an evvel bitirilebilmesi -memleketin ve üniversitemizin hayrına olacaktır. 

Fen Fakültesinde; geçen yıllarda başlanmış bulunan rasathane binası ve tesisatı bu yıl ikmal 
edilmiş olup, hizmete giren bu eser Türkiye'nin yegane ve modern rasathanesi olmuştur. Buna ait 
broşürler sayın üyelere takdim edilmiştir. 

Veteriner Fakültesinin bir kısım enstitülerini ihtiva eden ilâve inşaatı da tamamlanmış olup, 
hizmete intikal ettirilmiştir. 

Ziraat Fakültesi; yeni başlamış olan ev ekonomisi ve izotop lâboratuvar binaları inşaatı devam 
etmekte olup, bu sene talebedileıı meblâğlarla bir an evvel ikmaline gayret gösterilmektedir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt binası tamamlanmak üzere olup, muhterem encümene bu bina
nın tefrişi için ekstra talebimiz bulunmaktadır. Bu talebimiz uygun görüldüğü takdirde Siyasal Bil
giler Fakültesinde yurttaki mevcut 200 kişilik talebe kontenjanı 1 200 kişiye yükseltil eMlecek ve 
bu sayede de eski yurttan dershane vesair hususlarda faydalanmak suretiyle Siyasal Bilgiler Fa
kültesine daha da çok talebe almak imkânı hâsıl olacaktır. 

Bu sene bütçesiyle yatırımlar mevzuunda talep edilen miktarlara gelince : 
i. 750 000 lira Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile Çocuk Sağlığı Araştırma 

Enstitüsü inşaatı ikmali için, 
2. 1 500 000 lira, rektörlüğün merkezi bir yere nakli ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 

artan talebe tehacümü karşısında sınıf ihtiyacını karşılamak için, 
3. 100 000 lira Fen Fakültesi rasathanesinin noksan kalan inşaatının ikmali için, 
4. 150 000 lira Tıp Fakültesi hastanelerinin elektrik tesisatının onarılması için, 
5. 200 000 lira Veteriner Fakültesinin zootekni tesislerinin ikmali için, 
6. 400 000 lira Ziıraat Fakültesi Ev Ekonomisi Enstitüsünün ikmali için, 
7. 500 000 lira Göz Bankası bina inşaatının ikmali için, bütçeye konulmuştur. 
1961 yılından 1962 malî yılma intikal eden yatırımlar, tamamen programa istinadedip, birçokla

rı bu yıl talebettiğimilz meblâğlarla hizmete girebilecek durumdadır. 
Yatırımlar tertibine konan tahsisatlar yerinde olup, tamamen yatırım mahiyetini haizdirler, ik

mallerinden sonra hem tedavi, hem de eğitim mevzuunda tamamen memleketin hayrına olacaktır. 

Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
G-eçen yıl konan tahsisatların sarfında tasarrufa büyük bir titizlikle riayet edildiği müşahede 

edilmiştir. 
Kadrolarda; 1 472 kadro mevcuduna rağmen ancak 1 282 fiilen işgal edilmiş kadromuz bulu

nup 190 boş kadromuz mevcuttur. Busebepten hizmetin aksıyacağı bedihidir. Bu sebepledir k i ; 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde bâzı dersler için (Arapça, İtalyanca, Almanca, Macaarca, Or
du Dili) 5 uzman kadrosu ve Veteriner Fakültesinde 1 ecnebi biyokimya profesörü kadrosu, keza 
mezkûr fakültede 1 asistan, 1 uzman kadroları ayrıca talebedilmiştir. 

(S. Sayım : 7) 



12 
1961 yılı bütçe tatbikatı arasında, çocuk zammı ve yabancı dil para mükâfatı maddelerine ko~ 

nulan tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmediği ve bölümler arasında kanuni münakale teklifi yapıldığı 
müşahede edilmiştir. Bu sebepledir ki, sözü edilen bölümlerin (206/10, 207) 1962 yılı ödenekleri 
gecen yıla nazaran fazla teklif edilmiştir. Hattâ Aralık 1961 - Ocak 1962 aylarında bâzı fakülte
lerin çocuk zamlarının da bu sebepten ödenmesine imkân olamamıştır. 

Yeni bütçe ile alâkalı teklifler ; 
1. Genel Muhasebe Kanununun âmir hükümlerine göre. her hizmet karşılığı tahsisat bütçede 

tam olarak yer almıştır. 
2. İnşaat tahsisatlarının, plân ve projeleri esaslarına göre konduğu görülmüştür. 
3. Tahsisatlar fiilî kadroya kifayet etmektedir. Üst derece tatbikat] mümkün olmaktadır. 

Vaktiyle kadrosu ilga edilen bir profesöre (Pertev Naili Boratav) açık maaşı ödenmektedir. 
4. 1961 bütçesinde, tasarruf imkânı katiyen mevcudolmayıp bilâkis hizmetin İfası için bâzı 

taleplerimiz de muhterem encümenin huzuruna gelmektedir. 
5. (Ljcetvelinden, fibere edilmek istenilen kadroların lüzumu, maaş ve aded bakımından 

esaslıdır. 
6. (D) cetvelinde geçen seneye nazaran mühim bir fark olmayıp istenilen fazla kadrolar yeni 

ihdas edilen hizetler içindir. 
7. Geçici, hizmet kadrolarında, rektörlükte bir mimar. Tıp Fakültesinde bir mimar ve bir 

uzman kadrosu vardır. Bu sene yabancı öğrenciler için açılacak Türkçe dersleri kursu için de 
bâzı kadrolar ihdası düşünülmüş ve fazlalık bu sebepten ileri gelmiştir. Keza Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde kitap tasnif işlerinde istihdam edilmek üzere iki kadro talebedilnı ektedir. 

8. Ecnebi: mütehassıslar için, talebedilen ve bütçenin (E) cetvelinde görülen kadrolar daha 
ziyade Dil ve Tarih - Coğrafya. Fakültesi Filoloji, Tıp Fakültesinde Çocuk: Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsünde, Fen' Fakültesinde kimya ve astronomi gibi branşlarda ve diğer fa
kültelerde de umumiyetle lisan, tedrisatı için alınmış bulunmaktadır. Bu sene Eczacılık. Fakül
tesi için de 'bir ecnebi profesör getirilmesi zaruri görülmektedir. Bu kadrolar faydalı ve zaruri 
olup, aded ve ücretleri, uygundur. Mukaveleleri senelik yapılmaktadır. Daha uzun müddet çalış
tırılmaları faydalı olanlar temdidedilmektedir. 

9. 4489 sayılı Kamına göre staj için ecnebi memleketlere gönderil ecüklerin harcırahtan ile 
başka her çeşit masrafları kanunun maksadına uygun olarak tatbik edilmektedir. 

10. Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarının âzami tasarrufa riayetle talebedildiğî ve israfa 
kaçılmadan harcandığı müşahede edilmiştir. 

11. Taşıtlar, tamamen 237 sayılı Kanunun âmir hükümlerine uygundur. Kutlanıl malan hu 
susunda âzami titizlik gösterilmektedir. 

12. Yayın masrafları, abonman, kitap mubayaası gibi tertiplerdeki 1961 bütçesindeki meblâğ
ların çok kifayetsiz olduğu görülmüş olup, Ibu miktarlar bir ilim ve irfan yuvası olan üniversite ile 
kabilitelif değildir. Bu sebepledir ki, bu bölüm ve maddeler için ayrıca taleplerimiz bulunmaktadır. 
Ancak bu suretledir ki, hizmet ifa edilebilecek ve gayeye erişilecektir. 

1962 yılı bütçesindeki görüşler : 
201 : Maaşlar; Veteriner Fakültesinin ilâve edilecek olan bir aded 800 liralık asistan kadrosu ve 

bir aded 1 250 liralık uzman kadrosu ile bu bölümün 16 ncı madde yekûnu 29 520 lira, Ziraat Fa
kültesine ilâve edilecek bir aded 1 250 liralık profesör kadrosu ile 17 nci madde yekûnun im 18 000 
lira fazlasiyle kabulü teklif edilmektedir. 

Bu münasebetle (L) cetvelinde yapılan Ibir yanlışlığa da temas etmek faydalı olacaktır. 
Fen Fakültesinde halen meşgul bulunan iki aded 800 liralık okutman kadrosu ile Tıp Fakültesin

de keza meşgul bulunan 4 aded 1 100 liralık uzman kadrolarının yanlışlıkla (L) cetveline alındığı an
laşılmıştır. Maddi hatadan mütevellit olan bu yanlışlığın düzeltilmesi icabeder. 

202 : Ücretler : Veteriner Fakültesinde bir aded 800 liralık teknisyen kadrosu ile 4 aded 700 lira
lık teknisyen kadrolarının ilâvesi ile 26 ncı maddenin 51 840 lira faızlasiıyle kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

(S. Sayısı : 7 ) 
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204 : Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : Dil ve Tarih, - Coğrafya Fakültesinin yabancı uzman 

ihtiyacını karşılamak üzere 5 aded 2 000 liralık uzman kadrosu tutarı olan 120 000 liranın 12 nci 
maddeye ilâvesi, aynı ibölümde Veteriner Fakültesinin getirteceği 1 500 liralık ıbir uzman kadrosu tu
tarı olan 18 000 liranın 16 nci maddeye ilâvesi ile (bolümün bağlanması uygun görülmüştür, 

206 nci 'bölümdeki artış geçen yıl konan paralar yetmediğindendir, 
207 nci (bölümdeki artış da keza geçen yıl konan paraların yetmediğinden ileri gelmektedir, 
223 ncü .bölümde, 16 ve 17 nci maddelerdeki ödeneğin her birinin dörder hin lira artırılarak ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
301 nci (bölümün 27 nci maddesinin 5 000 lira ilâvesiyle 10 000 liraya ve 29 ncu maddesinin 300 000 

lira ilâvesiyle 500 000 liraya, 33 ncü maddesinin 40 000 lira ilâvesiyle 48 000 liraya ve 67 nci madde
sinin de 50 000 lira ilâvesiyle 177 550 liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

304 ncü bölümün 25 nci Tıp Fakültesi Hastanesinin telefonlarının tamiratı için 30 000 liranın 
ilâvesi uygun, görülmüştür. 

306 nci bölümün 18 nci miaddesindeki ödeneğin, îlâftıiyat Fakültesi personeline dört senedir öde
nek noksanlığından paltoları verilemediğinden 2 750 lira ilâvesiyle 5 000 liraya çıkarılmasının 
ve yine aynı 'bölümün 20 nci maddesindeki ödeneğin de 30 000 lira tenzili ile 6 100 liraya ve 
307 nci bölümün 50 nci maddesindeki ödeneğin de 30 000 lira tenzili ile 10 000 liraya indirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İlahiyat Fakültesinde kadrosu ile birlikte bir hizmet arabası mevcudolduğu halde ödeneği 
yoktur. Bu itibarla 309 ncu bölümde aşağıda görüleceği üzere yeni ilki madde açılarak bu fakül
tenin taşıt işletme ve taşıt onarma giderlerini karşılamak üzere ceman 3 000 lira ödenek ilâvesini 
lüzumlu görmekteyim. 

309 - 93. -— İlahiyat Fakültesi taşıtları işletme giderleri : 1 500 .lira, 
94. —• İlahiyat Fakültesi taşıtları onarma giderleri : 1 500 lira.. 

420 nci bölümde : öğretimi ilgilendiren malzeme ve bununla ilgili her çeşit eşyanın muba
yaası katı zarureti hâsıl olduğundan 1962 bütçesine konan miktarlarla 'hizmetin aksaması nıühak-' 
kak görüldüğünden ilâve tekliflerim aşağıda arz edilmiştir. 

Madde 

13 
15 
16 
17 
18 
20 

Fen 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Eczacılık 

Fakültesi Lira 

300 000 
365 000 
135 000 
150 000 

6 000 
100 000 

1 056 000 

Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunun diğer bölümleri ile iş 
birliği yaparak bu sene Diyarbakır'ın 30 000 nüfusu içine alan Bismil kazasının köylerinde bir 
'köy sağlığı araştırma ve öğretim faaliyeti için hazırlıklarını tamamlamış ve bu 'maksatla (kulla
nılmak üzere Amerika'dan bağış yoliyle bir seyyar dispanser temin etmiştir. 

Bu çalışmaların imkân dâhiline sokulması için bu yıl bütçeden ek ödenek istenmemekte, ancak 
424 ncü bölümün 14 ve 15 nci maddesi olarak gösterilen ödeneğin «Çocuk Sağlığı Enstitüsü Has
tanesi ve İvöy Sağlığı Enstitüsü Uıer çeşit giderleri» adı altında ayrı bir bölüm açılmak suretiyle 
(425) yukarda arz edilen hizmetin yerine getirilmesinin mümkün olacağını arz ve teklif ederim. 

433, 434, 435, 436 ve 444 ncü Siyasal Bilgiler Fakültesi ımulhtelif enstitülerine üçer bin lira ilâ
vesini ve 440, 441 ve 442 nei 'bölümlerdeki ödeneğin de fakülte enstitüleri ıgiderleri namı altında 
birleştirilmesini arz ve teklif ©derim. 

(S , Sayısı • 1) 
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451 nci yayın giderleri (bölümüne, ilmî çalışmaların tanı mânasiyle yapılabilmesi bakımından, 

aşağıda müfredatı gösterilen meblâğların ilâvesi lüzumludur. 

Madde 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Fakültesi 

Rektörlük 
D. T. C. 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
ilahiyat 
Siyasal Bil. 
Eczacılık 

Lira 

15 000 
55 000 
40 000 
55 000 
55 000 
40 000 
45 000 
40 000 
50 000 

5 000 

400 000 

432 nci 'bölümün 16 ncı maddesindeki tahsisatın Nelbraska Üniversitesi ile yapılmış olan anlaş
ma gereğince, anlaşmaların aksamaması için 60 000 liranın ilâvesiyle kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

477 nci bölüme 100 000 lira ilâvesini arz ve teklif ederim. 
701 nci bölümün 50 nci maddesindeki tahsisatın 10 000 lira noksanı ile ve 60 ncı maddesindeki 

tahsisatın da 10 000 lira fazlasiyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
V 

751 nci bölümün 40 ncı Fen Fakültesi maddesine botanik magazin inşası için 200 000 lira, 50 
nci Hukuk Fakültesi maddesine yeni sınıf ihdası için 300 000 lira ve 60 ncı Tıp Fakültesi madde
sine de fakülte hastanelerinin kalorifer tesisatı ihtiyacı için 150 000 lira ilâvesiyle kabulünü ar/. 
ve teklif ederim. 

(B) cetvelinde; 2 nci bölümde hare, kayıt, imtihan ve diploma baroları Senato kararı ile artı
rılmış bulunduğundan 1962 gelirimiz bu bölümde 1 500 000 lira olarak tahmin edilmektedir. Gü-
derlerimizdeki artırma teklifimiz yekûnu 2 897 110 lira lolmuştu. Bundan varidat tahminimizdekî 
artış olan 750 000 lirayı tenzil edersek 1962 Ankara Üniversitesi bütçesindeki artırma teklifimi
zin 2 147 110 lira civarında olduğu görülmektedir. 

Eğer muhterem encümen talebimizi müsbet karşılıyacak olursa âzami tasarrufa riayet etmek su
retiyle Ankara Üniversitesi 1962 yılında hizmeti aksamadan ifa edebilecektir. 

Temenniler : 
İlahiyat ve Eczacılık Fakülteleri için birer arsa yeri teminine ve bina yapmaya gidilmesine kati 

zaruret vardır. Bu hususun temini için mutlaka bir adım atılması zaruridir. 
Fakültelerde 1961 bütçe tatbikatı esnasında, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki yurt inşaatı, Tıp 

Fakültesindeki (löz Bankası ile, arsası Tıp Fakültesinden temin edilen Lepra Eğirim ve Araştırana 
Enstitüsü inşaatı, Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ve Çocuk Sağlığı Araştırma Ens
titüsü 'inşaatı, Fen Fakültesindeki rasathane inşaatı, Ziraat Fakültesindeki Ev Ekonomisi inşaat?, 
Veteriner Fakültesindeki Zootekni inşaatı teşebbüsleri ve bu yatırımların Türkiyemizin geleceği 
»bakımından kıymeti takdire şayan io'lup, bütüa bu işleri yürüten Rektör, Dekanlar ve 'Direktörle
rin mesaileri takdire şayan olarak müşahede edilmiştir. 

İlaveleriyle teklif ettiğimiz Ankara Üniversitesi 1962 yılı bütçesi muhterem Karma Komisyon 
üyelerince kabul edildiği takdirde memleketin geleceği bakımımdan hayırlı bir yola girmiş olacağı
mız meydandadır. 

( S, Sayısı : 7 ) 
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Bütçemiz muhterem kamisyonun tasvibine mazhar olursa 'kendimizi bahtiyar addederiz. En de

rin hürmetlerimizle. , 
2 . 1 . 1962 

Ankara Üniversitesi Bütçesi Raportörü 
• Yozgat Milletvekili 

Dr. Celâl Sungur 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 15 , 1 , 1962 

Esas No. : 1/6 
Karar No, : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mec
lise arzı 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başkanlığın 30 , 11 . 1961 tarihli ve 71/1630 - 3495 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim 
Bakanı, Üniversite Rektör ve dekanları, Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1962 yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran 6 446 057 lira fazlasiyle 56 650 057 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin mucip sebepleri gerekçede mufassalan izah edilmiş
tir. 

Üniversite bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörün raporu okunduktan ve serd 
edilen mütalâalar ve sorulan sualler Rektör ve dekanlar tarafından cevaplandırıldıktan sonra mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin tetkiki esnasında; 
(L) cetvelinden ihtiyaca binaen Veteriner Fakültesi için bir aded 1 250 liralık bir uzman kad

rosiyle 800 liralık bir aded asistan kadrosunun ve Ziraat Fakültesi içinde 1 250 liralık bir aded 
profesör kadrosunun serbest bırakılması uygun görülmüş bunların karşılığı olarak da 201 nci bö
lümün 16 nci Veteriner Fakültesi maddesine 29 520 ve 17 nci Ziraat Fakültesi maddesine de 
18 000 lira ilâve edilmiştir. 

(L) cetvelinde maddi bir hata olarak yer alan Fen Fakültesinde halen meşgul olan iki aded 
800 liralık okutman kadrosiyle keza Tıp Fakültesinde meşgul bulunan 4 aded 1 100 liralık uzman 
kadroları kaldırılmıştır. 

Veteriner Fakültesinin ihtiyacı olan bir aded 800 liralık teknisyen kadrosiyle 4 aded 700 lira
lık teknisyen kadrosunun (D) cetveline ilâvesi uygun görülmüş ve bu sebeple 202 nci ücretler bö
lümünün 26 nci maddesine 51 840 lira ilâve edilmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin yabancı uzman ihtiyacını karşılamak üzere 5 aded 2 000 
liralık uzman kadrosunun ve Veteriner Fakültesinin getirteceği bir aded 1 500 liralık uzman kad
rosunun karşılığı olarak 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti bölümünün 12 nci Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi maddesine 120 000, 16 nci Veteriner Fakültesi maddesine de 17 999 lira
nın ilâvesi uygun görülmüştür. 

201 nci ve 202 nci bölümlere yapılan ilâvelerin neticesi olarak 209 ncu T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler bölümünün 11 nci maddesine 6 450 lira ve 12 nci maddesine de 990 lira ilâve 
edilmiştir. 

(L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolar dolayısiyle 219 ncu üniversiteler tazminatı bölümü
nün 16 nci Veteriner Fakültesi maddesine 19 200 lira ve 17 nci Ziraat Fakültesi maddesine de 
12 000 lira ilâve edilmiştir. 

Yeniden açılan Eczacı Fakültesinin ve diğer fakültelerin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 301 nci büro giderleri bölümünün 27 nci Ziraat Fakültesi maddesine 5 000, 29 
ncu Siyasal Bilgiler maddesine 300 000, 30 ncu Eczacılık Fakültesi maddesine 50 000, 33 ncü 
Fen Fakültesi maddesine 40 000 ve Ziraat Fakültesinin kalorifer tesislerinin onarımı için de 
50 000 liranın 67 nci Ziraat Fakültesi maddesine ilâvesi uygun görülmüştür. 

(S. Sayısı • 7 ) 
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Tıp -Fakültesi Hastanesinin telefon tesislerinin onanını için 304 ncü posta, telgraf ve telefon 

giderleri bölümünün 25 nci Tıp Fakültesi telefon giderleri maddesine 30 000 lira ilâve edilmiştir, 
Yeni açılan Eczacılık Fakültesi halen Tıp Fakültesinde gayrimüsait şartlar içinde bulun

duğu anlaşıldığından bu fakültenin çalışmasını temin maksadiyle yeniden açılan 305 nci kira 
bedeli bölümüne 60 000 lira ödenek verilmiştir. 

İlahiyat Fakültesi personelinin ihtiyacını karşılamak İçin 306 ncı giyecekler bölümünün 18 ncı 
maddesine 2 750 lira ilâvesi, aynı bölümün 20 nci Eczacılık Fakültesi maddesinden ise yeni açıl
ması dolayısiyle lüzumu olmıyan 30 000 liranın düşülmesi uygun görülmüştür. 

Aynı mucip sebeple 307 nci harcırahlar bölümünün 50 nci Eczacılık Fakültesi maddesinden 
de 30 000 lira tenzil edilmiştir. 

İlahiyat Fakültesi otomobili için işletme ve onarım masrafı olarak 309 ncu taşıt giderleri 
bölümüne yeniden açılacak 93 ve 94 ncü maddelerine 1 500 er liradan 3 000 liranın ilâvesi ka
bul edilmiştir. 

420 nci öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit giderler bölümüne konulan ödene
ğin gayrikâfi olduğu verilen izahattan anlaşılmış olduğundan bu bölümün ilgili maddelerine ce
man 1 000 000 liranın ilâvesi hizmetin ifası için lüzumlu görülmüştür. 

424 ncı Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri bölümündeki 14 ve 15 nci Çocuk Sağ
lığı Araştırma Enstitüsü hastaneleri giderleri maddeleri bu bölümden çıkarılmış yeniden açıla
cak 425 nci bölümün 11 ve 12 nci maddeleri olarak bölüm unvanı ve maddeler değiştirilmiştir. 

(Nebraska) üniversitesi ile yapılan anlaşmaya göre getirtilecek profesörlerin masrafları kar
şılığı olarak 432 nci bölümün 16 ncı Veteriner Fakültesi maddesine 60 000 liranın ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

435 nci İdari İlimler Enstitüsü her çeşit giderleri bölümünün (R) formülünde hizmetin da
ha kolay ifası için lüzumlu tadil kabul edilmiştir. 

443 ncü Çocuk Sağlığı Enstitüsü her çeşit giderleri bölümünün de unvanı değiştirilmiş ve 444 
ncü bölüme 3 000 lira ilâve edilmiştir. 

Yeni neşriyatın takibi ve lüzumlu kitapların temini gayesiyle 451 nci yayın giderleri bölü
müne 400 000 liranın ilâvesi kabul edilmiş ve bu miktar 21 - 30 ncu maddeler arasında taksim 
edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenziller neticesi olarak (A/l) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 
58 869 806 lira olarak teshit edilmiştir. 

Üniversitenin yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelin 701 nci bina onanını bolümü 
nün 50 nci Tıp Fakültesi maddesinden 10 000 lira tenzil edilerek aynı bölümün 60 ncı Veteriner 
Fakültesi maddesine ilâve edilmiştir. 

751 nci yeni yapı ve esaslı onarmalar bölümünün 40 ncı Fen Fakültesi maddesine Botanik Ma
gazin inşası için 200 000, 50 nci Hukuk Fakültesi maddesine yeni sınıf ihdası için 300 000, 60 ncı 
Tıp Fakültesi maddesine de fakülte hastanelerinin kalorifer tesislerinin ihtiyacı için 150 000, halen 
binası bulunmıyan İlahiyat Fakültesi binasının ilk inşaat masraflarını karşılamak üzere aynı bölü
mün 90 ncı maddesine 500 000 lira ilâvesi raportörün teklifi üzerine kabul edilmiştir. 

Bü suretle yapılan ilâvelerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 6 130 001 lira olarak kabul v»; 
tesbit edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı bütçesinin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerine komisyonumuzca 
yapılan ilâveler toplamı olan 3 369 749 liranın bir milyon lirası Üniversitenin kendi kaynakların
dan karşılanmak üzere (B) cetvelinin 2 nci Hare, kayıt, imtihan ve diploma harçları bölümüne ilâ
ve edilmiş mütebakisi de Hazine yardımı ile karşılanmıştır. 

Bu suretle Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) cetveli yekûnu da komisyonumuzca 
64 999 807 lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı : 7 ) 
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(A/l) ve (A/2) ve (B) cetvelinde yapılan değişiklikler tasarının 1 nci ve 2 nci maddesine ak

settirilmek üzere tadilen, diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişiği olan cetvellerle birlikte Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. 8anaç 

T. Üye 
Söz hakkım mahfuz 

F. Kuytak 

Ankara 
N. Ağrınaslı 

Balıkesir 
K. öztaş 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
R. Özal 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

U. Müftügü 

T. Üye 
Konuşma hakkı mahfuz 

H. Tunçkanat 

Ankara 
/ / . 0. Bekata 

Giresun 
M. îzmen ' 

Hatay 
Ş. İnal 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
C. Yılmaz 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. AUcanoğlu 

Sözcü 
Ankara 

/ . Seçkin 

Adana 
H. Aksay 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz 

C. Önder 

İstanbul 
8. Bay kam 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
T. Kapanlı 

Sivas 
Söz hakkım mahfuz 

M. Vural 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Amasya 
M. Zeren 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
Söz hakkım maihfuz 

A. 0\ğuz 

Konya 
M. Kılıç 

Maraş 
A. Karaküçük 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
C. Sungur 

(S. Sayısı : 1) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütço kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1962 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderler 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 56 650 057 lira ve yatırımlar giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 4 980 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
61 630 058 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1962 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar; bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar- Kurulu kararı ile kadro alınabi
lecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanu
nu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanun ile bu kanuna ek 156 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1962 bütçe yılunda kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 

ödenekten; 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 

( S . Sı 
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i KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

I Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 
I tasarısı 

MADDE 1. ^ - Ankara Üniversitesi 1962 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için 
ıbağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
58 869 806 lira ve yatırımlar giderleri için de 

I bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6 130 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1962 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
64 999 807 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmişti". 

MADDE 5. — Aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

: 7 ) 
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Hü. 

göre zaman aşımıma uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesmin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllîar borçları bölümüne 
Malîye Bakanlığınca aktarılacak ödemekten 
Ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapı* 
(aeak harcamalara ait formül, bağllı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kamum 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer, 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî* 
Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökiem 

Adîalet Bakanı 
-S'. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B, JEcevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. EvMyaoğht 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidogan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

/ / . İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gür san 
Gümrük ve Teke! 

Bakam 
Ş. Pulatoğhı 

Ulaştırma Bakanı 
C. Ahyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

B. KG. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —- Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı : î 
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A/l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
(liderleri 

I - Maaşlar \>x ücretler 
Maaşlar 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 
21 Açık maaş t 

2ö7 200 294 480 294 480 

2 000 000 
1 380 000 
i 208 800 
6 073 224 
1 586 600 
2 306 400 
525 400 

1 411 400 
150 000 
7 000 

16 916 024 

2 070 720 
1 489 680 
1 208 800 
6 311 600 
1 628 640 
2 524 320 
570 960 

1 517 040 
490 320 
7 695 

18 114 255 

2 070 720 
1 498 680 
1 208 800 
6 311 600 
1 658 160 
2 542 320 
570 960 

1 517 040 
490 320 
7 695 

18 161 775 

Ücretler 
21 Rektörlük 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
23 Fen Fakültesi 
24 Hukuk » 
25 Tıp » 
26 Veteriner » 
27 Ziraat » 
28 İlahiyat » 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
30 Eczacılık Fakültesi 
31 Sağlık Bilimleri ve Hemşire

lik Yüksek Okulu 

255 900 

330 000 
563 600 
222 600 
428 700 
420 400 
937 000 
57 400 
222 800 
30 000 

0 

435 600 

342 720 
663 840 
231 120 
106 720 
441 360 
068 800 
60 480 
228 960 
180 000 

100 000 

5 

435 600 

342 720 
663 840 
231 120 
106 720 
493 200 

L 068 800 
60 480 
228 960 
180 000 

100 000 

Bölüm toplamı 7 468 400 8 859 600 8 911 440 

' S. Sayısı : 7 * 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen faabul edilen 
Lira Lira 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarilı - Coğrafya Fa-

204 

206 

207 

209 

21 000 189 360 189 360 

10 
20 
30 

11 

15 

12 

13 
M 

kültesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ecnebi Profesör ve uzman
lar ücreti 
Dil ve Tarilı - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 

0 
30 000 

51 000 

* 
465 000 
320 393 

28 800 

10 000 
30 000 

229 360 

465 000 
320 393 
28 800 

10 000 
30 000 

229 360 

585 000 
320 393 
28 800 

15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

426 894 
1 
1 

218 500 
175 068 

0 

426 894 
1 
1 

218 500 
175 800 

60 000 

426 894 
18 000 

1 
218 500 
175 800 
60 000 

Bölüm toplamı 1 634 657 1 695 389 1 833 388 

Tl - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

92 000 
14 000 
13 000 

120 000 
20 000 
20 000 

120 000 
20 000 
20 000 

Bölüm toplamı 119 000 160 000 160 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri yi e artış farkları 

20 000 20 000 

! 548 250 727 300 i 733 750 

(S. Sayısı :.7) 
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B. M. 

12 
13 
14 
15 

217 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ödeneğin çeşidi 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

243 960 
177 000 
128 087 
171 630 

2 268 937 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

. 2 842 
2 842 
2 842 

32 867 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

265 740 
194 400 
150 180 
400 000 

2 737 620 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

32 867 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

266 730 
194 400 
150 180 
400 000 

2 745 060 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

32 867 

218 7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 115 
ve 119 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek üniversite 
tazminatı 

12 Dil ve Tarih - Coğrafva Fa-

2 400 2 400 2 400 

13 
14 
15 
lf> 
17 
18 
19 
20 

kültesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
ilâhi vat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplam? 

855 600 
588 000 
475 000 

1 410 000 
580 800 
950 000 
223 200 
600 000 

30 000 

5 712 600 

928 800 
664 800 
471 600 

2 089 800 
657 600 

1 056 000 
211 200 
598 200 
225 600 

6 903 600 

928 800 
664 800 
471 600 

2 089 800 
676 800 

1 068 000 
211 200 
598 200 
225 600 

6 934 800 

( S. Sayısı : 7 ) 
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M. 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirilecekle
rin ücret ve yolluklariyle 
başka giderleri 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 

10 000 
2 500 
3 000 
5 000 
1 000 
1 000 
1 000 

10 000 
0. 

34 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 

10 000 
10 000 
20 000 
10 000 
1 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

117 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

40 000 

10 000 
10 000 
20 000 
10 000 

1 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

117 000 

Sağlık Bilimleri ve Hemşi
relik Yüksek Okulu her çe
şit giderleri 0 

İkinci kısım toplamı 34 397 885 

650 000 650 000 

39 522 091 39 798 090 

Üçüncü kısmı - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri ' 
11 Rektörlük kırtasiye gider

leri 
12 Dil Aiî Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kırtasiye giderleri 
13 Fen Fakültesi kırtasiye gi

derleri 
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye gi

derleri 
16 Veteriner Fakültesi kırtasi

ye giderleri 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
, (S. Sayısı : 7 

3 000 

5 000 

3 000 

6 000 

13 000 

3 500 

2 500 

3 000 

5 000 

3 000 

6 000 

13 000 

3 500 

2 500 

3 000 

5 000 

3 000 

6 000 

13 000 

3 500 

2 500 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

İS tlâhiyat Fakültesi kırtasiye 
giderleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
kırtasiye giderleri 

20 Eczacılık Fakültesi kırtasi
ye giderleri 

21 Rektörlük döşeme giderleri 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi döşeme giderleri 
23 Fen Fakültesi döşeme gider

leri 
24 Hukuk Fakültesi döşeme gi

derleri 
25 Tıp Fakültesi döşeme gider

leri 
26 Veteriner Fakültesi döşeme 

giderleri 
27 Ziraat Fakültesi döşeme gi

derleri 
28 İlahiyat Fakültesi döşeme 

giderleri 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

döşeme giderleri 
30 Eczacılık Fakültesi döşeme 

giderleri 
31 Rektörlük demirbaş gider

leri 
32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi demirbaş giderleri 
33 Fen Fakültesi demirbaş gi

derleri 
34 Hukuk Fakültesi demirbaş 

giderleri 
35 Tıp Fakültesi demirbaş gi

derleri 
36 Veteriner Fakültesi demir

baş giderleri 
37 Ziraat Fakültesi demirbaş 

giderleri 
38 îlâhivat Fakültesi demirbaş 

giderleri 
39 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

demirbaş giderleri 
40 Eczacılık Fakültesi demir

baş giderleri 
(S. ! 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 

4 000 

0 
2 000 

' 9 000 

5 000 

5 000 

25 000 

30 000 

5 000 

4 O00 

8 000 

0 
1 500 

7 500 

8 000 

3 000 

15 000 

15 000 

3 500 

3 000 

5 000 

0 

1 000 

4 000 

2 500 
2 000 

9 000 

5 000 

5 000 

25 000 

30 000 

5 000 

4 000 

200 000 

10 000 

1 500 

7 500 

8 000 

3 000 

15 000 

15 000 

3 500 

3 000 

5 000 

50 000 

1 000 

4 000 

2 500 
2 000 

9 000 

5 000 

5 000 

25 000 

30 000 

10 000 

4 000 

500 000 

60 000 

1 500 

7 500 

48 O00 

3 000 

15 000 

15 000 

3 500 

3 000 

5 000 

50 000 
a: 7) 
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41 Rektörlük öteberi giderleri 
42 Dil ye Tarih - Coğrafya Fa

kültesi öteberi giderleri 
43 Fen Fakültesi öteberi gider

leri 
44 Hukuk Fakültesi öteberi gi

derleri 
45 Tıp Fakültesi öteberi gider

leri 
46 Veteriner Fakültesi öteberi 

giderleri 
47 Ziraat Fakültesi öteberi gi

derleri 
48 İlahiyat Fakültesi öteberi 

giderleri 
49 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

öteberi giderleri 
50 Eczacılık Fakültesi öteberi 

giderleri 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi aydınlatma giderleri 
53 Fen Fakültesi aydınlatma 

giderleri 
54 Hukuk Fakültesi aydınlat

ma giderleri 
55 Tıp Fakültesi aydınlatma gi

derleri 
56 Veteriner Fakültesi aydın

latma giderleri 
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma 

giderleri 
58 İlahiyat Fakültesi aydınlat

ma giderleri 
59 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

aydınlatma giderleri 
60 Çocuk Sağlığı Fakültesi ay

dınlatma giderleri 
61 Eczacılık Fakültesi aydın

latma giderleri 
62 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi ısıtma giderleri 
63 Fen Fakültesi ısıtma gider

leri 

İ961 
yıh 

ödeneği 
Lira 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

25 000 

0 
25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 

1 
15 000 

96 000 

0 
60 000 

120 000 

1962 yılı 
Hüküımetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

25 000 

5 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 

1 
15 000 

96 000 

15 000 

60 000 

120 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

25 000 

5 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 

1 
15 000 

96 000 

15 O00 

60 000 

120 000 

(S. Sayısı: 7 ) 
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64 

65 

66 

61 

68 

69 

70 

71 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

11 

12 

13 

ödeneğin çeşidi 

Hukuk Fakültesi ısıtma gi
derleri 
Tıp Fakültesi ısıtma gider
leri 
Veteriner Fakültesi ısıtma 
giderleri 
Ziraat Fakültesi ısıtma gi
derleri 
İlahiyat Fakültesi ısıtma gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ısıtma giderleri 
Çocuk Sağlığı Fakültesi ısıt
ma giderleri 
Eczacılık Fakültesi ısıtma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Rektörlük posta ve telgraf 
ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi posta ve telgraf üc
reti 
Fen Fakültesi posta ve tel
graf ücreti 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

80 000 

600 000 

127 550 

127 550 

1 

50 000 

86 000 

0 

2 306 852 

1 500 

1 000 
1 500 
8 000 
8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

0 

30 250 

1 500 

3 000 

1 500 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

80 000 

600 000 

127 550 

127 550 

1 

50 000 

86 000 

20 000 

2 601 352 

1 500 

1 000 
1 500 
8 000 

.8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 
2 500 

32 750 

1 500 

3 000 

1.500 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

80 000 

600 000 

127 550 

177 550 

1 

50 000 

86 000 

20 000 

3 046 352 

1 500 

1 000 
1 500 
8 000 
8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 
2 500 

32 750 

1 500 

3 000 

1 500 

( S. Sayısı: 7 ) 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

80 

Ödeneğin çeşidi 

Hukuk Fakültesi posta ve 
telgraf ücreti 
Tıp Fakültesi posta ve tel
graf ücreti 
Veteriner Fakültesi posta 
ve telgraf ücreti 
Ziraat Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
İlahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
posta ve telgraf giderleri 
Eczacılık Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 
Rektörlük telefon giderleri 
Dil. ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi telefon giderleri 
Fen Fakültesi telefon gider
leri 
Hukuk Fakültesi telefon gi
derleri 
Tıp Fakültesi telefon gider
leri 
Veteriner Fakültesi telefon 
giderleri 
Ziraat Fakültesi telefon gi
derleri 
İlahiyat Fakültesi telefon 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
telefon giderleri 
Eczacılık Fakültesi telefon 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 

0 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

40 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

0 

132 500 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1-500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 

t 500 
* 5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

37 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

5 000 

136 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 

1 500 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

67 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

5 000 

166 000 

305 

306 

Kira bedeli (Eczacılık Fakül
tesi) 0 0 60 000 

Giyecekler 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih -

kültesi 
- Coğrafya Fa-

8 800 

18 200 

8 800 

18 200 

8 800 

18 200 

(S. teymı; 1) 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ödeneğin çeşidi 

Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
îlâhiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

volluğu 
22 Dil ve TarıL - Coğrafya Fa

kültesi muvakkat vazife yol
luğu 

23 Fen Fakültesi muvakkat va
zife yolluğu 

24 Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife yolluğu 

25 Tıp Fakültesi muvakkat va
zife yolluğu 

26 Veteriner Fakültesi Muvak
kat vazife yolluğu 

27 Ziraat Fakültesi muvakkat 
vazife yolluğu 

28 İlahiyat Fakültesi muvak
kat vazife yolluğu 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
muvakkat vazife yolluğu 

30 Eczacılık Fakültesi muvak
kat vazife yolluğu 

41 Rektörlük ecnebi memleket
le!' yolluğu 

42 Dil Ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yolluğu 

43 Fen Faldiltesi Ecnebi mem
leketler yolluğu 

44 Hukuk Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 

45 Tıp Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 

(,,s. Say 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 000 
15 000 
100 000 
23 175 
20 000 
2 250 
8 400 

0 
210 825 

15 000 
15 000 
100 000 
23 175 
20 000 
2 250 
8 400 
36 100 

246 925 

15 000 
15 000 
100 000 
23 175 
20 000 
5 000 
8 400 
(i 100 

219 675 

7 000 7 000 7 000 

3 500 3 500 3 500 

10 000 

9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

0 
6 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

10 000 

9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

5 000 

6 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

10 000 

9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

5 OOO 

(i 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 
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46 Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 

48 ilahiyat Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ecnebi memleketler yolluğu 

50 Eczacılık Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 

52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi profesör ve 
uzmanlar yolluk ve giderleri 

53 Fen Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanlar yolluk ve 
giderleri 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanlar yolluk ve 
giderleri 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanlar yolluk ve 
giderleri 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanlar yolluk 
ve giderleri 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanlar yolluk ve 
giderleri 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanlar yolluk 
ve giderleri 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ecnebi profesör ve uzmanlar 
yolluk ve giderleri 

60 Eczacılık Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanlar yolluk 
ve giderleri 

72 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yurt içi araştırma, 
inceleme yolluk ve giderleri 

73 Fen Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme yolluk ve gi
derleri 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

100 000 100 000 100 000 

100 000 100 000 100 000 

48 664 48 664 48 664 

70 000 70 000 70 000 

0 40 000 10 000 

8 000 8 000 8 000 

8 000 8 000 8 0Q0 
e 

1 1 1 

12 000 12 000 12 000 

1 1 1 

1 1 1 

2 000 2 000 2 000 

1 1 1 

0 5 000 5 000 

18 000 18 000 18 000 

10 000 10 000 10 000 

(S. Sayısı : 7 ) 
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74 Hukuk Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme yolluk ve 
giderleri 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

78 İlahiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yurt içi araştırma, inceleme 
yolluk ve giderleri 

80 Eczacılık Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

Bolüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira * Lira 

10 000 10 000 10 000 

16 000 16 000 16 000 

75 000 75 000 75 000 

37 500 37 500 37 500 

6 500 6 500 6 500 

15 000 15 000 15 000 

0 1 000 1 000 

1 022 793 1 073 793 1 043 793 

5 000 

2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 
4 000 
1 000 
2 000 

0 
23 000 

5 000 
2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3-500 
4 000 
1 000 
2 000 
1 000 

24 000 

5 000 
2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 
4 000 
1 000 
2 000 
1 000 

24 000 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

giderleri 
12 Rektörlük taşıtları onarma 

giderleri 
31 Fen Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
32 Fen Fakültesi taşıtları onar

ma giderleri 
51 Tıp Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
52 Tıp Fakültesi taşıtları onar

ma giderleri 
53 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlık 

Enstitüsü taşıtları işletme 
giderleri 

54 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlık 
Enstitüsü taşıtları onarma 
giderleri 

61 Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 

62 Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 

71 Ziraat Fakültesi taşıtları iş
letme giderleri 

72 Ziraat Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 

91 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları işletme giderleri. 

92 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları onarma giderleri 

93 İlahiyat Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 

94 İlahiyat Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

tlçüncü kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 000 

7 500 

6 000 
5 000 

40 000 

9 000 

1962 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ecUlen 
Lira Lira 

7 000 

a ooo 

7 500 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 

7 000 

8 000 

7 500 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 

7 000 

3 500 

10 000 
5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 
0 
0 

131 500 

3 857 720 

3 500 
10 000 
5 

15 
7 
4 
3 

131 
4 240 

000 

000 
500 
500 
500 
0 
0 

500 
320 -

3 500 

10 000 
5 OOO 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 
1 500 

1 500 

134 500 

4 727 070 

(S, luyıi] : f ) 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
407 
419 
420 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme giderleri 
Öğretimi ilgilendiren malze
me ile ilgili her çeşit gider
leri 
Dil ye Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

10 000 
1 000 

15 000 

30 000 
500 000 
15 000 

« 420 000 
325 000 
492 000 

4 000 
15 000 

0 

1 801 000 

10 000 
1 000 

15 000 

45 000 
600 000 
15 000 

480 000 
365 000 
550 000 

4 000 
15 000 

100 000 

2 174 000 

10 000 
1 000 

15 000 

45 000 
890 000 

15 000 
845 000 
485 000 
685 000 

9 000 
15 000 

185 000 

3 174 000 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştır
ma ve inceleme her çeşit gi
der 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve 
Orta ve Batı Anadolu. Araş
tırma istasyonlarının her çe
şit giderleri 

423 Türk Devrim Tarihi - Ensti
tüsü her çeşit giderleri 

424 Tıp Fakültesinin hastanele
re ilişkin giderleri 

11 Tıp Fakültesi hastanelerin
den başka hastanelerde bu
lunan kliniklerin öğretimi il-

30 000 30 000 30 000 

35 000 

10 000 

35 000 

10 000 * 

35 000 

10 000 

( S. Sayısı • 7 ) 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen "kabul edilen 
Lira Lira 

gilendiren giderleriyle yatak 
bedeli ve her çeşit giderleri 1 1 1 

12 Hastanelerde duyurulacak
ların yiyecek bedeli ve has
tane personelinin umumi gi
derleri 1 325 625 1 325 625 1 325 625 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi 
umumi giderleri 4 180 000 4 180 000 4 180 000 

Bölüm toplamı 5 505 626 5 505 626 5 505 626 

Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu Hastanesi ile çocuk 
sağlığı ve köy sağlığı genel 
giderleri 

11 Hastane ve enstitüler genel 
giderleri 1 317 760 1 617 760 1 617 760 

12 Enstitüleır ile hastanelerde 
doyurulacakların yiyecek be
deli ve personelin genel gi
derleri ' 236 000 336 600 336 600 

14 
16 
17 
19 

Bölüm toplamı 

Nebraska ve New - York 
üniversiteleriyle yapılan an
laşmaların gerektirdiği her 
çeşit giderler 
Hukuk Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm toplamı 

7 059 986 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

7 459 986 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

1 954 360 

1 
110 000 
100 000 

1 

210 002 

Kriminoloji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 6 000 6 000 6 000 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri 30 000 30 000 30 000 
îdari İlimler Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit giderleri 

22 500 
LtUSU 

30 000 
( S. Sayısı : 7 ) 

22 500 

30 000 

22 500 

30 000 
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B. 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

M. Ödeneğin çeşidi 

İskân ve Şehircilik Enstitü
sü her çeşit giderleri 
Türk îslâm Sanatlan Ensti
tüsü her çeşit giderleri 
îslâm İlimleri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Tiyatro Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Hitit Araştırmalar Enstitü
sü her çeşit giderleri 
Arkeoloji Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu çocuk sağlığı ve köy 
sağlığı enstitüleri her çeşit 
giderleri 
İşletme İktisadi ve Muhase
be Enstitüsü her çeşit gider
leri 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

25 000 

7 000 

40 000 

25 000 

30 000 

190 OOO 

20 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 15 000 

25 000 25 000 

7 000 7 000 

40 000 40 000 

25 000 25 000 

30 000 30 000 

190 000 190 000 

20 000 23 000 

451 Yayın giderleri 
11 Rektörlük satmalma ve abo

ne giderleri 1 500 4 850 4 850 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi abone giderleri 75 500 82 500 82 500 
13 Fen Fakültesi abone gider

leri 75 000 82 500 82 500 
14 Hukuk Fakültesi abone gi

derleri 55 000 60 500 60 500 
15 Tıp Fakültesi abone gider

leri 35 000 39 000 39 000 
16 Veteriner Fakültesi abone 

giderleri 18 000 19 800 19 800 
17 Ziraat Fakültesi abone gi

derleri^ 15 000 17 500 17 500 
18 ilahiyat Fakültesi abone gi

derleri 15 000 17 500 17 500 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

abone giderleri 65 000 71 500 71 500 
20 Eczacılık Fakültesi abone gi

derleri 0 10 000 10 000 
(S. Sayısı: 7 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

21 Rektörlük çeşitli yayın gi
derleri 

22 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi çeşitli yaym gider
leri 

23 Fen Fakültesi çeşitli, yaym 
giderleri 

24 Hukuk Fakültesi çeşitli ya
ym giderleri 

25 Tıp Fakültesi çeşitli yaym 
giderleri 

26 Veteriner Fakültesi çeşitli 
yaym giderleri 

27 Ziraat Fakültesi çeşitli ya
ym giderleri 

28 İlahiyat Fakültesi çeşitli ya
ym giderleri 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
çeşitli yaym giderleri 

30 Eczacılık Fakültesi çeşitli 
yaym giderleri 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukla -
riyle her çeşit giderleri 
Rektörlük 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 

"Fakültesi 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

9 000 10 900 25 900 

145 000 

87 000 

160 000 

160 000 

100 000 

JL20 000 
92 000 

180 000 

0 
1 407 500 

159 500 

95 500 

176 000 

176 000 

110 000 

132 000 

101 200 

193 000 

5 000 

1 564 750 

214 500 

135 500 

231 000 

231 000 

150 000 

177 000 

141 200 

243 000 

10 000 

1 964 750 

3 000 3 000 3 000 

15 680 
18 000 
16 050 
26 110 
6 420 
17 000 
3 045 
19 260 

0 
124 565 

15 680 
18 000 
16 050 
26 110 
6 420 
17 000 
3 045 
19 260 

1 
124 566 

1.5 680 
18 000 
16 050 
26 110 
6 420 
17 000 
3 045 
19 260 

1 
124 566 

( S. Sayısı : 7 •) 
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B. M". ödeneğin yeşidi 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Üniversitelerarası birlice 
katılma payı 

20 Milletlerarası. kongre ve 
konferansların lıer çeşit mas
rafları ile bunlara katılacak
ların yolluk ve giderleri 

30 Derneklere katılma payı 

Bölüm toplamı 

459 Spor giderleri 
477 115 sayılı Kanun gereğince 

ilmi inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 

1961 
yık 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

Dördüncü kısım toplamı 11 423 894 12 354 145 13 817 145 

Beşinci ki Hım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1957 - 1960 villan borçları 
20 1928 - 1950 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

10 000 
5 000 

1 

5 001 

5 000 

20 001 

10 000 
5 000 

1 

5 001 

5 000 

20 001 

10 000 
5 000 

1 

5 001 

5 000 

20 001 

Altıncı kımu - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burs
lar 

10 Yabancı memleketlerden ge
lecek öğrencilerin burs yol
lukları 15 000 

( S, Sayısı : 7 ) 
5 000 15 000 
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B. 

602 

603 
604 

653 

M. 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ödeneğin çeşidi 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner • » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe kantinine yardım 
Vehbi Koç Talebe Yurduna 
yardım 
Memur ve Müstahdemler 
Yardımlaşma Sandığına yar
dım (öğle yemeği için) 

Altıncı kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 500 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 

0 

119 500 

5 000 
200 000 

30 000 

150 000 

504 500 

1962 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 
3 000 

122 500 

5 000 
200 000 

30 000 

150 000 

507 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 
3 000 

122 500 

5 000 
200 000 

30 000 

150 000 

507 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 34 397 885 39 522 091 39 798 090 
Üçüncü kısım toplamı 3 857 720 4 246 320 4 727 070 
Dördüncü kısım toplamı 11 423 894 12 354 145 13 817 145 
Beşinci kısım toplamı 20 001 20 001 20 001 
Altıncı kısım toplamı 504 500 507 500 507 500 

GENEL TOPLAM 50 204 000 56 650 057 58 869 806 

(S. Sayısı : 7 ) 
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A/2 - CETVELİ 

M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 
20 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

10 
20 

Yatırımlar 

I - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm toplamı 

II - îstimlâk ve satmalmalar 
Arazî ve bina istimlâkleri 
ve satınalması 

İÜ - Transfer edilen 
yatırım fonları 

Döner sermayeler 
Rektörlük 
Sağlık Bilimleri ve Hemşi
relik Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

6 000 

20 000 
85 000 
50 000 

380 000 
75 000 

120 000 
4 000 

20 000 

760 000 

0 

0 

0 

0 

6 000 

20 000 
25 000 
50 000 

380 000 
75 000 

120 000 
4 000 

20 000 

700 000 

1 

50 000 

30 000 

80 000 

I 

6 000 

20 000 
25 000 
50 000 

370 000 
85 000 

120 000 
4 000 

20 000 

700 000 

1 

50 000 

30 000 

80 000 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

Yeni yapı ve esaslı onarım
lar 
Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu ve Çocuk Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü bina 
inşaatı 900 000 750 000 750 000 

(S, Sayısı: 7 ) 
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20 Rektörlük 
40 Fen Fakültesi 
50 Hukuk » 
60 Tıp » 
70 Veteriner » 
80 Ziraat » 
90 İlahiyat » 

110 Göz Bankası bina inşaatı 

Bölüm toplamı 

1981 
yüı 

ödeneği 
Lira, 

0 
m 5 ooo 0 
450 000 
200 000 

0 
0 

500 000 

2 665 000 

1962 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 000 
100 000 

0 
150 000 
200 000 
400 000 

0 
500 000 

3 600 000 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 500 000 
300 000 
300 000 
300 000 
200 000 
400 000 
500 000 
500 000 

4 750 000 

IX - Makiııa ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
0 Fen Fakültesi 32 000 

Bölüm toplamı 32 000 

Makina ve teçhizat satmal
ına ve onarımı (Rektörlük) 750 000 

0 

0 

600 000 

Yatırımlar toplamı 4 207 000 4 980 001 

0 

0 

600 000 

6 130 001 

(S. Sayısı . 7 } 
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CETVELİ 

1961 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki gider
ler için verilenler 47 398 999 53 820 056 55 039 805 

2 Yatırımlar için verilenler 4 207 000 4 980 001 6 130 001 

Bölüm toplamı 51 605 999 58 800 057 61 169 806 

Hare, kayıt, imtihan ve dip
loma harçları 750 000 750 000 1 750 000 

1 

2 

3 

Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen
ler 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer Çeşitli varidat 

Bölüm toplamı 

Bağışlar 

Eski yıllardan devreden 
(Nakit gelir) 

Yatırımlar toplamı 

125 000 

5 000 
175 000 

305 000 

1 

1 750 000 

54 411 000 

1 

61 

125 000 

5 000 
200 000 

330 OCO 

1 

750 000 

630 058 

125 000 

5 000 
200 000 

330 000 

1 

1 750 000 

64 999 807 

( S. Sayısı : 7 ) 
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0 - CETYELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A . 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

1 2 , 6 . 1946 

Numarası ö z e t i 

4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

REKTÖRLÜK 

5 Usta 
6 Şoför 
2 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
4 » » » 
1 Mütercim 
9 Daktilo 
4 Memur 
6 » 
7 
9 » 

10 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 > 
9 Fiş memuru 

11 Kapıcı 
1 Basımevii Şefi 
3 » » (Yardımcısı) 
4 Teknisyen 
3 Başmürettip 
3 Operatör 
6 Teknisyen 
2 Başmakinist 
4 Makinist 
4 Mücellit 
3 Düzelici 

Muhasebe Müdürlüğü 
2 Memur 
4 » 
5 » 
6 » 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

700 
600 

1 100 
800 

1 250 
400 
800 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
250 

1 250 
950 
800 
950 
950 
600 

1 100 
800 
800 
950 

1 100 
800 
700 
600 

D, Memuriyetin nev'i 

7 Memur 
8 » 
9 » 
7 Daktilo 

10 Dağıtıcı 
12 Hademe 

Aded Ücret 

DİL - TARİH VE COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ 

500 
450 
400 
500 
350 
250 

1 Uzman 
6 Fotoğrafçı 
7 » 
7 Desinatör 
5 Ciltçi 
7 Kaloriferci 
6 Usta 

10 » 
12 » 

9 Elektrikçi 
10 Santralci 
10 Bahçıvan 

9 Laborant 
9 Daktilo 

10 » 
3 » (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 
6 » 
7 » 
8 » 

10 » 
11 » 
9 » (Müstahzır) 

11 Dağıtıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
1 

1 250 
600 
500 
500 
700 
500 
600 
350 
250 
400 
350 
350 
400 
400 
350 
950 
700 
600 
500 
450 
350 
300 
400 
300 

( S . Sayısı : 7 ) 
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1), 

1 
3 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
o 
O 

5 
1 
6 

10 
11 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
4 
6 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
7 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
13 

11 
11 

9 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Uzman 

Teknisyen 

» 

Kadın Doğum Knstürmantör 
Fotoğrafçı 

» 
Kaloriferci 

» (Yardımcısı) 
» » 

Usta 

Şoför 

» Muavini 
Bahçivan 

» 
» 
» 

Laborant 

» 

» (Kastroentoroloji için) 
Pansumancı 

> 
Hemşire Namzedi (Hst, Çocuk 
Bakı.) 
Hemşire Yardımcısı 
Hayvan Bakıcısı 
Hasta Bakıcı 

3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
4 
1 
5 
7 
5 

21 
13 
19 
4 
1 
4 
3 

40 
10 

1 
fi 

1 250 
950 

L 100 
950 
700 
(İ00 
500 
450 
400 
300 
950 
700 

1 250 
600 
350 
300 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
800 
600 
450 
400 
450 
400 
350 
300 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
300 

200 
300 
300 
400 

1). 

10 
11 
12 
13 

r> 
4 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

6 
9 
6 

10 
11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
1 
1 
>) 

4 
5 
(i 
7 

12 
* 

11 
12 
13 
12 
12 
10 

8 
11 
12 
11 

Memuriyetin 

Hastabakıc ı 
» 
» 
s» 

Aşçıbaşı 
» 
» 

Aşçı 

ııev'i Aded 

» Yardımcısı 
» » 
» > 
> » 

Daktilo (Yabancı 
Daktilo 
» 
» 
s> 
» 

Memur 
» 
» 

» 
» 

dil bilir) 

Sekre te r (Gastroentoroloj i için) 
Eczacı 

» 
» 
» Kalfası 
» >> 
•» » 

İmanı 
Dağıtıcı 
Başlı ad eme 

» 
» 
» 

Bekçi 
Gardiyan 
Gassal 

Göğüs 

Teknisyen 
Usta, 

» 
Kaloriferci 

Hastalıkları 

16 
M) 
45 
97 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
•> 
ı 

(i 
1_ 
o 

2 
3 
1 
1 
7 

17 
1 
2 
•> 
1 
1 
2 
:; 
1 
1 
1 
1 
;> 

49 
108 

6 
2 
1 

1 
1 
1 
2 

Ücret-

.'550 
300 
25(ı 
200 
700 
800 
450 
40*) 
350 
300 
250 
200 
600 
400 
600 
350 
300 
250 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 

1 250 
1 250 
i 100 

800 
700 
600 
500 
600 
250 
500 
300 
250 
200 
250 
250 
350 

450 
3Q0 
250 
300 

(S . Sayısı : 7 ) 
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1). Memuriyetin nev'i Aded Ücret - D. 

13 Tarım Hizmetlisi 
.11 Bekçi 
10 Arabacı 
11 » 

8 
8 
8 
9 

12 
6 
9 

11 
3 
4 
6 
7 

9 
11 
11 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

7 
(i 

10 
9 
9 
7 

12 
11 
12 

Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bil il 
Santralci 
Daktilo 
Memur 
Düzeltici 
Dağıtıcı 
Başlıademe 
Hademe 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Santralci 
Usta 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» » » 
Daktilo 

Memur 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 

200 
300 
350 
300 

500 
600 
350 
400 
400 
500 
250 
300 
250 
200 

450 
450 
450 
400 
250 
600 
400 
300 
950 
800 
600 
500 
450 
400 
450 
400 
300 
300 

12 
13 
11 
1.1 

l 
4 
t 

11 
7 
6 
S 
6 
8 
6 
7 

11 
12 
12 
7 
7 

Memuriyetin nevi 

Hademe 
» 

Bekçi 
Kapıcı 

Aded Ücret 

10 250 
5 200 
1 300 
1 300 

ECZ ACİL i K FAKÜLTESİ 

Uzman 
Teknisyen 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Usta 
Memur 

» 
Daktilo 

» 
Laborant 

Hademe 

Marangoz 
Laborant 

1 
2 
1 
1 

<•) 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
3 
2 
1 
.1 
3 

1 250 
800 
500 
300 
500 
600 
450 
600 
450 
600 
500 
300 
250 
250 
500 
500 

SAĞLIK BİLİMLERİ VE HEMŞİRELİK 
YÜKSEK OKULU 

3 Uzman 
4 Laborant 
7 Daktilo 
5 Aşçıbaşı 
6 Aşçı 
7 Hasabakıcı 

11 Kapıcı 
11 Bekçi 
10 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
o o 

1 100 
950 
500 
700 
600 
500 
300 
300 
350 
300 
250 
200 

( S. Bayisi : 1 ) 
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E CETVELİ 

203 

204 

Geçici hizmetliler ücreti . 
11 Rektörlük 
13 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
15 Tıp Fakültesi 

Ecnebi profesör ve uzmanlar : 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 
15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat Fakültesi 
18 İlahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

L CETVELİ 

D. 

1 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
8 

10 
11 
10 
10 

2 
3 
4 
5 

Memuriyet in nev'i 

Dil ve Tarih - Coğrafya 

P mieM ö ı • ( ö ğ r eü iım 
» » 
» » 
» » 

Doçent » 
» » 
» » 
•» » 

Asistan (öğrettim . 
» » 

1. Mümeyyiz 
2. Mümeyyiz 
Hesap Memuru 
Ambar Memuru 

üyeleri) 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

/ardıımeıl 
» 

Fen Fakültesi 

Profesör- (öğre t im 
» » 
y> » 

» » 

üyeleri^ 
» 
» 
» 

Aded 

Fakültesi 

1 
i 
1 
1 
4 
5 
7 
5 

arı) S 
8 

1 
1 
1. 
1 

1 
v> 
4 
4 

Ayl ık 

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
500 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

I). 

6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
8 
9 

11 
10 
10 

•> 
3 
4 
5 
,1 

6 
7 
8 

Me 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
•» 

» 
» 

Küitüph 
» 

2. Müım 
Amibar 

muriyet in 

» 
» 
» 

(öğ re t im 
n> 
» 
» 

an e Meramı 
» 

eyyiz 
Memuru 

Heısap Memuru 

Profesö 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

nev'i 

» 
» 

Aded 

1 
4 
7 

yardımcılar ı) 1 
$ 
» 
» 

u 

Hukuk Fakültesi 

• (öğre t im 
*> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

L üyeleri) 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

4 
7 
2 

1 
l 
1 
1 
1 

2 
4 
5 
3 
2 
3 
8 
î 

Ayl ık 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 

. 1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

(S . Sayısı : 7 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

— 49 
Aded Aylık D. 

7 Asistan (öğrettim yardımcıları) 6 
8 » » » 5 
9 » » » 5 

10 » » » 6 
6 Okuttıman (öğreltim yardımcıları) 1 
7 » » » 3 

11 Memur 1 

Tıp Fakültesi 

1 Profesör (öğretim Üyeleri) 3 

3 
4 
5 
8 
2 

13 
20 
18 
12 
5 
7 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 

18 
1 
2 
9 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
a 
7 
8* 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
6 

10 
7 
8 

11 
10 
10 
12 
11 
8 

10 
11 

«• 

;» 
» 
P 

Doçent 
i» 

j» 

» 
Asistan 

» 
» 
J» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Eczacı 

» 
S' 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

(Öğretim "ü 

Karantinacı 
Kütüphaneci 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1. nci Mümeyyiz 
Klinik '. 

» 
» 

Ebe 
» 
» 

îemşiresi 
» 
» 

» 
» 
• 
» 
» 

rard 
P 
» 
» 
» 

i* 

P 
» 

Veteriner Fakültesi 

2 Porfesör (Öğretim Üyeleri) 

800 
700 
600 
500 
950 
800 
450 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
950 
500 
800 
700 
450 
500 
500 
400 
450 
700 
500 
450 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 
4 
5 

» 
» 
» 

» 
•» 

» 

6 Doçent (öğretim üyeleri) 
7 » .» 
8 » » 
4 Uzman » » 
9 Kütüphaneci 

.11 2. nci Mümeyyiz 
12 idare Memuru 
10 Hesap Memuru 

Ziraat Fakültesi 

4 Profesör (öğretim Üyeleri) 
5 » » » 
5 Doçent » » 
6 » » » 
7 » » » 
8 *> » » 

7 Asistan (öğretim Yardımcıları) 
8 » ;» » 
9 » » » 

10 » ,» » 
5 Okutman ..» » 
8 » » » 
5 Uzman » » 
6 » » » 
6 Kütüphane Müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 » 

10 Hesap Memuru 
11 Mümeyyiz 

13 
6 
2 

5 
5 
1 
7 

11 
5 
7 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

İlahiyat Fakültesi 

1 Profesör (öğretim Üyeleri) 

Doçent 

1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
5 

8 » » » 3 
7 Asistan (öğretim Yardımcıları) 4 
8 » » » 4 

5 
4 
2 
1 

1 
1 
2 
3 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

9 
10 
6 
7 

» 
» 

Okutman 
» 

» 
» 
» 
» 

950 
800 
700 

1 100 
600 
450 
400 
500 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 100 
700 

i 100 
950 
950 
700 
600 
500 
450 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
950 
800 

. ( S. Sayısı • 7 ) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

10 1 nci Mümeyyiz 1 500 
11 2 nci mümeyyiz 1 450 
9 Kütüphaneci 1 600 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

2 Profesör (öğretim Üyeleri) 1 1 750 
3 » :» » 2 1 500 
4 » » » 3 1 250 
6 Doçent » » 2 950 
8 » ı» » 7 700 

Eczacılık Fakültesi 

1 Profesör (öğretim üyeleri) 2 2 000 
2 » » » 1 1 750 
3 » » » 2 1 500 
4 » » » 3 1 250 
5 » » » 5 1 100 
5 Doçent » » 2 1 100 
6 » » » 2 950 

D. 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
5 

Memuriyetin 

Doçent (Öğretim. 
» » 

nev'i 

i iyeleri) 
» 

Aded 

4 

Asistan (öğretim Yardımcıları) 
» » 
» » 
» » 

Uzman » 
» » 

Okutman » 
Kitaplık Müdürü 
idare Müdürü 
Memur 

» 

» 
» 
» 
• » 

» 
» 

Doktor (Mütehassıs) 

5 
3 
5 
6 

10 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 

i 100 

Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü 

Hacettepe Çocuk Hastanesi 

5 Başeczacı 1 1 100 
8 Hemşire 2 700 

11 » 4 450 

( S. Sayısı : 7 ) 



- 51 — 

R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve yolluklariyle 
başka giderleri : 
Askerlik dersi, konferans ücretleriyle dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu 
bölümden ödenir. 

225 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu her çeşit giderleri: 
Genel bütçedeki 416 ncı bölüme ait (R) formülü aynen uygulanır. 

307 Yolluklar : 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince ecnebi memleketlere 
gönderilecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer giderleri münhasıran bu tertipten 
ödenir. 

42,49 Ecnebi memleketler yollukları : 
72,79 Yurt içi, araştırma, inceleme, yolluk ve giderleri : 

Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiylc yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına 6245 sayılı Kanuna göre ödenecek yolluklariyle aynı maksatla topln 
halde seyahat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarla ikinci mevki bilet ücreti 
ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarla bu vasıta ücreti ile fakülteler yönetim kurulların
ca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hizmetliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari 
haddini geçmemek şartiyle belirtilecek seyahat yevmiyeleri bu tertipten ödenir, 

419 Mahkeme giderleri : 
Mahkemelere ve icra daireleriyle, Damstaya itiraz ve temyiz komisyonlanna ödenecek 
hare, resim, vergi her türlü giderler, hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için 
ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü gi
derlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mah
keme giderleri ve mukaveleler iyi e tutulacak avukatlara verilecek ücret de bu tertipten 
ödenir. 

420 öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit giderler : 
Enstitü, klinik ve lâboratuvarların fennî alet, levazım, ecza kimyevi maddeler ve her 
türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, onarma, tecrübe hayvan
ları yemi, bakım ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alet ve cihaz
ların taşıma, montaj ve onarma giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki ku
rumlar ve yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleri ile yardımcılarının 
6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek yollukları, yazı, hesap, teksir makinaları ve 
bunların bütün levazım, teferruatı, nakil, montaj ve onarma giderleri, 500 lirayı geç-
miyen badana ve onarım giderleri, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgilendiren iş
lerinde, lâboratuvar, atelye, tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırıla
cak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalınması 500 liraya 
kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair bezlerle, levazımı ve ilân ücret
leri, ilmî, fennî kurumların işletme levazımından doğan havagazı ve elektrik ücretleri 
ile i§ icabı lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait 

(S. Sayısı: 7 ) 



giderler ve satmalmaea'k öğretimi ilgilendiren malzemenin Gümrük Resmi, nakliye, ardi
ye, komüsyon ücreti gibi giderlerle öğretimi ilgilendiren resim, heykel, gezilerde lâboratu-
var malzemesini koymak üzere aatınalınacak çanta, tablo, vitrin gibi sair giderler ve öğre
timle ilgili her çeşit kitap ve neşriyat bedelleri bıı tertipten .ödenir. 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : 
11 Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi

lendiren giderleri ile yatak bedelleri ve her çeşit giderleri : 
420 nci taşılda yazılı giderler bu tertipten de yapılır. 

12 Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastahane personelinin her çeşit 
giderleri : 
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe oluna-
naeak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşeleriyle ilgili her türlü 
eşya ve malzeme bedelleri ve hastabakıcıların her türlü giyecek giderleri bıı tertipten 
ödenir. 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi genel giderleri : 
fşçi gündelikleri, Hastaneler Talimatı gereğince hasta besi emi ve giyecekleri, fennî 
kurmalar, makina ve aletler, taşıma vo montaj giderleri, küçük onarmalar, ilâç tıbbi 
ve sıhhi malzeme, öğretim malzemesi vo yönetim giderleri, hastaneye ait öteberi, kır
tasiye, su, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, fakir 
hastaların yol ve ölenlerin her türlü cenaze giderleri, akıl hastası olarak taburcu 
edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere» nakil giderleri, ile bunlara iliş
kin ufak tesis ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün giderleri bu tertipten ödenir. 
Hemşirelerin giyecek giderleri de bu tertipten ödenir. 

425 Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hastanesi ile Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı Araştırma 
Enstitüsü her çeşit giderleri : 

11 Hastane ve enstitüler genel giderleri : 
424 ncü bölümün 13 ncü maddesindeki formül bıı bölümün II nci maddesi içinde 
aynen uygulanır. Ayrıca elektrik, havagazı, odun, kömür ve bunlara ilişkin gider
lerle hemşirelerin giyecek giderleri, ile Yüksek Okulun, Köy bağlığı Enstitüsünün 
çalışma ve araştırmasının gerektirdiği Iher çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

12 Enstitüler ve hastanelerde doyurulacaklann yiyecek bedelleri ile personelin genel 
giderleri : 
424 ncü bölümün 12 nci maddesindeki formül bu madde içinde aynen uygulanır. Ay
rıca Çoeok Sağlığı ve Köy Sağlığı enstitüleri ile Yüksek Okulun diğer enstitülerinde 
görevli aslî veya, burslu asistanların iaşesi de bu tertipten yapılır. 

432 Nebraska ve New - York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çe
şit giderler : 

16 Veteriner Fakültesi : 
17 Ziraat Fakültesi : 

Yönetmeliğinde yazılı her türlü giderlerlte Türkiye'den yabancı memleketlere gön
derilecek teknik stajyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücret de bu ter
tipten ödenir. 

433 Kriminoloji Er.stitüsü her çeşit giderleri : 
434 Maliye Enstitüsü her çeşit giderleri : 
435 tdari İlimler Enstitüsü her çeşit giderleri : 
436 Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit giderleri : 
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437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit giderleri : 
438 Türk îslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit giderleri : 
439 îslâm ilimleri Enstitüsü her çeşit giderleri : 
444 İktisadi İşletme ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit giderleri : 

Bu enstitülerin büro, posta,, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren vasıta ve malzemelerinin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit 
işletme giderleri, anket, araştırma raporöarı giderleri, muvakkat memuriyetle yurt 
içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı, kopye ve benzerleri ücretleri, . ya
bancı profesör ve uzmanların bu maksat için yapacakları seyaratlerde mukavelele
rinde yazılı harcırah ve giderleriyle konferans ücretleri bu tertipten ödenir. Yalnız 
435 nci bölümden Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü ile iş birliğinden doğacak 
her türlü dış harcamalar da ödenir. 

440 Tiyatro Enstitüsü her çeşit giderleri : 
441 Hitit Araştırmaları Enstitüsü her çeşit giderleri : 

Yönetmeliklerinde yazdı her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit giderleri : 

443 Sağlık Bilimleri, Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı Araştırma Enstitüsü 
her çeşit giderleri : 
Sağlık Bilimleri Yüksek 'Okulu (.'ocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsüriün gerek merkez 
ve gerekse köylerdeki çalışma, öğretim, inceleme ve araştırmalarının gerektirdiği 
her türlü giderlerle, ayrıca 433 - 444 ncii bölümlerdeki formül bu bölüm için de ay
nen uygulanır. 

451 Yayın giderleri : 
21 Rektörlük çeşitli yayın giderleri 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
23 Fen Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
24 Hukuk Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
25 Tıp Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
26 Veteriner Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
27 Ziraat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
28 İlahiyat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi çeşitli yayın giderleri 

öğ renei seçme kâğıtlarının inceleme ücretleriyle diploma, baskı ve yazdırma ücretleri 
ve test ücretleri, ve test defterlerini ti kayıt ve baskı ücreti, Senato kararı ile üye da
vetiye kartları, kılavuz yönetmeliklerinin baskı ücretleri bu tertipten ödenir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ' 
10 Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve yollukları : 

Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebaalı Öğrencile
rin iaşe ve ibateleri karşılığı bu tertipten ödenir. 

751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar : 
80 Ziraat Fakültesi 

Finansmanı karşılık paralardan sağlanmak üzere anlaşmaya bağlanan işlerin bedeli 
anlaşma ve sözleşmelerinde tesbit edilen esaslara göre ödenir. 
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Taşıtlar satmalımı ve esaslı onarımları : 
237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıt bedelleri bu bölümden ödenir. 

Makina ve teçhizat satmalımı ve onanım 
Eektörlük 
Yejaiden kurulacak Üniversite Matbaası için alınacak makina, alât ve bütün malzeme 
bedelleriyle nakliye, gümrük, vergi ve resimler, sigorta, ambalaj ve montaj giderleri, 
ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 
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E - CETVELÎ 

Ankara Üniversitesi (E) cetveli 
Hizmet 

Beheri süresi Tutan 
Görevin cinsi Aded Lira K. Ay Lira K. 

Rektörlük 
203 11 Geçici hizmetliler üc- Yüksek Mimar ve Mühendis 

15 reti (Barem içi) 1 750 

204 12 Ecnebi profesör, uz-
19 man ve okutman üc

reti 

12 21 000 

Tıp Fakültesi 

Teknik Uzman 
Hastane 

Dil ve Tt 

Profesör 
» 
» 
s> 
» 

Uzman 
» 
• » 

» 
» 
» 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

I 
Okutman 

1 
Ayniyat Uzmanı 1 

ırih - Coğrafya Fakültesi 

Fen Fakültesi 

îukuk Fakültesi 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

1 250 
1 250 

4 350 
3 400 
3 350 
3 250 
1 825 
3 500 
1 750 
1 500 
1 400 
1 300 
1 000 

5 500 
4 000 
3 000 
3 000 
2 500 
5 500 
2 000 

800 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
6 
6 
4 
4 
8 
12 

12 

15 000 
15 000 

30 000 

52 200 
122 400 
40 200 
39 000 
43 800 
42 000 
63 000 
18 000 
16- 800 
15 600 
12 000 

465 000 

188 000 
24 000 
18 000 
12 000 
10 393 
44 000 
24 000 

320 393 

28 800 
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£. M. ödeneğin nev'i Görevin cinsi 

Tip Fakültesi 

Profesör 
Uzman 

» 
» 
» 
> 

Aded 

2 
1 
1 
1 
3 
4 

Beheri 
lira K. 

5 600 
3 600 
1 500 
4 600 
2 750 
1 600 

Hizmet 
sûresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

134 400 
13 200 
i 8 000 
56 200 
99 000 
76 800 

426 894 

tlâhİyat Fakültesi 

Profesör 

Uzman 

Okutman 
» 

1 
o 
1 
1 
2 
1 

4 000 
3 000 
1 800 
1 600 
1 600 
1 200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

48 000 
72 000 
21 600 
19 200 
18 400 
14 400 

218 500 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Profesör 
Okutman 

2 000 
1 750 
1 200 
1 100 
1 000 
950 
950 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
12 

48 000 
16 200 
15 600 
13 200 
12 000 
11 400 
5 700 

48 000 

175 068 

»-«*-<« 
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Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
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Başbakanlık Ankara : 30 . 11 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 /1633 - 3498 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaş
tırılan «Ege Üniversitesi 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasansı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

' İsmet înönü 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

GEREKÇESİ 

Ege Üniversitesi 1962 malî yılı ile beşinci bütçe yılma girmektedir. Geçen yılların tatbikatın
dan alman neticeler ve fakültelerin inkişafları dikkate alınarak hazırlanan 1962 bütçesinin 
bundan öncekilere nazaran en büyük farkı 354 sayılı Kanunla kuruluş kadorları temin olunarak 
bu yıl öğrenime açılmış 'bulunan Fen Fakültesinin masarflarmı da ihtiva etmektedir. 

Fakültelerin gelişmelerini Bağlıyabilmek ve daha fazla öğrenci alabilmek amacı ile 1962 büt
çesinin bâzı masraf tertiplerine ilâveler yapılmıtşır. Yapılan ilâvelerin önemli bir yekûna 
baliğ olması; kuruluş halinde bulunan fakültelerin klinik,, lâboratuvar ve atelyeleri için lüzumlu 
alet, malzeme ve ekipmanlarla ulaştırma ihtiyacında kullanılacak araçların yüksek bedellerle 
temin edilmelerinden husule gelmektedir. Fen Fakültesinin kurulması ile Üniversitenin bina 
ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyacı, esas binalar yapılıncaya kadar, karşılıyabilecek muvakkat bi
naların inşaası için bütçeye gerekli ödenek konulmuştur. 

Üniversite sitesine ait istimlâkin sona ermesi ve Ziraat Fakültesi Çiftliğinin satmalmması im
kânının sağlanmış bulunması hasebiyle istimlâk tertibinden 3 130 000 - liralık indirme yapıl
mıştır. Ancak halen tabiî hudutlardan mahrum bulunan Üniversite arazisinin normal hu
dutlarına kavuşabilmesi için önümüzdeki birkaçyıl zarfında 400 000. - er liralık gayrimenkulun 
istimlâk suretiyle satmalmması zaruri görülmüştür. 
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1961 yılı bütçesine nazaran 1962 yılında değişikliğe uğrayan bölüm ve maddeler hakkında 

gerekli bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Lira B. 

201 11 Geçen yılm bütçesinde nazarı itibara alınmadıkları tesbit edilen bir aded. 1 100 ve 
bir aded 1 250 lira aylıklı sivil savunma kadrosu ilâve olunmuştur. 

1 100 X 12 = 13 200 
1 250 X 12 = 15 000 

Yekûn 28 200 
% 20 zam 5 640 

33 840 

12 Mevcutlardan terfi edemiyenlerle yeniden alınacak öğretim üye ve yardımcıları İçin 
(L) cetvelinde bulunan kadrolardan serbest bırakılacaklar için aşağıda müfredatı ya
zılı ödeneğin ilâvesi zaruridir. 
Profesör 1 X 1 750 X 12 = 21 000 
Asistan 10 X 700 X 12 = 84 000 
Asistan 10 X 600 X 12 = 72 000 

177 000 
% 20 zam 35 400 

212 400 

201 14 Fen Fakültesinin ilk kuruluşunda kadrolarının büyük kısmı (L) cetvelinde bırakıl
mıştır. 1962 malî yılında ise yeni elemanların alınması ve teşkilâtının tamamlan
ması yoluna gidilecektir. Fakültenin inkişafmdaki sürat ve öğrenci tehaccümü bunu 
zaruri kılmaktadır. 
Bu sebeple bir aded 1 750, iki aded 1 500, birer aded 1 250 ve 1 100 liralık pro
fesör kadrosuyla birer aded 1 100, 950 ve 800 liralık doçent kadrosunun ve ikişer 
aded 800, 700, 600, 500, 450 liralık asistan kadrosunun (L) cetvelinden çıka
rılarak serbest bırakılması düşünülmüştür. 
Lâboratuvar ve araştırma faaliyetleri için de birer aded 1 250 ve 1 100 liralık uzman 
kadrosunun (L) cetvelinden serbest bırakılması gerekmektedir. 
Okutman kadrolarının (L) cetvelinde bulunması ise fakültenin genel kültür ve ya
bancı dil derslerinin aksamasına sebep olmaktadır. Bu itibarla birer aded 950, 800, 
700 liralık okutman kadrosunun da serbest bırakılması zaruridir. 
Yine (L) cetvelinde bulunan bir aded 800 liralık kütüphane müdürü ile bir aded 500 li
ralık birinci mümeyyiz ve bir aded 450 liralık memur kadrosunun serbest bırakılması 
suretiyle idari teşkilâtın tamamlanması gerekmektedir. 
Bunların bir aylık tutarı 16 150 liradır. Yıllık tutarı ise (16 150X12 = 193 800) 
liradır. % 20 zammı olan 38 760 lira da buna eklemek suretiyle 232 560 liralık bir 
ödeneğin temini zaruri görülmüştür. 

201 20 Açık maaşı ödenen kimse kalmadığından bu tertipteki ödenek bir liraya indirilmiştir. 
202 22,24 Bu tertipteki ödenek müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen kadroların yıllık 

tutarıdır. 
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203 11 % 20 zam karşılığı 2 750 lira arttırılmıştır. 
12 18 150 lira indirilmiştir. 
13 13 749 lira indirilmiştir. 
14 Yeni kurulmuş bulunan Fen Fakültesi için birer aded 950 lira ücretli öğretmen v« 

akreditif memuru için 27 800 lira konulmuştur. 

204 12 Farmakoloji ve Mikrobiyoloji enstitüleri için birer aded 6 000 lira aylık ücretli ec
nebi profesör; Radyoloji, Ortopedi ve Morfoloji enstitüleri için birer aded 3 000 
lira ücretli ecnebi uzman angaje olunacaktır. Müddetleri 8 er aydır. 
Ecnebi profesör 1 aded 6 000 X 8 = 48 000 
Ecnebi uzman 1 aded 3 000 X 8 = 24 000 

72 000 

13 4 800 lira indirilmiştir. 
14 Yeni kurulan Fen Fakültesi için getirilecek ecnebi profesör ve uzmanlar ücretidir. 

Ecnebi profesör 1 aded 6 000 X 6 = 36 000 
Ecnebi profesör 3 aded 4 500 X 6 = 81 000 
Ecnebi uzman' 1 aded 3 000 X 5 = 15 000 

132 000 

206 
209 

217 

10 
11 
12 
14 
14 

Yeni kurulan Fen Fakültesine yapiiaea)k tayinler dolayısiyle 10 000 'lira artırılmıştır. 
(L) cetvelinden serbest bırakılacak kadrolar dolayısiyle 167 838 lira ilâve edilmiştir. 
Aynı sebeple 18 008 lira artırılmıştır. 
Aynı sebeple 20 000 lira artırılmıştır. 
Fen Fakültesinin bir Dekan,- 7 lâboratuvar ve şube şefi kadrosu ile (L) cetvelinden 
serbest bırakılacak bir yabancı diller okulu müdürü, 4 lâboratuvar ve şube şefi kadro
suna karşılık 23 040 lira konulmuştur. 
Dekan 210 X 12 = 2 520 
Yabancı diller 
Okulu müdürü 170 X 12 = 2 040 
Lâboratuvar ve 
Şube şefi 140 X 11 X 12 = 18 480 

23 040 

219 12 (L) cetvelinden serbest bırakılmaları istenen kadrolar için 36 000 lira ilâve edil
miştir. 

13 (L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolar dolayısiyle 12 000 lira artırılmıştır. 
14 Halen »meveudolan ve (L) cetvelinden serbest bıralküacak kadrolara karşılılk 304 800 

lira konulmuştur. 
223 11 Her hangi bir Fakülteyi doğrudan doğruya ilgilendirnıijyen, fakat genel 'kültür bakı

mından önemli bulunan bâzı konferansların Rektörlükçe tertiplenebilmesi için bu ter
tip yeniden açılmış ve 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

14 Yeni kurulan Fen Fakültesi ihtiyacı için 25 000 lira konulmuştur. 
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307 

34 
44 
50 

58 
14 
14 
40 
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301 14 Fen Fakültesi ihtiyacı için 2 500 lira konulmuştur. 
24 Fen Fakültesi ihtiyacı için 5 000 lira konulmuştur. 

Yeni kurulan Fen Fakültesi ihtiyacı için 10 000 lira (konulmuştur. 
Fen Fakültesi için 5 000 'lira konulmuştur. 
Sivil Savunma Uzmanlığı ile Fen Fakültesinin ve inşaat bürosunun kuruluşundan do
ğan ihtiyaç üzerine 5 000 lira 'artırılmıştır. 
Fen Fakültesi ihtiyacı için 25 000 lira konulmuştur. 
Fen Fakültesi ihtiyacı için 2 000 lira konulmuştur. 
Yeni kurulan Fen Fakültesi için 1 00ü lira konulmuştur. 
Kuruluş devresinin talbiî bir iealbı olarak Avrupa memleketleri ile teması muhafaza 
etmek ve ecnebi öğretilm personelinden faydalanmak üzere yapılması gereken seya
hatleri asgari derecede temin edebilmek için 2 500 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

41 1962 malî yılı zarfında 3 profesör \ e 3 doçentin bilimsel incelemeler için 6 şar ay müd
detle Batı memleketlerine gönderilebilmelerini teıninen 18 230 lira artırılmıştır. 

43 Yeni kurulan Fen Fakültesinden 3 profesör ve 2 doçentin 6 şar ay müddetle bilimsel 
incelemelerde bulunmak üzere Batı memleketlerine gönderilebilmeleri için 20 000 lira 
konulmuştur. 

50 204 Bölümdeki ödenekle getirilecek öğretim personelinin masraflarını karşılamak üze
re 3 750 lira ilâve edilmiştir. 

420 12 1962 yılında kurulması düşünülen 2.Cerrahî Kliniği tesis masrafları ile döner ser
mayenin henüz kurulup işletmeye başlanılmamış oflımasından dolayı aksayan hizmeti 
yürütebilmek için 650 000 lira ilâve edilmiştir. 

14 Yeni (kurulan Fen Fakültesinin bilhassa lâboratuvar tesisleri için 850 000 lira 'konul
muştur. 

424 11 Hastalar için 130 yatak ilâve edilmektedir. Buna mukabil 123 850 lira ödenek artırıl
mıştır. 

45J II Bu tertiıptelki ödenek kütüphanenin gelişmesine ve ecnebi neşriyatın takibine imkân 
vermemektedir. İhtiyacın kısmen karşılanabilmesi için 500 lira ilâve edilmiştir. 

14 Fen Fakültesi kütüphanesinin kurulmasına ve abone bedellerine karşılık 70 000 lira 
konulmuştur. 

21 Yayın hacmini genişletebilmek için bu tertipteki ödenek 500 lira artırılmıştır. 
24 Fen Fakültesi ihtiyacı için 30 000 lira konulmuştur. 

452 II Bu tertipteki ödenekle (bir kişinin ihtiyacı dahi karşılanamadığından 1 000 lira ilâ
vesi zaruri görülmüştür. 

14 Fen Fakültesinin ihtiyacı için 40 000 Bira konulmuştur. 
453 20 Döviz kurlarındaki artış sebebiyle 8 250 lira ilâve edilmiştir. 
502 Güzel Sanatlar Akademisi mensup.arı ile İstanbul Teknik Üniversitesinden 1957 yılın

da ihtiyaç programı hazırlamakla görevlendirilenlerin o zaman ödenmryen yolluk ve 
yevmiyeleri ile ESHOT idaresine o Um elektrik, su, havagazı ve Telefon Müdürlüğüne 
olan telefon borçlarını tasfiye etmek üzere 9 999 lira ilâve edilmiştir. 

601 L4 Fen Fakültesi ihtiyacı için 2 000 lira konulmuştur. 
602 Fen. Fakültesi öğrencileri için 1 000 lira dllâve edilmiştir. 
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653 ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmemesi sebebiyle 5 000 lira artırılmıştır. 
701 40 Fen Fakültesine yeni sınıflara göre yaptırılacak lâbora'tuvar ve dershanelerin tadil 

onarımları için 100 000 lira konulmuştur. 
711 Üniversite arazisinin normal ve tabiî hudutlarına kavuşabilmesi için istimlâk suretiy

le satmalınanaları zaruri bulunan gayrimenlkullere karşılık 400 000 lira muhafaza olu
nup 3 230 000 lira tenzil olunmuştur. 

741 Fen Fakültesmin mübrem ihtiyaçlarına karşılık 400 000 lira ilâve olunmuştur. 
791 Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplu olarak yapacakları tatbikat gezileri ile personel 

servisi için bir otobüs, Urla Kemik Veremi Hastanesiyle İzmir'deki hastaneler için 
iki ambulans, Fen Fakültesi tatbikat ve -servis ihtiyacı için bir kaptıkaçtı ve Rektör
lük için de yük taşınmasında kullanılmak üzere bir kamyon ısatmalmması zaruridir. 
Ancak bu yıl bu tertibe konulabilen 185 000 lira ile bir otomüs alınabilecektir. 

792 10 Malî imkânsızlıklar dolayisiyle Ibu tertipteki ödenelkten 200 000 lira eksiltilmis'tir. 
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Rapor 

6,1. 1962 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1962 malî yılı bütçe kanunu teklifi ve bu teklifle ilgili hususlar tarafımızdan 
tetkik olunmuştur. 

1. Ege Üniversitesinin bugünkü durumu : 
Ege Üniversitesi 1955 - 1956 ders yılında Tıp ve Ziraat Fakülteleri ile öğretime açılmıştır; 
Tıp Fakültesinin bünyesinde, bir yüksel* hemşire ve bir de laborant okulu yer almaktadır. 
Üniversite 1958 malî yılma kadar Millî Eğitim Bakanlığının yönetimi altında kuruluş çalışma

larına devam etmiş; 1958 malî yılından itibaren /muhtariyet ve hükmi şahsiyet iktisabederek kat
ma bütçe" ile idare olunmaya başlamıştır. 

Bu yıl 354 sayılı Kanunun verdiği imkânlarla üniversite bünyesine bir Fen Fakültesi ilâve edi
lerek fakülte sayısı üçe çıkmış bulunmaktadır. 

Ziraat Fakültesi ile Yüksek Hemşire Okulu 3 yıldan beri mezun vermektedirler. Tıp Fakültesi 
de 1960 - 1961 ders yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. 

Halen Tıp Fakültesinde 697, Ziraat Fakültesinde 578, Fen Fakültesinde 54, Yüksek Hemşire 
Okulunda 28, Laborant Okulunda 27 olmak üzere ceman 1 384 öğrenci bulunmaktadır. 

1961 - 1962 ders yılında Tıp Fakültesi son sınıfında bulunan 75 öğrenciden 57 si, Ziraat Fakül
tesi son sınıfında bulunan 123 öğrenciden 63 ii mezun olmuşlardır. 

Bu duruma göre, Tıp Fakültesinde başarı oranı % 76, Ziraat Fakültesinde % 51 dir. Bu oran 
memleket şartları muvacehesinde küçümsenmiyecek bir başarı sayılabilir. Bu sonucun elde edül-
mesinde sınıf mevcutlarının normal seviyede tutulması ile beraber öğretim üyesi ve yardımcıları
nın, kuruluş heyecanı içerisinde sebk eden devamlı gayretlerinin büyük payı bulunduğunu takdirle 
belirtmek yerinde olur. 

Halen Tıp Fakültesinde 184, Ziraat Fakültesinde 78, Fen Fakültesinde 23 olmak üzere ceman 
285 öğretim üyesi ve yardımcısı vazife görmektedir. 

öğretim üyelerinin ve yardımcılarının seçilmelerinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ona 
istinaden yürürlüğe konulan tüzük ve yönetmelikler, diğer üniversitelerimizde olduğu gibi, titiz
likle uygulanmaktadır. 

Kısa bir zamanda bu miktar öğretim personelinin sağlanması büyük bir başarı sayılmak lâzım-
gelir. Nitekim, 25 Temmuz 1961 tarihinde Kanunu çıkan Fen Fakültesinin 13 Ekimde tatminkâr 
kadro ile tedrisata başlatılıp işler hale getirilmiş olması üniversitenin iyi ve emin adımlarla gelin
mekte olduğunun açık bir delilidir. 

Diğer taraftan öğretim faaliyetleri yanında araştırmalarda üniversitece gereken önem ver'.l-
mektedir. Kısa kuruluş devresinde öğretim ve araştırma ile ilgili 78 eserin yayınlanmış olması 
bunu teyideden bir sonuç sayılabilir. 

Halen muvakkat bina ve tesislerde fonksiyonlarını başarma gayretinde bulunan Ege Üniversi
tesinin asıl binaları henüz inşa halinde olup, inşaatları ağır bir tempo ile yürümektedir. İnşaatın 
yavaş yürümesi sebeplerinden birisi, üniversitece sarf edilen bütün gayretlere rağmen inşaat 
işini üzerine almış olan Bayındırlık Bakanlığındaki hazırlıkların çok geç tekammül etmesi ve 
kontrol teşkilâtının kifayetsiz oluşundan ileri gelmektedir. Nitekim, 1961 malî yıl bütçesinde 
tahsisatı alınmış olan ve üniversite yetkileri ile Bayındırlık Bakanlığı yetkileri arasında 
Tıp Fakültesi Hastanesinin inşaatının başlaması bir protokol ile kararlaştırılmış bulunmasına 
rağmen, bu protokolün ieabları dahi yerine getirilemiyerek konulan tahsisat sarf •edilememiş, 

(S. Sayı» ı $) 
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yine kontrolsüzlük yüzünden 30 . 12 . 1961 tarihinde teslim edilmesi gereken lojman binaları 
inşaatının da ancak % 50 si ikmal edilebilmiştir. 

Bu tempo hızlandırılmadığı takdirde bu üniversitenin kendi binalarıma 'kavuşabilmesi için 
çok uzun senelere ihtiyaç vardır. 

Yer silkintisi dolayısiyle teşkilâtını tamamlıyamıyan ve yüksek öğretim yapmak üzere vâla 
müracaatları daha geniş ölçüde karşılamıyan bir üniversite için, bu hususun taşıdığı (ehemmiyet 
aşikârdır. 

2. Gelişme plânı : 
Ege Üniversitesi istikbalde 8 ilâ 10 fakülteli 'bir üniversite olacaktır. Kuruluş programında 

daha Edebiyat, Diş hekimliği, Eczacılık, Orman, İktisat ve Siyasi İlimler, Mühendislik, 
Veteriner ve Hukuk gibi fakültelerin yer alabileceği düşünülmektedir. Bunların kuruluş şart
larını ve sıralarını etüt ederek programlaştırmak üzere Senatoca teşkil olunan bir komisyon fa
aliyet halindedir. H ,v , 

3. 1961 yılı bütçesi tatbikatı : * 
1961 malî yılında masraf tertiplerinden alınmış olan Ödenekle fakülte, kürsü ve enstitülerin 

kurulmasına ve lüzumlu öğretim ve inceleme araçlarının ikmaline çalışılmıştır. Bu suretle bir
çok klinik, kürsü ve enstitülerin öğretim ve inceleme ekipmanları tatminkâr bir seviyeye 
yükseltilmiştir. Esasen bu gayeye hizmet etmek üzere, üniversite demir, ağaç, cam ve motor 
işleri atölyeleri ile matbaa tesislerini kendi bünyesinde kurmuştur. Bu tesislerde hem daha ucuz 
hem de zamanında en uygun vasıfta ihtiyaçların karşılanması sağlanmış olup, bölyelikle alman 
ödeneklerle daha verimli sonuçlar elde edilmesi cihetine gidilmiştir. 

Yatırım tertiplerindeki ödenekler ile görülen işler arasında, konserve fabrikası, fizyoloji ve 
biokimya enstitüleri ilk kısım inşaatı, iki aded sera inşaatı, kimya lâboratuvarı tadil inşaatı, 
azot yakma yeri inşaatı, çocuk hastalıkları kliniği esaslı onarımı, radyo izotop odası inşaatı, 
tavukhane inşaatı, radyoloji enstitüsü kurşun kaplama işleri, kalorifer tesisatının tevsii işleri 
önemlilerini teşkil etmektedir. 

(A/2) işaretli cetvelde 711 bölümde Ziraat Fakültesine satmalınacalk araştırma ve tatbikat 
çiftliği için konulmuş olan 3,5 milyon liralık ödenek, arazi sahiplerinin rayiçten çok yüksek fiyat 
istemeleri yüzünden kullanılmamıştır. Bu çiftliğin müsait şartlarla temini hususunda çalışmalar 
devam etmektedir. 

752 nci bölümdeki ödendkle Ziraat Fakültesi çevre tetkikleri için bir otobüs satmalmmıştır. 
4. Üniversitece 1962 bütçesi ile yapılması düşünülen işler : 
1962 bütçesinin 1961 bütçesinden farklı tarafı, yeni kurulan Fen Fakültesine ait masrafları da 

ihtiva etmesidir. 
Masraf tertiplerindeki ödeneklerden o tertiplere ait hizmetlerin en ekonomik şekilde teminine 

çalışılarak kürsü ve kliniklerin kurulma ve gelişmelerinin ikmaline, öğretim ve inceleme yönünden 
imkânlarının genişletilmesine gidilecektir. 

Yatırım tertiplerindeki ödeneklerle de Fen Fakültesi ek pavyon inşaatı, Ziraat Fakültesi ek 
pavyonuna bir kat ilâvesi, Fizyoloji ve Biokimya enstitülerinin ikmal inşaatı temin olunacaktır. 

Bu arada bir trafo merkezinin kurulması, işçiler için bir yemekhane yapılması, Tıp Fakültesi 
için bir depo inşa edilmesi, bir su kulesi ve bir spor sahası yapılması da Önemli ihtiyaçlardandır. 
Ancak malî imkânsızlıklar dolayısiyle bu ihtiyaçların temini gelecek yıllara bırakılmıştır. 

5. Finansman kaynakları : ™ 
Ege Üniversitesinin gelirleri; harçlar, kitap satış bedelleri, lâboratuvar tahlil ücretleri ve diğer 

çeşitli gelirlerden ibarettir. 
Masrafların finansmanında büyük pay Devlet bütçesine düşmektedir. 
Üniversite gelirlerinden harçlar, bu yıl yeni bir yönetmelikle artırılmıştır. Buna rağmen üniver

site gelirleri genel bütçeden yapılan yardıma nazaran çok cüzi bir miktan teşkil etmektedir. 

(S. Sayan : $) 
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6. Teklif ve temenniler : 
a) Masrafların % 90 dan fazlası Devlet bütçesinden karşılanan bir üniversitenin malî muhta

riyetinden bahsedilemiyeceği bedihidir. ı 
Bu ilim ve irfan müesseselerinin her türlü tesirden uzak olarak tam bir muhtariyet havası içeri

sinde foııksiyonlannı daha iyi başarabilmeleri için müstakil gelir kaynaklarına sahip kılınmaları 
gerektiği kanaatindeyiz. 

b) Memur maaşlarına 1962 Şubatından itibaren yapılması kanunla kabul edilen % 15 zammın 
Maliye Bakanlığının şifahi emirleriyle bu yıl bütçesinde nazarı itibara alınmamış olduğunu kaydet
mek isteriz. 

c) Üniversitelerimizin, dış memleketlerden gerek mubayaa, gerekse hibe suretiyle temin ettik
leri öğretim malzemesinin gümrüklerden çekilmesinde ciddî güçlüklere mâruz kalındığı, bazan lü
zumsuz formaliteler yüzünden husule gelen gecikmeler dolayısiyle bir kısım eşyanın gümrüklerde 
zarara uğradığı bilinmektedir. 

Bu gibi ahvalde gümrük mevzuatına göre her defasında Bakanlar Kurulundan yeni bir karar 
almmaktansa bir prensip kararı ile işin daha pratik bir hal şekline bağlanması faydalı olacaktır. 

d) (A/ l ) işaretli cetvelde yapılması gerekli değişiklikler hakkında tekliflerimiz : 
B. M. 

203 13 Faslına bağlı Tıp Fakültesi (D) cetvelinde yer almış 4 ncü dereceden 800 liralık tek
nisyen kadrolarmdaki üniversite mezunu tâbirinin çıkarılmasını, 

203 14 Faslına bağlı Fen Fakültesi (D) cetvelinde teklif edilmiş olan 6 ncı dereceden Başbah-
çivan ve teknisyen kadrolarına naklen tâyin yapılması zarureti dolayısiyle, hakkı 
mükteseplerinin verilebilmesi için, bu iki kadronun 600 er liradan 800 er liraya yük
seltilmesi zaruridir. Bunun karşılığı 203/14 bölümüne 4 800 liranın ilâvesini, 

204 Dış memleketlerden celbedilen ecnebi hocaların zaruri öğretim ihtiyaçlarını karşıla
maları yanında dış âlem üniversitelerinin müsbet, yapıcı ve yaratıcı ilim atmosfe
rinin üniversitelere getirmeleri yönünden de büyük önemi olduğu aşikârdır. Bu 
bakımdan yeni kurulan ve öğretim üyesi ihtiyacı büyük olan Fen Fakültesi aşağı
da belirtilen altı ecnebi profesör ve uzmanın getirilme imkânının teminini zaruri 
görüyoruz. 

Aylığı Adedi Süresi Tutarı 

5 000 
4 500 
3 750 
3 000 

Bütçe 

1 6 ay 
2 6 ay 
1 12 ay 
2 12 ay 

Yekûn 
ile teklif olunan 

V 

30 000 
54 000 
45 000 
72 000 

201 000 
132 000 

Bölüme ilâvesi teklif olunan 69 000 

307 43 Fen Fakültesinden ancak iki öğretim üyesinin altışar ay müddetle bilimsel incele
melerde bulunması imkânını sağlıyabilmek için 20 000 lira olarak gelen bu böliim 
bütçe teklifine 16 000 lira ilâvesiyle 36 000 Türk lirasına yükseltilmesini, 

424 11 Tıp Fakültesi kliniklerine bu yıl ilâve olunan 130 yatak dolayısiyle bu bölüme 
(868 X 130 X 365 — 411 866) asgari Ölçüde yapılan hesap neticesi konulan 411 866 
liranın Maliyece ancak 123 850 liralık kısmı nazarı itibara alındığından hizmetin 
ifa olunabilmesi için 288 016 lira ilâvesini, 
teklif ediyoruz. ' 

(S. Sayısı: 8) 
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e) (A/2) işaretli cetvelde yapılması gereken değişiklikler hakkında tekliflerimiz : 
Bina ve arazi satmalına : 
1961 malî yılında yukarda izah edilen sebepler dolayısiyle satmalınamıyan Ziraat 
Fakültesi Deneme ve Tatbikat Çiftliğinin 1962 yılı bütçesinden satmalınabilmesini 
sağlamak maksadiyle bu bölüme 3 000 000 lira ilâve edilerek bölüm yekûnunun 
3 500 000 lira çıkarılmasını, (Bu artış 1961 bütçesinde sarf edilmiyen arazi satm
alına bölümünde mevcut ödenek bakiyesinin nakid devri tertibine ilâvesi ile kar
şılanacaktır. ) 

791 , Taşıt satınalma ve onaran : 
Üniversite tesislerinin şehirden 12 kilometre uzakta bulunması, çeşitli fakülte hiz
met ve ihtiyaçlarının karşılanmasında taşıt kullanılmasını zaruri kılmaktadır. Bu 
bakımdan yeni kurulan ve çeşitli ihtiyaçları bulunan Fen Fakültesinin taşıt ihtiya
cı çok büyüktür. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Taşıt Kanunu gereğince Fen Fakül
tesine bir hizmet arabası alınması zarureti vardır. Diğer taraftan üniversitenin kü
çük işlerini ekonomik olarak karşılamak için bir motosikletin temini icabetmekte-
dir. Bu iki taşıtın satmalmması için bu bölüme 60 000 lira ilâvesi ve (R) cetvelinde 
gerekli tadilâtın yapılmasına, (Bu ilâvenin 40 000 lirası 1961 yılı bütçesinin 477 
nci bölümünden ve 20 000 lirası da 752 nci bölümünden yapılan tasarrufların nakid 
devri tertibine eklenmesi ile karşılalanacaktır.) 
teklif ediyoruz. 

Yukarda yapılan tekliflere göre (R) cetvelinde de gerekli düzeltmelerin yapılmasını zaruri 
görmekteyiz. 

Ege Üniversitesinin 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının, yukardaki teklif ve temennilerle bir
likte, Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

Raportör 
Kocaeli Senatörü 

Lûtfi Tokoğlu 

B. M. 

711 

(S. Sayısı: 8 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu i.? . '/ . 1962 

Esas No : 1/11 
Karar No ; 6 .rf; 

Yüksek Başkanlığa 

Ege Üniversitesi 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kuru
lunca 29.11.1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30.11.1961 tarihli ve 71/1639-3498 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim Bakanı, 
Üniversite Rektör ve Dekanları ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Ege Üniversitesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla na^ 
zaran 4 306 539 lira f azlasiyle 23 931 719 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddeler üzerindeki artış ve eksilişler gerekçede arz ve izah edilmiştir. 
Ege Üniversitesi bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörün raporu okunduktan 

sonra üniversitenin faaliyeti hakkında mütalâalar serd edilmiş ve sualler sorulmuştur. 
İlgililer tarafından gerekli izahat verildikten ve sorulan sualler cevaplandırıldıktan sonra mad

delerin müzakeresine geçilmiştir. 
Bölüm ve maddelere konulan Ödenekler tetkik edilince; (D) cetvelinde bir bahçe teknisiyeni ve 

bir teknisiyen ücretlerinin 600 liradan 800 er liraya çıkarılması neticesi olarak 202 nci ücretler bö
lümünün 24 ncü Fen Fakültesi maddesine 5 760 lira, 

Fen Fakültesinin Öğrenim üyeleri kadrolarını takviye maksadiyle yabancı memleketlerden ge
tirtilecek olan 6 profesör ve uzmanın ücretlerini karşılamak üzere 204 ncü ecnebi profesörler ve 
uzmanlar bölümünün 24 ncü Fen Fakültesi maddesine 69 000 lira, 

Fen Fakültesinin iki elemanının bilimsel incelemeler yapmak üzere yabancı memleketlere gönde
rilmesi için konulan ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 307 nci yolluklar bölümünün 24 
ncü maddesine 16 000 lira, 

Tıp Fakültesi kliniklerine bu yi ilâve edilen 130 yatak bedelinin karşılığı olarak 424 ncü Tıp 
Fakültesi hastanelerle ilgili her çeşit giderleri bölümünün 11 nci maddesine 288 000 lira, 

451 nci yayın giderleri bölümünün 11 nci Rektörlük maddesine 5 000, 12 nci Tıp Fakültesi 
mladdesine 10 000, 13 ncü Ziraat Fakültesi maddesine 10 000 ve 14 ncü Fen Fakültesi maddesine 
de 10 000 lira olmak üzere 35 000 lira ilâvesi uygun görülmüş ve bu ilâvelerle de (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu komisyonumuzca 24 345 479 lira olarak kabul edilmiştir. 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 2 930 000 lira 
noksaniyle 2 435 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yatırım cetvelinin tetkikinde Ziraat Fakültesi için tatbikat sahası olarak bir çiftliğin satmalm-
ması lüzumu kabul edilmiş bu maksatla 711 nci bina ve arazi satmalma bölümüne 3 100 000 lira, 
üniversitenin şehirle ve fakültelerle irtibatını sağlamak üzere motosiklet mubayaası için de 791 
nci taşıtlar satmalma ve onarımı bölümüne de 60 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu ilâ
velerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 5 595 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellere yapılan zamların karşılığı da 413 760 lirası Hazine yardı
mından, 3 160 000 lirası da 5 nci eski yıllardan devreden nakit bölümüne ilâve edilmek üzere 
üniversitenin kendi kaynaklarından karşılanmıştır. 

Bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 29 940 479 lira olarak tahmin ve 
kabul edilmiştir. 

- Yapılan zam ve tenziller neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadiîen ve diğer 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 8 ) 
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Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tas

vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ljlâzığ 

(>. F. 8anar 

Tabiî Üye 
Sös hakkım bakidir 

Ff. Tunckanal 

Ankara. 
Tl. 0. Bekeıta 

IJlZUl'UİİL 

Söz sakkmı bakidir 
C. Önder 

istanbul 
N. Rai/kam 

Kocaeli 
L. Tolcoglu 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz 

.1 . Karabilcal; 

Söz 

7 

Söz 

Sözcü 
Ankara 

/. 8eckin 

Adana 
İT. Aksaı/ 

Ankara 
M. Et, 

(liimüşauc 
8. Kavurt 

İstanbul 
hakkını, ma!i i'uz 

A. Oiju: 

Konya 
M. KÜır 

Muğla. 
"uran, SaJıiıı 

! 

S i v a s 
hükku.ii ı.ıahl'ıı/ 

.1/ Vural 

Kâtip 
Balıkesir 

(j. Bilc/ehan 

Amasya 
.1/. Zer m 

Artvin 
AS'. 0. Ana 

Hatay 
A. S. Hoeaoğlu 

(İmzada bııılrmflmadı) 

tstanbul. 
R. Vlkrr 

Konya 
R. Özal 

Sakarya 
T. Kapank 

Yozga l 
(',. 8nngnr 

Tabiî Üye 
Söz hakkım bakidir 

F. K uy t ak 

Ankara • 
N. Ağırnask 

Balıkesir 
K. öztas 

'Hatay 
8. İnal 

Kırşehir 
Söz hakkım baki 

A. Bilgin 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yasa 

{h. <v.ym : S). 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 23 931 719 lira ve yatıran giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretM cetvelde gösterildiği üze
re 2 435 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2, — Ege Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cttvelde gösterildiği üzere 26 366 719 
lira olarak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1962 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir, Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — Ege Üniversittsinin 30.6.1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 354 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. - Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğıı tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1958 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı-

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Ege Üniversitesi 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
24 345 479 lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 595 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1962 büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 29 940 479 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 8 ) 
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Hü. 

lıkları yılları bütçellerinde bulunan borçlar 
1962 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ncı kısım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılia-
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanım l Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakam ve 

a Ko. 

Başbakan 
/ . înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adialet Bakanı 
(S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğhı 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın,-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Başbakan Yardımcısı 
A. îyidoğan 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakam 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakam 

Ş. Pulatoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

tmar ve İskân Bakam 
M. Güven 

Devlet Bakanı ve 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabııl edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Ö. Sayısı: 8 ) 



— 16 — 
A/l - CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul ed len 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
20 

21 
22 
23 
24 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

îkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler, ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ecnebi profesörler ve uzman
lar ücreti 
Rektörlük V 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

244 200 
3 418 200 
1 861 400 

0 
2 201 

5 526 001 

581 680 
1 954 810 
1 214 310 

0 

3 750 800 

13 750 
41 250 
13 750 

0 

68 750 

1 
250 000 
300 000 

0 

278 480 
3 522 600 
1 895 280 

843 120 
1 

6 537 481 

654 480 
2 137 128 
1 354 320 

840 240 

4 986 168 

16 500 
23 100 

1 
27 800 

67 401 

1 
322 000 
295 200 
132 000 

276 480 
3 522 600 
1 895 280 

843 120 
1 

6 537 481 

654 480 
2 137 128 
1 354 320 

846 000 

4 991 928 

• 

16 500 
23 100 

1 
27 800 

67 401 

• 

1 
322 000 
295 200 
201 000 

Bölüm toplamı 550 001 749 201 818 201 

(S. Sayısı : 8) 



17 — 

ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle % 100 artış fark
ları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

30 000 
7 500 
4 000 

41 500 

4 500 

581 200 
97 228 

1 
15 000 

1 

693 430 

40 000 
7 500 
4 000 

51 5CO 

-

4 500 

748 293 
115 236 

1 
35 000 

1 

898 531 

40 000 
7 500 
4 000 

51 500 

1 

4 500 

748 293 
115 236 

1 
35 000 

1 

898 531 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük " 5 395 
Tıp Fakültesi 37 570 
Ziraat Fakültesi 34 220 
Fen Fakültesi 0 

Bölüm toplamı 77 185 

5 395 
37 570 
34 220 
23 040 

100 225 

5 395 
37 570 
34 220 
23 040 

100 225 

Kasa tazminatı 750 750 750 

(S. Sayı» : 8) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

iodeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen babul edilen 
Lira Lira 

* 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 115 ve 
119 sayılı kanunlar gtreğince 
verilecek üniversite tazmi
natı 

12 Tıp Falkültesi 938 400 974 400 974 400 
13 Ziraat Fakültesi 530 400 542 400 542 400 
14 Fen Fakültesi 0 304 800 304 800 

301 

Bölüm toplamı 1 468 800 1 821 600 1 821 600 

221 Emekli, dul ve yetim maaşlaı 
223 Konferans için yurt içinden 

ve yurt dışından getirilecek
lerin ücret ve yollukları ile 
başka giderleri 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 
21 
22 
23 
24 
31 
32 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

İkinci tasım toplamı 12 

ÜçüncAl hısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
Fen Fakültesi kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
Fen Fakültesi döşeme 
Rektörlük demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş 

(S. Sayısı 

0 
25 000 
25 000 

0 

50 000 

231 718 

3 000 
2 000 
3 000 

0 
6 500 
2 000 
5 000 

0 
5 000 
6 000 

:8) 

15 000 
25 000 
25 000 
25 000 

90 000 

15 307 358 

3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
6 500 
2 000 

. 5 000 
5 000 
5 000 
6 000 

15 000 
25 000 
25 000 
25 000 

90 000 

15 382 118 

3 000 
2 000 
3 000 
2 500 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
5 000 
6 000 
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B. M. 

33 
34 
41 
42 

43 

44 

50 
55 
56 
57 
58 

303 
11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Ziraat Fakültesi demirbaş 
Fen Fakültesi demirbaş 
Rektörlük öteberi giderleri 
Tıp Fakültesi öteberi gider
leri 
Ziraat Fakültesi öteberi gi
derleri 
Fen Fakültesi öteberi gider
leri 
Aydınlatma 
Rektörlük ısıtma 
Tıp Fakültesi ısıtma 
Ziraat Fakültesi ısıtma 
Fen Fakültesi ısıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 500 
0 

25 000 
7 500 

7 500 

0 

75 000 
15 000 
50 000 
40 000 

0 

261 000 

2 000* 
3 000 
3 000 

0 

8 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 500 
10 000 
25 000 
7 500 

7 500 

5 000 

80 000 
15 000 
50 000 
40 000 
25 000 

313 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 000 

10 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 500 
10 000 
25 000 
7 500 

7 500 

5 000 

80 000 
15 000 
50 000 
40.000 
25 000 

313 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 000 

10 000 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

10 Rektörlük posta ve telgraf 
ücret ve giderleri 

12 Tıp Fakültesi posa ve telgraf 
ücret ve giderleri • 

13 Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücret ve giderleri 

14 Fen Fakültesi posta ve tel
graf ücret ve giderleri 

20 Rektörlük telefon giderleri 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 

2 500 

2-000 

1 500 

0 
140 000 

146 000 

50 000 
31 750 

2 500 

2 000 

2 000 

1 000 
140 000 

147 500 

50 000 
31 750 

2 500 

2 000 

2 000 

1 000 
140 000 

147 500 

50 000 
31 750 

(S. Sayısı: 8 ) 
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B. M. 

307 
10 
20 
40 

41 

42 

43 

50 

70 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
Daimî görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Rektörlük ecnebi memleket
ler yolluğu 
Tıp Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 
Ziraat Fakültesi ecnöbi mem
leketler yolluğu 
Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler yolluğu 
Yabancı profesör ve uzman
ların yolluk ve başka gider
leri 
Yurt içi inceleme ve araştır- ; 
ma yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
31 250 

5 000 

73 641 

98 188 

0 

15 000 

15 000 

248 079 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
31 250 

7 500 

91 871 

98 188 

20 000 

18 750 

15 000 

292 559 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
31 250 

7 500 

91 871 

98 188 

36 000 

18 750 

15 000 

C03 559 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 5 000 

309 Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

giderleri 
12 Tıp Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
13 Ziraat Fakültesi işletme gi

derleri 
30 Taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri . ''" 

403 Temsil giderleri 1 800 7 500 7 5( 

6 000 

12 000 

16 000 
22 500 

56 500 

806 329 

6 000 

12 000 

16 000 
22 500 

56 500 

906 809 

6 000 

12 000 

16 000 
22 500 

56 500 

922 809 
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B. M. 
I 

407 

30 
40 

416 

Ödeneğin çeşidi 

Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
G-eriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık merkezinin her çeşit 
giderleri 

1961 
yılı 

Öder.eği 
Lira 

1 
10 000 

10 001 

3 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
10 000 

10 001 

3 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
10 000 

10 001 

3 000 
417 

420 

II 

12 
13 
14 
17 

421 

422 

423 

424 

11 

Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri, tapu tescil harcı ve 
diğer müteferrik giderleriy
le, bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 
Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemeler
le sair her çeşit giderler 
Rektörlüğe bağlı Milletler
arası İktisadi Münasebetler 

196 000 198 000 196 000 

Enstitüsü her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
A rkeoloji Enstitüsü 

Bölüm toplamı 

Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit giderleri 

100 000 
1 150 000 

991 400 
175 000 
30 000 

2 446 400 

30 000 

100 000 
1 800 000 

991 400 
850 000 
30 000 

3 771 400 

30 000 

100 000 
1 800 000 

991 400 
850 000 
30 000 

3 771 400 

30 000 
Laborant Okulunun her çe
şit giderleri 15 000 
Ziraat Fakültesi tecrübe is
tasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin gerektirdiği 
her türlü giderleri 25 000 
Tıp Fakültesi hastanelerle il
gili her çeşit giderleri 
Hastanelerin, öğretimi ilgi
lendiren giderleriyle yatak 
bedeli ve her çeşit gideri 2 376 150 

15 000 15 000 

25 000 25 000 

2 500 000 2 788 000 
(S. 8fijw.8) 
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B. M,- ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira * 

12 Hastanelerde doyurulacakla-
nn yiyecek bedelleri 290 000 290 000 290 000 

Bölüm toplamı 2 666 150 2 790 000 3 078 000 

425 Üniversite matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma 
ve bakım giderleri 130 000 130 000 130 000 

426 Üniversite merkez atelyeleri-
nin her çeşit giderleri 60 000 60 000 60 000 

427 Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaş
maların gerektirdiği her çe
şit giderleri 1 000 1 000 1 000 

451 Yayın giderleri 
11 Rektörlük satın&lmıa ve 

abone 2 500 3 000 8 000 
12 Tıp Fakültelsi satmalına ve 

abone 80 000 80 000 90 000 
13 Ziraat Fakültesi satınalma 

ve abone 80 000 80 000 90 000 
14 Fen Fakültesi satınalma ve 

abone 0 70 000 80 000 
21 Rektörlük çeşitli yayın gi

derleri 5 000 5 500 5 500 
22 Tıp Fakültesi çeşitli yayın 

giderleri " ' 40 000 40 000 40 000 
23 Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 

giderleri ' 40 000 40 000 40 000 
24 Fen Fakültesi cesitlü yayın 

giderleri ' ' 0 30 000 30 000 Bölüm toplamı 247 500 348 500 383 500 

452 4489 ve 4936, 115 sayılı ka
nunlar gereğince ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin yollukları ve sair her çe
şit giderleri 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 

4 000 
55 000 

5 000 
55 000 

5 000 
55 000 

(S. Sayısı: 8) 
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B. 

453 

M. Ödeneğin çeşidi 

13 Ziraat Fakültesi 
14 Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

44 400 
0 

103 400 

1962 yılı 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

44 400 
40 000 

144 400 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

44 400 
40 000 

144 400 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Üniversitelerarası Birliğe 
katılma payı 

20 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit giderle
riyle bunlara katılacakların 
yolluk ve giderleri 

3 200 

33 000 

3 200 

41 250 

3 200 

41 250 

459 
476 

0 

501 
502 
505 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurs genel giderleri 
Fen Fakültesi her çeşit gi
derleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

36 200 

5 000 
10 000 

486 680 

6 478 831 

1 000 
1 
1 

1 002 

44 450 

5 000 
10 000 

0 

7 591 251 

1 000 
10 000 

1 

11 001 

44 450 

5 000 
10 000 

0 

7 914 251 

1 000 
10 000 

1 

11 001 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burs
lar 

10 Ecnebi m'e'mleketlerden gele
cek talebelerin burs ve yol
lukları 20 000 20 000 20 000 

i S. Sayısı i 8) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

12 Tıp Fakültesi Yüksek Hem
şire Okulu, Laborant Okulu 

1.3 Ziraat Fakültesi 
14 Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Talebe teşekküllerine yardım 
Talebe kantinlerine yardım 
Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemekleri için yardım 

Altın<5i kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü .kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

27 300 
5 000 

0 

52 300 

5 000 
20 000 

30 000 

107 300 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
.Lira Lira 

27 300 
5 000 
2 000 

27 300 
5 000 
2 000 

54 300 

6 000 
20 000. 

35 000 

54 300 

6 000 
20 000 

35 000 

115 300 115 300 

12 231 718 
806 329 

(> 478 831. 
1 002 

107 300 

19 625 180 

15 307 358 
906 809 

7 591 25J 
11 001 
115 300 

23 931 719 

15 382 118 
922 809 

7 914 251 
11 001 
115 300 

24 345 479 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

T - Küçük onarımlar 

10 
20 
30 
40 

Bina onarımı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Bölüm toplamı 

10 000 
95 000 
95 000 

•- o 

200 000 

10 000 
95 000 
95 000 
100 000 

300 000 

10 000 
95 000 
95 000 
100 000 

300 000 

(& Sayısı: 8) 
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ödeneğin ecşidı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - istimlâk ve 
satınalmalar 

Bina ve arazi satmalına 3 630 000 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

VI - Yeni yapılar ve 
esaslı onarımlar 

Yapı işleri ve esaslı onarım
lar 800 000 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
Taşıtlar satmalımı ve ona
rımı 185 000 
Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 
Ziraat Fakültesine satmalı-
nacak makinalar ve aletler 550 000 

400 000 3 500 000 

1 200 000 1 200 000 

185 000 

350 000 

245 000 

350 000 

Yatırımlar toplamı 5 365 000 2 435 000 5 595 000 

(S. Sayısı: 8 ) 
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B - CITYELÎ 

G-elirin çeşidi 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
ödenek 
Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler " 16 050 999 17 931 718 15 185 478 
Yatırımlar için verilenler 5 365 000 2 435 000 5 595 000 
G-eçen yıldan devredilen Ha- , •-•••••* • • • • . • , - • < 
zine yardımı 486 680 0 0 

Bölüm toplamı 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
Çeşitli gelir 
Kitap satışından elde edilen
ler 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli gelir 

Bölüm toplamı 

21 902 679 

220 000 

50 000 

50 000 
75 000 

175 000 

20 366 718 

500 000 

50 OOO 

50 000 
400 000 

500 000 

20 780 478 

500 000 

50 000 

50 000 
400 000 

500 000 

Bağışlar 1 
Eski yıllardan devredilen 
nakit 2 692 500 5 000 8 160 000 

GENEL TOPLAM 24 990 180 26 366 719 29 940 479 

(& Sayısı: 8) 
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C - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

13 . 6 . 1946 

ö z e t i 

4936 üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla muaddel 
54 ncü maddesi 

D - CETVELÎ 
D. 

1 
4 
5 
7 
7 
6 
7 
4 
6 
9 

10 
6 
7 
6 

10 
8 

12 
10 
7 

Memuriyetin çeşidi 

REKTÖRLÜK 

Tercümeci (Daktilo 
Hukuk Müşaviri ve 
Memur 

» 

bilir) 
Avukat 

Evrak ve Dosya Memuru 
Daktilo 

» 
Teknisiyen 

» 
Usta 
Dağıtıcı 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
Başhademe 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 

Aded 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
1 

ücret 

1 250* 
800 
700 
500 
500 
600 
500 
800 
600 
400 
350 
600 
500 
600 
350 
300 
250 
350 
500 

1 D' 

1 

3 
5 
4 

3 
6 
7 
8 
4 
7 
8 

9 

Memuriyetin çeşidi A( 

Basımevi 

Şef Teknisiyen (Basımevi Âmi
ri) 
Başmakinist 
Makinist 
Dizme Makinaları Bakım Uz
manı 
Başmürettip 
Mürettip ve Operatör 

» » 
» » 

Başmücellit 
Mücellit 
Mücellit ve Mürettip Yardım
cısı 
Mücellit ve Mürettip Yardım
cısı 

Cam ve Kimya Atelyesi 

ied 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 

2 

Ücret 

1 250 
950 
700 

800 
950 
600 
500 
450 
800 
500 

450 

400 

Muhasebe Müdürlüğü 

7 Memur 
7 Daktilo 

Sağlık Merkezi 

5 Hemşire (Gezici) 
8 » 
8 Laborant (Röntgenci) 

• 7 Daktilo 
11 Hademe 

500 
500 

700 
450 
450 
500 
300 

1 Mütehassıs 1 1 250 
2 Şef Teknisiyen 1 1 100 
3 Teknisiyen 1 950 
4 Teknisiyen 2 800 

Teknik ve Fizik Atelyesi 

1 Mütehassıs 1 1 250 
2 Teknisiyen 1 1 100 
5 > 2 700 
9 » Yardımcısı 5 400 
6 Elektrikçi 1 600 

(S. Sayısı : 8) 



D. Memuriyetin çeşidi 

6 Marangoz 
7 » 
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Aded Ücret S D. Memuriyetin çeşidi Aded Ücret 

600 
500 

Milletlerarası İktisadi Münasebetler 
Enstitüsü 

1 Uzman 
2 » 
3 Yabancı Dil Bilir Daktilo 
5 Yabancı Dil Bilir Daktilo 

TIP FAKÜLTESİ 

1 Yabancı Dil öğretmeni 
3 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
6 Daktilo 
7 Daktilo 
8 » 

11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 

8 Santral Memuru 
9 » » 

Enstitü ve klinikler 

1 Teknisiyen (Üniversite me
zunu) 
Teknisiyen (Kimyager) 

» (Üniversite mezunu) 

1 
2 
4 
4 » 
2 » (Ressam ve fotoğrafçı) 
6 Elektrikçi 
6 Telefoncu 
6 Marangoz 
4 Anastezist 
4 Sterilizatör 
6 Masajcı 
3 Lâboratuvar Şefi 

Laborant 

Şoför (Patolojik Anatomi için) 
» (Cenaze arabası için) 
» 

Daktilo 
Daire Âmiri 

1 1 250 
1 1 100 
1 950 
1 700 

2 
4 
3 
10 
10 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
8 
10 
5 
24 
21 
1 
1 
2 
4 
1 

1 250 
950 
600 
500 
450 
300 
250 
200 
450 
400 

1 250 
1 250 
1 100 
800 
800 

1 100 
600 
600 
600 
800 
800 
600 
950 
700 
700 
600 
500 
500 
500 
700 
500 
700 

5 Memur (Santralci) 
11 Başhademe 

6 Gassal 
9 İmam 

12 Hademe 
13 » 
11 Bekçi 
10 Kapıcı 

6 Aşçıbaşı 
7 Aşçı 

11 » Yardımcısı 
11 Hasta bakıcı 
12 » » 
11 Temizleyici 
13 » 
9 Kaloriferci 
4 Teknisiyen 
7 Laborant 

12 Temizleyici 
11 Hasta Bakıcı 
7 Daktilo 

(Klinikler için) 

1 
2 
1 
1 

15 
36 

5 
5 
1 
1 
1 
3 

10 
36 
8 

18 
1 
3 
5 
9 
5 
2 

YÜKSEK HEMŞİRE OKULU 

5 Teknisiyen 
7 Daktilo 

12 Temizleyici 
11 Kapıcı 

LABORANT OKULU 

4 Mütehassıs 
7 Daktilo 

12 Temizleyici 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

1 Teknisiyen 
2 » 
3 » . 
4 » * 
2 Başmakinist 
4 Makinist (Çiftçibaşı) 
5 » » 
6 > > 
7 » » 
3 Usta 
4 » 

700 
300 
600 
400 
250 
200 
300 
350 
600 
500 
450 
300 
300 
250 
300 
200 
400 
800 
500 
250 
300 
500 

1 
1 
1 
1 

f 
2 
1 
1 

10 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 

700 
500 
250 
300 

800 
500 
250 

1 250 
1 100 
950 
800 

1 100 
800 
700 
600 
500 
950 
800 

(S. Sayısı : 8 ) 



D. 

5 
6 
7 
6 
7 

12 
9 
6 
7 
9 
5 
7 
9 
6 
7 
9 

10 
11 
12 

3 
5 
6 
7 
9 

11 
12 
13 
11 
11 
9 

12 
13 
5 

1 

1 
1 
1 

4 
6 
6 
6 
6 
6 

Memuriyetin çeşidi 

Usta 
» 
». 

Şoför 
» 

Temizleyici 
Arabacı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Başaşçı 
Aşçı 

» 
Laborant 

» 
» 

Tarım hizmetlisi 
» » 
» » 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
> 
» 

Memur 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 
Santral Memuru 
ÎŞÇİ 

» 
Fotoğrafçı 

FEN FAKÜLTESİ 

Elektronik Teknisiyen (Yük. 
0. Mez.) 
Mekanik Atelye Şefi 
Tercüman (Kimyager) 
Kimyager Teknisiyen (Üni
versite Mez.) 
Fotoğrafçı 
Bahçe Teknisyeni 
Teknisyen 
Elektrik Teknisiyeni 
Usta 
Makinist 

Aded 

8 
1 
9 
2 
3 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 

19 
15 
11 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
18 

7 
4 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Ücret 

700 
600 
500 
600 
500 
250 
400 
600 
500 
400 
700 
500 
400 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
950 
700 
600 
500 
400 
300 
250 
200 
300 
300 
400 
250 
200 
700 

1 250 
1 250 
1 250 

1 250 
800 
800 
800 
600 
600 
600 

(S . Say 

D, 

7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
11 

1 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

3 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
8 
8 

ısı : 

Memuriyetin çeşidi 

Laborant 
Teknisiyen 
Elektrikçi 
Şoför 
Laborant 
Teknisiyen 
Fotoğrafçı 
Teknisiyen Yardımcısı 
Elektrik Yardımcısı 
Şoför 
Teknisiyen Yardımcısı 
Bekçi 
Teknisiyen Yardımcısı 
Makinist Yardımcısı 
Teknik Uzman 
Müze Uzmanı 
Filim Teknisiyeni 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kartograf 
Santralci 
Ressam 
Daktilo 
Santralci 
Müzeci 
Ressam 
Arşivci 
Daktilo 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Kütüphane Bakıcısı 
Tekniker 
Kalorifer işçisi 
Bahçıvan 
Başhademe 
Gece Bekçisi 
Kapıcı 
Hademe 
Meydancı 
Temizleyici 
Cam Ustası 
Tercümeci 
Camcı 
Hesap Memuru 
İdare Âmiri 
Laborant 
Kaynakçı 
Dosyacı 
Seminer Memuru 

3) 

Aded 

4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
350 
300 
300 
300 

1 250 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
500 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
950 
800 
700 

.. 700 
500 
500 
500 
450 
450 



D. Memuriyetin çeşidi 

8 Kartoteks Memuru 
8 Lâboratuvar Teknisiyeni 
9 Hayvan Bakıcısı 
9 Seracı 
9 Akuvaryumcu 
9 Laborant (Tahnitçi) 

10 Lâboratuvar Kalfası 
10 Avcı 
11 Camcı Yamağı 
11 Lâboratuvar Teknisiyeni 
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Aded Ücret I D. 

450 
450 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
300 
300 

11 
6 
6 
7 
8 

11 
11 
11 
11 
12 

Memuriyetin çeşidi 

Depo Bakıcısı 
Laborant 
Usta 
Laborant 

;> 
Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 
Temizleyici 
Hademe 

Aded 

2 
8 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
8 
7 

Ücret 

300 
600 
600 
500 
450 
300 
300 
300 
300 
250 

L - CETVELİ 

D. 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

1 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Memuriyetin nevi 

Profesör-

» 

Doçent 

» 

b) 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
•» 
» 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyesi 

Aded 

4 
5 

11 
16 
S 

10 
-22 
33 

Öğretim üyesi yardımcısı 

Ziraat Fakültesi 
a) öğretim üyesi 

12 
3 
7 

10 

1 
2 
4 

15 
4 
6 

11 
13 

Aylık 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

D. 

8 
9 

1 
2 
3 
4 
ö 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
7 
6 
7 
8 

Memuriyetin 

b) 

Asisltan 

Profesör 
» 

Doçent 

» 
» 

b) 
Asistan 

» 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Öğretim 

nevi 

üyesi 

Aded 

yardmıcm 

Fen Fakültesi 
a) Öğretim 

Öğretim 

üyesi 

5 
5 

2 
4 
4 
7 
9 
5 
5 

12 
7 

üyesi yardımcısı 
6 

11 
14 
15 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 

Aylık 

700 
60Û 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

95ü 
800 
950 
800 
700 

( S. Sayısı : 8 ) 
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R - CETVELİ 
I 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 
B. M. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçede 
karşılığı bulunan diğer giderleri bu bölümden ödenir. 

218 Kasa tazminatı : 
Bu tertipten muhasebe müdürü veznedarı ile yokluklarında yerlerine vekâlet ede
cek vekillerine % 20 nisbetinde ödenir. 

223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirileceklerin ücret ve yollukları ile, baş
ka giderleri : ' 
Konferans için getirileceklere verilecek ücret ve yolluklar, 6245 sayılı Kanunun 
8 nci maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik 
dersleri ve konferans ücretleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının, kurs ve konfe
rans ücretlerinden başka afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin baskı ve 
kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları gezilere 
refakat edecek mihmandarların yolluk, yevmiye ve sair giderleri ile gezilerde reh
berlere verilecek ücretler ve bu kurslar için yapılacak bilûmum giderler bu tertip
ten ödenir. 

307 40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Kongre ve konferanslarda 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre staj için gönderi
lenler haricinde, muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin yollukları bu tertipten ödenir. 

70 Yurt içi inceleme ve araştırma yolluk ve giderleri : 
Yurt içi araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde Öğretim üyeleri 
ile yardımcılarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek yolluklar ile aynı 
maksatla toplu halde seyahat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarda ikin
ci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile fa
külte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hizmetliler için tesbit 
edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek yevmiyeleri giderleri 
bu tertipten ödenir. 

309 Taşıt giderleri : ' 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, meveudolduğu 
takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik mal
zemesi ve yedekleri, her çeşit onarmalar. 

416 Sağlık merkezinin her çeşit giderleri : 
Sağlık merkezinin her çeşit giderleri bu tertipten ödenir. 

417 Üniversitenin Bina ve Arazi vergileri, Tapu Tescil Harcı ve diğer müteferrik gi
derleri ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : 
Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda meveudolup sigorta edilen 
eşyalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların si-

. gorta bedelleri, vergi resim ve her türlü harç ve diğer giderleri bu tertipten ödenir. 

(S: Sayısı: 8) 
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M. 

Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit giderler : 
11, 12, 13, 14. 

Enstitü, lâboratuvar, ve okulların fennî alet ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve 
her türlü malzemeler, öğretim ve araştırma ile ilgili her türlü materyalin alımı, 
yapımı, onarımı, tecrübe hayvanları satmalmması, üretilmesi, yemi, bakımı, gider
leri ve bunun için gerekli tesis vemalzeme giderleri, alet ve cihazları taşıma, mon
taj ve onarım giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya 
yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 
yurt içinden ve dışından bu maksatla getirileceklerin 6245 sayılı Kanuna göre ta-
tahakkuk edecek yollukları, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün leva
zım ve teferruatı, nakil, montaj ve onarım giderleri 500 lirayı geçmiyen badana 
ve onarım giderleri, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde-lâ
boratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırılacak 
işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya 
kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair levazım, ilân ücretleri, ilmî, 
fennî kurumların öğretim ve araştırma ile ilgili alet ve cihazlarının havagazı, elek
trik ücretleri, iş icabı lâboratuvar, atelye ve .t:ıflnka1 bahçelerinde giyilmesi mecbu
ri olan melbusata ait masraflar, öğretimle ilgili malzemenin Gümrük Resmi, nakli
ye, ardiye ve komisyon ücreti, öğretim ile ilgili kitap, resim, heykel, tablo, maket, 
vitrin, dolap ve benzeri sair giderler bu tertipten ödenir. 

Yüksek Hemşire Okulunun her çeşit giderleri : 

Laborant Okulunun her çeşit giderleri : 
Okulların demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesinin satmalmması 
ve onarılması, posta, telgraf ve telefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür, 

, satmalma ve abone bedelleri, telif ve tercüme hakları, tercüme ücretleri, yayın
larla ilgili diğer her türlü giderleri, öğretimi ilgilendiren malzeme ve cihazların 
satmalmması, tamir ve tadilleri ile her çeşit işletme giderleri okullarca muvakkat 
memuriyetlerle yurt içinde görevlendirileceklerin yollukları, lâboratuvarlarda 
muvakkaten çalıştırılacak işçilerin bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderleri 
bu tertipten ödenir, 

Ziraat Fakültesi tecrübe istasyon1, arında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
ve incelemelerin gerektirdiği her türlü giderler : 
Kırtasiye, demirbaş, mefruşat, öteberi, aydınlatma, işletme giderleri, basılı kâğıt ve 
defterleri, işçi, usta, çoban, seyis gündelikleri ve bunların aşım duraklarına gön
derilen seyislerin yollukları, İş Kanunu gereğince ödenecek prim. ve tazminatlar, 
her türlü makinalarm işletme ve bakım giderleri. Tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaç
landırma, arılık, tavukhane, balıkhane ve her türlü imalâthane giderleri, bu işleri 
denetlemek için gönderilecek asistan, doçent veya profesörlerin yolluk ve zaruri gi
derleri. 

Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit giderleri 
11, 12 

420 nci bölümün 12 nci maddesinde yazılı giderler bu tertipten de ödenir. 
Hastanelere alınacak hastaların ya1£.k ve iaşe bedelleri, hastanelerde görevli olup 
iaşe olunacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ve bunların iaşeleri ile ilgili 
her türlü eşya ve malzeme bedelleri, işçi gündelikleri, Hastaneler Talimatnemesi gere
ğince hasta besleme ve giyecekleri, fennî kurmalar makina ve aletle^ taşıma ve 
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montaj giderleri, küçük onarmalar, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme, öğretim malzemesi, 
işletme, öğretim giderleri, hastanelere ait öteberi, kırtasiye, su, elektrik, havagazı, kö
mür, odun ve bunlarla ilgili her çeşit nakil ve taşıma giderleri, görevleri icabı şehir 
dâhilinde vazife ile dolaşacakların zaruri giderleri, ölenlerin her çeşit cenaze giderleri, 
öğretim için satmalınaeak kadavra bedelleri ve bunların nakil giderleri, taburcu edi
len akıl hastalarının yerlerine gönderilmeleri veya bu hastalardan diğer hastanelere 
gönderilenlerin nakil giderleri ile 'bunlara ilişkin küçüç tesis ve onarmalar ve hasta
nelerin diğer bütün giderleri, hastane kliniklerinde öğrencilerin bilgilerini artırmak 
maksadiyle hastanelere kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola, 
komidin ve hasta ile ilgili sair malzeme giderleri bu tertipten ödenir. 

Üniversite matbaasının her çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve bakım giderleri : 
Matbaa için satmalınaeak demirbaş eşya ile işletme ve bakım giderleri, matbaaya ye
niden alınacak makina, alet ve yedek parçaları ile matbaaya taallûk eden her türlü 
giderler, çalıştırılacak işçi gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit giderleri : 
520 nci bölümün 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerine ait formül bunlar için de aynen 
uygulanır. 
Yayın giderleri : 
Bütçe Kanununa bağlı (ît) işaretli cetvelin müşterek kısımlarında gösterilen 451 nci 
bölümüne ait formül bunun için de uygulanır. 
öğrenci seçme imtihan kâğıtlarının incelenmesinde yönetim kurulunca tesbit edilecek 
ücretler, Bakanlar Kurulunca verilecek karar üzerine; bu tertipten ödenir. 

4489, 4936 ve 115 sayılı kanunlar gereğince ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ve sair her türlü giderleri : 
4489, 4936 ve 115 sayılı kanunlar hükümlerine uygun olarak ecnebi memleketlere gön
derilecekler ile evvelce gönderilmiş bulunanların yollukları ve başka her çeşit gider
leri de bu tertipten ödenir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet gider
leri ile bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın gi
derleri (Kâğıt bedelleri, telif ve tercüme hakları, klişe ve resim ücretleri dâhil) 
kongre münasebetiyle yapılacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki 
hizmetlerin gerektirdiği her türlü giderler bu tertipten ödenir. 

Spor giderleri : 
Her nevi beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu ve idarecilerin ibate, 
iaşe, tedavi, taşıma giderleri ve bunların gündelikleri, beden terbiyesi ve spor temas 
ve hareketlerinin gerektirdiği her türlü spor malzemesi, eşofman, şort, atlet, forma, 
kazak, ayakkabılar gibi giyim eşyası, top, atma ve atlama sporlarında kullanılan spor 
vasıtaları gibi her türlü spor malzemesi, madalya, kupa, şilt, bayrak, flama ve ben
zerleri mükâfatların alınması ve bütün malzeme-ve tesislerin muhafazası, spor temas 
ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha veya spor yapılmasına 
elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetlerini ve takım oyunu bil
gisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri. 
Eski yıllar borçlan : 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 774 bölümü ile ilgili hizmetler dolayısiyle tahakkuk 
t'den borçlar dn bu tertipten ödenir. 
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Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve yollukları : 
Devam ve sair şartları yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle Rektörlükçe yabancı 
öğrencilere verilecek 'burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol paraları bu 
maddeden ödenir. " 1 "* " 

Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yar
dımlar ile sağlık durumları fakültelerce tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi üc
retleri, ilâç bedelleri ve zaruri giderleri bu tertipten ödenir. 
Talebe teşekküllerine yardım : 
Bu tertipteki ödenek Yönetim Kurulunun teshit edeceği esaslar dairesinde sarf edilir. 
Talebe kantinlerine yardım : 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin 
için yapılacak her türlü giderler karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapı
lacak bu ödemelerin şekil ve esasları üniversitece tanzim edilecek bir talimatname ha
linde belirtilir. 
Bina onarımı 
İstimlâk ve satmalmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
Makina ve teçhizat satmalımı ve esaslı onarımı 
Makina ve tesisat satmalımı ve onarımı 
Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1962 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (ît) 
işaretli cetveldeki ilgili esaslar uygulanır. Ancak 791 ııei (Taşıt satmalına ve onarımı) 
bölümünden Tıp Fakültesine bir otobüs, iki ambulans .ve Fen Fakültesine bir kaptı
kaçtı, Rektörlüğe bir motosiklet bedeli ödenir. 

E - CETVELİ 

B. M. Ödeneğin nev'i 

203 11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

204 Ecnebi profesör ve uz
manlar ücreti 

12 Tıp Fakültesi 

13 Ziraat Fakültesi 

Görevin cinsi 

1961 malî yılında kn 
Teknisiyen 
Yabancı Dil öğretmeni 
Usta 
Ecnebi Profesör 

» Uzman 
» w 
» » 

Ecnebi Profesör 
> » 
» » 
» » 
» Uzman 
» > 

Teknisiyen 

Ac 

'Marnlan 

led 

1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
.I 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

1 250 
1 250 
1 250 
4 500 
2 500 
2 500 
1 500 
4 500 
3 750 
3 750 
3 750 
3 000 
2 250 

600 

Hizmet 
süresi 
Ay 

11 
11 
11 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
10 
5 

12 
.12 
12 

Tutarı 
Lira K 

13 
41 
13 

108 
60 
27 
54 
54 
45 
37 
56 

• 72 
27 
7 

750 
250 
750 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
500 
250 
250 
000 
200 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu mazbatası (1/15) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara; 30 .11 .1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/1636 - 3501 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
îsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 malî yüı bütçesi (A/l) yatırımlar dışında kalan gider
ler için 32 564 456 lira ve (A/2) yatırım giderleri için de 768 712 050 lira olmak üzere 801 276 506 
lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan ödeneğin mucip sebepleri bölüm ve madde itibariyle hizalarında arz edilmiştir. 

B. M. 

201 I I Merkez memunları maaşı : 
5539, 6387 ve 107, 108 sayılı kanun
larla kanuni kadro tutarı 2 902 800 
1962 yh (L) cetveli 1 336 800 

1 566 000 
263 sayılı Kamınla zam % 20 4- 313 200 

1 879 200 200 lira noksanı ile teklif edil-
= = = = = = nıiştdr. 
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12 Vilâyetler memurları maaşı : 
5539, 6387 ve 107 sayılı kanunlarla 
kanuni kadro tutarı 6 710 400 
1962 yılı (L) cetveli 3 155 400 

3 555 000 
263 sayılı Kanunla zam % 20 + . 711 000 

4 266 000 

1961 senesine nazaran fazlalıklar 263 sayılı Kanun gereğince yapılan zamlar karşılı
ğından ileri gelmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı .-
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı .-
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1962 yılı (D) cetveli 401 aded 3 895 800 
263 sayılı Kanunla yapılacak zam 
%20 f 779 160 

4 674 960 960 lira noksanı ile teklif edîl-
Z^=========_-J^^: m i s t i r . 

1961 senesine nazaran fazlalıklar 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar karşılı
ğından ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
1962 yılı (D) cetveli 1003 aded 8 651 400 
263 sayılı Kanunla yapılacak zam 
% 20 * 1-1 730 280 

10 381 680 680 lira noksanı ile teklif edil-
:^======^=r^: mistir. 

1961 senesine nazaran fazlalıklar 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar karşılı
ğından ileri gelmiştir. 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
1961 (E) cetveli 34 aded 465 600 
Tenzil edilen 3 aded 22 800 

442 800 
263 sayılı Kanımla zam % 20 + 88 560 

531 360 360 lira noksanı ile teklif ediT-
= = = = = = - = mistir. 

1962 yılı (E) cetveli kadroları 1961 yılına nazaran 3 'aded kadro noksanı ile teklif 
edilmiştir. 
1961 senesine nazaran fazlalık 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak % 20 zamlar kar
şılığından ileri gelmiştir. 
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1 140 600 
122 400 

w. 

1 018 200 
-r 21 000 

1 039 200 
+ 207 840 

1 247 040 40 lira noksanı ile teklif edil-
~~ - mistir, 

1961 yılı (E) cetveli kadrolarından 14 aded 450 liralık kadro tenzil edilmiş yerine ba
rem içi 1 aded 1 750 liralık mütercim kadrosu teklif edilmiştir. 
1961 senesine nazaran fazlalıklar 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak zamlar kargılı
ğından ileri gelmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı ; 
4598 sayılı Kanuna tâbi memurlara verilecek çocuk zamlarının ödenmesi için teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
1962 yılında vilâyetler (bölgeler) maaşlı memurlarına yerilecek çocuk zamlarının 
ödenmesi için teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
1962 malî yılı içinde verilmesi icabeden doğum yardımlarının ödenmesi için teklif 
edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları, doğum yardımı : 
Vilâyetler (bölgeler) maaşlı memurlarına, verilmesi icabeden doğum yardımlarının 
Ödenmesi için teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Merkez maaşlı• memurlarından ölüm vukuu halinde verilecek yardımı karşılamak üze
re teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Vilâyetler (bölgeler) maaşlı memurlarından ölüm vukuu halinde verilecek ölüıri yar
dımlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Vilâyetler (bölgeler) maaşlı memurlarına verilecek yakacak zammını karşılamak üze
re teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Ecnebi dil imtihanı kazananlara verilecek ikramiyeleri karşılamak üzere teklif edil
miştir. 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlardan bu kanunun 14 ncü mad
desinin (A) ve (B) fıkraları ile yine bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti: 
.1961 (E) cetveli 106 aded 
1961 (E) cetveli 14 aded tenzil 

1961 (E) cetveli 1 aded ilâve 

263 sayılı Kanunla zam 
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hükümler ekliyen 7236 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince kesilecek emekli ve 
giriş kesenekleri karşılığı olarak madde ödeneği 

201 — 11 1 879 000 
201 — 12 4 266 000 
202 — 11 4 674 000 
202 — 12 10 381 000 

21 200 000 X 6,5 = 1 378 000 

Fazlalık 263 sayılı Kanunla verilecek zamlar karşılığından husule gelmiştir. 

% 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (F) fıkrasına göre ödenmesi icabeden % 1 leri 
karşılamak üzere 

201 — 11 1 879 000 
201 — 12 4 266 000 
202 — 11 4 674 000 
202 — 12 + 10 381 000 

21 200 000 X % 1 = 212 000 

Fazlalık 263 sayılı Kanunla verilecek zamlar karşılığından husule gelmiştir. 

Emekli ikramiyesi : 
1962 yılında 30 yıl ve daha fazla hizmet süresini doldurmuş bulunan personelin sayısı 
19 adettir. Bunların emeklilik isteklerinin yerine getirilebilmesi için teklif edilmiştir. 
Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6511 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi
ne göre verilecek yönetim masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. Yönetim 
masrafı olarak 1960 yılı için Sandık tarafından 38 919,27 lira talebedilmistir. 
Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun L nci maddesi
nin (C) fıkrasına göre kurumlarca emekliye ayrılacakların 55 den eksik olan her yaş 
yılı için % 10 lan karşılamak maksadı ile teklif edilmiştir. 
Temsil ödeneği : 
5027 ve. 7244 sayılı kanunlara göre Genel Müdürlük makam tahsisatı olarak 4 200 lira 
teklif edilmiştir. 
7399 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
7399 sayılı Kanun gereğince muhasip ve veznedarlara verilmekte olan kasa tazminatı 
bilhesap tesbit edilmiştir. 
Kırtasiye (Merkez) : 
Senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. Fazlalık; idari gider
lerin yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi 
tertiplerinden ödeneceğinden İleri gelmiştir. 
Döşeme (Merkez) : 
Kullanma süresini doldurmuş ve kullanılmaz hale gelmiş olan bir kısım döşeme ihti
yacının temini maksadı ile teklif edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin yatırımlardan 
değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi tertiplerinden öde
neceğinden ileri gelmiştir. 
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Demirbaş (Merkez) : 
Mevcut demirbaş eşyanın tamiri maksadiyle ve senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak 
suretiyle tesbit edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin yatırımlardan değil, bütçenin sa
mimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi tertiplerinden ödeneceğinden ileri 
gelmiştir. 
öteberi giderleri (Merkez) : 
Senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. Fazlalık; idari gi
derlerin yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında 
kendi tertiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
Aydınlatma (Merkez) : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtının çalıştığı binaların aydınlatılması maksadiyle tek
lif edilmiştir. Fazlalık, idari giderlerin yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet pren
sibine uyularak 1962 yılında kendi tertiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
Isıtma (Merkez) : 
Senelik ihtiyaç dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

Kırtasiye (Vilâyetler) : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin 
yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi ter* 
tiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
Döşeme (Vilâyetler) : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin 
yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi ter
tiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
Demirbaş (Vilâyetler) : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin 
yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi ter
tiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
öteberi giderleri (Vilâyetler) .-
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. Fazlalık; idari giderlerin 
yatırımlardan değil, bütçenin samimiyet prensibine uyularak 1962 yılında kendi ter
tiplerinden ödeneceğinden ileri gelmiştir. 
Aydınlatma (Vilâyetler) : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. 
Isıtma (Vilâyetler) : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Bastırılacak kâğıt ve defterler için teklif edilmiştir. 
Merkez posta ve telgraf giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtının posta ve telgraf masraflarını karşılamak maksa
diyle teklif edilmiştir. 
Vilâyetler posta ve telgraf giderleri: 
Bölgeler P T T ihtiyacı nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. 
Merkez telefon giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtını nteief on muhaberatı masrafının temini maksadiyle 
teklif edilmiştir. 
Vilâyetler telefon giderleri : 
Bölgeler telefon masrafları nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 
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305 11 Kira bedeli (merkez) : 
Genel Müdürlüğün işgal ettiği binaların kiralarının sureti hesabı aşağıda açıklanmış
tır. 

Mal sahibi 

İş. S. Genel Md. 
Mercan Ap. 

Tuna Han 
Bayındırlık Bakarı. 
Muhtemel masraflar 

Mukavele tescil 
Tarihi 

4.6.1957 
12.6.1959 
21.4.1960 
27.4.1957 

No. 

2 

ı/ı 
1 
1 

Kirası 

190 000 
388 000 

32 400 
32 940 
2 235 

645 575 

Su 

600 

600 

Tenvirat 
tanzifat 

2 000 
880 

400 

3 280 

Bekçi 

2 500 
1 200 

300 

4 000 

Kapıcı 

5 760 

785 

6 545 

Yekûn 

194 500 
395 840 

34 485 
32 940 
2 235 

660 000 

12 Kira bedeli (vilâyetler) : 
1962 yılı bölgeler kira bedeli olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Giyim eşyası verilmesi icabedenlere verilecek giyim eşyasına göre bilhesap teklif edil
miştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Sene içinde nakli yapılması icabedenlerin yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiş
tir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Sene içinde iş icabı yapılacak vazife seyahatleri ihtiyacını karşılamak için teklif edil
miştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Dış memleketlere geçici görevle gideceklerin yevmiye ve nakil vasıta bedellerini kar
şılamak için teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka gider
leri : 
CENTO'dan gönderilecek bir yabancı uzmanın zaruri masrafları karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar: 
Büyük Millet Meclisinin 16 . 12 . 1959 tarihli kararları gereğince seyyar görevli per
sonele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilmesi icabeden 
tazminatlar olup ihtiyaç nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir, 

308 11 4598, 7351 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri, yollukları ve teçhiz, 
tekfin giderleri (Merkez) : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı memurlarından 4598, 7351 sayılı Kanuna tâbi olan
ların lüzumunda tedavilerini sağlamak maksadiyle senelik ihtiyaç da nazarı dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. 

1-2 4598, 7351 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri, yollukları ve teçhiz, 
tekfin giderleri (vilâyetler) : * 
Bölgeler teşkilâtı memurlarından 4598, 7351 sayılı kanunlara tâbi olanların lüzumun
da tedavilerini sağlamak maksadiyle ve senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alınarak he
saplanmıştır. 

(S. Sayısı: 9 ) 
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310 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu : 
Bölümü muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil giderleri : 
ödenek, Genel Müdürlüğün ağırlama masrafları ile kurum ve derneklere yapılacak 
yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

407 30 Geri verilecek paralar : 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 neü maddelerine göre geliveril* 
mesi ieabeden paraları sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme harçları : 
Mahkemelerde tahakkuk edip 1050 sayılı Kanunun 48 ve 74 neü maddelerine göre 
ödenmesi ieabeden masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Hakem, ilam ücretleri, delil tesbiti, bilirkişi ücretleri, nihayetlenen dâvaların diğer ta
rafa ödenmek zaruretinde bıraktığı mahkeme giderleri ile mukaveleli avukat ücretle
ri ve seyahat yollukları, adedi artan dâva giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş
tir. 

425 10 öğrenci giderleri ı 
Amerika'da mevcut 10 öğrenciden 5 i. Alnıanya'daki 2 öğrenciden 1 tanesi 1962 ba
şında yurda dönecektir. Bu diııııma göre Ameıika'daki 5 öğrencinin 1 yıllık masrafı; 

1 öğrenci için 27 500 lira olduğuna göre 5 öğrencinin 5 X 27 500 = 137 500 
Almanya'da 1 öğrencinin bir yıllık masrafı 22 000 lira 
olduğuna göre 1 X 22 000 = 22 000 
1961 yılı içinde Amerika'ya yeniden J2 öğrenci gönde
rilmiştir 12 X 27 500 = 330 000 
1961 yılında Almanya'ya yeniden 9 Öğrenci gönderilmiştir. 9 X 22 000 = 198 000 
1962 yılında Amerika'dan dönecek 5 öğrencinin yolluğu 1 
öğrenci için dönüş yolluğu 8 075 lira 5 X 8 075 = 40 375 
Almanya'dan dönecek 1 öğrencinin dönüş yolluğu 
3 370 liradır 1 X 3 370 = 3 370 

731 245 

450 üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Teknik Üniversitede ve Orta - Doğu'da tahsilde bulunan talebelerin burs ve diğer mas
raflarını karşılamak maksadı ile teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalnıa ve abone : 
1962 yılında, daha evvelki tertiplerde açıklandığı gibi yatırım tertiplerinden kitap, 
mecmua ve gazete alınması kabil olamıyacaktır. İdarenin almak zaruretinde olduğu 
kitap, gazete ve mecmua giderleri ihtiyaca göre teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit giderler : 
Basm ve yayın mevzuunda ödenmesi gereken çeşitli giderleri karşılamak maksadı ile 
teklif edilmiştir. 

30 Tanıtma giderleri : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

(8 . Sayı» : 9 ) 
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10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi nıemieketlere gönderileceklerin harcırahları 
İle başka her çeşit giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre dış memleketlerde stajda bulunan personelin masrafların], 
döneceklerin ve yerine gidenlerin yolluklarım karşılamak maksadı ile teklif edilmiş 
tir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi nıemieketlere gönderileceklerin yolluk 
ve giderleri 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle gönderileceklerin yollukları ile nakil vasi 
ta lan masraflarını karşılamak maksadı ile teklif edilmiştir. 

10 Kururu ve derneklere katılma payı : 
Genel Müdürlük Fransa'da milletlerarası daimî yol kongreleri, Paris'te Kilem Arattır
ma Enstitüsü. Milletlerarası Köprü ve inşaat Cemiyetinin, ingiltere Kraliyet Teknik 
Araştırma Enstitüsünün Büyük Britanya Yol İhtiyaçları ve Türkiye Köprü inşaat 
Cemiyetinin ve Yol Araştırmaları Teşkilâtının tabiî üyesidir. Madde tahsisatı bun 
larm katılma payları toplamı olarak teklif edilmiştir. 

120 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve giderleri t 
Karayolları Genel Müdürlüğü -mevcut ani aşmalara göre Madrit'te i. li. E. Avrupa 
Prodüktivite Konferansına Avrupa Ekonomi Komisyonu iç. Nakliyat Toplantısına, 
UNESCO Köprü Cemiyeti yıllık toplantısına, Beynelmilel Yollar Kongresine, Hilem 
Araştırma Toplantısına, Avrupa münakalât vekilleri toplantısına iştirak etmek zam 
retindedir, Madde ödeneği bu maksatla teklif edilmiştir. 

10 Fuar genel giderleri : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmişti]. 

20 Sergi ve teşhir genel giderleri : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

Kurs giderleri : 
Alanya ve Polatlı projelerinde ve bölgelerde kurs göreceklerle, genel hükümler dışın 
da lisan kurslarında öğrencilere verilecek ücretleri karşılamak üzere teklif edilmiş
tir. 

Geçen yıl borçları , 
1961 yılında tahakkuk edip senesi içinde ödeımmiyon borçlar! karşılamak üzere tek 
lif edilmiştir. 

• 10 1957 - 1960 yılları borçları ; 
Seneleri içinde tahakkuk edip de ödenememiş olan borçları karşılamak maksadiyie 
teklif edilmiştir. 

20 1928 - 19-56 yılları borçlan : 
Seneleri içinde tahakkuk edip ödenemiyen ve zaman asımına uğramamış olan borçla 
rm ödenebilmesi için teklif edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar : 
İlâma bağlanmış idare borçlarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 

Mahdut mesuliyetti Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi «Memur ve hizmetlile
rin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere» : 
Memur ve hizmetlilere ucuz ve sıcak öğle yemeği temini maksadiyie Başbakanlığın 
8 . 8 . 1960 tarih ve 7/2152 sayılı yazılarında bu hususta gerekli ödenek konulması 
emredilmekte olduğundan bu maksat için teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı - 9 ) 
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tstiımlâ/k ve satmalmalar : 
İstimlâk : 
Devlet yolu istimlâki . 45 500 000 
ti. yolu istimlâki + 2 000 000 

47 500 000 

İl özel idarelerine (Nakit, makina, yedelk parça olaraik dağıtım şekli Bayındırlık Ba
kanlığınca tesbit edilir.) 
İl yolları bakım, onarım, ıslah ve ikmal inşaatı ile tesis, vilâyetler elindeki makina, 
yedek parça, lâstik atelye sarf malzemesi ikmali, makina satmalımı, iller âtelye ih
tiyaçları, iller emrindeki teknik personel yevmiyeleri ile köy yollarının onarım, ik
mal inşaatına yardım için (Nakit malzeme, yedek parça olarak Bayındırlık: Bakan
lığınca tesbit olunacak miktarlarda valiliklere dağıtıilmaık üzere) 85 000 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Etüt ve proje : 
Yol, köprü, etüt, araştırma, trafik, plânlama 'servislerinde çalışan personelin yevmi
yeleri ve bu servislerle ilgili taahhütler karşılığı olarak : 
Yol etüd proje 7 000 000 
Araştırma 3 500 000 
Trafik 5 840 000 
Plânlama 1 100 000 
Köprü etüd proje 860 000 

18 300 000 Mra teklif edilmiştir, 

İdare binaları ve tesisleri yapımı ve onarımı : 
Merkez, bölgeler ve makina ikmal grup şefliklerinde yapılmakta olan idare bina
ları ile sosyal tesislerle 'mevcutlarından tamire ihtiyaç gösterenlerin onarımını sağ
lamak üzere 3 000 000 lira teklif edilmiştir, 

Tamirhane, depo, ambar, atölyeler ve tesisler yapım ve onarımı : 
Merkez, 1 - 1 3 bölge ve 2 ikmal grup şefliklerinde yapılacak tamirhane, depo, 
ambar, atelye ve tesislerin yapımı ve mevcutlarının onarımım sağlamak üzere 
a 000 000 lira teklif edilmiştir. 

( S . Sayısı : 9 ) 
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Yol yapımı : 
Devlet yolunda -. 
1. Devam eden ihaleli yol yapımı 
2. Emanet yol yapımı : 
3. Standart yollardaki noksanların 

ikmali (Emanet) 
4. Standart yollardaki noksanların 

ikmali (İhale) 
5. Yol boyu inkişafı ve ağaçlan

dırma 
ti yolunda •. 
6. Yol yapını 
7. Vâdesi -gelen bonolar 

63 295 050 

45 000 000 

4 050 000 * 

.1.0 950 000 

i 500 000 

15 000 000 
108 000 000 
247 795 050 lira olaraik teklif edilmiştir, 

•Geçit yolları yapımı : 
Devlet ve il yollarında devam eden geçit yolları için 6 000 000 lira teHif edilmiştir. 
Köprü yapımı : 
Devlet yollarında -. 
Devam eden ihaleli köprü yapımı 18 000 000 
Emanet köprü yapımı 8 000 000 
îl yollarında : 
Köprü yapımı 18 000 000 

44 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Asfalt yol yapımı : 
Bitümlü kaplama 
Sâri taahhüt (Paz oil) 

Yol ve ıköprü onarım ve bakımları 
Devlet yolunda : 
Yol onarımı 
Yol bakını 
Köprü onarım 
İl yollarında *. 
Yol bakım ve onarım 
Köprü onarım 

45 000 000 
f 2 117 000 

47 117 000 lira tefelif edilmiştir. 

12 000 000 
55 000 000 
3 000 000 

22 000 000 
4- 3 000 -000 

95 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

(S. Saymt ; 9 ) 
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792 20 M&kina re teçhizat satmalımı : 
Yeni nıakina 12 735 000 
Sâri ımalzeme taahhütleri : 
International Harvester Export Co." 19 354 000 
Galion îron Works 7 690 000 
Baldwin Lima Hamilton Oorparation 1 458 000 
Fia S. P. A, 10 887 000 
Alliance + 2 876 000 

55 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 Maikina ve teçhizat onarımı ve yedek parça ikmali : 
Makina onarımı 52 000 000 
İkmal + 58 000 000 

110 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

801 Yaitırım hizmetlileri geçici görev yolluğu : 
Fiilî ödemeler göz önünde bulundurularak 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

815 Konsolide borçlar : 
Konsolide borçları karşılamak üzere 3 000 000 lira teklif edilmigtir, 

GELİR GEREKÇESİ 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 180 000 000 lira 
olarak hesabedilmis olmasından 1 nci «5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar» bölümü 180 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edebileceği gelir miktarı 3 350 000 
lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 ncü «teberru ve çeşitli varidat» bölümü 1 500 000 lira, 
4 ncü «Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri» bölümü 1 000 000 lira, 5 nci «Müteahhitle
re verilecek malzeme, alât, edevat, depo, arazi ve sairenin kira bedelleri» bölümü 750 000 lira, 6 nci 
«Mütaahhitlerden alınacak gecikme re sair tazmiııat ve mütaahhitlerin irat kaydolunan teminat 
akçeleri» bölümü de 100 000 lira gelir teklif edilmiştir. 

3. Bu duruma göre gelir bütçesinin 2 nci bölümünü teşkil eden Hazineden yapılacak yardım, 
miktarı 612 926 506 lira olacaktır. 

4. Geçen ve eski yıllardan devreden nakit 5 000 000 liradır. 

( S. Ujm i 6 ) 
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Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Medeni dünyanın İleri memleketlerinde, karayollarına yapılan yatırımlar her gün arlan bir hız
la, büyük miktarlara baliğ olmaktadır. Bu miktarlar, lıer memleketin vâsıl olduğu refah ve mede
niyet derecesinin bir ölçüsü olmak vasfını kapanmaktadır. 

Karayolları nakliyat hizmeti ve bu hizmetin ifasını sağlı yan yollar, İstisnasız her vatandaşı doğ 
nidan doğruya ilgilendiren bir kamu dâvası olması sebebi ile hükümetlerin ön plânda meşgul ola* 
geldikleri bir mevzudur. 

BİRİNCİ KISIM 

Hizmetin mahiyeti ve ifa toru 

Karayolları Genel Müdürlüğü .1902 yılı. bütçesi, hakkında fikir beyan etmeden önen, tiiau y.iiu 
da 5539 sayılı Kanunla kurularak faaliyete ^cçen Genel Müdürlüğün onîki rıhla ti beri büiçoieîini? 
bir göz atmakta faide vardır, 

Bilindiği gibi, Karayolları Genel Müdürlüğü \ alırını bütçeleri. Devlet yolları yapım, bakımı İh-
il ve köy yolları yapını ve bakımına yardım olmak özere iki ana nıısıırdan teşekkül etmektedir. 

Bu iki ana unsurdan, ii ve köy yollarına Karay<-lian Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanununun 
17 nei maddesine göre gerek teknik bakımdan gerekse malzeme vermek suretiyle mümkün olan yar= 
dımlar yapması gerekmektedir, Halbuki Genel Müdürlük malzeme ve teknik yardımla kalmayıp 
1952 yılından beri Bütçe kanunları ile illere geniş rapta, nakit yardımlarında da bulunmaktadır. 
1950 - 1952 de Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan bu yardımları ihtiva etmek üzere hazırla 
ııan Genel Müdürlüğün un üç bütçe rakamı, ekli 1 N'o. lu tabloda belirtilmiştir. 

Listenin tetkiki, bize ortalama yılda toplanı bütçenin % 24 ü yatü. dörtte birinin 11 ve köy yollan 
na ve dörtte üçünün ise Devlet yollarına ayrıldığını göstermektedir. Binaenaleyh, direkt ve endir eki 
olarak, aynı hizmetler için 1962 de il ve köy yollarına ayrılan 1.45 milyonluk tahsisatın (85 milyon 
lirası transfer olarak) bu genel ortalamanın oldukça altında kaldığı görülmekte*lir fe'v, 18,2). Bu ra
kamın 200 milyon civarında olması icabetmektedir. 

Yurt ulaştırmasının ana damarları mesabesindeki Devlet yollarını bevliyen il ve köy yollarmın 
halihazır umumi durumu, bu yollar üzerinde n?nın vadeli bir plân dâhilinde çalışılmasını icabetti ren 
bir manzara arz etmektedir. 

Aksi takdirde; çeşitli faktörlerin tesir ettiği bu konu, birçok misalleri görülegeldiği üzere, 
başlanan işlerin terk edilmesi, ikmallerinin geciktirilmesi, yanlış istikametlere yöneltilmesi, esaslı 
bir etüd mahsulü olmadığı için gayriiktisadi neticeler vermesi gibi tniç israfına sebebiyet vermek' 
tedir. 

Bu yolların nıaöıallî idarelerce ele alınması gerekmekte ise de en verimli bir çekiide inşaları 
nın temini için plân ve programlama işleri ile çalışma metotlarının Karayolları Genel Müdürlü 
günce tesbit edilmesi lâzımdır. Bu arada her türlü teknik yardım da Genel Müdürlüğün kanun! 
vazifeleri arasındacl ir. 

ti yolları umumi tulü 34 000 kilometre civarında olup bunun 10 168 kilometresi Devlet yol 
lan ağında, 10 222 kilometresi vilâyetler bakımın dadır. Geri kalan kısmı ise halen geçit verme» 
durumdadır. 

{& Sayıa s S ^ 
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IHirkiye'nin yol bakımından medeni bir memleket manzarası arz edilmesi için yapılan etütlere 

göre köy yollarının asgari tulü 150 000 kilometre civarında olması ieabetmektedir. Bugün köy yol
larının ancak 12 800 kilometresi stabilize ve blokaj, 29 200 kilometresi de toprak tesviye halinde 
olup, geri kalan 108 000 kilametresi sadece harita üzerinden hesaplanan mevhum bir şebekeden 
ibarettir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce ana hatları 'hazırlanmış bulunan 15 yıllık uzun vadeli plânda. 
13 802 kilometrelik il yolu ile 56 547 kilometre köy yolunun inşası derpiş edilmiştir. 

Köy yolları plânlamasında, dâvanın tahakkukunu engelliyen, para, zaman ve güç israfına 
sebebiyet veren, her köye bir yol düşüncesi yerine, grup köy yolları esası prensibolarak ele alın
mıştır. 

İl ve köy yollan uzun vadeli plânlamasında yine vilâyetlerin bugünkü iş yapma kapasitesi ve 
tekâmülü ile Devlet bütçesine tahmil edilebilecek normal külfetler göz önünde tutulmuş ve hayale 
yer verilmemiştir 

Ancak, bu hesaplar yapılırken il ve köy yollarıma Devlet yardımının her yıl bütçesinde müs
takar miktarlar olması bu yıl yapılan yardım miktarının mütaakıp yıl çok farklı bir düşüş kay-
detmiyeceği de mütalâa edilmiştir. Zira tecrübelerle sabittir ki çok değişgen bir yardım sistemi 
vilâyetleri kararsız bir duruma düşürmekte ve iş gücünü dengesiz kılmaktadır. 

Yapılacak işin vüsati bakımından il ve köy yolları için bütçe ödeneği kifayetsizdir. Bu 'kifa
yetsizliğin mevcut Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden tefriki suretiyle telâfisi de mümkün 
değildir. 

Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü .'bin-esinden il yollarına ayrılan paralar çıkarıldıktan 
sonra geri kalan 656 milyon T. L. mn diğer yularla mukayesesinde 1950 rayiçlerine göre, para
mızın iştira gücü de düşünülürse) 1956 - 1957 yılları durumuna tekabül ettiği görülür. Kaldı ki, 
1962 yılı bütçesinden Karayolları Genel Müdürlüğünün ödemekle mükellef olduğu 42 milyonluk 
dış borçlar ve 108 milyonluk bono borcu teıuil edilecek ve 1957 den beri kesilen Amerikan mal
zeme yardımları dikkate alınacak olursa halihazır duruma göre bu seviyede bir bütçenin yeter
sizliği anlaşılmış olur. 

Diğer taraftan Karayolları Genel Müdürlüğüne verilen yıllık ödeneklerin Devlet bütçesine olan 
oranlarını gösteren (Tablo : 2) bize bu konuda oldukça geniş bilgi vermektedir. On iki yıllık or
talamanın % 8.6-olduğu görülür. 1962 yûı gnıel bütçe tasarısı 10 354 570 000 T. L. olduğuna 
göre, 'karayolları hizmetlerine ayrılması gereken miktarın da takriben 865 milyon T. L. olması 
iktiza eder, 

Bu durum muvacehesinde görülecektir ki Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi olarak ayrılan 
801 milyon yetersiz olup 1953 den bu yana 1054 yılı hariç bu derecede düşük bir nisbete inilme-
mistir. 

Karayolları gibi bir müesseseyi kurmak k^Iay olmamıştır ve yaşatılması lâzımdır. Gerçekten 
bugün yurdumuzda gerek Devlet, gerekse miitaahhit elinde oldukça büyük (takriben 125 milyon 
dolar değerinde) bir makina gücü toplanmış; n\ Bu güçten en ekonomik şekilde istifade edebil
in elidir. 

Bugün yurdumuzun her türlü yola ihtiyarı meydandadır. İhtiyacımızın mevcudiyetini biraz 
da Avrupa memleketleriyle bâzı mukayeseler yaparak tebarüz ettirebilmek için (3) nolu tablo 
hazırlanmıştır. Tablonun tetkikinde, memleketimizin Romanya hariç( bu memleket hakkında da 
mevcut malûmat oldukça yetersizdir) diğer memleketlere nazaran yol bakımından ço'k gerilerde 
olduğu açıkça görülmektedir. Esasen mevcut yolları Devlet, il, köy ve orman yolu olarak, ihtiyaç
larımızın çok cüzi bir kısmını ancak 'karşılıynbilmektedir. 

Her gün büyüyen ve gelişen yol ihtiyaçlarının gereği gibi karşılanabilmesi yönünden, 11.2.195Ö 
tarihinde yürürlüğe giren 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Kanunu 
günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği müşahede edilmektedir. Bu kanunun en kısa za
manda revizyona tâbi tutulması gerekmektedir. 

(Sc Sayı» % 9 ) 
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İKİNCİ KISIM 

Hizmetin inkişaf seyri 

1. İstatistik! bilgiler : 
Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan programların, başlayış tarihi olan 1950 senesine 

nisbetle inkişaf seyri, tablo (5 - 12) de açık olarak görülmektedir. Bu tabloların tetkikinden an
laşılacağı üzere; 

1950 yılında yanlız yazın geçit veren yollar 17 465 kilometreden ibaret iken 1960 -senesi so
nunda bu miktar 40 000 kilometreye yükselmiştir Ancak, kar mücadelesi i m kân! arının mahdut-
oluşu karşısında bunun 23 135 kilometresinde kar mücadelesi yapılabilmektedir. Aynı şekilde 
yolların ayrılmaz birer cüzü olan karayolları köprülerinin 10 metreden büyük ulanlarının adedi 
ise 289 dan 1 540 adede baliğ olmuş, tulleri de sırasiyle 13 000 metreden 63 800 metreye çıkmış
tır. Ayrıca, 133 aded 6 987 metre tulünde köprünün yapımı devam etmektedir, 

Bununla beraber Devlet ve il yolları üzerinde dar ve taşıma kapasitesi düşük çok sayıda oldu
ğu anlaşılan köprülerin ekserisi ahşap ve trafik emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir, bu 
köprülerin ekonomik mülâhazalarla bir an evvel betonarmeye tahvilleri gerekmektedir. Zira evvel
ce ahşabın çürümesi dolayısiyle ömürleri 10 sene olarak hcsabedilen ahşap köprüler, bugün artan 
dingil sikletleri dolayısiyle 3 sene bile dayanamamaktadır. Bu ise kereste gibi memleketimizde çok 
kıymetli bir malzemenin, heba olması demektir. Nitekim, ahşap köprü tamirleri için Genel Müdür
lüğün senelik kereste sarfiyatı 6 - 7 milyon liradır. Sırf geçit temini için ihtiyar edilen bu mas
raftan bir an önce kurtulmak ancak ahşap köprülerin betonarmeye tahvilleri suretiyle mümkün 
olacaktır. 

Kısmen Karayolları çalışmalarının tesiri ve kısmen de memleketimizin vasıl olduğu nüfus sevi
yesinin tabiî bir neticesi olarak motorlu kara taşıtları sayısında da daimî bir artış göze çarpmak
tadır. 1950 yılında 26 457 aded olan motorlu vasıtalar 1960 .senesi sonunda 94 591 adede baliğ ol
muştur. Trafik hacını ise 1950 yılında 0,6 milyar olan taşıl - km. miktarı 1960 senesi sonunda 1,6 
milyara yükselmiştir. Aynı şekilde karayollarındaki eşya nakliyatı hacmi ve yolcu trafiği eski 
senelerle mukayese edilmiyeeek derecede artmakta ve gelişmektedir. Şehir dışı yollarındaki eşya 
nakliyatı hacmi 1950 de 0,96 milyar ton - Km. iken 1960 sonunda 3.7 milyara, yolcu nakliyatı da 
2,6 milyar yolcu-km. den 10,9 milyara yükselmiştir. Bıı rakamlar karayollarının memleket ekono
misine ve gelişmesine yaptığı tesirlerin canlı birer ifadesidir. 

Bu hizmetlerin görülmesinde en mühim rolü oynıyan ve Genel Müdürlüğün ayrılmaz bir uzvu 
halinde inkişaf eden makina parkının, halihazır durumuna bir göz atmak faidelidir. 

1 Aralık 1961 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğün Makina Parkı 67 549 300 dolar kıymetinde 
11 806 aded muhtelif makina ve ana teçhizattan müteşekkildir. Bu rakam 1 . 3 ; 1948 tarihinde 
536 aded, 2 433 100 dolar kıymetinde idi. 1948 den itibaren oniiç yıl zarfında büyük inkişaf gös
termiş olan makina parkının işler bir vaziyette tutulabilmesi için bu artışa muvazi olarak bölge 
atelyesi, şube garajı gibi bakım ve tamir tesislerinin de tevsi edilmesi ve çoğalması icabetmiş ve 
aynı zamanda geniş çapta eğitim faaliyetleriyle kullanıcı ve. tamirci personel yetiştirilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, elindeki makina, parkım ekonomik çalışır durumda tutmak ama
cı ile bir yenileme programım tatbik etmek zorundadır. Umumiyetle bu tip makinalar için kabul 
edilmiş olan ekonomik ömrün 5 yıl olmasına rağmen genel olarak döviz sarfı ile satınalınması 
ieabeden bu makinaların, yenilenmesinde ortalama 7 yıllık bir ömür kabul edilmektedir. Makina 
parkını ancak bu şekilde ekonomik, tam randımanlı ve yapılan programı tahakkuk ettirebilir bir 
durumda tutmak kaabil olabilecektir. 

İlk senelerde makinaların yeni olmaları dolayısiyle servis harici tutulması diye bir problem ol
madığı halde 1960 malî yılı zarfında 1 268 aded 4 539 100 dolar kıymetinde makina servis harici 
tutulmuştur. 

( Ü 8aywı : 9 ) 
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1 . 3 . 1961 itibari ile ekonomik ömrünü tamamlamış, olan makinalar 2 719 aded ve 16 998 300 

dolar kıymetindedir. Bu rakamın ilerdeki yıllarda daha da yükseleceği bir vakıadır. 
Makarnaların ihtiyacı olan yedek parça, lâstik ve muhtelif işletme malzemesi ihtiyacı umumiyet

le döviz sarfı ile memlekete ithali icabeden cinstendir. 

Dünyada karayolları idarelerince kullanılmakta olan bu cins makinalar için yedek parça, lâstik 
ve muhtelif işletme (malzemesi sarfiyatı, makinanın kıymetinin âzami yıllık % 12 si olarak kabul 
edilmektedir. 

Genel Müdürlük teşkilâtında yapılan sarfiyatın kontrolunda 1960 malî yılı için bu rakam % 9,7 
olarak tesbit edilmiştir. Son beş yıllık vasatisi ise % 7,4 dür. Bu rakamın artma istidadını, maki-
nalann ekonomik ömrünü doldurmuş olan kısmının çoğalmış olmasına hamledebiliriz. 

Makina onarılması için lüzumlu olan yedek parça, lâstik ve muhtelif işletme malzemesi muba
yaası ve dkmal teşkilâtı masrafları karşılığı bütçeye konulan 58 000 000 T. L. kifayetsizdir. 

Makina onarımı ve ikmal için ayrılmış olan 110 000 000 T. L. sı 1961 yılma kıyasen 8 000 000 
T. L. daha azdır. Diğer taraftan, bu bütçe imkânları dâhilinde, ihtiyacolan 4 550 000 dolarlık 
yedek parça malzemeye karşılık ancak 3 250 000 dolarlık bir mubayaa imkânı sağlanabilecektir. 

Makina mubayaası mevzuunda da bütçe teklifindeki 55 000 000 T. L. nm 42 264 781 T. L. sı 
doğrudan doğruya eski senelerde mubayaa olunmuş makinaların bonolarına karşılık konulmuş
tur. Mütebaki paradan 6 240 000 T. L. da 1961 yılı zarfında sipariş edilmiş olan makinaların 
navlun, komüsyon ve gümrükleme bedeli olarak ayrılmaktadır. Bu tahsisattan 4 000 000 T. L. 
ile memleket dâhilinde muhtelif ihtiyaçlar karşılanacaktır. Atelye teçhizatı için de 995 218 T. L. 
ve 10 aded ağır treyler için de 1 500 000 T. L. derpiş edilmektedir. 

Bu durum 1962 yılında makina parkının kısmî de olsa yenilenmesine imkân bırakmamaktadır. 
2. lleriki yıllara ait program ve tasavvurlar: 
Devlet yolları ağının modern bir şekilde geliştirilmesi ile memleketin çok büyük ekonomik ka

zançlar elde edeceği şüphesizdir. Yapılan iktisadi etütlere göre, motorlu nakliyat yapılabilen, ıs
lah edilmiş veya kısmen takviye edilmiş karayollarında bir motorlu taşıtın beher kilometreye isa
bet eden vasati işletme maliyeti 110 kuruş kadardır. Motorlu taşıtların çalışamadığı yolsuz böl
gelerde iptidaî arabalarla veya hayvan sırtında yapılan nakliyat ise bunun birkaç misline 
malolmaktadır. Bunlara mukabili yüksek standartlı ve asfalt kaplı karayollarımız da bu mailiyet 
81 kuruşa kadar düşmektedir. Yüksek standartlı yol mevcudu arttığı nispette, taşıt işletme ma
liyetlerinde sağlanacak olan âmme tasarrufları, yapılan yatırımları çok kısa bir zamanda omorti 
edebilecek değerlere yükseltecektir. 

Yollarda süratin artması sayesinde, çabuk bozulan meyva ve sebze gibi malların zayiat 
vermeden istihsal merkezlerinden istihlâk merkezlerine şevki büyük kazançlar sağlıyaeaktır. 
Bundan başka, bütün nakliyat işlerinde, malın süratle sevkı dolayısiyle muayyen bir ticaret 
işine yatırılan sermayenin süratle devredilerek yeni işlerde kullanılabilmesi de mümkün olacak
tır. 

Yol şebekesinin yurdun her köşesinde bahşedeceği rahat ve çabuk ulaşma imkânları ile yeni 
yeni bölgeler iskâna elverişli ve gelişmeye müsait duruma gelecek ve millfi: gelirin artışında 
bunun neticeleri görülecektir. 

Karayolları nakliyat endüstrisi, yol şebekelerinin tevsii ve ıslahı ile büyük bir gelişmeye 
namzettir. Bu nakliyatın, yakın zamanda daha muntazam ve daha emniyetli bir süratte cerya-
nmı sağlıyacak idari murakabe mekanizmasının da kurulması ile çok daha fazla inkişafı bek
lenmektedir. Bu maksatla Genel Müdürlüğün bir yabancı uzmana hazırlattığı karayolları iş
letmesine ait raporun Karayolları Genel Müdür öğünden temini mümkündür. 

(ft, gsyıon 9} 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ya-tırımîm 
Yatırımların son oniki sendik seyri ayrı bir tabloda gösterilmiştir, 
Malî sene henüz sona örmemiş olmakla beraber 1001 senesi çalışmaları •eldeki mı som bilgi 

lere göre aşağıdaki gibi hulâsa edilmiştir 
1. Devlet yollarında : 
Yapılan etütlere göre 35 000 kilometre uzunlukta olması İâ^ımgeleu Devlet yolları tulü halen 

26 711 kilometre olup bunun 18 120 kilometresinin ilk plânla standart olarak tahakkukuna ça
lışılmaktadır. 

1960 yılı sonunda ise şebekenin 8 115 kilometresi, tamamlanmıştır» 
1961 senesi içinde şimdiye kadar derlenen bilgilere göre 172 kilometresi ihale ve 455 kilo

metresi emanet olmak üzere 627 kilometre çeşitli vasıfta yolun tesfiyesl tamamlanmıştır. Ay
rıca 94 kilometresi ihale, 234 kilometresi emanei suretiyle 328 kilometre yolun temel tabakas» 
ikmal edilmiştir. 

Tamamı 'emanet suretiyle yapılmakta olan af«f;d ilama i lerinde 1510 ki tam ot re a&fait yenilen 
toisg ve 960 kilometre yol da asfaltlanımış'tır. 

ihale ve emanet suretiyle, uzunlukları yekunu :> 340 mesire udan *4 aded büyük köprünün u-
şasi tamamlanmıştır. 

Normal bakımdan başka Devlet yoiiarı .sobeket,i.udeki 20 '«21 kilometre yoklu da kar mü.ea 
del esi yapılmaktadır. Standart olarak yapımı tama adanmış olan yo.il arın •asfaltlanmaya hazırlan 
ması için 758 kilometre yolun noksanları ikmal edilmiştir'. 

Bu hizmetler için 30 Kasım 1961 tarihine kat;!! 673 710 775 lira lı;ı ren itmiştir, i Tabi o 13 ve 14 
2. î l yollarında t 
Eldeki mevcut bilgilere göre, Genel Müdürlük*:' il yolları ağı üzeri tide 219 kilometre tesmiye 162 

kilometre temel ve kaplama yapılmıştır. Köy yojlerındakiler de dâhil olmak üzere Genel Müdür 
îükçe 56 aded 2 468 metre büyük köprünün yaprau tamamlanmıştır, îl Bayındırlık teşkilâtı ta 
rafından bakımı yapılan yollar dışında 10 .163 kilometre yolun bakimi. Genel 'Müdürlük bakım teş 
kilâtı tarafından yapılmaktadır. Yine Genel Müdürlük k'şkdfdGî aralından 476 ('kilometre il yo 
tunun asfalt kaplaması tamamlanmıştır. 

2 411 kilometre kadar il yolunda da Genel Mü uirlükço kar mübadelesi yapılmaktadır, 
Buna mukabil 1962 senesi bütçesine sirayetleri M-bebiyle 196i programında olup da henüz İhale 

leri yapılmamış olan 8 kalem işin ihalesi durdu rai o niş t ur. Bu işlerin 1961 bütçesindeki, aksi pek 
küçük olmakla beraber 1962 ve mütaakıp senelere İrayetl 60 65 milyon lira elvanında bulunmak
ta idi. Bu işlere ait liste Tablo 4 te verilmiştir. 

Aynı şekilde, transfer paralarla î l Bayındırlık .i Müdürlüklerin in gösterdikleri faaliyetlere bir 
göz atmalk faydalı olacaktır. 1961 yılı bütçe tasarı--! Temsilciler Meclisine sunuılmıadan önce, Mali
ye Bakanlığınca Bina ve Arazi vergilerinde 10 misli bir artış derpiş edilımiş, bu artışın Özel 1da 
relere Bağlıyacağı gelir gög önünde 'tutularak, her sene bütçesinde ayrılması mutat olan (İl ve Köy 
yolları yapımına yardım) ödeneğinin bütçe tasalısından çıkarılması cihetine gidilmiş olduğu anla 
silmiştir. Ancak, Temsilciler Meclisince, 1961 vı'u bütçesine 15 milyon liralık bir (İl ve Köy yol 
İarı yapımına yardım) ödeneği ilâve edilmiş, İni suretle '1961 bütçesi de aşağıdaki şekilde tetltip 
edildiği görülmüştür, 

Vilâyetlere yardım 15 000 000 
1960 yılından devir 3 356 839 
1960 yılından personei için devir 274 907 
781/70 den personel için aktarılan 6 375 000 
1961 özel İdare bütçelerinden ayrılan 25 459 465 

50 468 211 

X So Sayı» s 9^ 
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Fakat Bina ve Arazi Vergileri 10 misil artışı 309 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmeyince 

yukardaki listede yazılı 25 459 465 liranın ancak % 40 nın özel idare bütçelerinden tefrik edilebil
diği; bu sebeple vilâyetlerin mevcut makina ve personel gücü ile yapabilecekleri iş hacminin üç
te bire düştüğü anlaşılmıştır. Bu durum karşısında vilâyetler mevcut personelinin işine son verme
mek için büyük gayretler sarf etmek zorunda kalmış)ar ve makinalann akar yakıt ihtiyacını kar
şılayabildi köylerin yollarında çalışmayı tercih etmişlerdir. Bu yüzden de il yolları ba;kım, onarım 
ve yapım ile köy yollan programının geniş ölçüde aksadığı, aşağıdaki tabloda acık bir şekilde gö
rülmektedir, 

Programa göre yapılması ieabedon işlev 
Verilen ödeneklerle yapılabilen işler 

(Kasım 1961 sonu itibariyle) 

îl yolu ı 
Bakım 
Onanm 
Yapım 
Köy yolu : 
Bakım 
Onanm ve yapım 

10 060 
2 404 
I 492 

_ 
f) 374 

i(mf 
» 

• • 

Bakım 
Onanm 
Yapım 

Bakım 
Onarım ve yapım 

4 460 
169 
•854 

1 877 
2 453 

Km 
* 
> 

» 

1962 bütçesi : 

1962 bütçesinin program sınıflarına göre tertibedilmiş şekli Devlet yollan, Karayoiİarmca ek 
alman âl yollan ve 85 milyon liralık transfer ile yapılacak işlere ait listeler aşağıda verilmiştir 

(& Sayısı* B) 
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Devlet yollan 

Sıra Üzerinde çalışılan Tahsisat 
No. Yapılacak işler Proje adedi Tulü T. L. 

Yollar : 
1 Yeni ihaleli yol yapımı 1962 bütçesinin tahsisat 

yetersizliği yüzünden para ayrılanı ıyacaktır. 
2 Devam eden ihaleli yol yapımı • 
3 Emaneten yol yapımı 
4 Devam eden geçit yolları 
5 Standart yollardaki Nok. İk. (İhale) 
6 Standart yollardaki Nok. İk. (Emanet) 
7 Yol onarımı 
8 Bitümlü kaplama 
9 Yol boyu inkişafı ve ağaçlandırma 

10 Yol bakımı 
11 İstimlâk 

Köprüler : 
12 Yeni ihaleli köprü yapımı (Tahsisat azlığı yü

zünden para ayrılamamıştır.) 
13 Devam eden ihaleli köprü yapımı 138 
14 Emaneten köprü yapımı 53 
15 Köprü onarımı — 

Tesisler : 
16 İdare binaları ve tesisleri yapımı ve onarımı 4 
17 Tamirhane ,depo, ambar, atelyeler yapımı ve 

onarımı 21 
18 Etütler : — 

Makina : 
19 Makina onarımı 
20 İkmal 
21 .Yeni makina — 
22 Geçen yıllardan sâri malzeme, taahhütler ve 

dış bonolar 
23 Vâdesi gelen iç bonolar 
24 Gececi görev yolluğu — 
25 Konsolide edilmiş borçlar 
26 Karayolları Genel Müdürlüğünce bakılmakta 

ve yapılmakta olan il yollarına 
27 A/l cetveli — 
28 İl özel idarelerine — 

23 
28 
12 
18 
9 
38 
77 
18 
— 
._ 

407 Km. 
1 712 
740 

1 242 
314 

1 744 
2 350 

_ 
24 730 

-~, 

» 
» 
» 
» 
» 
* 

:» 

61 645 050 
45 000 000 
6 000 000 
13 100 000 
4 200 000 
12 000 000 
47 117 000 
1 500 000 
55 000 000 
45 500 000 

7 234 M. 
2 151 > 

-— 

_ 

—• 
— 

_ 
— 
—. 

»=. 
— 
— 
— 

< * • • 

~ 

18 000 000 
8 000 000 
3 000 000 

3 000 000 

5 000 000 
18 300 000 

52 000 000 
58 000 000 
12 735 000 

42 265 000 
108 000 000 
2 000 000 
3 000 000 

59 350 000 
32 564 456 
85 000 000 

801 276 506 

( 1 . Sayı» ı f } 
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r' '7 îl T« koy yolları yapımı ve bakımına yardım 

Program 
sınıfı 
No. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

! \ :..--. 

Program sınıfı 

Yollar : 
ti yolları yapımı ve onarımı 
Köy yolları onarımı 
îl yolu bakımı 
Tesisler : 
Bayındırlık müdürlükleri garaj, atel-
ye ve ambar yapımı 
Makina : 
Makina onarımı 
Makina ikmali 
Yeni makina alımı 
Personel ve idari giderler 
Geçmiş senelerden devreden borçlar 
Köy yolu bakımı 

Yekûn 

Yapılacak 
işin tulü 

Km. 

1 800 
1 484 

10 497 

—. 

9 407 

23 188 

Tahsisatı 
T. L. 

20 314 000 
2 500 000 

18 755 083 

5 400 000 

5 420 000 
20 000 000 

—_ 
2 531 417 
5 376 000 
4 703 500 

85 000 000 

1962 bütçesinin böyle bir çerçeve içinde hazırlanması ile aşağıda sıralanan mahzurlardan ka
çınmak mümkün görülmemektedir : 

a) 1962 bütçesinde yeni ihaleli yol yapımına para ayrılmadığı gibi, 1961 yılı programına 
alman mühim işler de (Tablo : 4) bütçenin kifayetsizliğinden dolayı ilândan geri çekilmiş veya 
üzerinde çalışılmakta olanların ilânından vazgeçilmek zorunda kalınmıştır, 

b) önümüzdeki yıl için verilen tahsisat sadece personelin zaruri masraflarını karşılıyabildiği 
malzeme gibi diğer iş hacminin artışını sağlıyacak kalemlere yeter para ayrılmadığı cihetle, 
Genel Müdürlük emanet gücünün altında çalışacak ve verim düşük olacaktır. 

c) Asfalt ve buna takaddüm- eden onarını faaliyetleri keza azalacak ve yollarımızın muha
fazası güçleşecektir. İleri yıllarda asfalt işleri bir hayli aksıyacak, bakım ve araç işletme mas
rafları artacaktır. Halbuki asfalt yapımı memleket ekonomisi yönünden büyük faydalar sağla
maktadır. Stabilize standart bir yolun bir kilometresinin bakımı Genel Müdürlüğe takriben 4 70Q 
liraya mal olduğu halde, asfalt bir yolun bakımı ise 1 700 liraya yapılabilmektedir. Ayrıca asfalt
lanmış bir yol, işletme maliyeti yönünden yolu kullanana % 30 civarında Win ucuzluk temin 
etmektedir - ^ ' 1 | 

d) Devlet yollarındaki bakım faaliyetleri aksatılmıyacaksa da Devlet yolu bakımından il 
yollarındaki faaliyetler tahsisat kifiyetsizliğinden dolayı aksıyaeaktır,, çünkü bu yollarda onarımsın 
bakım daha uzun yıllar iyi bir netice vermiyecektir. 

e) Genel Müdürlüğün çok muhtacolduğu bâzı ufak tesislerin (mıcır sundurmaları kar bakım 
evleri V. s. gibi) bile yapımı gecikecektir. 

f) Makina parkında bir artışa gitmeden bâzı zaruri yenilemelerle dengeleme hareketlerinde bulu-
namıyacağı için, parkın çalışma randımanı düşecek ve yenileme olamıyacağı için de güç azalacak ir. 

g) Yeni inşaat metodlarının tatbik etmek imkâtıı ziyadesiyle daralacaktır. Çünkü bu işlerin 
tecrübe edilebilmesi için düşünülen bâzı modern makînaları almak ve çalıştırmak imkânı kalma
mıştır. Bu ise pahalıya mal olmakta olan bâzı inşa metodlanna devama Genel Müdürlüğü zor-
lıyacak ve gayri akt i f i bir durum yaratacaktır. 

(S. Sftym i 9 ) 
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h) İl ve köy yollan çalışmaları arzulandığı ölçüde tertipienemiyecefe ve böylece besleyici yollar 
iyi vazife göremiyecektir. Tahakkuku arzulanan asagri 56 000 kilometre köy yolunun ikmali tıza 
yasaktır. 

Yukarda kısaca sıraladığımız mahzurların bugünkü durum muvacehesinde kısmen bertaraf 
edilmesi, il ve köy yollarına 50, Devlet yollarına da 100 olmak üzere* 1962 bütçesine en az ceman 
150 milyon TL lık bir ilâve yapmak suretiyle mümkün olabileceği umulmaktadır, 

Genel Müdürlüğün verimli gekilde sarf edebileceği 1962 bütçe teklifi İle fiilî durum mukayeseli 
olarak tablo 15 te verilmiştir. Bu tablonun tetk.kinden bugünkü karayolları yatırımlarında mey 
elana gelen kısıntılar açıkça görülebilir. 

Yukarda arz edilenler dışında tamamlanmıyaeağı veya tamamlansa dahî hizmete açılmayacağı 
anlaşılan her hangi bir tahsisat talebi bulunmaktadır. 

Yatırımlardan şimdiye kadar temin oluna1 s isi ifadeler ve bundan sonra beklenebilecek netice -
Sere ait tahminler tafsilen ilişik tablo 16 A, B, O. D. E, de arz edilmiştir 

DÖBDÜNCÜ KISIM 

Ueçen yıl bütçe- tatbikatı 

1, 1961 yılı bütçesinin sarfiyatında tasarrufa riayet edilmiştir, 
2. Tahsisatın son kullanılış durumu ilişik tablo Vi ve 14 (30 Kanım. 1961 durumu) veril-

mi§th\ 
3. Merkez ve vilâyetler teşkilâtında bir 'kısım, münhal kadro bulunmakla beraber bunlSar hiz

met aksatacak mahiyette değildir. 
Münhallerin bir kısmı normal personel hareketlerinden doğacak ihtiyaçlar için bir kısmı da 

yevmiye ile çalıştırılmakta olup da vazifeleri itibıriyle 10195 sayılı kararname hükümlerince 
âmiri ita veya tahakkuk memurluğu yaptırılması lâzımgelenlere aylıksız vekâlet görevi ver i 
mek için elde tutulmuştur. 

4, 1961 malı yılı içinde 14 . (i .. 1961 tarihinde de 80 milyon liralık ek Ödenek karşılanama
ması üzerine yeniden Genel Müdürlük 18 . 12 . 1961 tarihînde 

26 000 000 lirası Akaryakıt 781/10 
31 000 000 * Gümrük borcu 78 l/İÜ, 3U, 40 

ve - 10 000 000 '* da il yollarına yardım 781/90 olmak üzere 

67 000 000 liralık bir ek ödenek talebinde bulunmuştur. Bu para verilemediği tak 
dirde vilâyetlerin bu yıl durumu çok müşküİİGşee: k diğer taraftan da 1962 bütçesine 3 ncü ki 
sımda ilâvesi teklif olunan 150 milyon liranın 217 milyon o tarak değiştirilmesi gerekecektir 

BEŞİNCİ KİSİM 

1. 1050 sayılı Muhase'beı Umumiye Kanununun 45 nei maddesine göre (ifası kaıımı ile -em-
rolunan hizmet karşılığı) 1962 yılı bütçesine konulmuştur. 

2. İnşaat tahsisatları projelerine göre kulknnanaki;! olup 4 .--r senelik pro gramlarla sarfiyat 
kontrol altında tutulmaktadır, 

3. Tahsisat : 
Merkez maaş kadroları için : 
Fiilî kadro karşılığı 263 saydı Kanun gereğince ilave edilmesi lâzımgeien zamla birlikte 

1 879 000 lira istenmiştir ki, bu miktar, 1961 yılından 192 000 lira noksandır, 
Vilâyet kadroları için : 
Yine aynı şekilde fiilî kadro tutarına % 20 zamla birlikte 4 266 000 lira tahsis konmuş o'îııp 

'çeçen •yıla nazaran 84 695 lira bir fazlalık vardır. 

(S. Sayısı; 9) 
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Açık maaşları maddesi karşılığına merkez ve vilâyetlerde «birer lira konmuştur. 
Yevmiyeli personel dışında kadrosuz istihdam bulunmam a'ktadır, 
Hizmet kadroları : 
Teşkilât Kanununa merbut cetveldeki maaş Kadroları çıkarıldığı seneye göre tahmin edilmiş 

ve bilhassa unvan ve evsaf bakımından sınırlanmış bulunduğundan zamanla zuhur eden ihtiyaçlara 
muvazi olarak 3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesindeki esaslar dairesinde ücretli kadrolar ihdas 
edilmiştir, 

Halen mevcut hizmetli kadrolar Genel Müdür]uğun ihtiyacını karşilıyacak durumda olup z»«-
manla lüzumlu görülmiyenlerin 'kaldırılması eihctine gidilmektedir. 

Nitekim 1962 yılında skullamkmyacağma kanaat getirilen vilâyetler bölümünde muayene ve 
imtihan komisyonu üyesi unvanlı 28 aded kadr mun, kaldırılmasına tevessül edilmiştir. 

Mevcutlar kuruluştaki kadroların •devamı J ğil onların tamamlayıcım mahiyetindedir. 
4. Bütçe hazırlanırken tasarruf gayesi ön planda tutulmuş olduğundan yeniden bir indirim 

mümkün görülmemektedir. 
5. (L) cetvelinden serbest bırakılan kadro bulunmamaktadır. 
6. (D) cetveli : 
Bu gruptaki kadrolar tamamen kullanılmak ıı dır. 
Buna muıkabil ihtiyaca binaen merkezde bir aded 700 ve 2 aded 600 liralık, vilâyetlerde de 

1 laded 500 lük kadro istenmiştir. 
Bu fasla konulan tahsisat ise % 20 zam konulması sebebiyle 1961 yılı bütçesinden merkezde 

279 000, vilâyetlerde 65 000 lir.a fazladır. 
7. Bütçede mevcut (E) cetveli kadroları 3n'56 sayılı Kanunun 9 neu maddesindeki tarife uy

gun olarak, kadro mevzuu bulunan muvakkat mahiyetteki vazifeler için istenmiştir. 
Unvan ve vazifenin nev'i itibariyle diğer ımms ve (D) cetveli kadrolarının devamı mahiyetin 

de değildirler. 
Bu yıl da ihtiyaca binaen 'bu tip kadrolar tnrebedilmiştir. 
Talebedilen tahsisat mutasavver* hizmetler i<jin hesabedilmis olup 1962 mali yılında ihtiyaç his-

^edilmiyeceği talimin edilen merkezdi' 3, vilâyetlerde de 10 kadro ilga edilmiştir. 
8. Genel Müdürlük Elektronik Hesap Makinalart Müdürlüğünde ücreti (CENTO) tararından 

ödenen bir yabancı uzman çalıştırılmaktadır. 
9. Genel Müdürlükte öğrenim ve staj maksadı ile üç şekilde öğrenci yetiştirilmektedir. 
I - Ecnebi memleketlerde okutulan öğrenciler: 
Genel Müdürlük hesabına Amerika'da ouyedi Almanya'da ise on öğrenci okutulmaktadır. 
Bir öğrencinin öğrenim masrafı Amerika/d.-: 27 500. Almanya'da ise 22 000 lira olduğundan bun 

far için ceman 687 500 liraya ihtiyaç vardır. 
Diğer yandan 1962 yılında Amerika'dano Almanya'dan da bir öğrenci öğrenimlerini bitirip yur

da avdet edecektir. 
Bir kişi için Amerika'dan 10 475, Almanya'dan 5 050 lira dönüş masrafı hesabedildiğindeıı bu 

husus için de 57 425 liraya ihtiyaç hâsıl olacak'ir. 
Böylece ilgili 425 nci faslına 731 000 lira konmuş ise de bu tahsisat maksada kifayetli değildir. 
II - Türkiye'de okutulan öğrenciler : 
Halen Türkiye'de Teknik Üniversite ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 15 öğrenci okutul

maktadır. 
Bir öğrencinin yılda 3 000 lira burs ve 50 lira öğrenim ve hastalık masrafı bulunduğundan. 

450 nci fasıl karşılığına 45 750 lira konmuştur. 
III - 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin masrafları ; 
Almanya'da iki stajyer bulunmaktadır. Aylık tahsisat farkları 550 şer liradan yılda 13 200 li

raya ihtiyaç olacaktır. 
Amerika'ya ise bir stajyer gönderilmiştir. 
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Bunun da tahsisatla maaş farkı 952 liradır ki, yılda 11 425 liraya ihtiyaçolacaktır, 
Ayrıca, 1962 de Almanya'ya iki stajyer daha gönderilecektir. 
Bunların tahsisat ve yol masrafları 9 006 liradan, 18 012 lira tutmaktadır. 
Bir stajyer de Almanya'dan yurda dönecektir ki, bunun için de 5 050 lira hesabedilnıiştir. 
Bütün stajyerlerin yıllık öğrenim ve hastalık «masrafları yılda 3 00O lira Itutmaktadır. 
Böylece 452 ncii fasıl karşılığına 41 000 lira konmuş olup Ikâfi gelmiyecektir. 
İzahattan da anlaşılacağı veçhile sarf yerleri ayrı ayrı gösterilen masrafların kanun ve tasar

ruf 'gayesine uymıyan hususları bulunmaımaiktadır. 
10. Döşeme (301 - 20) Demirbaş (301 - 30) : 
Bu fasıllarla ilgili ihtiyaçların bir kısmı 1961 yılma kadar yatırımlarla ilgili olduğu idüşünce-

siyle 781 yatırımlar faslından karşılanmışla da bütçenin sıamimayet prensibine uyulmasını 'sağla
mak düşüncesiyle bu fasıllardaki tahsisatın artırılması cihetine gidilmiştir. 

1961 imalı yılı ilcinde bu prensibe tamamen riayet edilmek istenmiş ve fakat yeter tahsisat ko
nulmamış olduğundan mübrem ihtiyaçlar dahi temin edilememiştir. 

1953 yılında bütçeye döşeme (301 -20) için Ikonulan 5 000 lira tahsisat 1957 yılımda 6 000 
liraya çı'karılmış ve bu rakam 1961 yılında da 6 000 lira olarak muhafaza edilmiştir. 

Demirbaş (301 - 30) bölümünde de keza 1953 yılında 5 000 lira olan 'tahsisat 1959 yılında 
8 750 liraya kadar yükselmiş 1961 yılında da aynen muhafaza, edilmiştir. 

1953 den 'bu yana para kıymetinin 'düşmesi ve fiyatların devamlı surette artması göz önünde 
bulundurulur, teşkilâtın hizmetleri icabı olaraik her yıl gelişmekte olması da nazarı itibara alınır
sa, bundan önceki ve 1961 yılı ibiitçelerine Ikonulan, tahsisatın ihtiyaçlara kâfi gelmemiş olacağı 
sarih olarajk göze çarpar. 

11. Kırtasiye (301 - 10), Öteberi (301 - 40), Aydınlatma (301 - 50), vilâyetler Boşta, Telgraf 
(304 - 11), vilâyetler Telefon (304 - 12), Merkez Posta, Telgraf (304 - 22) : 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine şimdiye kadar daire hizımetleri için konulan tahsiat za
ruri ihtiyaçları karşılamış, bu tahsisatın kifayetsizliği dolayısiyle merkez posta, telgraf ücretleri 
(304 - 22) hariç, diğer ihtiyaçlar yatırımlardan sarf suretiyle temin edilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde 1961 yılında tehir edilen hizmetler bulunmamalkta olup, tasarrufa. 
riayet suretiyle, hizmetler asgari derecede tahakkuk etltirilebilmiştir. 

Yine daire hizmetleri ımeyanmda bulunan merkez ısıtma (301 - 60) ve merkez telefon masraf
ları (304 - 21) bölümlerinde, (1959 - 1960 kışının mülâyitm geçmiş olması dolayısiyle kömür tasar
ruf edilebildiği) ve (Bölgelerle yapılan şehirlerarası temaslarını tesis edilmiş bulunan telsiz istas
yonları vasıtasiyle temin edilmekte olması dolayısiyle, şehirlerarası telefon 'konuşmalarından ta
sarruf sağlanmakta olduğu nazara alınarak) artış talebedilmemiştir. 

Gerek demirbaş ve döşeme ve gerekse daire hizmetleri için talep edilen tahsisatlar temin edile
bildiği takdirde bu hizmetler, israftan kaçmak ve tasarrufa riayet suretiyle 1962 yılındaki asgari 
ihtiyaçlar tahaMaık ettirilmiş olacaktır. 

12. Karayolları Genel Müdürlüğünün yayın masraflarını, aboneler, kitap saıtınalmalar, telif 
ve tercümeler ve muhtelif baskı işleri teşkil etmektedir. 

Ponksiyonu itibariyle teknik bir daire olan Genel Müdürlüğün bütçesindeki 451 -10 bölümünde 
teklif edilen meblâğın yayın ihtiyacını karşılamıyacağı izahtan varestedir. Ancak bu teklif tasar
ruf prensibini ön plânda tutan zihniyetin samimî bir ifadesidir. Teknik bir teşkilât hızla geliş
mekte olan modern yol tekniğini takip ve tatbik etmek durumundadır. 

Geçen yıla kadar 4 000 liradan ibaret bulunan ödeneğin bu ihtiyacı karşılaması mümkün de
ğildir. Bu sebeple beynelmilel literatür takibedilememiştdr. 

1958 yılında döviz bedeli 4 liradan 9 liraya yükseltilmiştir. 
Kâğıt, baskı, kitap ve gazete bedelleri her yıl artış kaydetmiştir. 13 bölge, 2 şeflik ve merkez

den ibaret bulunan teşkilâta alınan her neşriyattan hepsinin istifadesi gerekmektedir. 
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1962 yılında satmalmnıasma son derece ihtiyaç duyulan kitapların listesi esasen bütçe ile be

raber Maliye Bakanlığına takdim edilmiştir. 

Temenniler ve umumi mütalâalar 

1. Ekli cetvelle fin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, elde mevcut 15 senelik program dâhilin
de mevcut nıakina ve personelden tam istifade edilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinin asgari 950 milyon lira civarında olması iktiza eder. Bu miktar tahsisatla çalışılabildi-
ği takdirde yol davasının 15 senede listede gösterilen hedeflere ulaşabileceği umulmaktadır. (Tab
lo : 17 ve 18) 

2. Elde mevcut nıakina parkı 67 UOÜ ÜÜÜ dolar olup bunun idame edilmek istenmesi halinde 
her sene % 15 yenileme ve % 10 yedek parça olmak üzere 200 milyon T. lirasını "aşan bir meb
lâğa ihtiyaç göstermektedir. Bütçelerin kifayetsizliği dolayısiyle zamanında tedbir alıp yenileme 
ve ikmal yapılmadığı cihetle makinalar ekonomik ömürlerini tamamlıyarak ekonomik olmıyan iş
letmecilik hududuna dayanmıştır. Bu limitte daha fazla tutulması, kısa bir zamanda Karayolları 
Genel Müdürlüğünü güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. 

3. Halen yolu buluumıyan kaza ve nahiyelerin vilâyetlere ve ana yollara bağlanması ve hattâ 
köylerin bu şebeke ile irtibat sağlaması iktisadi, sosyal, kültürel münasebetlerin inkişafı bakımın
dan zaruridir. 

Bu maksatla Devlet, il ve köy yollarına belirli Ibir miktarda her yıl yeteri kadar para tahsisi ge
rekir. 

4. Memleketin döviz kaynaklarından birini teşkil eden turistik yollar cari bütçeler ödeneği ile 
karşılanamamaktadır. Turistik yollarla Doğu kalkınmasının gerektirdiği yolların yapılması munzam 
ödeneğe ihtiyaç göstermektedir. 

5. Aynı şekilde askerî maksatlarla bilhassa kapasiteleri yükseltilmesi isteneu büyük bir yol şebe
kesi mevcuttur. Bu şebekenin büyükçe bir kısmı sivil ihtiyaçlar yönünden daha uzun seneler maksada 
cevap verebileceği halde, askerî yönden kifayetsiz durumdadırlar. Bu şebekenin istenilen evsafta 
inşası da munzam bir tahsisata ihtiyaç göstermektedir. 

6. Karayolları gelir kaynaklarının artırılması yönünden aşağıdaki hususlar şayanı arzudur : 
a) 5539 sayılı Karayolları kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesinde tasrih 

edilen gelir kaynakları meyanmda akar yakıt vergileri nisbetlerinin, yol şartlarının iyileşmesi neti
cesi olarak, düşen işletme maliyetlerine mukabil bir miktar yükseltilmesi akla en kolay gelenidir. 
(Memleketimiz bütün Avrupa memleketleri iç:nde en ucuz benzin satan ülkedir.) 

•b) Karayollarından istifade eden nakliyeciler (Yük ve eşya) yukarda (a) bendinde bahsedilen 
vergiler dışında, yatırımlara hiçbir surette iştirak ettirilmemektedir. Bu vaziyet, bilhassa demiryol-
lariyle karayolları arasındaki nakliyat muvazenesini ıbozmaktadır. Her iki yol da Devlet parası ile 
âmme hizmetine arz edildiği halde, demiryollarından istifade edenler istifadeleri nisbetinde bir nak
liye payı ödemekte olmalarına mukabil karayollarını kullanan oto, otobüs ve kamyonlar hiçbir ücret 
ödemeden bu yolları yıpratıp aşındırmaktadır. 

Bu sebeple, bu vasıtaların da, kullandığı ııisıbette bir vergiye tâbi tutulması ve bu vergilerin yeni 
yollar inşasında kullanılması Garp memleketlerinde tutulagelmiş bir usuldür. 

Bu hususta aşağıdaki verilen misal gayet enteresandır : 
Federal Batı - Almanya Hükümeti gelecek 12 sene içinde yollarına 24 milyar dolar sarf edecek şe

kilde bir program hazırlamıştır. Bu maksatla 1.930 kilometresi otobahn olmak üzere 8.850 kilometre
lik bir yol şebekesi inşa edilecektir. 

Bu plânın malî cephesi şöyle halledilmiştir • 
24 milyar dolârm 19.7 milyar doları benzin vergisi olarak yine yolu kullananlardan geri alınacak

tır. (% 82). Geri kalan 4.3 milyar doları da Hükümet yardımıdır. 
Almanya gibi gelir fazlalarını sarf edecek ver ariyan bir memlekette durum böyle olduğu halde 

memleketimizde 1950 - 1961 senelerinde yollarımı-a yapılan harcamanın tamâmı 4.8 milyar T.L. sı 
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civarında olduğu halde bu paranın, yolu kullananlara aksettirilen miktarı 1.2 milyar T. L. dır (% 
25). 1960 senesinin kati rakamı da % 17 dir. 

Bu suretle hem demiryolları aleyhine bozulan muvazenenin unsurlarından biri ortadan kaldırıl
mış ve hem de kapasitesi çapında ödenek alamıyan Karayolları Genel Müdürlüğüne yeteri kadar para 
temin edilmiş olur. 

7. Karayolları Genel Müdürlüğünün kurulması hakkındaki kanun, genel olarak yalnızca karayol
larının yapım, onarım ve bakımı ile bunlarla ilgili işlettin yapılmasını hedef tutmaktadır. Buna 
karşılık, motorlu taşıt işletmesiyle ilgili meseleler hakkında pek az hüküm ihtiva etmektedir. Hal
buki, bilhassa motorlu taşıtların süratle artmak temayülü göstermesi karşısında, bugün motorlu 
taşıt işletmesi ile ilgili olarak diğer memleketlerde karşılaşılan meselelerin yakın bir gelecekte l ü r -
kiye'de ortaya çıkacağı aşikâr bulunduğundan, bu meselelere şimdiden bir hal çaresi bulunması 
zaruridir. Bugün bile gerek yol inşaatına, gerekse nakil araçlarına yapılan yatırımlar arasında 
sıkı bir koordinasyonun sağlanmış olduğu iddia edilemez. 

Bu itibarla, çeşitli nakil sistemlerine yapılan yatırımlarla istihsal edilen nakil hizmetlerinde 
tekerrürler kaçınılmaz bir hal almaktadır. Çeşitli nakil sistemleri arasında esasen mevcut, bulunan 
hizmet tekerrürleri nakil araçlarının, bilhassa motorlu taşıtların daha fazla artması ve sistemler ara
sındaki zararlı rekabeti önleyici ve koordinasyonu sağlıyacak tedbirlerin alınmaması halinde, işletme 
sahasında çok daha büyük mahzurlarla karşılaşılması muhtemeldir. 

Yukardan beri kısaca izahına çalışılan bu durum Genel Müdürlüğün dikkatini çektiğinden bu 
konuda gerekli incelemeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardımından faydalanılarak bir uzman getirtilmiştir. Bu uzman, 1958 - 1959 yılları arasında 
yaptığı incelemelerine dayanarak karayolu nakliyatı ve trafik emniyeti hakkında hazırladığı rapor
da ana hatları itibariyle şu tavsiyelerde bulunmaktadır. (Bu raporun tamamı Karayolları Genel 
Müdürlüğünden temin olunabilir) 

a) Türk karayolları üzerindeki trafik ve nakliyatın idamesine ait bütün sorumluluk tek bir 
otoriteye verilmeiidır. 

b) Bu otorite, ticari motorlu taşıtların işletilmesinin tanzim ve koordinasyonuna ait çalışma
lara derhal başlamalıdır. 

c) Motorlu taşıtların tescili, ruhsatiye ve şoför ehliyetlerinin verilmesi ile bunlara ait kayıt 
işlerinin yapılması bu otoritenin sorumluluğuna verilmelidir. 

d) Karayolları nakliyatının gerek kendi bünyesinde, gerekse demir, deniz ve hava yolları gibi 
diğer nakliyat sistenüerii ile olan koordinasyonunun sağlanması, bu otoritece ele alınmalıdır. 

e) Profesyonel şoförlerin çalışma saatlerinin tanzimi ve aşırı yüklemenin karayollarına verdiği 
zararları önlemek üzere Karayolları Trafik Kanununa daha detaylı ve kesin hükümler konulmalı 
ve bu hususta gerekli tedbirler alınmalıdır. 

f) Ticari ve özel motorlu taşıtların memleket ihtiyacım karşılayacak durumda, olmamaları se
bebiyle, imkân nisbetinde motorlu taşıt ithali cihetine gidilmelidir. 

8. 1962 yılı Bütçe Kanunu için Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yatırımlar (R) formü
lünü tatbikatta karşılaşılacak güçlükleri önlemek bakımından Sayıştay ile mutabakata varılmış ol
ması ve yersiz istizahlara yer verilmemesi gerektir. 

9. 1962 yılı Bütee Kanununa bağlı yatırımlar (R) formülünün V nci Etüd ve Proje kısmının 
5 nci maddesindeki yönetim giderleri «münhasıran etüd ve proje çalışmalarının yapıldığı yerlerin» 
ibaresindeki «münhasıran» kaydının kaldırılması lâzımdır. 

10. 9 ncu maddede arz edilen «münhasıran etüd ve proje çalışmalarının yapıldığı yerlerin» 
İDaresindeki «münhasıran» kaydı kaldırıldıktan sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 
yatırımlar 711, 722, 741, 751, 771, 783, 792 nci bölümlerinin harcama şekillerinde, her bölümün 
kendine has hususiyetleri için 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı yatırımlar (R) formülünün ilgili 
bölüm ve maddelerinin, genel olarak da yine aynı (R) formülü etüd ve Proje kısmının tatbik 
edilmesi, şeklinde ilâve yapılmalıdır. 

(Ş. Sayısı ? 9 ) 
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11. Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yıdı bütçesi yatırımlar kısmındaki «yatırımlar kısım 

ve hükümleri hakkında 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki Bayındırlık Ba
kanlığının tâbi bulunduğu hükümler uygulanır.» ibaresinin (yatırımların kısım ve hükümleri hak
kında 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki ıhükümlerle Bayındırlık Bakanlığı
nın tâbi bulunduğu hükümler uygulanır) şeklinde değiştirilmelidir. 

12. 1962 yılı Bayındırlık Bakanlığının (R) formülü 751 nci «yeni yapılar ve esaslı onarmalar» 
bölümünün 2 nci paragrafındaki «statülere bağlı bulunan ve daimî olarak çalıştırılan memur ve 
müstahdem istihkakları yatırımlardan ödenemez» ifadesinin, «statülere bağlı bulunan ve daimî 
olarak çalıştırılan teknik olmıyan memur ve müstahdem istihkakları yatırımlardan ödenemez» 
şeklinde değiştirilmelidir. 

13. Yardımlar kısmının 653 ncü bölümüne konulan ödenek; memur ve hizmetlilere ucuz ve 
sıcak öğle yemeği temini maksadiyle Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 7/2152 sayılı yazıları ge
reğince konmuştur. 

Bu yardımın, toplu halde bulunan bölge müdürlükleri personeline de teşmili uygun olacaktır. 
îşbu tetkik daha ziyade Karayolları Genel Müdürlüğünün mevcut durumuna göre yapılmıştır. 

Esas itibariyle bu teşekkülün (hizmet şekli ve verilmesi doğru görülebilecek hüviyeti üzerinde çe
şitli görüş ve mütalâalar bulunabilir. 

Hazırlanmış olan bütçeye ve mevcut vaziyetin idame edilmek temayülüne göre tesbit edilen 
mütalâaları arz etmiş bulunuyoruz. 

Keyfiyetin tetkikini ve bütçenin istenilen ilâvelerle birlikte kabulünü komisyonumuzun takdir 
ve tensiplerine sunarız. 

Bütçe Komisyonu Bayındırlık Bakanlığı bütçesi raportörleri : 

Necip Mirkelâmoğlu Rüştü özal Âdil Yaşa Cahit Yılmaz 

(S . Sayısı : 9 ) 
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Bütçe olarak 
ayrılan miktarın 

Yılı toplamı 

1950 
1951 
1952 
1953 
i 954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Milyon T. L. 
68.93 
97.11 

185.00 
209.64 
191.21 
315.12 
366.86 
503.92 
522.48 
779.39 
795.00 
803.00 

Oniki yıllık ortalama : 

1962 801.00 

Tablo : 1. 

İl ve köy 
yollarımı 

yardım 

Miktarı % 
13.32 19.2 
17.59 18.0 
46.16 24.4 
63.67 30.0 
60.05 31.5 
76.06 24.2 
94.06 25.6 
133.02 26.5 
107.61 20.5 
167.07 21.5 
229.00 28.8 
145.00 18.0 

% 24 

145.00 18.2 

Karayolları G. M. 
ayrılan kısım 

Miktarı % 
55.61 
80.--
139,-
146,-
130.17 
239.06 
272.80 
370.90 
415.00 
612.32 
566.— 
658.— 

80.8 
82.0 
75.6 
70.0 
68.5 
75.8 
74.4 
73.5 
79.5 
78.5 
71.2 
82.0 

% 7 6 

656.— 81.8 

( a Sayua ; 9) 
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Tablo : 2 

Karayollan harcamalarının Devlet bütçesi harcamasındaM payı 

O 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

) 1961 

1950 • 

Devlet bütçesi 
harcaması 

L 
2 

2 
2 
1» 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

928 078 420 
024 306 O H 
586 553 358 
512 092 806 
658 366 051 
371 131 727 
644 593 836 
281 970 939 
136 266 92K 
865 580 897 
582 000 931 
036 394 758 

On iki yıllık ortalama : 

) 1962 to 

( * ) Tahsisat. 
(**) Bütçe 

354 570 000 

teklifi, 

• 1961 

Karayolu ve 
il yollarj 
harcaması 

68 927 878 
97 113 407 
185 002 682 
209 640 436 
191 213 828 
315 188 840 
366 860 745 
503 920 743 
522 479 283 
781 296 903 
797 817 438 
803 000 000 

61 
I u/12 
50 
801 276 506 

Devlet 
bütçesi harcama
sında Karayol
ları harcaması 

payı % 

3,57 
4,80 
7,15 
8,35 
7,19 
9,35 
10,07 
11,77 
10,17 
11,38 
10,52 
8,80 

8,6 

?,8 

i & Sayım 5 0 ) 
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Tablo : 3 

Bâzı Avrupa memleketlerinde nüfus, karayolu ve yüzölçümü münasebetleri 
100 Kma ye 1 Km. yola 100 000 nüfusa 

Yol uzunluğu düşen yol düşen nüfus düşen yol 
Memleketler (Km.) (Km.) (Kişi) (Km.) 

Türkiye (31 Aralık 1959) 

Batı Almanya (31 Mart 1959) 
Belçika (1 Ocak 1960) 
Danimarka (1 Ocak 1960) 
Finlandiya (1 Ocak 1960) 
ingiltere (Büyük Britanya) 
(31 Mart 1959) 
irlanda (1959) 
isveç (1 Ocak 1959) 
Lüksemburg (31 Aralık 1959) 
Macaristan (31 Aralık 1959 
Norveç (30 Haziran 1959) 
Romanya (31 Aralık 1959) 
Yunanistan (31 Aralık 1956) 

Notlar : 

38 374 (a) 
60 623 (b) 

251 718 
23 364 
56 150 
66 442 

215 880 
15 876 
54 341 „ 
2 674 

27 217 
50 383 
10 546 
34 117 

4,9 
7,8 

102,6 
76,6 
130,4 
19,7 

93,9 
22,6 
12,1 
103,4 
29,3 
15,6 
4,4 
25,7 

704 
446 
206 
390 
81 
66 

234 
179 
137 
121 
364 
71 

1 731 
258 

14,2 
22,4 
48,6 
25,6 
123,5 
151,5 

42,7 
55,9 
73,0 
82,6 
27,5 
140,8 
5,8 

38,8 

1. — Memleket isimleri hizalarındaki tarihler, yol uzunluğunun alındığı tarihtir, 
2. — Yunanistan nüfusu 1956 ve diğer memleketlerin nüfusları 1959 yılı ortasına aittir. 
3. — Yüzölçümlerine iç kara suları dâhildir. 
4. — Yol uzunlukları şehirlerarası karayolları uzunluğudur. Ve buna ham ve toprak yollar ile 

köy yolları dâhil edilmemiştir. 
5. — Türkiye yol uzunluğu : 

a) Her mevsim geçit veren Devlet ve il yolları toplamıdır. 
b) Devlet ve il yolları ağları toplamıdır. 

Tablo : 4 

1961 yeni ihaleli programında olup henüz ihale edilmediğinden çıkarılan işler 
(1962 programına sirayet edeceği mülâhazası ile) 

Tulü Tahsisat (T. L.) 
İşin adı Km. Mevkii Km. Nakit Bono 

Bölge 
No. 
1 
1 
2 
4 
6 
8 
8 
10 

Proje 
No. 

01 - 003 
01 - 004 
02 - 003 
04 - 001 
06 - 001 
08 - 001 
08 - 002 
10 - 001 

Tekirdağ geçişi 0-3 3 — 200 000 
Karacabey - Bandırma stabilize 0-24 24 100 000 100 000 
Gönen - Biga stabilize 0-55 55 100 000 100 000 
Yahşihan - Kaman 0-40 . 40 — 200 0C0 
Sarız Ayr. - Göksün 0 - 50 50 100 000 100 000 
Refahiye Ayr. - Erzincan I 18-25 7 100 000 100 000 
» İT 25 - 32 7 100 000 100 000 

Görele - Vakfıkebir 0-24 24 100 000 100 000 

Toplam 210 600 000 1 000 000 

'(S. Sayısı: 9 ) 
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Tablo : 7 

Devlet ve il yollan ağlan ve her mevsimde geçit veren yollar~(Km.) 

Yol ağı 
Yıllar Devlet yolu İl yolu 

Her mevsimde geçit veren 
Toplam Devlet yolu il yolu Toplara 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 

22 826 
24 306 
24 431 
24 624 
26 711 

21 360 
24 942 
26 693 
32 874 
34 831 

44 186 
49 248 
51 124 
57 498 
61 542 

9 093 
14 747 
18 095 
20 732 
23 337 

3 153 
5 0ÜI 
7 433 

15 220 
16 703» 

12 246 
19 748 
25 528 
35 952 
40 040 

Devlet VĞ il yollarında yıllık taşıt - Km., Ton - Km., Yolcu - Km. (1 000) 

Yıllar Yol sınıfı Taşıt - Km. Ton - Km. Yolcu - Km. 

1950 

1951 

1954 

1957 

1960 

Devlet yollan 
İl yolları 
Toplam 
Devlet yolları 
il yolları 
Toplam 
Devlet yollan 
il yolları 
Toplam 
Devlet yolları 
il yollan 
Toplam 
Devlet yollan 
il yollan 
Toplam 

529 615 
27 770 

557 385 
581 445 
59 075 

640 520 
1 030 286 

104 554 
1 134 840 
1 049 974 

105 000 
1 154 974 
1 420 558 

142 000 
1 562 558 

Tablo : 8. 

Yapımı Biten Köprüler 

907 025 
50 034 

957 059 
1 103 760 

63 341 
1 167 101 
2 008 413 

200 843 
2 209 256 
2 031 117 

203 112 
2 234 229 
3 344 031 

334 000 
3 678 031 

Devlet yollarından Karayolları Genel ' 
yapımı biten 6 M. den lüğünce yapılan il 

büyük köprüler yollan köprülı 
Yıllar Aded 

1949 29 
1951 35 
1954 121 
1957 70 
1900 74 

Uzunluk (M.) Aded 

2.031 3 
2.412 10 
3.521 42 
2.525 49 
2.747 5$ 

Uzunl 

o 

2 
4 

4 
s 

9 
8 

8 
9 

10 

Müdür-
ve köy 

3ri 
ıık (M.) 

430 
426 

1.693 
1554 
i.203 

484 190 
113 121 
597 311 
301 750 
308 334 
(170 084 
256 773 
825 685 
082 458 
095 543 
809 554 
905 097 
890 934 
989 000 
879 934 



66 
Bakımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan 0evlet ve ü yollan 

Uzunluğu (Km.) 

Devlet yolla!'! 
Villaı- Atakiuah FA \W Toplam İl yollan Genel toplam 

195] 
i 954 
1957 
196(1 

9.464 
20.404 
22.307 
23.316 

1J.850 
530 
3*5 

21.320 
20.940 
22.692 
23.316 

556 
1.400 
5.335 

11.261 

21.876 
22.340 
28.027 
34.577 

Muhtelif nakil sistemlerinde eşya nakliyatı ve her sistemin Türkiye nakliyatmdaki nispî durumu 

Tablo : 9 
enizyollarmda Havayollarında 

_ . Toplam 

Yıllar 

1950 
195.1 
1954 
1957 
1960 

Karayol lar ında 

Ton - Kırı. 
(1.000) 

957 059 
1 167 101 
2 209 256 
2 234 229 
3 678 031 

% 

23.3 
25.4 
33.1 
28.3 
43.4 

Demiryollarında 

Ton - Kın. 
(1.000) 

3 078 266 
3 146 781 
4 165 640 
5 371 065 
4 631 971 

('A 

71.6 
68.6 
62.4 
(iS.O 
54,7 

Denizyollar 

Ton - Km. 
(1.000) 

261 921 
273 459 
303 319 
291 005 
163 811 

nida 

% 

6.1 
6.0 
4.5 
3.7 
1.9 

Ton - Km. Ton - Km. 
(1.000) % (1.000) 

712 
821 

- 4 297 246 
- 4 587 344 
— 6 678 215 
- • 7 897 011 
— 8 474 634 

Tablo : 10 

Muhtelif naldl sistemlerin yolcu nakliyatı vo her sistemin Türkiye nakliyatmdaki nispî durumu 

fıllar 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 

Karayol lar ında 
Yoleu-Krn. 

(1000) 

2 597 311 
4 670 084 
!•) 082 458 
8 905 097 

10 879 934 

'/< 

47.2 
60.4 
68.0 
61.7 
69.3 

Demiryollar ında 
Yoleu-Km. 

(1000) 

2 515 511 
2 668 021 
3 892 846 
5 040 604 
4 395 İJ28 

< < 

45.7 
31..) 
29 1 
3-i.il 
2S.0 .. 

Denizyollaı 
Yoleu-Km. 

(looo) 

388 977 
390 952 
384 136 
377 054 
304 354 

•nida. 

% 

7.1 
5.1 
2.9 
2.6 
2.0 

Havayol la r 
Yoleu-Km. 

(1000) 

—-
117 659 
114 563 

rrıda 

% 

- . „ . . . 

... 
— 

0.8 
0.7 

Yoleu-Km. 
Toplam 
(1000) 

5 501 799 
7 729 057 

13 359 440 
14 440 414 
15 694 779 

(S. Sayuu : 9 ) 



34 

Tablo : 11 

Cinslerine göre trafik şube ve bürolarında kayıtlı 
motorlu taşıt adedleri 

( 1 . 1 . 1948 - 1 . 1 . 1961) 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
195.1 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Otümobil 

5 803 
8 012 
10 071 
13 405 
16 427 
23 938 
27 692 
28 599 
29 970 
33 377 
36 755 
34 244 
37 616 
45 767 

Kamyon 

10 596 
11 403 
13 201 
15 404 
18 356 
24 722 
27 668 
30 250 
34 429 
35 070 
36 919 
39 721 
48 094 
57 460 

Otobüs 

2 198 
2 622 
3 185 
3 755 
4 569 
5 510 
5 933 
6 671 
6 848 
7 914 
8 291 
8 065 
8 881 
10 981 

Toplam 

18 597 
22 037 
26 457 
32 564 
39 352 
54 170 
61 293 
65 520 
71 247 
76 361 

. 81 965 
82 030 
94 591 
114 208 

Tablo : 12 

Millî gelir ve millî gelirde Ulaştırma ve Karayolları payı 

Millî gelirde Ulaştırma gelirinde Millî gelirde 
Millî gelir Ulaştırma payı karayolu payı Karayolları 

Yıllar (1 000) T. L. (1 000) T. L. % (1 000) T. L. % payı % 

1948 8 814 700 
1951 10 693 800 
1954 14 785 000 
1957 26 623 200 
1960 44 855 200 

406 300 . 
559 500 

1 030 900 
1 774 500 
3 357 405 

5 
5 
7 
7 
7 

227 112 
292 300 
597 152 
782 069 

1 751 111 

56 
52 
58 
44 
52 

(& Sayısı: 9) 
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Tablo : 13 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1961 bütçesi tahsisat, sarfiyat ve 
bakiye icmali 

(30 Kasını 1961 durumu) 

Bölüm Tahsisat Sarfiyat Bakiye 

781/10 
781/20 
781/30 
781/40 
781/50 
781/60 
781/70 
781/80 
781/90 
782 
A - 1 
Bono 

359 189 594 
6 000 000 

118 000 000 
70 000 000 
16 231 322 
56 000 000 
122 422 694 

1 
21 415 000 
2 000 000 
32 475 241 
110 000 000 

913 733 852 

283 656 363 
3 113 884 
87 059 849 
52 931 372 
11 145 643 
40 353 203 
90 276 242 

—. 
21 266 953 
1 559 028 
17 894 723 
64 453 515 

673 710 775 

75 533 231 
2 886 116 
30 940 151 
17 068 628 
5 085 679 
15 646 797 
32 146 452 

1 
148 047 
440 972 

14 580 518 
45 546 485 

240 023 077 

(& Sayısı: 9 ) 
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Tablo : 14 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 bütçesi sarfiyat durumu 

(1 Mart 1961 - 30 Kasım 1961) 

Program 
* sınıf ı 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

. 9 

10 
11 
12 

13 
m 

15 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

Program sınrfı 

Yeni ihaleli yol ya
pımı 

Devam ede» ihaleli 
yol yapımı 

Emanet yol yapımı 

Devam eden geçit 
yolları 
Stan. yollardaki Nok. 
ikmali 
Yol onarımı 
Bitümlü kaplama 

Yol boyu îıik. ve 
Ağaç. 
Dev. eden Şe'h. ve 
Kas. içi. Geç. 

Bakım 
İstimlâk 
Dev. eden İh. köprü 
yapımı 
Emanet köprü yapımı 
Köprü imlâ tahkim 
ve onarım 
Devam eden Tes. ya
pımı 
Etütler 

Makina onarımı 
İkmal 
Yeni makina 
Personel ve İd, gi 
derler 
öeçen yıldan sâri 
Maîz. Taah. 

Programdaki 
ödenek 

.1 - Nakit 
2 - Bono 

7 052 360 
10 950 000 

48 910 940 
37 750 000 
46 643 000 
29 225 000 

6 000 000 

9 113 064 
10 088 280 
40 578 377 

3 800 000 

1 500 000 

785 000 
150 000 

42 327 724 
37 561 127 

19 206 529 
11 265 528 

1 500 000 

9 734 000 
16 051 179 

48 598 610 
63 700 567 
13 805 000 

1 932 981 

62 045 428 

Rapor tarihine 
kadar -harcama 

1 - Nakit 
2 - Bono 

3 128 263 
3 979 822 

43 508 857 
31 698 20] 
38 551 009 
27 502 527 

;î 113 882 

6 842 178 
7 880 434 

33 302 1.18 
1 040 822 

930 526 

501 393 
72 915 

30 053 106 
19 971 222 

13 424 599 
8 437 971 

464 461 

7 177 495 
10 689 862 

30 725 
33 524 183 
51 722 274 
10 509 199 

2 454 585 

50 604 261 
128 503 

Ödenek 
bakiyesi 

1 - Nakit 
2 - Bono 

3 924 097 
6 970 178 

5 402 083 
6 051 799 
8 091 991 
1 722 473 

2 886 118 

2 270 886 
2 207 846 
7 276 259 
2 759 178 

569 474 

283 607 
77 085 

12 274 618 
17 589 905 

5 781 930 
2 827 557 

1 035 539 

2 556 505 
5 361 317 

30 725 
15 074 427 
11 978,293 
3 295"801 

521 604 

11 441 167 
128 503 

İhaleli işlerden 
1.3.1961 tali

hine kadar 
ödenen 

113 578 804 

17 753 537 

3 615 860 

( & Saymı : 9 ) 
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Program 
sınıfı 

No. 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

Program sınıfı 

Vâdesi gelen bonolar 
Geçici görev yolluğu 
Konsolide edilmiş 
borçlar 
Amerikan Tek. Yrd. 
Muh. He*. 
(A/ l ) cetveli gider
leri 
Genel Md. binalı v»-
Mer. Lâbf, 
Genel Müdürlük he
sabı 

Devlet yolları genel 
topların 

İl yolları yapım ba
kım 
îl özel idarelerin»' 
transfer 

Programdaki 
ödenek 

1 - Nakit 
2 - Bono 

110 ÜUÜ 000 
2 000 000 

3 000 000 

3 189 594 

32 475 241 

1 

10 831 628 
28 125 000 

059 896 158 
110 000 000 

i 22 422 694 

21 415 000 

Rapor tarihine 
kadar harcama 

1 - Nakit . 
2 - Bono 

94 398 437 
I. 559 028 

1 954 712 

17 894 723 

5 115 287 

___ __. . 

497 714 065 
64 453 515 

90 276 242 

21 266 953 

ödenek 
bakiyesi 

1 - Nakit 
2 - Bono 

15 601 563 
440 972 

1 045 288 

3 189 594 

14 580 M8 

t 

5 716 341 
28 125 000 

162 182 093 
45 546 485 

32 146 452 

148 047 

ihaleli işlerden 
1.3.1961 tari

hine kadar 
ödenen 

134 948 201 

Devlet ve il yolları 
genel toplamı 913 733 852 673 710 775 240 023 077 
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II 

ödeneğin çeşidi 

• istimlâk ve satmaimalar 

Program, sınıfı 

Devlet yolu istimlâki 
İl yolu istimlâki 

Bölüm toplanan 

ödeneği 
İlk teklif 

50 000 
8 000 

58 000 

III - Transfer edilen yatırım fonları 
i l özel idarelerine (Nakit, malkina, 
yedek parça olarak dağıtım şekli 
Bayındırlık Bakanlığınca tesbit 
edilir.) 

V - Etüd ve pnoje 
Etüd ve proje giderleri 
VI - Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
İdare binaları ve tesisleri yapını 
ve onarımı 
VII - Fabrika, imalathane, tamir

hane, depolar ve saire 
Tanıinhane, depo, a<mlbar, aJtelyeler 
ve tesisler yapımı 
VIII - Sosyal sermaye yatırımları 

ve esaslı onarımlar 
Karayolları yapımı, bakımı ve ona
rımı 
Yol yapımı 

İl ve köy yollarının yapımı ve 
'bakımı için vilâyetlere yardım 172 000 

Etüdler 22 460 

idare binaları ve tesisleri ya
pım ve onarımı 3 470 

Tamirhane, depo, amlbar, atel-
yeler ve tesisler yapımı 17 240 

Devlet yollarında : 
Yeni ihaleli yol yapımı 
Devam eden ihaleli yol yapımı 
Emaneten yol yapımı 
Stan. Yo. No. İk. Emanet 
Stan. Yo. Nok. tk. İhale 
Yol boyu İnk. ve ağaç 
İl yollarında : 
Yol yapımı 
Şehir içi geçişleri 
Vâdesi gelen bonolar 

Madde toplamı 

7 500 
78 200 
64 200 
17 350 
14 600 
4 220 

32 675 
1 000 

137 700 

357 445 

(S . Sayısı : 9 ) 
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Tablo : 15 

1000 T. L.) 
Son teklif 

45 500 
2 000 

47 500 

İlk töklife naızaran 
Ödenek farkı (1000 T. L.) 

Eksiklik Fazlalık 

4 500 -
6 000 — 

10 500 — 

Eksiklik C 
Çıkarılan 
işlerden 

4 500 
6 000 

10 500 

Azaltılan 
ödeneklerden 

4 500 
6 000 

10 500 

85 000 87 000 87 000 87 000 

18 300 4 160 4 160 4 160 

3 000 470 470 470 

5 000 12 240 6 600 5 640 12 240 

— 
61 645,050 
45 000 
4 200 
13 100 
1 500 

14 350 
_~ 

108 000 

247 795,050 

7 500 
16 554,950 
19 200 
13 150 
1 500 
2 720 

18 325 
1 000 
29 700 

109 649,950 

— 7 500 
18 300 

— 18 300 
— 10 250 

3 700 
2 250 

9 400 
— 1 000 
— _ 

— 70 700 

— 
— 
900 

2 900 
— 
470 

8 925 
— 

29 700 

42 895 

7 500 
18 300 
19 200 
13 150 
3 700 
2 720 

18 325 
1 000 
29 700 

113 595 

(S. Sayısı: 9) 
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M. ödeneğin çeşidi 

20 Geçit yollan yapımı 

30 Köprü yapımı 

40 Asfalt yol yapımı 

ProiU'am sınıfı 

Dev'el. yol umuda ; 
Devam eden geçit yolları 
i I yol latanda- : 
Yeni geçit, yolla ta 
D ev atn eden geçil v ol lan 

Ödeneği 
İlk teklif 

15 450 

2 500 
5 100 

Madde toplamı 23 050 

Devlet, yollarında : 
Y'eni İha! e! i. köprü Yap. 
Devam Md. İli. Köp, yap 
1-jiııa.tıet Köı>. > ;>futuı 
!l yoiiarında ; 
Yeni ihaleli köprü Yap, 
Deva in Ed, İh. Köp. Yap 
î'hvıarii't Köp. yapımı 

Madde toplatın 55 000 

.Ritümtü kaplama. fil ve Dev-

M 
20 
10 

a 
17 
2 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

"t v'f'lîaiTnda' U)"l 750 

Madde toplamı 101 750 

50 Yol ve köprü onarımı ve bakından Devlet, yollarında 
Yol onarıi.ııı 
Yol ba>kımı 
Köprü onarrüiı 
M yolların d n : 
Yol. onarımı 
Yol •bakımı 
ÎCöpi'-ü onarımı 

2(5 
60 

24 
18 

400 
000 
oon 

827, 
125 
000 

50C 

MadoV toplauıı lo7 M2,500 

Rolüm tepki. İTİ Ü87.500 

IX.- Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımlar 

Makina ve teçhizat satın alnı m ve 
esaslı onarımı 

10 Yatınm hizmetlerinde kullanılacak Yeni makina (Yeni Taşıt Ka
lası! salınalıraı ve onarımı mimimin şümulüne girenler) 7 050 

M.'ad'de t.opla'ru I 7 050 

( S. Sayası : 9 
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.1000 T. L.) 
Son teklif 

tik teklife nazaran 
Ödenek faıikı fi 000 T. L.) 

Eksiklik Fazlalık 

Eksiklik (1000 T. L.) 
Çıkarılan Azaltılan 
islerden ödeneklerden Toplam 

6 000 9 450 2 850 6 600 9 450 

. 
.__ 

6 000 

18 000 
8 000 

_._ 
16 000 
2.000 

44 000 

47 117 

47 117 

12 000 
55 000 
3 000 

4 100 
17 900 
3 000 

95 000 

439 912,050 

2 600 
5 100 

17 050 

3 000 
2 000 
2 000 

3 000 
1 000 

— 

11 000 

54 633 

54 633 

14 490 
5 000 
2 000 

20 727,500 
225 
— 

42 442,500 

234 775,450 

. 2 500 
5 100 

— 10 450 

3 000 
__ __ 
— 200 

3 000 
200 

— 

6 400 

54 633 

— 54 633 

9 100 
i 000 

24 827,500 
— 
_ 

— 34 927,500 

177 100,500 

— 
— 

6 000 

2 000 
1 800 

800 
-~ 

4 600 

._ 

5 390 
4 000 
2 000 

225 

11 615 

65 710 

2 500 
5 100 

17 050 

3 000 
2 000 
2 000 

3 000 
1 000 

— 

11 000 

54 633 

54 633 

14 490 
5 000 
2 000 

24 827,500 
225 
_.__ 

46 542,500 

242 820,500 

7 050 

7 050 

050 

7 050 

7 050 

7 050 

S. Sayısı : 9 ) 
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B. M. 

801 

815 

ödeneğin çeşidi 

792 20 Makiııa ve teçhizat satmalımı 

30 Maikiııa ve teçjhizat onarımı ve ye
dek parça ikmali 

X X - Geçici görev yollukları 
Yatırım (hizmetleri geçici görev 
yollukları 

XI I - Borçlar 
Konsolide borçlar 
A / l Cetveli giderleri, 

Program sınıfı 

Yeni makiııa 
Sâri malzeme taahhütleri (ti 
ve Devlet yollarında) 

Madde toplamı 

Makiııa onanımı 
İkmal 

Madde toplamı 

Bölüm toplamı 

ödeneği 
tik teklif 

67 950 

82 401,310 

150 351,310 

55 000 
86 450 

141 450 

298 851,310 

Yalınını hd/Jmctleri geçici gö
rev yollukları 2 50Q 

Konsolide borçlar 3 000 
A/ l Cetveli giderleri 39 880,814 

OENEL TOPLAM 1 292 089,624 

( S. Sayısı : 9 ) 



- i ş 
tik teklife nazaran Eksiklik (1000 T. L.) 

(1000 T. L.) ödenek farkı (1000 T. L.) Çıkarılan Azaltılan 
Son teklif Eksiklik Fazlalık işlerden . ödeneklerden Toplam 

12 735 

42 265 

55 000 

52 000 
58 000 

110 000 

55 215 

40 136,310 

95 351,310 

3 000 
28 450 

31 450 

— 

— 

— 

— 

61 420 

61 420 

— 

— 

40 136,310 

40 136,310 

3 000 
28 450 

» 
31 450 

61 420 

40 136,310 

101 556,310 

3 000 
28 450 

31 450 

165 000 133 851,310 — 68 470 . 71 586,310 140 056,310 

2 000 500 — — 500 500 

3 000 — — — — 
32 564,456 7 316,358 — _ 7 316,358 7 316,358 

801 276,506 490 813,118 — 262 680,500 242 382,668 505 063,168 

(S. Sayısı : 9 ) 



Cinsî 

yatırım 
T. L. 

Tasarruf 
T.L. 

Kantabilite 

Devlet ve il yollan yatırımları amortisıııaaı ve motorlu taşıtların işletme maliyetleri tasarr 
1951 — 1960 

Y İ L L A ît 
195! 1952 195a i 954 1955 1956 1957 1958 

10 869 25 222 52 381 82 447 .107 258 145 824 183 226 527 16* 

12 127 80 938 ol 880 81556 105-525 119 358 149 223 201034 

1,12 1/23 1.18 0.99 0,98 0,82 0,81 > 0,88 

Devlet ve il yollan yatırımları amortismanı ve motorlu taşıtların işletme maliyetleri ta&arra 

m 
3? 

.: 
so 

üiıısi 
- _ „ _ . „ _ 

Yatıran 
T. L. 

Tasarruf 
T.L. 

RantabiKle 
TA r 

1961 1962 1963 1964 

1961 — 1970 
Y T L L A R 

1965 1966 1961 1968 

363 874 411 979 459 98.1 515 830 571 739 627 618 

878 888 393 940 478 603 505 648 512 278 542 776 

t,04 0.96 1,03 0.98 0.90 0.86 

683 497 739 379 

575 484 609 960 

0,84 0,82 

UJTlSl 

Devlet ve il yolları yatırımları amortismanı ve motorlu tasıtlann iştatane maliyetleri tasarr 
1971 — 1980 

T 1 L L A R 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Y ?)hr 

Tasarruf 
T.L. 

Rant abil ite 
T /T 

896 144 !>37 670 966 390 992 207 î 023 271 3 041 048 1 003 182 959 240 

721 786 765 544 806 324 *47 756 884 000 932 399 819 852 810 262 

'»,81 0,82 0,83 0,a5 0,86 0,90 0,82 0,84 



Devlet ve il yolları yatırımlan amortismanı ve motorlu taşıtların işletme maliyetleri tasarru 
1981 - 1990 

V 1 L L A R 

Cinsi 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Yatırım 
T.L. 

Tasarruf 
T.L. 

Rantabilite 
T/Y 

<P 

822 534 774 429 726 426 670 548 614 669 558 790 502 911 447 032 

760 643 793 935 776 373 806 650 848 198 866 099 888 641 909 415 

0,92 1,03 1,07 1,20 1,38 1,55 1,77 2.03 

Devlet ve il yolları yatırımları amortismanı ve motorlu taşıtların işletme maliyeleri 

(000 TL.) 

1991 1995 
Tablo 

Yullar T 
Cinsi 1991 1992 1993 1994 1995 1991 . 199 

Yatırım TL. 279 395 223 516 167 637 111 758 55 789 
Tasarruf TL. 942 565 961 129 976 599 1 002 417 1 015 274 

RarutaMt* TA". 3,37 4,30 5,83 8,97 18,20 

1. --• il yollan yatırımları yakıiizca karayollarında yapılan yardımdır. 
2. — Yatırımların amortisman süresi 20 yıl vö faiz % 6 dır. 
3. 1951 - 1995 yılları arasındaki tasarruflar 1951 - 1976 yıllarmda .yapıları 

sonunda elde edilecektir. 

838 0 
4 897 9 

5, 
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Karayollarının 1962 — 1976 periyodu içinde 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

26 700 
8 300 
8 600 

35 000 
1 650 

64 000 
118 000 

ı) 1 648 
4 204 

11 558 

28 300 
9 300 
9 200 

36 000 
1 750 

65 000 
125 000 

1 714 
4 372 

12 020 

29 000 
10 000 
9 800 

36 000 
1 850 

66 000 
134 000 

1 783 
4 567 

12 501 

30 500 
10 800 
10 400 
37 000 

1 950 
67 000 

144 000 
1 854 
4 750 

13 001 

31 
11 
11 
37 

2 
68 

154 
1 
5 

13 

100 
700 
000 
800 
100 
000 
000 
965 
035 
781 

32 600 
12 500 
11 500 
38 500 
2 200 

69 000 
163 000 

2 083 
5 337 

14 608 

34 50ü 
13 400 
12 000 
40 500 

2 300 
69 800 

173 000 
2 208 
5 657 

15 484 

Her mevsim geçit veren 
(Km.) 
Asfalt (Km.) 
Modern standart (Km.) 
Bakım altında (Km.) 
Köprüler (Aded) 
Köprüler (Mt.) 
Motorlu taşıt (Aded) 
Yıllık taşıt (Km.) (Milyon) 
Ton Km. (Milyon) 
Yolcu Km. (Milyon) 
Karayollarının millî gelirlerin
deki payı (Milyon T. L.) 1 043 1 085 1 128 1 17! I 250 i 329 1 408 

1. Bu rakamlara Devlet yollan ile Karayolları (hnel Müdürlüğü yardımı ile yapılan ve haknn 
ur 2. 10 yıl içinde yapılacak köy yolları şebekesinin 56 547 Km. ye çıkacağı umulmak tadı 

S. Bakım atelyeleri ve kapasiteleri ihtiyaca göre ayarlanacaktır. 
4. Motorlu taşıtlara motosiklet dâhil edilmiştir. 
5. Her mevsim geçit veren yol olarak kar mücadelesi, yapılabilecek yollarm tulü verilmiştir. 
6. X0 metreden büyük olan köprüler almmışhr. t 

Karayollarına mütaakıp 15 sene içinde muhtelif 
(1.000.000 T.L.) 

îşin mahiyeti 

Etütler 
Asfalt 
Bakım 
"Yol yapım 
Köprü yapım 
Tesis yapım 
İstimlâk 
Makina 
Borçlar-bonolar 
Personel 
İl yolları (1) 

Toplam 

1962 

18.0 
47.1 
55.0 

143.3 
29.0 

8.0 
45.5 

122.6 
153.3 

34.5 
145.0 

801.3 

1963 

24.0 
70.0 
65.0 

200.0 
35.0 
15.0 
40.0 

150.0 
100.0 
40.0 

200.0 

939.0 

1964 

24.0 
75.0 
70.0 

200.0 
40.0 
15.0 
40.0 

150.0 
75.0 
40.0 

215.0 

944.0 

1965 

24.0 
80.0 
75.0 

200.0 
40.0 
15.0 
40.0 

150.0 
50.0 
40.0 

240.0 

954.0 

1966 

24.0 
90.0 
80.0 

220.0 
40.0 
15.0 
50.0 

150.0 
25.0 
40.0 

240.0 

974.0 

1967 

24.0 
95.0 
80.0 

, 220.0 
40.0 
15.0 
50.0 

150.0 
25.0 
40.0 

240.0 

979.0 

1968 

24.0 
100.0 

80.0 
200.0 

40.0 
15.0 
50.0 

175.0 
— 

40.0 
240.0 

964.0 

1969 

24.0 
110.0 

85.0 
185.0 
40.0 
15.0 
40.0 

175.0 
__ 

40.0 
250.0 

961.0 

1970 

24.0 
110.0 

85.0 
185.0 
40.0 
15.0 
40.0 

175.0 
__. 

40.0 
250.0 

964.0 

(1) ti yolları ödeneği işinde, transfer paralar ile yol, köprü yapım, bakım, onarım paraları 
dâhildir. 

(S. Sayısı ı 9 ) 



co b-
Ol 

O O O 
o o o o o o 
o co 
CM r-; 

o o rH 
o o o 
o do 

o o o 
Lra o 

rh b- o 
o 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O rH O CC- CM O CJ M co 

ura 
- ı 

CO 0 
ura 

o oo -H co 
t— co 

0*1 

0 0 o 
CM 

O 
O 
>.ra 
^ 3 
rH 

O 
O 
co 
oc 

o 
o co 
2 

o 
o ıra 
rH 
ıra 

o 
o co 
co 

o 
o ura 
t— 
b -

o 
o o 
ıra 
CO 
7 1 

O ı 
co O 
co 

co 
cc 
b -

o 
i — • 

o 
o 
0 1 

1 
i 
! 

£ j er. j 

o 
o 
co 
c~-
T+" 

o o o o ıra co 
b- rH 
•,—.; ^—» 

O 
o 
o 
o 
ura 

o 
o 
T - İ 

co 

• O 
O ' 
co 
r£, 
r-

O 
o 
o 
co 
T f 
O l 

ura 
ı 
O l 

OT 

co ıra 
cc cc 
--H co. 
t:- O. 

** -i 
oc >_: 

o o o o o o 
o o o o o o ı - co-

o o ı: 

+3 

Q0 

40
0 

^ -, 

o 
ıra 

rH-

11 
-oı .CO' 

1— 

00
0 

CM 
rH 

CO 

01 -o 

73
4 

b -

<D 

> <o 
>*, £ 
<v 

t 

i 
! ° O l 

o 
o O l 

r.C 
-0-

.—, o 
>ra-
,— 

O -
o O l 

O l 
T — 1 

o 
o 
ıra 
^ 
rH 

Q 
O 
CO 

0-1 

o 
o 
co 
M 
b -

o 
o 
o 
CC 
O l 

o 
cc rH 
O l 

o 
ura 
cc 
-_-

cc 
O l 
co 
b ~ 
f—« 

S 
2 

»r-« 
OT 
V 

a a» 'S <o 

O l 
co O l 

o o o o o o O co co 
rH Ol 

ıra oı ura ura rt< o o co oı- rH 
-o-ı »ra co -M Î 1 N H 

—t rH b - co 

t -
cc 

H 

r—t 

O 
4-» 

co 
b -
o ı r H 

96
2 

O ı 
+-H 

OT* 

Q 

eö 
^ o3 

eö 

Pa
t 

0 «H 
O* CM 
01 Ol 
CM ura 

o 
rH 

CO O » ^ 
oo -

O O 
o ö o o 

» S' oı 

co E-ı oı 

o TH o eo o 
r H C M O e O r ^ 
C 0 0 1 O Q 0 O co ıra co ura ıra 

CM 

co 
b-oı 

o o 
o" o 
CM O 

o o o 
ura ıra ıra 
H t - H 

«O •—• 

cq «o o 
>«» 
©3 

c3 

•§• 

03 o 
o3 
5» 

rH 
b -
Cî 

CO 
b -
O l 

CM 
b -
Oî 

© o p p p 
ö o' ıra o ıra 
CM UO r H O CM 

p p ©^ p p 
o ö o* o" ura 
CM rH rH ıra CM 

O O O O O 
o' ö o ö ıra 
C M C O o O C M 

O O p O O 
o o' ıra o* o 
C M C M c 3 l b - C O 

t— 
oı 

p p o o p 
rjî ıra ö ıra o 



0 

Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/15 
Karar No. 13 

15 . 1 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
Bakanlar Kurulunca, 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . 11 . 1961 tarihli ve 
71/1636-3501 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Bayındırlık. Bakanı, Karayolları Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Raportör Heyetinin raporları okunduktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili sahalar 
üzerinde mütalâalar serd edilmiş ve sualler sorulmuştur. 

Bakan ve yetkililer tarafından serd edilen mütalâalara ve sorulan suallere gerekli cevaplar ve
rildikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Yatırım giderleri dışında kalan hizmetler için tesbit edilen (Â/l) işaretli cetvel toplamı geçen 
yıla nazaran 2 346 456 lira fazlasiyle 32 564 456 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde bölümlere mevzu ödeneklerin hiz
metin ifası için kâfi geleceği anlaşılmış ancak 452 nci staj giderleri bölümünün 10 ncu maddesine 
9 000 lira noksan konulduğu anlaşıldığından bu miktarın ilâvesi kabul edilerek (A/l) işaretli cet
vel toplamı komisyonumuzca 32 573 456 lira olarak kabul ve tesbit edilmiştir, 

Yatırım giderlerini tesbit eden (A/2) işaretli cetvel toplamı Hükümetçe 768 712 050 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde konulan ödeneklerin bütçe imkân
ları içerisinde hizmetin ifasına yeter olduğu anlaşılmış ancak Gaziantep, Urfa, Adıyaman ve hava
lisini Ankara'ya bağlıyacak olan Maraş - Kayseri yolunun iktisadi ehemmiyeti göz önünde tutu
larak bir an evvel tamamlanması gayesiyle 783 ncü karayolları yapımı, onarımı ve bakımı bölü
münün 10 ncu yol yapımı maddesine 5 000 000 liranın ilâvesi uygnın görülmüş ve bu ilâve ile 
(A/2) işaretli cetvel toplamı komisyonumuzca 773 712 050 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde yapılan ilâveler karşılığı 2 nci Ha
zineden yardım bölümüne 5 009 000 lira ilâve edilmek suretiyle tevazün teşkil edilmiş ve (B) 
cetveli komisyonumuzca 806 285 506 lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenzillerin neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen, diğer 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 

T. Üye 
Söz hakkını baki. 

İL Tunçkanat 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Başkan vekili 
Elâzığ 

//. Müftiigil 

Ankara 
-V. Ağırnasl) 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Ankara, 
M. Elr 

Bursa 
l. S, Çağhyangü 

Balıkesir 
O. Bügehan 

Artvin 
.S'. O. AVCA 

Diyarbakır 
E. Iskenderoğlu 

İmzada bulunamadı. 

( S. Sayışa ; 9 ; 
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8. Savam 

Kocaeli 
U Tokoğlv 

Kony* 
0. Yümaz 

Ordu 
4 . H. Onat 

tmzada 'bulunamadı. 

Trabzon 
x4.. $. Ağanoğiu 

Jütoy 
Ş. înal 

Konya 
Mvhtdiî 

Söz hakkım mahi: 
jf. Baran 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
A\ Bayar 

Konuşma 

tstaiibul 
Söz hakkım mahfuz 

A. Oğuz 

Konya 
M. Kılıç 

uz imzada bulunamadı. 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sakarya 
T, Kapanh 

Yozgat 
i, hakkım mahfuz 
H. Akdoğan 

Kırşehir 
Söz hakkım baki 

A. Bilgin 

Konya 
R. Öza'i 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
.!/. Alicanoğla 

Yozgat 
C. Sungur 

\ S. Sayısı ; 9 ) 
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Karay allan Genel Müdürlüğü 1962 yılı \ 
Büter. Kanunu | 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü I 
İ962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril- | 
diği üzere 82 564 458 üra ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 768 712 050 lira Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü j 
1062 bütçe yılı giderlerim* karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üsere ı 
801 276 506 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü- j 
günce 1962 bütçe yılında elde edilecek gelir | 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler» . f 
bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Su | 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1062 i 
bütçe yılında da devam olunur. j 

MADDE 4. —- Karayolları Genel Müdürlü- | 
günün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka- J 
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait ' 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde; | 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere- j 
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ! 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş- j 
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasa- I 
nsı ile T. B, M. M. sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. j 

i 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü j 
kuruluşu hakkındaki 11 , 2 . 1950 tarihli ve j 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya- j 
zili kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös- i 
terilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. i 

MADDE 6. — Gecen vıl borçlar bölümün- ! 
* I. 

deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi- i 
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç- ı 
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu i 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde- j 
nekten; 

1928 - 1960 yıllarına aidolup da Muhasebei j 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre j 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl- j 
lan bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı büt- i 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEÖİŞTİRÎŞİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. ~~ Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 32 573 456 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 773 712 050 lira Ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
806 285 506 lira olarak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDİ (>. ~- Aynen kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı \ 9 ) 
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çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin I 
nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayol
ları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere ödenek kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müessese
leri tarafından yol, köprü ve benzeri işler yap
tırılması maksadiyle Karayolları Genel Müdür
lüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak hususi bir bölüme gelir, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel 
bölümlere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kı
sım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Ar. öktem 

Adalet Bakam 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

Ar. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

8. Sarper 

B. Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12, — Aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı s 9) 
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Maliye Bakanı 
Ş. înan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Pakmt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

#. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basm-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K, EvUyaoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H, İncesulu 

Ticaret Bakanı 
t. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakam 

C. Ak&ar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

imar vo iskân Bakam 
M. Güven 

S. 
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A/l CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hffe&nefege Komisyona* 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi l ira Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 
iderleri 

t - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memuıiaıı açık 
maaşı 
Vilâyetler memurlan açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Bölüm toplamı 

2 061 000 
t 181 305 

1. 

1 

6 242 307 

4 395 800 
10 316 000 

14 711 800 

•!(>> 600 

i 110 600 

1 606 200 

1 879 000 
•* *m ooo 

I 

1 

6 14ö 002 

4 674 €00 
10 381 000 

15 0Ö5 000 

531 000 

1 247 000 

1 778 800 

1 879 000 
4 266 000 

1 

I 

6 145 002 

4 674 000 
10 381 000 

15 055 000 

531 000 

1 247 00C 

1 778 000 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 15 000 15 000 15 000 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 40 000 40 00$ 40 000 
Merkez memurlan doğum 
yardam 2 000 %• (M 2 000 

f S. 8&$m -.9) 
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M. 

22 

31 

32 

40 

Gelirin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

tahminleri 
Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

11 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 savılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-

1 500 1 500 1 500 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 

1 268 853 
199 362 
228 000 

20 000 
10 000 

1 726 215 

4 200 

36 000 

24 399 222 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 

1 378 000 
212 000 
300 000 

40 000 
10 000 

1 940 000 

4 200 

36 000 

25 030 702 

50 000 
50 000 
70 000 
50 000 

1 378 000 
212 000 
300 000 

40 000 
10 000 

1 940 000 

4 200 

36 000 

25 030 702 

50 000 
50 000 
70 000 
50 000 

{ S. Sayı» : 9 ) 
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M. 

50 
60 

Vil 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bolüm toplamı 

âyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
Vilâvetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

1961 
yılı 

ddeneği 
Lira 

40 000 
40 000 

133 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

33 000 
35 000 

129 000 

19 500 

45 000 

49 500 
176 000 

52 800 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
40 000 

360 000 

75 000 
100 000 
150 000 
80 000 
33 000 
35 000 

473 000 

140 000 

62 000 

100 000 
1.76 000 
100 000 

, için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
40.000 

360 000 

75 000 
100 000 
150 000 
80 000 
33 000 
35 000 

473 000 

140 000 

62 000 

100 000 
176 000 
100 000 

Bölüm toplamı 323 300 438 000 438 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

660 000 
5 000 

665 000 

660 000 
5 000 

665 000 

660 000 
5 000 

665 000 

Giyecekler * 
Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve başka giderleri 

5 000 5 000 

10 000 

5 000 

131 000 
62 500 

100 000 

131 000 
80 000 

100 000 

131 000 
80 000 

100 000 

10 000 

' S . Sayısı • 9^ 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B, M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

308 

92 6245 sayılı Yolluk Kanunu-
nım 49 ncıı maddesi gereğin
ce verilecek tazminat 2 000 000 2 100 000 2 100 000 

Bölüm toplamı 2 293 501 2 421 000 2 421 000 

4598, 7351 sayılı kantarlar 
gereğince ödenecek tedavi 
giderleri, yollukları ve teç
hiz, tekfin giderleri 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

10 000 
20 000 

m ooo 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 OOO 

30 000 

310 6085 sayılı Trafik Kanunu 
nun 56 ncı maddesi gereğince 
nakil vasıtaları sigorta fonu 

Üçüncü kısım toplamı 3 599 052 4 532 001 4 532 OOî 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
407 

30 
40 

Temsil giderleri 
Muhasebe! Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini İlgi
lendiren giderler 
Geliverilecek paralar 
M'ahfeetme harçları 

Bölüm toplamı 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

12 000 

10 000 
170 000 

180 000 

12 000 

10 000 
170 000 

180 000 

419 Mahkeme giderleri 600 000 600 Öffi 600 ÖÜÖ 
425 Ecnebi memleketler» göade-

riilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

10 öğrenci giderleri 675 000 731 300 731 300 

S. Sayışa-: 9 



57 

B. M, Ödeneğin çeşidi 

0 Öğrenci seçimi için yapılacak 
çeşitli giderler 10 000 

i 

1981 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1032 
Hükümetçe 

istenen 
11 ıra 

yılı için 
Komisyonca 
kobul edilen 

Lira 

4 000 
1 000 

1 

20 000 
:> ooo 

1 

20 000 
5 000 

1 

Bölüm toplamı 685 000 731 ?00 731 300 

450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 40 000 45 750 45 750 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
10 Satmalnm ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 
30 Tanıtma giderleri 

Bölüm toplamı 5 001 25 001 m C01 

452 Staj giderleri 
10 4489 'sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi -memleketlere 
gönderileceklerin yollukları 
ile başka her çeşit gideri eri 41 OOO 41 OOO ö0 000 

20 Teknik yardımdan faydala
nılmak suretiyle ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin 
yolluk re giderleri 120 000 120 O00 120 000 

458 Fuar, sergi ve teşhir gider
leri 

10 Fuar genel giderleri 

Bölüm toplamı 161 000 161. 0C0 170 000 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Kurum re derneklere katıl
ma payı 4 000 4 000 4 000 

20 Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 
d e r l e r i ' 40 000 77 700 77 700 

Bölüm toplamı 44 000 81 7CD 81 700 

( S. Sayısı 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 Sergi ve teşhir genel gider
leri 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

476 Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1957 - 1960 yılları borçları 
20 1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Mahdut Mesuliyetti Karayol
ları Kredi ve İstihlâk Koope
ratifi (Memur ve hizmetlile
rin öğle yemeklerinde kulla
nılmak üzere) 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

30 000 100 000 100 000 

1 607 003 1 936 753 1 945 753 

25 000 250 000 250 000 

3 000 30 000 30 000 
24 723 25 000 25 000 

55 000 55 000 

500 000 700 000 700 000 

552 723 1 005 000 1 005 000 

60 000 60 000 60 000 

24 399 222 25 030 702 25 030 702 
3 599 052 4 532 001 4 532 001 
1 607 003 1 936 753 1 945 753 
552 723 1 005 000 1 005 000 
60 000 60 000 60 O00 

30 218 000 32 564 456 32 573 456 

27 723 

( S. Sayısı : 9 ) 
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A/2 -

M. ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

- 59 — 
CETVELİ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

I I - istimlâk ve satınalmalar 
İstimlâk ve satınalmalar 45 500 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

47 500 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

47 500 000 

722 

741 

751 

771 

783 

İ Ü - Transfer edilen yatırım 
fonları 

İl Özel idarelerine (nakit, 
makina ve yedek parça ola
rak) dağıtım şekli Bayındır
lık Bakanlığınca tesbit edilir 15 000 000 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarmalar 

İdare binaları ve tesisleri 
yapım ve onarımı 

VTI - Fabrika, imalâthane, 
tamirhane, depolar ve saire 

Tamirhane, depo, ambar atel 
yeler ve tesisler yapım ve 
onarımı 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı onarımlar 
Karavloları yapımı, onarımı 
ve bakımı 

10 Yol yapımı 
20 Geçit yollan yapımı 
30 Köprü yapımı 
40 Asfalt yol yapımı 
50 Yol ve köprü onarımı ve ba

kımları 

1 040 000 

6 960 001 

85 000 000 85 000 000 

18 092 405 18 300 000 18 300 000 

274 412144 
9130 000 
52 O'OO 000 
43 200 000 

3 000 000 

5 000 000 

247 795 050 
6 000 000 
44 000 000 
47 117 000 

3 000 000 

5 000 000 

252 795 050 
6 000 000 
44 000 000 
47 117 000 

82 447 450 95 000 000 95 000 000 

Bölüm toplamı 461189 594 439 912 050 444 912 050 

{ S. Sayısı : 9 ) 



< Mr- lH '^m (' 

U 01 1962 yılı için 
yi a Hükümetçe Komisyonca 

doneg; istenen kabul edilert 
Tam Lira L i ra ' 

TK - M a kma ve f.e.çlriz&ı 
?̂nl mabım ve esaslı 

nnai'imlar 
Makina ve teçhizat satmalı 
rai, ve onarımı 
Yatının h i^neîh ' rnahî kulla
nılacak taşıl salınalım! v< 
<>] ı a i'i i > i Î 

Makina ve l^ehiza* salan-
ahıın 
M a k ' i ı • ' - : , , ı .>». , , , , " 

\ e , ("i \ , ' t." i ' k ı,ı,ıi| 

fii'tO o 

o") OOÜ 000 

110 000 000 

165 000 000 

0 

55 000 000 

110 000 000 

165 000 000 

X I ~ Cujc:)r] ?.W>t/ev volhıkia rı 

Yatırını hizmetlileri geçici 
fförev yollukları 000 Öe0 2 000 000 2 000 000 

XII - Borçlar 
Konsolide borçlar 3 COO GÖÖ 3 000 000 3 000 000 

i a t i İTİN i. a I* T O p İ H i i T : i JTH'.1 000 7(>S 712 nno 773 712 050 



B. M. (feliriıı eesidi 

'ELİ 

1981 
yılj. 

ıh m inler 
I-«İra 

1982 yılı için 
Llük İİm etçe Koanisy onca 

l.'üınıiiı edilen tahınit) edilen 
Lira Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazine
den alınacak paralar 

2 Hazineden yardım 
3 Teberrular ve çeşitli varidat 
4 Menkul ve gayrimenkul m al

lar satış bedelleri 
5 Mütaalıhitlere verilecek mal

zeme, alât, edevat, depo, .ara
zi ve sairenin kira bedelleri 

6 Mtitaahitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 

7 Geçen ve eski yıllardan dev 
reden nakit 

GENEL TOPLAM 

51C 
0C3Ö000 

177 
1 

000 

<p 

803 

10G 

GOö 

000 

823 
0G0 

180 000 000 180 000 000 
612 826 506 617 935 506 
1 500 000 * 1 500 000 

1 000 000 

100 000 

000 000 

1 000 000 

750 000 

100 000 

5 000 000 

801 276 506 806 285 506 

C - öETVELÎ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numara:-

11 . 2 . 1950 

Ö z e t 

5oo<! Karayolu! ;\ı (-i'enel .Müdürlüyü kuruluş ve teşkilâtına 
dair KsrIIUJııfi 1" nen maddesi 

5. saviSi 
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D CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret. 

Merkez 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
6 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
4 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
4 
5 
6 
7 

Teknisyen 
» 
» 
» 

Telefon 
» 

Santral Memuru 
» • » 

Hemşire 
Dil Bil 

» 
Daktilo 

•» 
» 
» 

Steno 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ir Steno Daktilo 
» » 

(Lisan bilir) 
» » 

Dosya ve Kayıt Memuru 
» 
» 
» 

Teknik 
» 
-» 

Arşivci 
» 
» 
» 

Kartçı 
» 

Tashihe! 

» » 
» » 
» s» 

Arşivci 
» 
» * 

Kütüphane Memuru 
Makina 
Maliyet 

» 
» 
» 

Sicil Memuru 
Memuru 

» 
;» 
» 

10 
2 
I 
1 
.1 
2 
l 
1 
1 
3 

11 
12 
15 
1 
1 

85 
31 
19 
53 
22 
27 
26 
11 
7 
1 
4 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
fi 

1 250 
1 100 

800 
700 
500 
450 
000 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
800 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
450 
500 
450 
500 
500 
600 
800 
700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ueret 

6 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 1 600 

7 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 1 500 

7 Takip ve Evrak Tesellüm 
Memuru 1 500 

8 Takip ve Evrak Tesellüm 
Miemuru 1 450 

î) Takip ve Evrak Tesellüm 
Memuru 1 400 

11 Başodacı 1 300 
12 Odacı 2 250 

404 

VİLÂYETLER 

1 
2 
3 
4 
5 
1 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Teknisyen 

» 
» 
» 

Desinatör 
Santral Memuru 

» 
» 

•» 

* 
Sağlık Memuru 

» 3> 

» » 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Atelye Şefi 
Ekip Şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 

28 
5 

10 
4 
5 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
5 
7 
3 
5 

25 
35 
2 

43 
10 
70 
26 
48 
50 
54 
93 
70 
52 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 250 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
400 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

. • 600 
500 
450 

( S. Sayısı : 9 ) 



D. 

9 
2 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
9 
fi 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
2 
3 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 

Memuriyetin 

» 
Dosya 

» 

nev'i 

Tasnif Şefi 
» » 

Dosya ve Kayıt Memuru 
» 
» 
» 
» 

Arşivci 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Kart Memuru 
» 
» 
» 

Kütüplı 
» 
» 
» 

Kantin 
» 

» 
» 
» 

aue Memu 
» 
» 
» 

Memuru 
» 

ru 

Makina Sicil Memuı 
» 
» 
» 
» 
» 

Maliyet 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Memuru 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

u 

Aded 

fi 
l 
1 
."> 

32 
40 

3 
•> 
3 
2 
7 
1. 
3 

27 
12 
2 
2 
• • > 

4 
2 
4 
2 

26 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
6 
3 

10 
5 

— 6 3 -
Ücret 

4Ü0 
1 100 

950 
600 
500 
450 
400 
350 
600 
500 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
500 
450 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 

D. 

5 
(i 
7 
8 
6 
7 
8 
6 

7 

S 

5 

7 

8 

4 
iı 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
7 

* 

Memuriyetin 

Tapu Kayıt Mııhaf 
» » » 
» » » 
» » » 

Daire Memuru 
» » 
» » 

Yedek Parya Talep 
Memuru 
Yedek Parça Talep 
Memuru 
Yedek Parça Talep 
Memuru 

nev'i 

İZİ 

ve Tevzi 

ve Tevzi 

ve Tevzi 

Takip ve Evrak Tesellüm 
muru 
Takip ve Evrak Tesellüm 
muru 
Takip ve Evrak Tesellüm 
muru 
İrtibat Memuru 

» » 
» » 
s> » 

Muamelât Memuru 
» » 
» » 
» » 

Başodaeı 
» 

Trafikçi 

Me-

Me-

Me-

Aded 

-> 
5 
>> 
1 
3 
2 
2 

1 

5 

2 

1 

I 
T 

7 
2 
3 
4 
2 

10 
15 
20 
9 
2 
3 
2 

1003 

Ücret 

700 
600 

- 500 
450 
600 
500 
450 

600 

500 

450 

700 

500 

450 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
450 
400 
500 

( S. Sayısı : 9 ) 
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E - CETVELİ 

\i 

i i Merkez g(u;iei lıizmetüeri ücreti 
12 YTtayel 'er yeeiei hizmetlileri ücreti 

rr&rp ETVELI 

ı > I i: ı i • ı v ı < 

ı - r c ii-ii'i:-' 

iulürlü^ü. Kaiıi'unumu geleeek yı l lara geçici yü'k 
!ı;ı!d\jı.KİMki 33 ueü maddesi 

L - OETVELt 

V . Ml\'<<... M ü h . . ! ' . i: ' ! : ; , a : r 

v : ' i ' ; ! . i I; I i s ; . ! . - ; i ! İH . . M - v . , 

i . M ı l i l . . \ l 

İU \ . A!İ':!l 

\ c \ ;| r i ' i l \i 

!l Al -

1 . :-..! 1:! ı. 

A v l ı k 

i İIK) 

! )5 l l 

/;.'(» 

."')!)() 

-!,">() 

Memuriyet in tıev'i Aded Aylık 

S Y. Müh. veya l<Vu M e. ista
tistikçi ve iktisatçı 

(i Ressam t Ilıt. trıov,) 
7 s- » 

• S s- » 
T Servis MuameliH î^et'i 

!> Memur 
!> >;• i 6387 sn. Ka.) 

i il * ' 
12 * 

•> 
3 
5 
1 

5 
2 
10 
3 
12 
4 
4 

800 
950 
800 
700 
SOO 
700 
600 
600 
500 
400 
350 

157 

ö. Sav ısı ; y 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev 'i Aded Aylık 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

VİLAYETLER 
Bölge Md. (Y. Müh. veya 
Müh.) (Ilıt. iner.) 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru (Ilıt. nıev.) 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru . 

4 

5 

45 

57 

70 

77 

40 

1 250 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

11 
12 

9 
8 
8 
9 

10 
-11 
12 
13 
14 

Mühendis 
• » 

veya Fen Memuru 
» » 

Ressam 
Servis Muamelât Şefi 
Tahakkuk Şefi 
Memur 

» 
% 
» 
?.< 

» 

• 

35 
28 
9 
o 

3 
>> 
4* 
o 
9 
9 
5 

407 

450 
400 
b'OO 

700 

700 

600 
500 
450 
400 
350 
300 

Sayısı 

1.3.1961 den sonra servis harici edilen vasıtalar 
Satmalına 

C i n s i Markası tarihi Bedeli 

1 
1 
1 
l 
2 
2 
9 
1 
1 
2 
1 

1 
3 

Binek 
Arazi bin e k (4X4) 
Kaptıkaçtı 
Pikap (4X2) 
Pikap (4X2) 
Pikap (4X2) 
Pikap (4X2) 
Arazi pikap (4X4) 
Arazi pikap (4X4) 
Arazi pikap (4X4) 
Kamyon düz şasi (4X2) 

1.3 .1961 den 

Arazi pikap (4X4) 
Panel (4X2) 

Dodge 
Willys 
Ohevrolet 

» 
Dodg'e 

» 
Ohevrolet 
Dodge 
AVillys 

» 
Ford 

sonra servise giren 

Ford 
» 

1953 
1954 
1951 
1954 
1949 
1951 
1950 
1950 
1955 
1953 
1946 

makinalar 
1961 
1961 

2 100 
1 600 
2 200 
1 700 
3 400 
3 400 

23 400 
3 200 
2 300 
4 600 
2 600 

1 800 
6 000 

Kullanılmakta olan taşıtlar 

28 
1 

30 
38 

1 
4 
2 
2 

Binek 
» 

Binek Station Wagon 
Binek arazi 
Arazi binek (4X4) 

» » 
» » 
» » 

üodge 
» 

Ford 
Fiat Compagnole 
Willys 

» 
» 
» 

-

1953 
1954 
1959 
1958 
1953 
1954 
1956 
1957 

58 800 
2 100 

63 000 
60 800 

1 600 
6 400 
3 200 
3 200 

( S, Sayısı : 9 ) 
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Satmalma 

Sayısı C i n s i Markası tarihi Bedeli 

2 
11 
1 
3 
1 
1 
8 
66 
35 
1 
3 
1 
4 
1 
16 
3 
4 

100 
1 
16 
10 
14 
23 
84 
14 
17 
6 
1 
44 
34 
3 
2 
3 
1 
4 
90 
9 
1 
50 
10 
2 
24 
2 
1 
12 

Kaptıkaçtı (4X2) 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
2» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Arazi kaptıkaçtı (4X4) 
»; 
» 

» 
> 

Pikap 1/2 Ton (4X2) 
» 
» 
» 
> 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•» 
• » 

3> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

Pikap Makinist (4X2) 
Pikap 1/2 Ton (4X2) 
Pikap 1/2 Ton 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Pikap 1/2 Ton 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Pikap 3/4 Ton (4X2) 
Arazi ; 
» 
» 
» 

pikap (4X4) 
» 
» 
» 

Chevrolet 
» 
» 
» 
> 

Willys 
International 

» 
» 
» 

Willys 
» 
» 

Chevrolet 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

Pord 
> 
» 

C. M. C 
Fargo 
» 
» 
» 

International 
» 
» 
» 
a> 

Chevrolet 
Dodge 

» 
» 
» 

1951 
1951 
1953 
1953 
1953 
1959 
1958 
1959 
1959 
1960 
1953 
1955 
1953 
1948 
1954 
1955 
1954 
1956 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1954 
1955 
1952 
1960 
1961 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1958 
1959 
1960 
1959 
1960 
1950 
1951 
1952 
1953 
1955 

4 400 
24 200 
2 200 
6 600 
2 200 
2 000 
17 600 
18 200 
77 000 
2 200 
7 500 
2 500 
10 000 
1 700 
27 200 
5 100 
6 800 

170 000 
1 700 
27 200 
17 000 
23 800 
39 100 
142 800 
23 800 
28 900 
10 200 
1 700 
74 800 
61 100 
5 100 
3 400 
5 100 
1 700 
6 800 

153 000 
15 300 
1 700 
85 000 
17 000 
5 200 
76 800 
6 400 
3 200 
38 400 

( S. Sayısı . 9 » 
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»ayısı 

1 
4 
5 
2 
6 
4 
15 
2 
4 
2 
4 
.7 
3 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
8 
14 
4 
14 
8 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
26 
7 
1 
1 
1 
5 
25 
11 
5 
5 
1 

y> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

Panel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pikap 

Cinsi 

•» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

(4X2) 
> 
» 

•» 

> 
» 
» 

1 ton 
Kamyon düz şasi (4X2) 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon düz şasi 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Markası 

Willys 
» 
» 
» 

International 
» 
» 

Wolks wagen 
Ford 
Dodge 

» 
International 

» 
Chevrolet 
Ford 
Chevrolet 

» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 

Dodge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Federal 
Ford 
» 
» 

Ford Thames 
Fiat 
> 

De - soto 
Austin 
» 
» 

International 
» 

Krupp Mustang 
Skoda 

» 

Satınalma 
tarihi 

1955 
1953 
1954 
1954 
1958 
1959 
1959 
1952 
1961 
1954 
1955 
1958 
1959 
1960 
1953 
1948 
1953 
1954 
1953 
1954 
1955 
1954 
1951 
1951 
1952 
1954 
1954 
1950 
1955 
1956 
1950 
1946 
1949 
1946 
1956 
1959 
1960 
1954 
1955 
1955 
1958 
1959 
1959 
1956 
1956 
1957 

Bedeli 

2 300 
9 200 

11 500 
4 800 
16 800 
11 200 
42 000 
3 000 
8 000 
4 000 
8 000 

14 000 
6 000 
2 000 
4 000 
5 200 
2 600 
23 400 
2 600 
2 600 
5 200 
2 600 

- 20 800 
26 000 
16 000 
36 400 
20 800 
2 600 
2 200 
7 800 
12 000 
2 600 
2 600 
2 600 
2 600 

234 000 
63 000 
2 600 
2 400 
2 400 
7 200 

100 000 
33 000 
48 000 
28 800 
9 600 

( S. Sayısı : 9 ) 
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,Satmahıı;ı 

Sayısı C i n s i Markası tarihi 

1 
10 
1 
1 
1 
6 
î 
.1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
a 
İ 
1 
2 

11 
4 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
} 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
1 

» 
A 

% • 

» 
s> 
» 

Kamyon düz şasi (4X4) 
» 
» 
s> 
s-
» 
» 
» 
. • * 

» 
Otobüs 

» 
;*. 
* 
£ 

» 
» 
t> 

£• 

» 
» 
» 
* 
'» 
* 
'» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
.Y-

i» 

» 
?> 

S 

» 
» 
* 

MercedoK 
Bıussing 
Mowak 
(Mıkoslı 

» 
> : • 

* 
Ji 

j : 

P, 
ff 

S 

Bedford 
Chevrolet 

% 
'i> 

» 
» 
» 

Dodge 
» 
» 
» 
» 

Ford 
>" 
* 
» 
» 

Scanisvabis 
a. M. c. 
Mercedes 
De - -soto 
tkanıs 
Skoda 
Ford Thames 
Internationa! 
Bussing 

1950 
1950 
1957 
1951 
1951 
195o 
1950 
1950 
1950 
1948 
1949 
194 S 
1949 
1940 
194 7 
1948 
1949 
1950 
1950 
1955 
1954 
1957 
1954 
1950 
1955 
1940 
1948 
1958 
1958 
1957 
4957 
1954 
1955 
1954 
1957 
1950 
195:: 
1959 
1960 

( S, Sayısı ? 9 } 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (E) cetveli for
mülü bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

307 Harcırahlar; 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat: 

Yevmiyelerini yatınım, tertüb inden alıp araızi üzerinde seyyar olarak vazife gören iş 
çilere 6245 (sayılı Kananım 49 ncu maddesine göre verilecek olan tazminatlar bu 
tertipten ödenir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
40 Mahkeme harçları : 

Malık emel ere ye icra dairelerine ödenecek hare, reisim, verigi ve her «türlü gidenler bu 
teıitipten ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Lüzum «örülen hallerde tutulacak avrukaitlara verilecek her çeşift ücret ve giderler 
ile halkçın -ve ilânı ücretleri, delil tesbiti ve 'bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalar
da ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri ve (mevzuların 
gerektirdiği her türlü giderler. 

451 Yayın ve tanıtma giderleri : 
30 Tanıtma giderleri : 

Yapılmış ve yapılmakta olan karayolları ve köprüleri ve diğer .tesisleri tanıtmak 
maksadiyle davet edileceklere yapılması icalbeden her türlü giderler : 
a) İnşa ait mahallerine gitmek için lüzumlu her çeşit nakil vasıtalarının kiralanması,. 
b) Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları bilet ücretleri, 
e) Davetlilerin ibate ve iaşe!eriyle izaz ve ikramları için lüzumlu her çeşit yiyecek 

ve içecek giderleri, 
d) Davetlilere dağıtılacak broşür, fotoğraf gibi küçük hediyelerin {bastırılması ve 

satmalmması, 
e) Cemiyet ve tevekküllerin 10 kişiden aşağı olmamak üzere toplu olarak yapacak

lar] '.seyahat gizlerlerine Bakanlıkça tesbit edilecek miktarlarda yardımda 'bulun
mak. 

476 Kurs giderleri : < 
Genel hükümler dışında lisan kurslarında öğrencilere verilecek ücretler 

YATIRIMLAR 

Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa
retli cetvelddki 'Bayındırlık Bakanlığının tâbi /bulunduğu hükümler uygulanır. 

783 Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı: 
Yol ve yol. ile ilgili her türlü yapım, (bakım ve onaranı ıgiderleri. 
Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1962 yılı Bütçe Kanununa hağlı (E) 

' cetvelindeki ilgili esaslar' uygulanır. Ayrıca sosyal sermaye yatırımlarının mütem
mimi mahiyetinde olan bina, lojman, taminhane ve benzeri binaların yapım ve ona
rımı masrafları da 783 ncu bölümden ödenir. 

801 Yatırım hizmetlileri geçici görev yollukları : 
Keşif, yönetim, kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlerindeki harcı
rahları bu 'tertipten verilir. 

( S. Sayısı : 9-) 
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E - CETVELİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 malî yılı (E) cetveli kadroları 

B. M. ödeneğin nev'i 

Kadro Müd^ Aylık Yıllık 

203 11 Merkez geçici hizmet
liler ücreti 

Görevin cinsi 

Başteknisyen 
» 

Makina Operatörü 
» » 

Âlet Operatörü 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Organizatör 
» 

Tercüman 
» 
> 
» 

Mutemet 
% 

Teslim alma ve Gön
derme Memuru 

» » 
Maliyet Teknisyeni 

'» . » 

Barem içi : 
Avukat 

• » 

» 
Doktor 

» 
> 

Mütercim 

d) 
(2) 
(D 
(2) 
(1) 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
d) 
(2) 
d) 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 

(D 
(2) 
d) 
(2) 

Aded ücreti 

4 1 250 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
2 

46 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

11 

57 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
950 
700 
700 
600 
600 

1 250" 
1 250 
950 
950 
800 
800 
800 
800 

600 
600 
600 
600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 750 

det 

2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 

2 
10 
2 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

tutarı 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 200 
2 200 
950 
950 
700 
700 
600 
600 

1 250 
1 250 
2 850 
2 850 
1 600 
1 600 
800 
800 

600 
600 

1 200 
1 200 

1 750 
1 500 
2 500 
1 250 
1 100 
950 

7 000 

tutarı 

10 000 
50 000 
10 000 
50 000 
4 400 

22 000 
1 900 
9 500 
1 400 
7 000 
1 200 
6 000 
2 500 
12 500 
5 700 
28 500 
3 200 
16 000 
1 600 
8 000 

1 200 
6 000 
2 400 
12 000 

273 000 

21 000 
18 000 
30 000 
15 000 
13 200 
11 400 
84 000 

192 600 

465 600 

(1) İşaretli kadrolar 2.5.1961 tarihine kadar muteberdir. 
(2) İşaretli kadrolar 2.5.1961 tarihinden muteberdir. 

( S. Sayısı : 9) 
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B. . M. ödeneğin nev'i 

33 12 Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti 

Görevin cinsi 

Başteknisyen (Y. Müh., 
Müh.) 

» » 
Başteknisyen 

» 
Makina Enspektörü 

» » 
Makina Operatörü 

» » 
» » 
» » 
•» » 
> » 

Âlet Operotörü 
» » 
Makina Tamircisi 

» » 
Fennî Tesisatçı 

» » 
Organizatör 

» 
Maliyet Teknisyeni 

•» • » 
» » 
» » 
,» » 
» » 
> » 
» » 
» » 
> » 

Hesapçı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sürveyan ve Puvantör 
» » 

Mutemet 
» 

d) 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
(D 
(2) 
d) 
(2) 
(D 
(2) 

Kadro 
Aded ücreti 

8 
8 
8 
8 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 
] 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 

1 750 
1 750 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
950 
700 
700 
800 
800 
950 
950 

1 250 
1 250 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
700 
700 
950 
950 

Müd
det 

2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 
2 
10 

Aylık 
tutarı 

14 000 
14 000 
10 000 
10 000 
6 250 
6 250 
2 500 
2 500 
1 100" 
1 100 
950 
950 
700 
700 
800 
800 
950 
950 

2 500 
2 500 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
700 
700 
600 
600 

1 000 
1 000 
1 350 
1 350 
700 

• 700 
1 900 
1 900 

Yıllık 
tutarı 

28 000 
140 000 
20 000 
100 000 
12 500 
62 500 
5 000 
25 000 
2 200 
11 000 
1 900 
9 500 
1 400 
7 000 
1 600 
8 000 
1 900 
9 500 
5 000 
25 000 
1 600 
8 000 
1 400 
7 000 
1 200 
6 000 
1 000 
5 000 
900 

4 500 
1 400 
7 000 
1 200 
6 000 
2 000 
10 000 
2 700 
13 500 
1 400 
7 000 
3 800 
19 000 

(1) İşaretli kadrolar 2.5,1961 tarihine kadar muteberdir. 
(2) İşaretli kadrolar 2.5.1961 tarihinden muteberdir. 
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B. M. ödeneğin, nev'i ıevsi 

?-

* 

» 

» 
Ambar 

» 
» 

» 
» 
» 
?> 

» 
» 

Sağlık 

GÖre viıı 

Memuru 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
* 
» 

cinsi 

Yardımcısı 

Memuru 
Pansumancı 
Müvezzi 

?> 

» 
» 
» 

(I) 
(2) 

(2) 
d) 
(2) 
(I» 
(2) 
( • ' ! 

1 ' > i 

(!) 
(2i 
(D 
(2) 
0) 
(2) 
(1) 
f ° i 
(D 
(2r 
U) 
(2) 

Ade.. 

1 
1 

• > 

•1 

4 
. 2 

•> 

. > 
1 
i 
î 
1 
:; 
.". 
2 
2 
1 
1 

Kadro 
l ücreti 

700 
700 
(100 
000 
r.oo. 
500 
•150 
450 
ı;oo 
000 
500 
500 
•150 
450 
500 
500 
150 
450 
500 
500 
500 
500 

Müd
det 

10 
> > 

10 
• ) 
10 
.) 
10 

10 
2 
10 
>> 
10 
• ) 
10 
•) 
10 
M 

10 

Aylık 
tutan 

700 
700 

1 200 
i 200 
1 500 
1 500 
1 soo 
1 SOO 
J 200 
1 200 
1. 500 
l 500 
450 
450 
500 
500 

i 350 
l 350 
1 000 
1 000 
500 
500 

Yıihk 
tutarı 

1 400 
7 000 
2 400 
12 000 
3 000 
15 000 
3 600 
18 000 
2 400 
12 000 
3 000 
15 000 

900 
4 500 
1 000 
5 000 
2 700 
13 500 
2 000 
10 000 
1 000 
5 000 

136 729 000 

Barem içi 
Avukat 

Doktor 

• ! 
') 
>> 
5 
5 
(i 
10 
i) 

1 500 
1 250 
.1 250 
i 1.00 
950 
800 
700 
G00 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 500 
3 750 
5 500 
4 750 
4 800 
7 000 
3 000 

36 000 
30 000 
45 000 
(56 000 
57 000 
57 600 
84 000 
36 000 

411 600 

174 140 600 

(1) İşaretli kadrolar 2,5.1961 tarihine kadar muteberdi} 
(2) işaretli kadrolar 2,5. 1961 tarihinden muteberdir. 

v S. Sav ısı 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu mazbatası ( 1 9 ) 

T. C< 
Başbakanlık Ankara : 30.11.1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairen 

Sayı: 71/1637-3502 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29.11.1961 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve 
ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Başbakan 
ismet tnönii 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı yatırımlar bütçesi ile gerçekleştirilecek işlere ait 

ÖZET 

DSİ Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı yatırımlar (bütçesine mevzii ödenek ile aşağıdaki hizmet 
terin gerçekleştirilmesi derpiş edilmiştir, 

İT. İstimlâk ve satınalmalar 

B. AL . 

711 istimlâk ve satınalmalar : 
İstimlâk ve gayrimenkul satmalınması giderlerine aidolan ve geçen yıllar bütçelerinde 
mütenazırı bulunmıyan bu fasla 60 000 000 lira ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 
1961 de bu hizmetler için 42 155 000 lira tefrik edilmiştir. Bu miktar hizmetleri kar 
ışılamaktan uzak olmakla beraber ödenek kifayetsizliği dolayısiyle daha fazla aynla 
mamıştır. Bu sebeple 1962 de hakiki ihtiyaçlara ve bütçe imkânlarına göre 60 ıX)0 000 
üra konmuş bulunmaktadır, 

C&8qn»:10) 



Bu ödeneğin sarf yerleri aşağıdaki cetvelde icmal edilmiştir,. 

1000. T.L. 
Diğer 

Bölgeler Barajlar inşaatlar Toplam 

I. ] 
İL 
III. 
IV. 
V. 
VL 
VII 

VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 

XIII. 

3ölgede 
» 
> 
"» 
-» 
% 
.» 
:» 
,» 
y> 

» 
» 
» 

Toplam 

~ 
2 380 

50 
16 400 
4 620 
420 

10 130 

34 000 

•2 430 
9 300 
3 190 
1 800 
l 260 
1 540 

_ 
830 
830 
670 

f 700 
270 

2 180 

26 000 

2 430 
11 680 
3 240 
18 200 
5 880 
1 960 
10 130 

830 
830 
670 

f 700 
270 

2 180 

60 000 

III. Transfer -edilecek yatının, fonları 

İl özel idarelerine : 
Köy içme sulan için il özel idarelerine transfer edilmek üzere bu tertibe 12 000 000 
lira konmuştur. 
7478 sayılı Kanun çıkmadan önce, köy içme sulası, DSİ bütçesine konulup il özel ida 
relerine devredilen ödenekle vilâyetler tarafından yapılmakta idi. Mezkûr kanun köy 
lere içme suyu temini vazifesini esas itiibariyle DSt ye vermekle beraber, köy içme 
sulan programındaki bir kısım işlerin vilâyetlere bırakılması suretiyle vilâyetlerin 
fon faaliyetlerinin devamîna da imkân vermektedir. 
Esasen vilâyetler, senelerden beri bu iğleri yapmakta olmaları itibariyle mevzulara ol 
dukça aşma olmuş ve teşkilâtlanmış bulunduklarından onların bu imkânlarından fay 
dalanılması bir miktar köyün daha suya kavuşmasına yardım edecektir. 
Vilâyetlerin yapaeaklan işler, teknik önemi az olan nisbeten küçük işlerdir. Bunlar 
esas itibariyle DSt köy su işleri programından tefrik edilmek suretiyle vilâyetlere bı
rakılan işler olmakla beraber, bunların kontrol ve murakabesi yine DSt tarafından 
yapılmaktadır. 
Böylece bu işlerden tasarruf edilen elemanlarla teknik önemi daha fazla olan diğer 
bir kısım işlerin ele alınması mümkün olmaktadır. 
Bundan maada, köylünün iş birliğini sağlamak hususunda valilerin otoritelerinden 
faydalanılmak hususu da diğer bir faktör olarak düşünülmektedir. 

6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi : 
Bu fasla teklif edilen 600 000 lira ile yeni bir döner sermayeli isletme kurulması der
piş edilmiştir. 
Bu işletme makina personeli eğitimi için kurulacak eğitim merkezidir. Bu merkezin 
kurulmam için ICA İdaresince mühim yardımlar yapılması kabul edilmiş ve merke 

( a Sayısı • 10} 
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zin döner sermayeli olması hususunda Maliye Bakanlığının muvafakati alınmıştır 
Merkez yalnız DSİ personelinin değil? arzu eden Devlet müesseselerinin makina per 
donelinin eğitimini de deruhte edecektir. 

Etüt ve proje giderleri : 
Bu fasla teklif edilen 30 950 000 lira ile yapılacak işler rkzrt olarak şöyledir 

A) Etüt ve plânlama : 
1. Anadone toplanması : 
a) Harita : 1/5000 mikyasJı 500 000 Ha. arazi ile yine i/5000 mikyaslı .10 000 Ba. 
sahasında baraj rezervuarlarmm haritasının alınması. 
b) Easat : 3 500 aded akım, 375 aded meteoroloji ve kar ölçüleri. 
<0 Toprak ve drenaj : 550 000 Ha. arazi tasnifi, 80 000 Km8 arazi amenajmanı. 
400 000 Ha. drenaj (Bu işlerle ilgili 100 000 aded toprak ve 20 000 aded su numunesi 
üzerinde deneyler.) 
2. İstikşaf : 
a) Havza İstikşafı : 5 aded havzada 
b) Münferit proje istikşafı : 10 aded mevzuda 
o) Münferit ve müteferrik su işleri istikşaf ve plânlamam : 550 aded mevzuda 
d.) Taşkın ve rusubat kontrolü : 94 aded mevzuda 
e) Küçük baraj ve göletler istikşaf ve plânlaması : 50 aded mevzuda 
3. Plânlama ; 
a) Havza plânlaması : 9 aded mevzuda 
b) Münferit proje : 41 aded mevzuda 
e) Taşkm ve rusubat kontrolü : 35 aded mevzuda 
d) Kredi temini için beynelmilel müesseselere proje hazırlattırılmadı ve uzmanlık iş 
I eri : 6 aded mevzuda 

B) Yeraltı suyu .-
f. Hidrojeolojik etüt 50 000 Km*1 sahada 
2. Jeofizik etütleri 11 400 Ha, sahada 
3. İçme ve kullanma suyu etüdü 400 Aded mevzuda 
4. Temel sondajı 9 000 M. tülde 
5. Drenaj ı'i 370 M. tülde 
{>, Araştırma sondajı ; 
Açılacak 180 aded kuyu da 40 000 metre sondaj. 
7. Yeraltı suyu plânlaması : 5 mevzuda örnek sulama tesisleri yapılması ve pompa 
konması ve 24 yerde yeraltı suyu rezer plânlaması yapılması. 

O) Proje : 
1. Barajlar ve hidro - elektrik santrallar 053 050 000 lira keşif bedelli 18 baraj ve 
santral katî projeleri 
2. Sulama ve ıslahlar : 422 300 000 lira keşif bedelli 28 mevzuun katî projeleri 
3. Tesisler : 20 995 000 lira keşif bedelli 18 mevzuun katî projeleri 
4. Yeraltı suyundan sulamalar- Elâzığ Uluova sulaması katî projeleri O mevzu; 

D) Araştırma ve lâboratuvar • 
1. Araştırma modelleri : 6 mevzu 
2. Araştırma lâboratuvarı çalışmaları : Zemin beton, kimya, malzeme, petografi ve 
radyoaktif izotopları lâboratuvar deneyleri : 50 000 deney 

( a Sayı» Î 10) 
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3, G-enei araştırmalar : 
"a) Su yapıları üzerinde araştırmalar : 28 mevzu 
b) Genel araştırmalar : 8 mevzu 
e) Diğer araştırmalar : Dokümantasyon, maliyet analizleri, neşriyat iğleri, filim v<* 
fotoğraf işleri 

-fcl) Doğu kalkınması iskân ve muhaceret projesi . 
1. Köy içme suyu etüt ve proje işleri : 31 aded. 
2. Yeraltı suyu etüdü, araştırma sondajları ve kuyu teçhizi 
3, İstikşaf çalışmaları : 
4, Plânlama çalışmaları : 
.">. Proje çalışmaları : 

VIII - Sosyal sermaye yatırımları w onanın lan 

Sosyal sermaye yatırımları . 
Yapım : 
Bu maddede derpiş edilen 372 850 000 lira ile yapılacak işler özet olarak «öyledir ; 

A) Devam eden işler : 
1. Büyük su işleri : 1 706 379 000 lira ihadc bedeli 57 aded mevzu için 1962 yılında 
212 602 000 lira harcanacaktır. .1961 yılı sonuna kadar bu işlere 865 670 000 lira har 
eanmış olacaktır. Bu 57 aded mevzu büyük projelere dâhil işler olup, bunlar, baraj vt 
santraller sulama, taşkın kontrolü, ve bataklık kurutma inşaatlarıdır. 
J. Münferit ve müteferrik su işleri : 
19 133 000 lira ihale bedelli 9 aded mevzu için i962 yılında 6 853 000 lira ödenmesi 
derpiş edilmiştir. 
1961 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar toplamı 8 280 000 lira olacaktır. 
Bu para ile yapılacak işler büyük projelere dâhil olmıyan işler olup bataklık kurutma 
<ehir koruma bölge ve şube tesisleri ile lâboratuvar binası, ambar ve sundurma inşaat» 
işleridir. 

B) Yeni işler : 
1. İhmale,matuf büyük su işleri, 
2. Yeni büyük su işleri, 
3. Münferit ve müteferrik su işleri. 
4. Taşkın ve rusubat kontrolü, 
5. Yenileme (Rehabilitasyon) işleridir. 
(Personel giderleri de bu tertipte derpiş edilmiştir.) 
Onarım : 
Bu tertibe konulan 29 000 000 lira ile mevcut, tessilerin onarımı, bakım ve işletmeleri 
yapılacaktır. 
ÜSt tesislerinin halihazır bedeli bugünkü rayiçle 3 milyon lirayı aşmaktadır. Bunların 
onarım ve bakımları için asgari olarak % 1,2 hesabiyle 36 000 000 lira tahsis edilmesi 
lâzım ise de bütçe dununu muvacehesinde biraz daha tasarrufa gidilmesi uygun görül 
müştür. 
Köy su işleri : 
Bu bölüme teklif edilen 50 000 lira geçen yıla nazaran 34 700 000 lira fazlalık am el 
mektedir. Bunun sebepleri aşağıda izah edilmiştir. 
t Türkiye'de, mevcut 59 029 köy ve mahalleden evvelce suyu mevcut veya 1960 yılı 

80 000 Ha. sahada 
80 000 Ha. sahada 
80 000 Ha. sahada 
80 000 Ha. sahada 

(S- Sayısı - 10) 
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sonuna kadar suyu getirilmiş köy ve mahallelerin adedi 30 631 olup halen 28 398 köy 
ve mahalle içmo suyundan mahrum bulunmaktadır. Şimdiye kadar nisbeten kolay vt-
ucuz isaleler ele alınmış olduğundan halen susuz bulunan bu köy ve mahallelere su ge
tirme maliyeti 4 000 000 000 lira civarında hesaplanmaktadır. Bu miktara 178 sayıl t 
Kanun gereğince su temin olunacak askerî Garnizonların gideri dâhil değildir. Bu de 
rece muazzam olan problemin halline bir adım olmak üzere 7478 sayılı köy içme suları 
ICanunu çıkarılmış ve konu DSl Genel Müdürlüğünce sistemli bir şekilde ele alınmıştır-
Bunun neticesi olarak geçen yıllarda girişilen sâri taahhütlerin 1962 malî yılına yük 
lediği külfetlerle, yarım kalmış işlerin ikmali için gereken giderler 34 464 000 lira tu 
batındadır. Mütebaki Ödenek artışı da 4 000 000 000 lira portesindeîri köy su işlerinin 
mevcut imkânlar ölçüsünde gerçekleştirilmesine matuf bir programın icabı bulunmak
tadır. 
Ankara kanalisazyonunun yapım ve onarımı : 
Bu bölüme teklif edilen 500 000 lira geçen yıla nazaran 440 000 lira bir fazlalık gös 
termektedir. 
Bunun yegâne sebebi 1961 yılında Ankara'da vâki olan seylap sebebiyle mühim nisbet-
te bozulmuş v<> tıkanmış olan kanalizasyon şebekesinin ıslah ve temizlenmesinin temini 
gayesidir. 

Merkez memurları maaşı : 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlileri ücretli : 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler geçici hizmetleri ücreti : 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla 
m yardımcı personelin ücretleri : 

İlâve olunan 

224 002 
314 000 
244 000 

1 243 000 
57 312 

109 600 

134 000 

2 325 914 
2 325 914 lira fazlalık 263 sayılı Kanunla maaş ve ücretlere yapılan % 20 nisbetindp-
M zamdan ileri gelmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Bu faslm bütün maddelerine bir ilâve yapılmamıştır. Gecen yılın tahsisatı aynen 
teklif edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayıh Kanunun o nei maddesi gereğince ödenecek parn 
mükâfatı : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
5434 sayılı Kanım gereğince T. C. Emekli Sandığıma yapılacak ödemeler : 

tlâve olunan 

% 6,5 emekli ve % 25 giriş kesenek 
leri ile artış farkı . 149 996 
% 1 ek karşılıkları : 20 250 
Sandık yönetim masrafları : 4 283 

174 529 

( a &a&m : 10.) 
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1.74 529 lira fazlalık 263 sayılı Kanunla maa§ ve üeretler© yapılan zamdan müte
vellittir. Bu faslın 13 ve 15 nci maddelerindeki tahsisat gecen senenin aym oiar&i. 
teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı ; 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Kasa tazminatı : 
Geceli yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir, 

Merkez büro giderleri ; 

Vilâyetler büro giderleri 
Bu iki fasıldaki tahsisat, ge$m yılın aynıdır. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Kira bedeli 
tlâve olunaaa 

914 000 
900 000 

1 814 000 
Bu fasılda müşahede olunan 1 »14 000 lira fazlalık kira bedellerinin şimdiye kadar 
yatırım bütçesinden ödenmekte ikerı bu yıl oradan çıkarılarak buraya naklinde» 
ileri gelmektedir . 

Giyecekler . 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir 

Harcırahlar . 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

4598 sayılı ve 7351 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi vr> harcırahlar ile teç
hiz vo tekfin masrafları ~ 

îlâve olunan 

i 500 
t 000 

5 500 

Bu tertibin her iki maddesinde ceman 5 500 lira artış, 'hasta memurların ilâç ve te
davi ımasraflanm 'karşılamak için teklif edilmiştir. Merkezde 145, vilâyetlerde ise 
375 memur vardır. Teklif olunan tahsisatla memur adedi mukayese edildikte 1962 yılı 
\ew teklif olunan tahsisatın samimî bir rakam olduğu müşahede edilir. 

Merkez . 
Vilâyetler 

Merkez 
Vilâyetler 

( a Sayısı; 10) 



403 

407 

419 

425 

450 

Temsil masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Mahkeme -masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Yabancı memleketlerde okuyan halen 15 öğrenci vardır. Millî Eğitim Bakanlığı ile 
yapılan temas neticesinde her öğrenci için bulundukları memleketlere göre tesbit 
edilmiş bulunan masraflar ve verilecek ücretlerin hesabı aşağıda arz edilmiştir : 

Amerika Almanya Holânda îtalya 

Aylık 
Ek ödenek 
öğretim masrafı 
Sömestr üç. tet. tedavi 

15 360 10 465,44 
960 670,74 

6 720 5 056,00 
4 160 5 120,00 

14 950,08 
638,00 

4 330,00 
3 200,00 

11 177,28 
638,80 

4 330,00 
3 200,00 

27 200 21 312,18 23 118,08 19 286,08 

[Beher 
öğrenci Gideceği öğrencinin bir 

adedi memleket yıllık masrafı Tutarı 

2 
6 
2 
5 

Amerika 
Almanya 
Holânda 
îtalya 

27 200 
21 313 
23 118 
19 286 

54 400 
127 881 
46 230 
96 430 

15 324 941 
(Beyanı 

324 941 
187 158 

137 783 

1962 yılı teklifi 
1961 yılı bütçesi 

Üniversite ve yüksek okullarda okutturulacak öğrencilere verilecek burslar : 
DSÎ Genel Müdürlüğü namına burs alan 55 öğrenci vardır. Beher öğrenciye ayda 250 
lira burs verilmekte ayrıca kaydiye hare ve buna benzer diğer masrafları için mak-
tuan senede her öğrenciye 50 lira ödenmektedir. 

5 5 X 2 5 0 X 1 2 = 
55 X 50 == 

165 000 
2 750 

167 750 
118 250 

49 500 

(S. Sayıca : 10) 
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451 Yayım ve tanıtma giderleri : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği rnasrafDar : 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 

Âzası bulunduğumuz derneklerin aidatlarını karşılamak üzere geçen yılın tahsisatı 
14 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

458 Fuar ve teşhir masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

476 Kurs masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

501 G-eçen yıl borçları : 
Geçen yılların tatbikatı bütçeye konulmuş bulunan 10 000 lira tahsisat kâfi gelme
mekte ve senenin hemen ilk haftasında aktarına teklifi mevcudiyeti hâsıl olmakta
dır. Bu sebeple geçein yılın tahsisatı 40 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

505 Hükme bağllı borçlar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

653 DSÎ Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemlerinin Biriktirme Sandığına yardım, 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
II. İstimlâk ve satmalmalar : 

711 istimlâk ve satmalmalar : 
Geçen yıl bütçesinde mütenazırı buluıınııyan bu fasıla ilgili hizmetler için ge
cen yıl harcanan 42 155 000 liraya mukabil bu yıl bu fasla 17 845 000 lira fazla
sı ile 60 000 000 lira konulmuştur. 
Ele alınmış bulunan su işleri ile Apa, Mamasın ve Seyitler barajlarının göl saha
larına ait istimlâkler tahsisat artışının başlıca sebebidir. 
III . Transfer edilen yatırım fonları : 

722 , il özel idarelerine 12 000 000 lira. Geçen yıl mütenazırı bu fasılla ilgili hizmetler 
için vilâyetlere nakdî ve aynî olarak ceman 12 800 000 liralık yardım yapılmıştır. 

724 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak, işletmeler döner sermayesi, 
geçen yıl mütenazırı bulunan fasıldaki 100 000 liraya nazaran 500 000 lira faz
lası ile 600 000 Mra konulmuştur. 
Bu tahsisatla Amerikan yardımından da faydalanılarak teşkil edilen döner ser
mayeli makina eğitim merkezinin sermaye ihtiyacı karşılanacaktır. 
V. Etüt ve proje : 

741 Etüt ve proje giderleri : 
Geçen yıla nazaran 15 950 000 lira ile 30 950 000 lira konulmuştur. Bu fazlalık, 
etüt hizmetlerine daha fazla yer- verilimesinden ve geçen yıl başka tertipte derpiş 
edilen yeraltı suyu faaliyetlerinin bu bölüme ithal edilmesinden ileri gelmektedir. 
VIII. Sosyal sermaye yatırımları ve onarmalar : 

(S. Sayısı : 10) 



— 11 — 
B. M. 

785 Sosyal sermaye yatırımları : 
10 Yapım - Geçen yıl mütenazırı olan hizmetler için harcanan miktara nazaran 15 945 122 

lira fazlası ile 372 850 000 lira konulmuştur. 
Bu tahsisat geçen ve evvelki yıllarda taahhüde bağlanmış olan büyük ve münferit 
su işleri ile yeniden ele alınacak ayni mahiyetteki işlerin ve hidro - elektrik sant
rallerin inşaatına sarf edilecektir. 

20 Onarım - Geçen yıl mütenazırı olan hizmetler için sarf edilen tahsisattan 2 492 000 
lira noksanı ile 29 000 000 lira konulmuştur. 

787 Köy sn işleri : 
Geçen yıl mütenazırı bulunan fasıldaki tahsisata nazaran 25 000 000 lira fazlası ile 
50 000 000 lira konulmuştur. 

789 Ankara kanalizasyonu yapım ve onarımı : 
Geçen yıla nazaran 440 000 üra fazlası ile 500 000 lira konmuştur. Bu artışın 
sebebi, Ankara'da vukubulan seylâp dolayısı ile kanalizasyon şebekesinin büyük 
ülçüde ıslaha muhtaç bir duruma gelmesidir. 
IX. Makina ve teçhizat satmalınması ve onarımı : 

791 Taşıt satınalınm'ası ve onarımı : 
Geçen yıl mütenazırı olmıyan bu fasılla ilgilli hizmetler için geçen sene yapılan har
camalara nazaran 1 300 000 lira noksanı ile 11 000 000,lira tahsisat konmuştur. 

792 Makina ve teçhizat satmalınması ve onarımı : 
Geçen yıl mütenazırı bulunmıyan bu fasla ilgili olarak geçen sene yapılan harcama
lara nazaran 1 750 000 lira noksanı ile 35 000 000 lira tahsisat konmuştur. 
X. Yatırım hizmetleri geçici görev yolLuğu : 

801 Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu 6 000 000 lira. 
Geçen yıl mütenazırı bulunan fasla nazaran 3 000 000 lira fazlası ile konmuştur. 
Bu artışın sebebi geçen yıl tahsisat kifayetsizliği dolayısı ile harcırah verilemiyen 
topoğraf, şoför, köy içme suyu teknisyeni gibi personele harcırah verilmesi sure
tiyle hizmetlerin aksamadan ifasını sağlamak lüzumudur. 
XI. Borçlar : 

811 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istikrazı faiz, 
itfa ve umumi masrafları. 
Bu fasla Merkez Bankasınca düzenlenen itfa plânına uygun olarak 2 376 550 lira 
konulmuştur. 

812 5977 sayılı Kanunla tasdik edilen 'anlaşma gereğince temin olunan 25 200 000 dolar
lık kredinin faiz, itfa ve umumi masrafları. 
Bu fasla, Merkez Bankasınca düzenlenen itfa plânına uygun olarak 17 512 360 lira 
konulmuştur. 

1 İşletme müesseselerinden alınacak varidat fazlaları : 
Geçen yılın varidatı göz önünde bulundurularak 1962 yılı varidatı 250 000 lira tah
min edilmiştir. 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri : 
1 Devredilen tesislerden veya ortaklıklardan alınacak bedel ve paylar : 

5 milyon lira tahmin olunmuştur. . &•"•" 
2 Hidro - Elektrik tesislerinden elde edilecek gelir : 

Demirköprü, Kemer ve Hirfanlı Hidro - Elektrik santrallerinden üretilen ve Etibank 
tarafından satılan enerji karşılığı olarak mezkûr müesseseden bu yıl 20 000 000 lira
nın tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

( S . Sayısı : 10 ) 
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işletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri : 
6 000 000 lira 1959 - 1960 yıllarına ait hakiki tahsilat göz önünde bulundurularak 
1962 yılı varidatı 1 000 000 iira teklif edilmiştir. 
Menkul satış, gayrimenkul satış ve kira bedelleri ; 
500 000 lira geçen yılların tahsilatı nazarı itibara alınarak 1962 yılı varidatı 350 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. "• 
Mütaalıhtlerden alınacak gecikme eczası vesair iazminat ve imitaahhitlerin ıra! 
kaydolunan teminat paraları : 
1 000 000 lira tahmin edilmiştir. 
Mütaahlütlere verilecek makina, alet, ve edevat, depo ve arazi kira bedelleri : 
Oeçcıı yılların tahsilatı göz önünde bulundurularak 8 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Teberrular, lâboratuvar- tahlil ücretleri çeşitli varidat : 
2 500 000 lira gecen yıllardaki tahsilat göz önünde bulundurularak 1962 yılı varidatı 
1 250 000 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 
Devlet bütçesinden yapıiacak yardımlar : 
Yatırımlar dışı giderle' için verilenler : 
1962 yılı (A/ l ) cetvelinin tutarı 28 071 226 liradır. Muhammen varidat tutarı ise 
46 750 000 lira olduğundan yatırım dışı giderler için ödenek teklif edilmemiştir. 
Yatırımlar için verilenler : 
560 988 910 liradır. Varidat fazlası 18 678 774 lira tenzil edildikten sonra yatırımlar 
için 542 310 136 lira teklif edilmiştir. 
Eski yıllardan devreden nakit : 
3 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

(S, Sayısı ; 10 } 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 15. i . 1962 

Esas No. 1/9 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı Bakanlar Kurulunca 29 .11.1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 .11.1961 tarihli 
ve 71/1637-3502 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı Bayındırlık Bakanı, Devlet Su 
işleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Raportörlerin raporu okunduktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyeti hakkında mütalâalar 
serd edildi ve sualler soruldu. 

Gerek Bakan ve gerekse ilgililer tarafından serd edilen mütalâalara ve sorulan suallere ce
vaplar verildikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi. 

Genel Müdürlüğün 1962 yılı cari giderlerim gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nazaran 4 561 226 lira fazlasiyle 28 071 223 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere mevzu ödenekler incelenince konulmuş olan ödeneklerin hizmetlerin ifa
sında yeter derecede olduğu ve hizmetlerin aksamadan yürütüleceği kanaatine varılarak (A/l) 
işaretli cetvel yekûnu Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. * 

Genel Müdürlüğün yatırım giderlerini ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran 85 123 910 lira fazlasiyle 627 988 910 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerin müzakeresi sırasında raportörlerimizin raporunda da belirtildiği gibi 
1962 yılı bütçesinin bu seneki hususiyetleri icabı olarak Devlet Plânlama Dairesinin tavsiyeleri üze
rine bâzı ödeneklerin sarf şekilleri yeni esaslara bağlandığından bölümler arasında gerekli zam ve 
tenziller yapılmıştır. 

Bu maksatla 741 nci etüt ve proje bölümüne 26 790 000 lira ilâve, 785 nci sosyal sermaye yatı
rımları bölümünün 10 ncu yapım maddesinden 57 000 000 lira tenzil, 20 nci onarım maddesinden 
5 000 000 lira tenzil, 791 nci taşıtlar satmalımı ve onarımı bölümüne 10 000 000 lira ilâve ve 792 nci 
makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı bölümüne de 25 210 000 lira ilâvesi uygun görülmüş (R) 
formülünde de gerekli tadiller yapılmıştır. 

801 nci yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu bölümünden geçen yılların tatbikatı da göz 
önünde bulundurularak 2 000 000 Uranın tenzili muvafık görülmüştür. 

787 nci köy içme suları bölümü üzerinde cereyan eden müzakere esnasında köylerimizin bir an 
evvel içme suyuna kavuşturulması komisyonca müttefikan arzu edildiğinden bu bölüme konulan 
ödeneğin de gayrikâfi olduğu nazara alınarak bölüme 16 671 000 lira ilâve edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenzillerle (A/2) işaretli cetvel yekûnu Hükümet teklifine nazaran 14 671 000 
lira fazlasiyle 642 659 910 lira olarak kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde kendi kaynaklarından elde edilen 
miktarların tahminlerinin yerinde olduğu görülmüş (A/2) işaretli cetvelde yapılan ilâvenin karşı
lığı olan 14 671 000 lira 8 nci Devlet bütçesinden yapılacak yardım bölümüne ilâve edilmek sure-
tiyle (B) cetveli yekûnu da komisyonumuzca 670 731 136 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

(A/2) ve (B) cetvellerinde yapılan değişiklikler tasarının 1 nci ve 2 nci maddelerine aksettiril
mek üzere tadilen, diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçe kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyîe birlikte 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Sözcü 
Ankara 

t. Seçkin 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Tabiî Üye 
Söz hakkım baki. 

H. Tunçkanat 

Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

N. Ağırnaslı 

Amasya 
Macit Zeren 

Ankara 
M. Ete 

Artvin 
S. O. Avcı 

Balıkesir 
F. îslimyelî 

Balıkesir 
K. öztaş 

Bursa 
/. S. Çağlıyangü 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

îmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Savacı 

Hatay 
Ş. İnal 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

A. Oğuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Konya 
Muhalif 

Söz hakkım mahfuz. 
/. Baran 

Konya 
M. Kılıç 

İmzada bulunamadı 

Konya 
B. Özal 

Konya 
C. Yılmaz 

Maraş 
E. Kaplan 

Maraş 
A. Karaküçük 

Muğla 
T. Şahin 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
N. Bayar 

Sakarya 
T. Kapantı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. C. Sungur 

t. H. Akdoğan 

(S. Sayısı : 10 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ i 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı büt
çe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su îtleri Genel Müdür
lüğü 1962 yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağh (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 28 071 226 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 627 988 910 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 656 060 136 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine çiren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir, 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan- | 
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile T. B. M. M. ne sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten; I 

(S. Sayısı 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 28 071 226 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 642 659 910 lirU ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 670 731 136 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

: 10 ) 
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Hû. 

1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha 
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ba
kiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık bakanları yürütür. 

Başbakan V a rd ı n ı e i s ı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

.1. Doğan 
Devlet Bakanı 

.V. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sanca/r 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Giirsan 
(iiimrük ve Tekel 

Bakanı 
S. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
(J. Akyar 

Sanayi Bakanı 
E. (Jclikbaş 

Başbakan 
/. İ7iönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. Ökiem 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlıı 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakan t 

C. Orai 
Çalışma Bakanı 

B, Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

B. K3 

tmar ve İskân Bakanı 
M, Güven 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDEI 9. 

MADDÎS 10. 

Aynen kabul edilmiştir. 

Aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayıaı ,- 10) 
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A / l CETVELİ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

ikinci lı i mm - Personel 
(liderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
11 Merkez menmrliarı maaşı 1 636 998 1 861 000 
12 Vilâyet memurları maaşı 3 468 000 3 782 000 
21 Merkez memurları açık 

maaşı 1 1 
22 Vilâyet memurları açık 

maaşı 1 1 

Ücretler 
1! Merkez hizmetlileri ücreti 3 430 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 9 320 000 

3 674 000 
10 563 000 

1 861 000 
3'782 000 

1 

Bölüm toplamı 5 105 000 5 643 002 5 643 002 

3 674 000 
10*563 000 

Bölüm toplamı 12 750 000 14 237 000 14 237 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti * 236 688 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 551 400 

Bölüm toplamı 788 088 

204 Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 788 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

1.1 Merkez memurları çocuk 
zammı 10 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 41 000 

,(S. Sayısı: 10) 

294 000 

661 000 

955 000 

922 000 

10 000 

41 000 

294 000 

661 000 

955 000 

922 000 

10 000 

41 000 
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B. M. 

21 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurlan doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurlan ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

için 
Komisyonca 
kabul 

L 
edilen 

İra 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü-

«, kâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince 

T. O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-

1 500 1 500 1 500 

210 
218 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 

İkinci kısmı toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 

1 142 204 
178 550 
25 000 
15 000 
4 000 

1 364 754 

4 200 
36 000 

20 902 642 

1 500 
6 000 
5 000 

15 000 

1 292 200 
198 800 
25 000 
19 283 
4 000 

1 539 283 

4 200 
36 000 

23 403 085 

1 500 
6 000 
5 000 

15 000 

1 292 200 
198 800 

25 000 
19 283 
4 000 

1 539 283 

4 200 
36 000 

23 403 085 

1 500 
6 000 
5 000 

15 000 

(S. Sayısı: 10 ) 



— 19 — 
1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

22 000 
27 000 

76 500 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 000 

72 000 

22 000 
27 000 

76 500 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 00O 

72 000 

22 000 
. 27 000 

76 500 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 000 

72 000 

Basılı kâğıt ve defterler 7 500 7 500 7 500 
Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 37 500 37 500 37 500 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 

21 
22 

11 
12 

ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

40 000 
0 

40 000 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

954 000 
900 000 

1 854 000 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

954 000 
900 000 

1 854 000 

Giyecekler 50 000 50 000 50 000 
Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetli

lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve başka gider
leri 45 000 45 000 45 000 

20 000 
20 000 
33 750 

20 000 
20 000 
33 750 

20 000 
20 000 
33 750 

.( S. Sayısı : 10 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

6245 sayılı Kaımnun 49 ncıı 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

1961 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

35 000 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

35 000 35 000 

Bölüm toplamı 153 750 153 750 153.750 

4598 ve 7351 sayılı Kanun 
geregiaıce ödenecek tedavi 
giderleri ve yolluklariyle teç
hiz ve tekfin giderleri 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

tîeüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

6 000 
6 000 

12 000 

659 250 

-

12 000 

10 000 
20 000 

7 500 
10 OCK) 

17 500 

2 478 750 

12 O0O 

10 000 
20 000 

7 500 
10 000 

17 500 

2 478 750 

12 000 

10 000 
20 000 

Bölüm toplamı 30 000 

Mahkeme giderleri 750 000 
Ecnebi memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 187 158 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 118 250 

30 000 

750 000 

324 941 

167 750 

30 000 

750 000 

.324 941 

167 750 

(S, Sayısı : 10) 
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Ödeneğin çeşidi 

Yayın ve tanıtma giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 
Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
Konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
7 000 

12 000 

340 000 

10 000 

67 500 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
7 000 

12 000 

340 000 

24 000 

67 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
7 000 

12 000 

340 000 

24 000 

67 500 

Bölüm toplamı 77 500 91 500 91 500 

Fuar, sergi ve teşhir gider
leri 
Fuar genel giderleri 5 000 5 000 5 000 
Sergi ve teşhir giderleri 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 8 000 8 000 8 000 

Kurs giderleri 200 000 200 000 200 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 734 908 1 936 191 1 936 191 

Beşinci kısım - Borçlar * 

Geçen yıl borçlan 10 000 50 000 50 000 
Eski yıllar borçlan 
1957 - 1960 yılları borçlan 3 000 3 000 3 000 
1928 - 1956 » » 200 200 200 

Bölüm toplamı 3 200 3 200 3 200 

( S. Sayısı : 10 ) 
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B. M, ödeneğin çeşidi 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

140 000 

153 200 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

140 000 

193 200 

140 000 

193 200 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 DSİ Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemlerinin 
Biriktirme Sandığına yardım 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 60 000 60 000 60 000 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

60 000 

20 902 642 
659 250 

1 734 908 
153 200 

60 000 

23 510 000 

60 000 

23 403 085 
2 478 750 
1 936 191 

193 200 
60 000 

28 071 226 

60 000 

23 403 085 
2 478 750 
1 936 191 

193 200 
60 000 

28 071 226 

(S. Sayısı : 10) 
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A/2 - CETVELİ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

U - istimlâk ve satınalmalar 
711 İstimlâk ve satınalmalar 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

787 

42 155 000 60 000 000 60 000 000 

722 
724 

741 

785 
10 
20 

İl özel idarelerine 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletme döner sermayesi 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje 

VII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve onarımlar 

Sosyal sermaye yatırımları 
Yapım 
Onarım 

Bölüm toplamı 

4 700 000 

100 000 

15 000 000 

356 9-04 878 
31 492 000 

388 396 878 

12 000 000 

600 000 

30 950 000 

372 850 000 
29 000 000 

401 850 000 

12 000 000 

600 000 

57 740 000 

315 850 000 
24 000 000 

339 850 000 

Köy su işleri 
789 Ankara kanalizasyon onarı

mı ve yapımı 

20 300 000 50 000 000 66 671 000 

60 000 500 000 500 000 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve onarımları. 

791 Taşıtlar satmalımı ve ona
rımı 12 300 000 

792 Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 36 950 000 35 200 000 

11 000 000 21 000 000 

60 410 000 

(S. Sayısı: 10) 
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Ödeneğin çeşidi 

X - Yatırım hizmetleri 
geçici görev yolluğu 

Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 

XI - Borçlar 

6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 
% 5 faiz karşılığı 
İ tfa karşılığı 
Ghenıe] giderler 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 

3 000 000 

1 750 500 
1 210 000 

500 

2 387 000 

1962 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 000 

1 116 050 
1 260 000 

500 

2 376 550 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 000 

1 116 050 
1 260 000 

500 

2 376 550 

5977 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşma gereğince 
temin olunan 25 200 000 do
larlık kredi 
Faiz karşılığı 
îtfa karşılığı 
G-enel -giderler 

9 348 486 
S 167 635 

1 

8 955 789 
8 556 570 

1 

8 955 789 
8 556 570 

1 

Bölüm toplamı 17 516 122 17 512 360 17 512 360 

Yatırımlar toplamı 542 865 000 627 988 910 642 659 910 

(S. Sayısı : 10 ) 
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B - CETVELİ 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
(Mirin çeşidi Lira Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat 100 000 250 000 250 000 
Tesis ve ortaklık gelirleri 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak be
del ve paylar 1 500 000 5 000 000 5 000 000 
Hidro - Elektrik tesislerin
den elde edilecek gelirler 13 000 000 20 000 000 20 000 000 

Bölüm toplamı 14 500 000 25 000 000 25 000 000 

İsletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman 
ve işletme ücretleri 5 000 000 6 000 000 6 000 000 
Menkul satış, eravrimenkul 
satış ve kira bedelleri 150 000 500 000 500 000 
Mütaahitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazminat 
ve mütaahhitlerin irat kay
dolunan teminat paraları 100 000 1 000 000 1 000 000 
Mütaahhitlere verilecek ma-
kina, alet ve edevat depo ve 
arazi bedelleri 4 000 000 8 000 000 8 000 000 
Teberrular, lâboratuvar tah
lil ücretleri, çeşitli varidat 1 250 000 2 500 000 2 500 000 
Devlet bütçesinden yapılacak 
vardım 
Yatırımlar için 538 775 000 609 310 136 623 981 136 
Eski yıllardan devreden na
kit 2 500 000 3 500 000 3 500 000 

GENEL TOPLAM 566 375 000 656 060 136 670 731 136 

( S. Saym : 10) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve baş'ka gelirlerin 
dayanakları 

* 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

25 . 1 2 . 1953 

ö z e t i 

6200 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifele
rine dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

D. Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
Hemşire 
Daktilo (Dil bilir 

» » » 
Daktilo Steno 
Servis Şefi 

Dosya ve Evrak Şefi 
Memur 

Dosya ve Evrak Memuru 
» » » 

Gönderme Memuru 
îdare Memuru 
Kütüphane Memuru 
Tevzi Memuru 
Doktor 
Tashihçi 

D - CETVELİ 
Aded Ücret j D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 
1 
2 
1 
1 
2 

34 
6 

10 
2 
3 
1 
1 

16 
8 

14 
13 
4 

29 
64 
72 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

450 
700 
950 
100 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
250 
100 
950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
600 
400 
500 
500 
600 
300 
300 
600 
500 

Teksir Memuru 
Santralci 
Dağıtıcı 
Ozalitçi 
Başhademe 

» » 
Hademe 

Bekçi 

Avukat 
» 

Başmontör veya Başmakinist 
» » » 

Montör veya Makinist 
Kaloriferci 
Usta 

» 

Şoför 

Bahçıvan 
» 

Daktilo 

1 
1 
4 
2 
4 
1 
30 
1 
9 
22 
2 
6 
4 
o 

407 

3 
2 
3 
15 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
3 
10 
5 
1 
2 
32 
55 

450 
450 
450 
450 
350 
300 
300 
250 
200 
300 
200 

1 250 
950 
800 

950 
800 
700 
400 
500 
400 
350 
300 
500 
450 
400 
350 
300 
400 
300 
600 
500 

( S. Sayısı : 10 ) 



Memuriyetin nev'i 

Daktilo 

Servis Şeiii 

Memur 

Tahsildar 

» 
Doktor 
Santralci 

— 27 -
Aded Ücret D. 

B. M. 

203 

204 

11 
12 

81 
5 
5 

10 
41 
22 
37 
56 
87 

112 
57 

260 
8 
8 

10 
20 
10 
10 

450 
400 
350 
300 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
350 
300 
300 
300 
250 

Memuriyetin nev'i 

6 Dağıtıcı 
Odacı 
Bekçi 
Sürveyan 

» 
» 

» 
İ ş ç i 

» 

Bekçi 
> 

Hademe 
» 

Avukat 
» 

E - CETVELİ 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı personelin ücretleri 

Aded 

10 
170 
215 
10 
10 
7 
9 
5 
10 
10 
18 
10 
15 
5 
10 
2 
2 
0 

Ücret 

400 
300 
300 
600 
500 
400 
350 
300 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
200 

1 250 
1 100 
950 

1511 

G - CETVELİ 
Kanun No. 

6200 

5478 ] 
5977 | 

297 \ 
178 J 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 37 nci maddesi 

Gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişilmesi hakkındaki kanunlar 

( S. Sayısı : 10 ) 



Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Yük. Müh., Müh. 
Me. (îh. Mv.) 
Yük. Müh., Müh. 
Me 
Yük. Müh., Müh. 
Me. 
Yük. Müh., Müh. 
Me. 
Memur 
Memur 
Yük. Müh., Müh. 
Me. 
Yük. Müh., Müh. 
Me. 
Memur 
Mütercim 

veya Fen 

veya Fen 

veya Fen 

veya Fen 

veya Fen 

veya Fen 

TAŞRA 

Şube Baş Mühendisi (Yük. 
Müh.) (İh. Mv.) 
Yük. Müh., Müh, veya Fen 

L 

Aded 

L 

5 

9 

9. 

1 
1 

2 

• > 

!. 
1 

31 

5 

10 

— 28 — 
- CETVELİ 

Aylık 

950 

700 

600 

500 
400 
350 

800 

500 
400 
soo 

I 100 

700 

D. Memuriyetin nev'i 

Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Me. 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Me. 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Me. 
Yük. Müh., Müh. veya Fen 
Me-
Ressam 
Ressam 
Memur 
Mesul Muhasip 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 
Muhasebe Memuru 
Muhasebe Memuru 
Veznedar 
Veznedar 
Sulama Mütehassısı 
mat Müh.) 
Sulama Mütehassısı 
raat Müh.) 
Sulama Mütehassısı 
raat Müh.) 

(Y. Zi-

(Y. Zi~ 

(Y. Zi-

Aded 

7 

24 

19 

15 
2 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

1 

2 

2 

112 

Aylık 

800 

500 

450 

400 
500 
400 
400 
600 
500 
500 
450 
400 
500 
450 

950 

800 

700 

(S. Sayısı : 10 ) 



DEVLET SU ÎŞLERt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cinsi 

St. Wg. (4X2) 
» 
» 
» 
ı> 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı (4X2) 
» 

Arazi kaptıkaçtı (4X4) 
» 

» 
» 

» 

» 
» (Logmas.) 

Pick-Up (4X2) 
» 
» 
» 

» 

Markası 

Dodge 
Ford 

» 
» 

Hudsoıı 
» 

Chevrolet 
» 

Plymouth 
Wolks wagen 
International 

» 
Willys 

» 
» 

» 

» 
» 

Commer 
Dodge 
Ford 

» 

Chevrolet 

Satmalma 
tarihi 

1955 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1960 
1954 
1960 
1960 
1958 
1947 

1952 
1953 

1953 

1959 
1957-60 

1954 
1954 
1946 
1954 

1960 

Bedeli 
T.L. 

102 366 
16 688 
34 860 
52 291 
21 331 
10 663 
14 000 
50 000 
14 653 
35 350 

283 514 
330 053 
18 160 
9 080 
9 500 

19 000 
95 000 
57 000 

1 007 000 
50 000 
90 240 
11 000 
15 500 
75 475 
20 304 
40 608 

1 000 000 

1.3.1961 den 
sonra servis 

harici edi
len taşıtlar 

z 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

2 

— 
1 

2 

— 
— 

1 
_ 
— 

4 

1.3.1961 den 
sonra ser
vise giren 

taşıtlar 

K 
ma 

t 



Cinsi 

Pick-Up (4X2) 
» 

» 
» 
» 
» 

Pick-Up (X2) 
Arazi Pick-Up 

> 

» 

» 

» 
» 
» 
» (Makinist) 
» (Drenaj) 

Arazi Pick-Up 

Yangın sön. otosu 

Paneller 
» 
» 
» 

Hasta Nak. Otostı 
Hasta Nak. Otosu 

Markası 

Studebaker 
Commer 

Hanomag 
Renault 
Commer 
Dodge 
International 

» 
Willys 

•» 

» 

Dodge (Pw.Wg.) ' 
Willys 

» 
International 

» 
» 

Hotchkiss Willys 

Chevrolet 
Ford 
Renaulut 
Wülys 

•» 
Wolks wagen 

Öatınalma 
tarihi 

1953 
1955 

1954 
1956 
1955 
1960 
1960 
1958 
1951 

1954 

1955 

1955 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 

1953 

1953 
1960 
1953 
1953 
1954 
1960 

[Bedeli 
T.L. 

29 500 
12 000 
36 000 
24 523 
40 337 
13 000 

192 018 
1 972 494 

348 820 
8 999 

44 993 
48 000 

480 000 
57 345 
68 814 
77 705 
47 156 

7 457 500 
278 718 
108 908 

1 500 000 

7 377 
14 754 
5 000 

138 000 
22 628 
16 500 
55 500 

164 250 

1.3.1961 den 
sonra servis 
harici edi
len taşıtlar 

3 
1 

2 
4 

— 
— 
— 
— 

1 

4 

5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

— 
— 
2 
1 

— 
— 

1.3.1961 den 
sonra ser
vise giren 
taşıtlar 

54 

K 
ma 

t 
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(S. Sayısı : 10) 



Cinsi 

Sabit karisörlii kam
yon (4X2) 

» 
» 

» 

» 
» 
> 

» 
» 

Sabit karisörlii kam
yon (4X4) 

Kamyon 

Markası 

Austin (Diesel) 
International 
Fordson Thames 

Commer 

M.A.N. 
International 
Mack 

Sonraa 
Bussing 

Renault 

Satınalma 
tarihi 

1955 
1954 
1950 

1955 

1954 
1954 
1954 

1954 
1960 

1954 

1961 

Bedeli 
T.L. 

10 700 
13 000 
5 400 

21 601 
24 130 

168 910 
77 606 

115 361 
44 601 

133 916 
182 059 

7 011 084 

23 451 
23 451 

1 700 000 

1.3.1961 den 
sonra servis 
harici edi
len taşıtlar 

1 
— 
1 

1 

__ 
— 
1 

-_ 
— 

• • > 

2 

_ 

1.3.1961 den 
sonra ser
vise giren 

taşıtlar 

26 

K 
ma 

t 
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E - CETVELİ 

Grenel Ibütçede mü/tenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü bu ıbüfoçe için <ie uygulanM*. 

B. M. 

218 Kasa tazminatı: 
7598 sayılı Kanunla DSÎ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıy
met muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür ve muavinleriıyle mesul muhasiple
rin kasa tazminatları bu tertipten ödenir. , 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
Mahlkemel<ere ve icra daire'lerine ödenecek borç, resim, vergi ve her türlü masraflar 
bu Itertipten ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Lüzulm görülen hailende tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar 
ile hakem ve ilân ücretleri, delil tesbiti ve ibilirikişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalar
dan ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yiüklenen mahlketme masrafları ve bu mevzu
ların gerektirdiği (her türlü giderler. 

476 Kurs masrafları: 
Umumi bütçenin (R) formülünün 476 nci kurs giderleri faslında yazılı giderlerle 
yurt içinde Iterttibedilecek mahallî veya beynelmilel seminerlere iştirak edeceklerin 
yolluklariyle bu seminerlerle ilgili program, broşür, rapor ve ısairenin talb'ı giderleri 
bu Ibölülmden ödenir. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin Itertübi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması 
hasefbiyle mevcult tertibinden veya geçen ve eski yıllar borçları Itentiplerinden öde-
nemiyen hükme bağlı borçlarla 6200 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince sulh 
yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen karşılıksız borçlar ve (bütçede tertibi 
bulunmıyan sair hükme bağlı borçlar bu tertipten ödenir. 

YATERIMLAB 

Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1962 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
cetvelindeki ilgili esaslar uygulanır. Ayrıca sosyal sermaye yatırımlarının mütemmi
mi mahiyetinde olan bina, lojman, tamirhane ve benzeri binaların yapım ve onarımı 
masrafları da 785 nci bölümden ödenir. 

( a Sayım: 10) 
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Taşıtlara ait (&) Cetveli 

Taşıtın cinsi 

Arazi binek otosu 4 X 4 
Pikap şehir içi 4 X 2 
Pikap arazi 4 X 4 
Kamyon 7 ton dizel 

Toplanı 

Bedeli 

800 000 
350 000 
900 000 

1 250 000 

3 300 000 

Hangi 
bölümden 
ödeneceği 

791 

Hangi hizmetlerde kullanılacağı 

DSİ Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
» » » » 
.» » » » 
» » » » 

Pikap arazi ve arazi 
binefe 4 X 4 1 000 000 787 Köy suları için 

( S. Sayısı: 10 ; 
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E - CETVELİ 

1961 yü% merkez (E) cetveli 

B. M. Ödeneğin 

203 11 Merkez geçici 
1er ücreti 

nev'i 

hizmetli-

Görevin cinsi 

Teknisiyen (Yük. Müh., 
Memur 

» 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 

Doktor (Barem içi) 

A 

, Müh.) 

ded 

3 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
4 
3 

28 

Beheri 
Lira K. 

1 750 
800 
700 
600 
500 
400 
600 
500 
700 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K 

63 000 
28 800 
25 200 
21 600 
24 000 
4 800 

28 800 
24 000 
25 200 

245 400 

263 sayılı Kanunla yapılan zam 49 000 

294 400 

203 12 Taşra geçici hizmetliler 
ücreti 

1961 yü% taşra (E) 

Teknisiyen (Yük. Müh., 
Teknisiyen (Maliyet) 

» » 
» (Hesap) 

Memur 
» 
» 
» 

Doktor (Barem içi) 

26 

cetveli 

, Müh.) 

3 sayılı 

1 
1 
1 
5 
6 

10 
16 
17 

1 750 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

12 600 

69 

Kanunla yapılan 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

zam 

21 000 
15 000 
13 200 
57 000 
57 600 
84 000 

115 200 
102 000 
86 400 

551 400 

110 000 

661 400 

( a Sayısı : 10) 



M. ödeneğin nev'i 
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Görevin cinsi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1961 yüt merkez (E) cetveli 

Ecnebi uzmanlarla bun
lara yardımcı personel 

Ecnebi Uzman 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

7 500 
7 500 
5 800 
5 000 
4 050 
4 000 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

90 000 
87 600 
69 600 
60 000 
48 600 
48 000 

Toplam 

Ecnebd uzman ve yardımcı personeli 

263 sayılı Kanunla, yapılan zam 

403 800 

Teknisiyen (Mal iyet) 
İktisatçı 
Sekreter (Dil bilir) 
Memur (Dil bilir) 
Teknisiyen (Hesapçı) 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Yekûn 

9 
1 
3 
2 
<> 
4 
4 
7 
1 
1 

35 

1 250 
t 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
600 
600 
450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

İ35 000 
15 000 
39 600 
26 400 
34 200 
38 400 
33 600 
50 400 
6 600 
4 950 

384 150 

450 

518 600 
403 800 

922 400 

ı • • « > < < 

(S. Sayısı 10) 


