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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Yoklama yapıldı. 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü 

ğü ve Jandarma Genel. Kumandanlığı 1961 yılı 
bütçelerinin tümü üzerinde görüşüldü, 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Onar aııd-

içti. 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve Jandarma Genel Kumandanlığı 1961 yılı büt
çeleriyle, • ,• • 

Dışişleri Bakanlığı 1961 yılı bütçesi kabu] 
edildi, 

Maliye Bakanlığı 1961 yılı bütçesinin tümü 
üzerinde bir müddet görüşüldü. * 

Birleşime ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Maliye Bakanlığı bütçesi ile, 
Devlet Borçları bütçesi kabul edildi. 
Yarınki 23 . 2 . 1961 Perşembe günü saat 

9,45 te Temsilciler Meclisi ve Millî Birlik Komi
tesinin ayrı ayrı toplanacakları Başkanlıkça bil
dirilerek, 24 . 2 . 1961 Cuma günü saat 9,45 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Özdilek Fahri Kitapçı Şahap 

Kâtip 
Aksoyoğlu Befet 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN —' Orbay Kâzım 
KÂTİPLER : Kitapçı Şahap, Çelebi Emanullah 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağını efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Yeter sayı vardır. Birleşimi 

3 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —• 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/3) 

a) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1961 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/4) (D " , 

3. — Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/9) (i) 

(i.) 5, 6, 7 ve 8 S. Sayılı basmayan il ar tuta
nağın sonundadtr, 

4. — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/11) (1) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yık 
bütçe kanunu tasürısl. ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/12) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ilk kısmında 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile Ankara Üni
versitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversi
tesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bütçeleri 

230 -



B : 5 24.2 
vardır. Bu hususta konuşmak istiyen arkadaş
ların isimlerini ve konuşma saatlerini tesbit et
tik. Şimdi bu listeyi okutuyorum. 

Necip Bilge 15 dakika üzerinde. 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 20 dakika üze

rinde. 
BAŞKAN— Söz almış olan sayın üye arka

daşların isimlerini okudum. Şimdi yenibaştan 
söz almış olan arkadaşlar yar. Onların isimle
rini okuyorum. 

Özgüneş Mehmet 25 dakika üzerinde, 
Gerger Vasfi 10 dakika üzerinde. 
inan Rauf 20 dakika üzerinde. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın arkadaşlar 

ifade ettikleri müddetler zarfında konuşacak
lardır. İçtüzüğümüzün maddelerine göre bütçe 
üzerinden konuşmak istiyen arkadaşlar lehin
de, üzerinde ve aleyhinde olarak tasnif edilir, 
Yalnız aleyhte söz almış olan arkadaşlar lis
tenin alt kısmında kalmışlardır. Muvazenenin 
sağlanabilmesi için aleyhte söz almış arkadaş
ları gereği kadar yukarıya almama izin ver
menizi rica edeceğim. 

Sayın Tardu Reşat. 
TARDU REŞAT — Muhterem arkadaşlarım, 

Millî Eğitim bütçesi,' ve takdim lâyihasını ve ra
portörün raporunu dikkatle okudum. Bilhassa Ba
kanlığın takdim yazılarını inceledim. Raporun 
muhtevası ve bu raporların ortaya koyduğu fikir
ler üzerinde dikkatle durdum. Fakat, maalesef 
aradığımı bulamadım. Çok iyi bilirsiniz ki, bil
hassa bütçe takdim yazıları ve raportörlerin ra
porları, bâzı parlâmentolarda ve zaman zaman bi
zim parlâmentomuzda olduğu gibi, ilgili konu için 
en yüksek seviyede bir etüd mahiyetini taşır. O 
derecede ki, bu etüd, 'bir taraftan geçmiş yılların 
icraatını, gayeler ve uygulamalar bakımından göz
den geçirdiği gibi gelecek yılın icraatına da is
tikamet verir, ışık tutar, halbuki elimizdeki büt
çe bir ödenekler listesidir. Ve o ödemekleri mâ
kul gösterecek satırlardan ibarettir. Bu mevzu 
ürerinde fazla durmıyacağım. Gelecek senelerde 
huzurunuza, bu Mecliste yer alacak, Sayın üye
lerin karşısına getirilecek olan bütçe raporları
nın arz ettiğim gibi istikamet 'verici,-ışık-tutucu, 
ve en yüksek seviyede bir ihtisas vesikası alarak 
getirilmesini dliyorum. 

Şimdi bütçeyi çeşitli açılardan kısaca ve za
manın müsaadesi nispetinde gözden geçirmek is
tiyorum. Millî Eğitim bakımından ülkülerimizi 
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tereddütsüz bir şeküde tâyin eden Atatürk pren
sipleridir, inkılâplardır. Bu hususta bu yaz ve 
yaz aylarını takibeden günlerde çalışmış olan bir 
eğitim komisyonunun neşretmiş. olduğu bir ra
pordan birkaç satırı arz edeceğim. Komisyonun 
bir üyesi sıfatiyle bu fikirleri tamamiyle benim
semiş bulunuyorum: «Millî ülkümüz, milletimizi 
Ihür düşüncenin hâkim olduğu bir hava içinde bil
gi, sanat, teknik ve refah seviyesi bakımlarından 
Batı uygarlığının seviyesin yükseltoek. Türk 
'milletinin sahip olduğu millî, ahlâkî, insanî üs
tün değerlerini geliştirmek, onu Batı uygarlığı
nın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı haline getir
mektir.» diye ifade edilmiştir. 

Yeni nesilleri, bu millî ve sosyal hedefleri öne: 
'geçirerek, kuvvetli bir ülkücülük ve fedakârlık 
ruhu içinde yetiştirmeliyiz. Nesilleri, hele aydın
ları millî veya toplumsal menfaat ile özel menfa
atler karşılaştığı zaman tereddüdetmeden top
lum menfaatlerini tercihe alıştırmalıyız. Ancak 
eğitim sistemimiz fertlere de en iyi şekilde geliş
me, kabiliyetlerini serbestçe geliştirme imkânları
nı sağlamalı, kısaca bu plân içinde ferdiyetçilik
le, toplum anlayışı bir arada yer almalıdır. Eği
tim ilkelerimizi kurarken, milletçe iyi ve eksik 
taraflarımızı incelemeli, tesbit etmeli, sosyal bün
yemiz içinde geçen olayları bu açıdan da dikkat
le takibetmeliyiz. Geçirdiğimiz acı denemelerden 
ders almasını bilmeliyiz. Arkadaşlar işte Yassıada 
olayları siyasî, ahlâkî ve netice itibariyle eğitim 
bakımından bir faciadır. Ben şahsan bir maarif-
çi olarak bir kısım münevverleri kâfi derecede 
millî ve ahlâkî ülkülerimize-uygun bir şekilde ve 
fedakârlık ruhuna sahip olarak yetiştiremediği-. 
miz için müteessirim. Şahsan kendime düşen me
suliyeti üzülerek ve fakat cesaretle üzerime alı
yor ve sizlerden özür diliyorum. 

Arkadaşlarım, münevver yetiştirme plânımız 
üzerine yeniden ve önemle eğilmemiz lâzımdır. 
Bu gibi millî konularda biraz mübalâğaya dahi 
cevaz vardır. Rusya Sputnik'i fırlattığı zaman 
bütün Birleşik Amerika halkı ayaklandı. «Biz bit
tik, müspet ilimler bakımından çok geri kalmış 
•bulunuyoruz» diye feryat ettiler. Bu olayı mü
balağa ile ele aldılar. Bütün eğitimcileri harekete 
geçti. Amerika'nın eğitim faaliyetlerini bütün 
yönleriyle dikkatle gözden geçirdiler. Amerikalı 
öğretmenler, profesörler hiçbir yerden direktif 
almadan harekete geçtiler. Kongreler topladılar. 
Zaıflarının nerede olduğunu araştırdılar. 
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Bizde Yassıada olaylarını millî eğitim bakı- I 

mmdan ele almalıyız. Bilhassa aydınları yetiştir
ime bakımından millî eğitim plânımız üzerinde 
lüzumlu değişikliği yapmamız zaruridir. Münev
ver yetiştirirken bilgi vermeye olduğu kadar ka-
rekter kazandırma işine büyük önem vermek lâ
zımdır. 

Biz eğitim programlarımıza çok şey koymu-
şuzdur. Aradığınız her fikri veya hedefi bu pro
gramlardan çıkarabilirim. Fakat bunları pro
gramların başına koymak kâfi değildir, tatbikat 
öne geçmelidir. Biz ekonomi alanında da çok şey
ler istiyoruz fakat az verimli neticeler elde ediyo
ruz. Bunun gibi eğitim ailesinden rica ediyorum. 
Belli başlı birkaç temel eğitim ilkesi üzerinde ıs
rarla duralım, onları mutlaka gerçekleştirmeye 
çalışalım. (Alkışlar) Şimdi Millî Eğitim konula
rını ele alır almaz iki önemli faktör üzerinde dik
katle durmak zorundayız. Bunlardan birincisi 
toplumun eğitim ilkelerini gerçekleştirecek olan 
okuldur. Bilelim ki, okul, her şeye kadir değildir, i 
Okul toplumdan ilham alır, toplumun daha ileri-
ki hayatı için yeni nesilleri yetiştirirken toplum ı 
içinden bol bol 'iyi örnekler ister. Bunları yalnız 
tarihten almak yetmez. Yaşadığımız devirden 
iyi misallere muhtacız. Çocuk görerek, yaşıyarak 
yetişir. Toplum içinde ahlâki ülküleri yaşatmak, j 
caıilı tutmak, şerre karşı teşkilâtlanmak mecburi
yetindeyiz. Okullarda çocuklarımızı bu hava için
de, çok dikkatle seçilmiş eğitim prensiplerimizin 
ışığı altında yetiştirmek baş hedefimiz olmalıdır. ı 

ikincisi toplumun eğitim ilkelerinin okulda 
uygulayan've okuldaki bütün eğitim faaliyetleri
ni idare eden öğretmendir, öğretmene dikkat 
edelim. Onu her bakımdan cemiyet içinde yücel
telim. Maddi ve manevî olan itibarını daima yük
sek seviyede tutalım, ona güven verelim ve ona 
güvenelim. 

Şüphesiz, Millî Eğitim bütçesini incelerken 
rakamların da bir mânası vardır. Hele bu rakam
lar paraya taallûk ederse mânası çok daha önem
lidir. 

Şimdi yukarda arz ettiğim prensiplerin ışığı 
altında bu rakamlara temas ederek kısaca Millî 
Eğitim bütçesinin muhtelif kısımlarını gözden 
geçirerek görüşlerimi Yüksek Huzurunuzda arz 
edeceğim. Bu yılki Millî Eğitim bütçesinin yekû
nu 1 milyar 300 milyon liradır. Bu miktar geçen 
yıla nazaran 370 milyon liralık bir fark göster
mektedir. Millî Eğitim bütçesi, umumî bütçe ye- | 
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I kûnunun % 15 ini teşkil etmektedir. Gerçi Millî 

Eğitim bütçesi bâzı yıllarda bu seviyeye kadar 
I çıkmış, fakat hu. seviyede kalmayarak tekrar düş

müştür. Bu yılki yükseliş ise geçen senelerle mu
kayese edilemez. Bu seneki bütçenin taşıdığı yük
sek bir mâna vardır. Bu bütçe Millî Birlik hükü
metlerinin bu husustaki azim ve kararını bildi
ren, İkinci Cumhuriyetin hangi temeller üzerin
de 'kurulmak istendiğini gösteren güzel işarettir. 
Bundan tabiî bir şey olamaz; Atatürk'de böyle 
yapmıştı, Birinci Cumhuriyeti Millî Eğitim te
meline istinadettirmişti. Atatürk'ün cephede ve 
cephe gerisinde en çok meşgul olduğu konular 
eğitim işleri ve en çok temas ettiği öğretmenler 
olmuştur. İkinci Cumhuriyetin kuruluşunda da 
Millî Eğitimin öncelikle ve önemle ele alınması 
tebrike lâyıktir. Bütçedeki bu yılki kabarıklığın 
daha teferruatlı tahliline girecek olursak görü
rüz ki, 370 milyon farkın 264 milyonu ilk eğitime 
tahsis edilmiştir. Demek ki, İkinci Cumhuriyet 

j Millî Eğitime dayandığı gibi Millî Eğitimin te
meli olarak da ilköğretim ele alınmıştır. 

Köyleri on binlerce öğretmene kavuşturan 
Millî Birlik Komitesi, Kurucu Meclis rejimine 
intikal etmeden evvel son gece geç vakitlere ka
dar çalışmak suretiyle İlköğretim Kanununu 
millete hediye etmişlerdir. Şimdi yapılacak iş 
millet emrine göre hiçbir fedakârlıktan kaçmıya-
rak en yakın bir zamanda bu dâvanın tahakku
kuna hep beraber çalışmaktır. Şu hususu arz 

i edeyim ki, İlköğretim mevzuu yalnız Millî Eği
tim Bakanlığını ilgilendiren bir konu değildir. 
Bu vazife bütün bakanlıkların, resmî, özel bü
tün teşekküllerin ve halkın hep beraber çalışma-

j lan ve iş birliğiyle gerçekleşebilir. Ve milletçe 
| kalkınmanın temelidir. Bu vesile ile ilköğretim 

sahasında atılmış yeni birtakım adımları bura
da överek zikredeceğim. İlköğretim dâvası ke-
miyet ve keyfiyet "bakımından birlikte ele alın-

j mıştır ve böyle olmalıdır, ilköğretimde kemiyet 
veya keyfiyet birbirine tercih edilemez. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim çağındaki 
çocuklarımız arasında özel himayeye muhtaçolan-
larm ayn bir şekilde eğitimi lüzumuna inan
mış, bunun için denemelere girmiştir. Bu 
denemeler genişletilmelidir. Biliyorsunuz ki, 
arkadaşla^* insanlar ayrı kabiliyette, farklı 
zekâ derecelerinden doğarlar. Veya sosyal sebep
lerle korunmaya muhtaçolabilirler. Bu gibi öğ
rencilerin hele özel eğitime muhtaç öğrencilerin 
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bu farklı durumlarını dikkate alan bir eğitim 
plânı içinde yetiştirilmeleri şarttır. Bu arada büt
çede dikkatimi çeken üzüntü verici bir hususu 
Yüksek Heyetinize arz etmeyi zaruri gördüm. 
Bu durumu daha evvelce Bütçe Komisyonu aza
larına arz ettim 6972 sayılı Kanun gereğince bu 
yıl bütçesine Hükümetçe konulan paradan 1 mil
yon 441 bin lira kesilmiştir. Bu suretle bu fasıl- . 
daki ödenek, geçen seneki ödeneğinde altına in
dirilmiştir. Şimdi hepimiz büyük bir vebali pay
laşıyoruz. Halen iki bin üç yüz mahkeme ilâmı al
mış çocuk sokaktadır. Bu, kesilen para gerive-
rilmezse maddî ve mânevi varlıkları tehlikede 
olan iki bin yüz çocuk bir yıl daha sokakta kala
cak 1961 yılı sonuna kadar muhtemelen buı sa
yı üç bine yükselecektir. Biliyorsunuz ki, bu 
kanunla himaye altına alınacak çocuklar ruhça, 
bedence ve ahlâkça hayatları tehlikeli olan ço
cuklardır. Hükümetçe ayrılmış olan tahsisat, ve
rilmezse feci bir hata yapılmış olur. Kesilen 
tahsisatın tekrar verilerek bu hatanın tashih edil
mesini bilhassa rica ediyorum. 

. Efendim sözlerimin başında da arz ettiğim 
gibi bütün maarif programları döner dolaşır 
öğretmen problemine dayanır. 

Muhterem arkadaşlarım; öğretmenlik bir fe
dakârlık meslekidir, öğretmenlik bir ülkü mes
lekidir. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ancak öğ
retmenler de insandır, yaşamaya muhtaçtır. 
Halbuki öğretmenler son iktidar devrinde iyice 
hırpalanmıştır, öğretmenlik mesleki manen ve 
maddeten ihmale uğramıştır. Sayın arkadaşla
rım; öğretmenlik meslekine itibar göstermiyen, 
inanmıyan, güvenmiyen ona asgarî bir hayat se
viyesi sağlamıyan milletlerin hayatında çok bü
yük çöküntüler olmuştur. Türk milleti Öğretmen
lerine çok sevgi ile bağlıdır, öğretmenlik mesle
ki sosyal bünyemiz için tehlike teşkil edecek şe
kilde itibardan düşürülmüştür. Son yıllarda öğ
retmenler geniş ölçüde haksızlıklara ve ihmale 
uğramış mesleke rağbet çok azalmış, güven sar
sılmıştır. Evvelâ güveni iade edelim, öğretmen 
yaptığı işin değerine inanmalı, kalbiyle ve vic
daniyle karşıkarşıya kalarak güven duygusu 
içinde bulunmalıdır, öğretmenlerin mühim bir 
kısmı da haklarını alamamış olmaktan mustarip
tir. Binlerce öğretmen elinde mahkeme ilâmı hak
larının verilmesini beklemektedir. Kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememiş yıllardan beri bekletil
mekte . olan bu insanlara hakları verilmeli, Ba-
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kanlık kapılarında dolaştırılmamak, huzura ka
vuşturulmalıdırlar. öğretmeni her bakımdan hu
zura kavuşturalım, ona haklarını verelim ve gü
venelim arkadaşlar. 

Orta ve meslekî öğretim meselelerimize geçi
yorum: Orta ve meslekî öğretim; 12 - 181 yaşlar 
arasındaki çocuklarımızın eğitimini üzerine al
mıştır. Bugün en çok himmet bekliyen öğrenim 
kurumları bunlardır. Bu kurumlar, daha iyi bir 
gençlik yetiştirmek için yoksulluk içinde çırpın
maktadırlar. Her şeyden önce, ortaöğretim ba
kımından bizim bâzı prensip kararlarına ihtiya
cımız vardır. Orta ve meslekî eğitim müessesele
rimiz ilkokula veya ortaokula dayalıdır. Orta
öğretim çağındaki çocuklarımız iki koldan yetiş
tirilmektedir. Bu öğrencileri yetiştiren kurumlar 
orta ve meslekî teknik öğretim olarak ikiye ayrı
lır. 

Pedagojik zaruretler dolayısiyle, ilkokula 
dayalı olan meslek okullarının tasfiyesi şarttır. 
11 - 12 yaş meslek seçimi için çok erkendir. Bu 
eğitim müesseselerinin, ortaokula dayalı olması 
zaruridir. Gelişme istikameti budur. Bugün ilk 
okuldan çıkan çocuklarımızın bir kısmı ortaokul
lara, bir kısmı meslek okullarına gitmekte, inti
bak edemiyenler okuldan çıkarılmaktadır. Vergi 
mükellefi henüz isteğini yaptırma devresine gir
memiştir. 

Dünya.o.m hiçbir demokratik memleketinde 
bir çocuğu mektebe alıp bir müddet okuttuktan 
sonra, işe yaramazsın, diye silkip atan bir lis
tem yoktur. Evet çocuklar çeşitli kabiliyetlerle 
doğarlar. Bu kabiliyetleri araştırmak ve sen şu 
işe elverişlisin diye onu istikameti endirmek bi
ze düşer. Tabiî bu yolda çocuğa daîma geri dön
me, telâfi imkânları açık kalmak şartiyle. Bu
günkü şekliyle ortaöğretim bütün çırpınmala
ra rağmen bir tasfiye makinesi gibi çalışmakta
dır. Bizim böyle bir makina yaratmaya, işletme
ye hakkımız yoktur. Demokratik bir toplum 
içinde eli ayağı tutmıyan sakatlara kadar her 
vatandaşı kaldırabildiği kadar eğitimden geçir
dikten sonra onu yapabileceği muayyen bir işe 
hazırlamak esas vazifedir. Bu hususta velilere 
de sözüm var. Çocukları doğdukları zaman, od
larım korken mesleklerini de tâyin etmekten 
sakınsınlar. Bir babanın 5 çocuğu bir birine 
benzemez. Okullarda rehberlik servisleri kura
lım, çocukları bu servislerin murakabesine, yar
dımına bırakalım. Çocukları bu müesseseler il-

233 



B : 5 24.2. 
mî, pedagojik usullerle- incelesinler, kabiliyet
lerini, eğilimlerini tesbit edip ona göre çocuk
ları muayyen bir istikamete yöneltsinler. Be
nim temennim; orta öğrenimin teknik ve aka
demik kısımlarının bir arada ele alınması ço
cuklar neye muhtaç, ise ne yapabileceklerse bir 
tanesini dahi feda etmeden o istikametlerde ye
tiştirilmesidir. 

Teknik öğretim; bütçeden lâyık olduğu his
seyi almamıştır. Ben bunu bu senenin intikal 
bütçesinin bir zarureti sayıyorum. Ve diyorum 
ki, bu sene bütçesinde Millî Eğitim binasının 
ilköğretim Kanunu ile temeli atılmıştır. Gele
cek sene bunun üzerine orta ve teknik öğretim 
katı da çıkacaktır. Lüzumlu teşkilât yakın .za
manda Meclisi Âlinin huzuruna getirilecektir. 
Yalnız bu hususta önemli bir noktayı işaret et
meliyim. Teknik öğretim Dairesi önümüzdeki 
yılların çalışmalarını, iş başında yetiştirme he
defi etrafında toplamalıdır. Çıraklık müessesesi 
kurulmalı, iş okulları çoğaltılmalı, halk kursları, 
akşam okulları artırılmalıdır. 

Efendim, bir de bu yılki bütçede halk eği
timi teşkilâtına daha fazla yer verildiğini gö
rüyoruz. Bu teşkilâta geçen yıl verilen 5 - 6 bin 
lira bu yıl bir kaç yüz bin liraya çıkmış olu
yor. Bunu şükranla karşılıyorum. Yalnız halk 
eğitimi de bir genel müdürlük ve bir kaç mil
yonluk ödenek işi değildir. Her aile, bütün iş 
yerleri, daireler, özel teşekküller hepsi bu halk 
eğitimi isini gereği gibi benimsemeli, ele alma
lıdırlar. Millî Eğitim işi formel eğitimle, kısa 
zamanda halledilecek bir mesele, bir dâva de
ğildir. Kaldı ki, en gelişmiş milletler de dahi 
halk eğitimi en geniş şekilde ele alınmıştır. 
Halk eğitimi etkilerinden ilim adamları dahi 
müstağni kalamaz. Çünkü böyle bir ilim adamı 
dar ihtisas çerçevesi içindedir. Bu çerçeve dışın
da kalan birçok bilgilere muhtaçtır. Halk eği
timi demek bir toplumu teşkil eden fertlerin ha
yat boyunca devam eden öğrenme, öğretme fa
aliyetlerinin toplamı demektir. Ve sadece "hir 
öğretmen işi de değildir. 

Efendim, meselelerimiz çok, sizi daha fazla 
rahatsız etmek istemem, vaktim azaldı. 

Netice olarak, şunu arz etmek isterim ki, 
yalnız okul içinde çalışmak verimli olmaz. Top
lum içinde de millî ülkülerimizi yaşatmalı, ah
lâk ilkelerini hâkim kılmalı, çocuklarımıza 
bol bol iyi örnekler verebilm eliyiz. Ahlâk va-
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şıyarak öğrenilir. Aile veya toplum içinde fe
dakârlık ruhu, fazilete bağlılık ne kadar canlı 
ve sağlam tutulursa okulun vazifesini yapması 
o kadar kolaylaşır. Bir de gençlerimize, çocuk
larımıza, daha okul sıralarında kötülüğe karşı 
teşkilâtlanma ruhu aşılanmalıdır. Okulun ken
disinden beklenen hizmeti, halkkiyle yapabil

mes i için öğretmenlik meslekine eski itibarını 
ve öğretmenlerimize güven duygusunu iade et
meliyiz. Okul ile aile arasında sıla iş birliği 
kurmalıyız. 

Efendim, son yıllarda Millî Eğitim hizmet
lerinde bir dağılma göze çarpmaktadır. Eğitim 
işleri bir bütündür. Eğitimin esas hizmetleri 
parçalanamaz. .Halbuki bu işlerin muhtelif Ba
kanlıklar tarafından ele alındığı, ve ayrı gö
rüşler altında idare edilmek istendiğine şahid-
oluyoruz. Meselâ Beden Eğitimini yürütmekte 
olan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Baş
bakanlığa bağlanmıştır. Bu doğru değildir. 
Beden eğitimini, millî eğitimin içinde mütalaa 
etmeye mecburuz. Beden eğitimi, bir çocuğu 
bir gencin eğitiminin bir parçasıdır. Din eği
timi işleri daha ziyade Diyanet İşleri Reisliği 
tarafından idare edilmektedir. Bu alanda/ki 
eğitim işlerinin son yıllarda gösterdiği istika
metler malûmdur. 

Sonra çırakları iş başında yetiştirme işi Sa
nayi Bakanlığına verilme yolundadır. Bu da çok 
yanlıştır. Bu iş Teknik öğretim içine girebilir, 
ve girmelidir. Sağlık Bakanlığı da yüzbinlerce 
çocuğu ilgilendiren ve her birinin eğitimi özel 
bilgiye, metoda, organizasyona muhtaç bulu
nan «özel eğitime muhtaç çocukları» kendi teş
kilâtı içine almaya çalışmaktadır. Bu da çok 
hatalıdır. 

Gerçi geniş mânasiyle eğitim, inhisar altın
da değildir. Her küçüJk topluluk, her müesse
se veya iş yeri kendi çapma bir eğitim yuvası 
olabilir, olmalıdır da. Her müessese kendi ele
manlarını iş başında yetirmede serbesttir. Ama 
bütüniyle eğitim, bir plân bir program işidir. 
Bu işler Millî Eğitim Bakanlığından .ayrılma
malıdır. Millî Eğitim işlerini parçalamaya 
doğru götüren bu cereyanlara karşı Meclisin 
çok hassas olmasını nâçiz bir eğitimci olarak 
bilhassa rica ediyorum. 

özet olarak tekrar edeyim ki Türkiye maa
rifi bir çocuğu dahi kendi haline bırakamaz. 
Aksine her çocuğu kabiliyet ve gayret derece-
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Bine göre yapabileceği bir işe hazırlamayı he 
def saymalıdır. Okullar bir tasfiye makinası gi
bi çalışmamalı analar, babalar da, çocuklarına 
meslek seçmede peşin hükümlerden kaçınmalı
dırlar. Formel eğitim yolu yanında, bütün 
mâarif tesisleri, aile ocakları, iş yerleri Millî 
Eğitim Bakanlığının rehberliği altında birer 
kalk eğitimi merkezi halinde çalışmalıdırlar. 
Eğitim işleri ve kurumları gündelik politika
nın, bilhassa politikacının tesirinden, müdaha
lesinden kurtarılmalıdır. "Vakit geçirilmeden 
bir Eğitim Fakültesi ve diğer eğitim araştırma 
merkezleri kurularak maarif işlerimize, eğitim 
ilimlerinin (hâkimiyeti sağlanmalı, sonra vekâ
let yeniden teşkilatlandırılmalıdır. Son sözüm: 
Mesleke ve meslek sahiplerine güven sağlayı
nız, mesleki cazip hale getiriniz ve Atatürk 
devrindeki itibarım iade ediniz. Ve sayısı 90 
bini bulan eğitim ailesine güveniniz arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Emin Soysal. 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar; 

en ücra köyden üniversitenin en yüksek kür
süsüne kadar 27 Mayıs saibahma kadar kanla
rım, canlarını, fikirleri ve idealleri uğruna 
vermeyi öğrenebilmeyi bilen bir gençlik yetiş
tiren bütün öğretmenleri, hocaları ve profesör
leri huzurunuzda sevgiyle, saygıyla anmayı bir 
vazife bilirim. Bir ayağını ideali uğruna vere
rek huzurunuza gelen gencin simasında öğret
menlerin bir mimar gibi memleket gençliğinin 
ruhunda nasıl işlediğinin misalini gördüğüm 
zaman dün gözlerim yaşardı. Oörünnıez köy 
Öğretmeninin, işleri, küçük bir kasabada da ça
lışan bir öğretmenin çalışmaları ve nasıl çalış
tığı kolay kolay görülmez. Fakat gün gelir ki 
27 Mayıstan evvel, Nisan aylarında olduğu gibi 
nasıl çalıştığı şahlanır. Ve milletin gözleri 
önünde bir güneş gibi parlar. Hepimizi aydın
latır. Türk tarihinde, fikirle, öğretmeni ile, 
öğrencisi ile ihtilâle, hürriyete kavuşmaya; hele 
27 Mayıs İhtilâli gibi bir ihtilâle giden bir ne
sil pek az görülmüştür. Avrupa tarühinde var
dır. Fakat 'bizim tarihimizde askerî okullarda
ki öğretmenlerin de çalışmalarının semeresi ola
rak o günleri yaşa|gİş olanları da 'böyle bir ih
tilâli görmeleri de ayrıca önemlidir. 

Arkadaşlar; beöîm mâruzâtım nihayet ma
arifimizde -birçok eksiklikleri, uzun yıllardır 
görülen aiksaklıMarı düzeltmek, gidermek ve 
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memleket için<daha faydalı bir yönde çalışma
yı temenni etmekten ibarettir. 

Evvelâ, uzun yıllar çıkarılamıyan İlköğre
tim Kanununu Millî Birlik Hükümeti 7 ay için-

.de çıkarmış, memleketin eğitim dâvasını her 
şeyin üstünde tuttuğunu göstermiştir. Ayrıca 
eğitim seferberliğine başlamış, yedek subay 
öğretmenleri köylere göndermiş, nihayet dün 
huzurunuza getirdiği bir tasarı ile tek öğret 
menli köy okullarında çalışan fedakâr Öğret
menlere 100 lira fazla ücret verilmesini sağla
mıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini, geçmiş se
nelere nispetle 400 milyona yakın bir artışla 
huzurunuza getirmiş, eğitime verdiği önemi bu 
suretle göstermiştir. Millî eğitime karşı bu ka
dar ilgi gösteren Millî Birlik Hükümetine te
şekkürü bir vazife bilirim. 

27 Mayıs İhtilâlini ve inkılâbını doğuran 
sebeplerinin kökünün eğitime dayandığını an
ladılar. Netice olarak iyi hareketleri meyda
na getirdiler. 

Millî eğitimin bâzı hataları «olabilir. Bunla
rı düzeltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Etfki devirde yapılan hatalarla, cemiyete iyi 
kimseler yeitiştirilmediği görülehilir. Bu cemi
yetin hepsine mal edilemez. Cemiyetimizde ye
tişmiş, daha milyonlarca insan, namuslu insan 
vardır. Türk milleti, beş bin yıllık geçmişe 
dayanan, ananeli, yüksek ahlâklı, seciyeli bir 
millettir. Bu milletin seciyesine dayanan mil
lî bir eğitim ruhumuz, anlayışımız vardır. 

Elbetteki her cemiyette bâzı gangsterler 
yetişir. Onu millî eğitimden ayırmak lâzımdır. 
Benim millî eğitimde senelerden beri müşaha-
dem, şu istikametlerde biraz kendimizi topar
lamamız ve ona göre mesai sarf etmemiz icabet-
tiği neticesine varıyor. 

1. — Millî terbiye. Buna ehemmiyet vermek 
lâzım. Birkaç seneden beri bunun ihmal edil
diğini* halbuki Atatürk'ün büyük bir hassasi

yetle bu mevzu üzerinde durduğunu hepimiz 
biliyoruz. 

2. — Mekteplerimizde sosyal karaktere de 
ehemmiyet vermemiz lâzım. Bizde göze doku
nan bir nokta var; gençlere cemiyet sevgisini, 
cemiyet idealini ve sosyal karakteri aşılamak 
daha ziyade muayyen şahıslara bağlı. O şahıs 
kim olursa olsun medenî âlemde böyle bir USKU 
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yoktur. Bir Amerikan cemiyetinde mekteplerde 
millete inanma, cemiyete inanma ve cemiyete 
güvenme terbiye ideali içinde yer alır. Şahıslar 
fânidir. Milletler bakidir. Cemiyet millet sev
gisine bağlı olmalıdır. Bu istikametlerde bizler 
çok zayıfız. Gün olur falan şahıs olmazsa kes
tane yaprakları yeşil olmaz der gibi ders veri
riz. O şahıs ölür kestane yaprakları hâlâ ye
şildir. Falanca olmazsa orada ot bitmez derler. 
O öldükten sonra kıraç topraklarda otlar geli
şir. Bu itibarla biz gençleri iyi yetiştirmeliyiz. 
Şahıslardan ziyade cemiyete bağlılık, millete 
inanmak, cemiyete inanmak, büyük adamlara 
saygı ve vefa. Bundan sonra Yasmada, Siv-
riada, Düzada bütün bunların hepsi, şahıslan 
kötülemek falan ve saire hepsi bir yana bizim 
demokratik bakımdan da aksaklıklarımız var
dır. Millî Eğitimin de bu alanda tedbirler 
alması yerinde olur. Tasavvur ediniz ki, bir 
millet, 600 yıl padişahım çok yaşa di^e bağır
tılan bir millet, Zıllullahü filâlem görüşü ile, 
düşüncesi ile yetiştirilmek istenen bir milletten 
Millî Eğitim ideali aranmazdı. Bütün insanlar 
tebaa olarak addedilirdi. Bundan sonraki de
virleri de biliyorsunuz. Tenkid ve müsamaha
nın yaşadığı bir deviıfde bunların yer aldığı bir 
cemiyette, bir memlekette, bir millette demokrasi 
alanında da nasıl muvaffak olunduğu da mey
dandadır. Bu duruma inanan insanlar olarak 
bizim de bu yolda, bu alanda çok çalışmamız 
ve demokratik eğitime yer vermemiz gerekir, 
bunu yapmak zorundayız. Geçmiş devirde 10 
senelik parlâmento tatbikatı, demokratik has
talıkları ortaya koymuş, demokratik terbiye
nin ehemmiyeti bir kere daha anlaşılmıştır, 
Bu bakımdan, demokratik terbiye meselesinde 
de esaslı tedbirlerin alınması lâzımgelir,- kana
atindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, terbiyenin çeşitleri 
çok. Meselâ, ekonomik terbiye. Ekonomik ter
biyede olduğu gibi, diğer terbiye sistemlerinde 
bir esasa varılması, gayenin tesbit edilmesi, 
felsefesinin yapılması lâzımdır; hoş biz henüz 
filozofumuzu yetiştiremedik ya; nereye doğru 
gideceğimizi terbiyedeki ideallerimizi tesbit 
etmeliyiz. Bu meselelerde vuzuha varmalıyız. 
Bunlar üzerinde esaslar tesbit edilmedikçe 
sağlam yola girmenin imkânı yoktur. 

Ekonomik terbiye evden, okuldan başlar. 
Pevlet malı nasıl kullanılır? Hazine malı nasıl 
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kullanılır i Ziraatte, fabrika -işletmelerinde-
başkalarının da iştiraki olan mal nasıl kulla
nılır? Bir fabrikaya iştirak ediyorsunuz,.biraz 
sonra inkisara uğruyorsunuz. 

ideal olan ekonomik terbiyeye ulaşmak, 
bilhassa geri kalmış memleketler için mühim
dir. Buna bir yön. vermek lâzımdır. İlkokul
dan üniversiteye kadar, üzerinde en çok du
rulması gereken bir meselemiz var. Yaratıcı, 
araştırıcı, keşfedici, icadedici bir eğitim sis
temine ihtiyacımız var. Ariyan, bulan, araş
tıran, keşfeden insana ihtiyacımız var. Memle
ketin kalkınması bu türlü insanların çoğalma
sına bağlıdır." ilkokuldan üniversiteye kadar 
bu istikamette çalşılmalıdır. Ezberci,"mukallit 
bir cemiyet olarak devam edersek, Avrupa 
bizden birkaç asır ilerde, mütemadiyen' keşif
ler oluyor oralarda. Biz onları takibedemiyecek 
kadar geride bulunuyoruz. Mekteplerimizde çok 
tetkik ettim, çoğu kitaplar tercüme, bunların
da çoğu yanlış, kitabilik, ezbercilik yani ver-
balist insan yetiştirmek bu memleket için «ok 
zararlıdır arkadaşlar. Bu bakımdan terbiye ide
ali olarak bunun üzerinde eğilmemiz ieabeder. 

Yıllardan beri Devlet Şûrasından karar alıp 
haklarını alamıyan öğretmenlerimiz var. Ben 
bunu Karma Komisyonda sormuştum. Bunun 
portesi 33 milyon lira tutuyor dediler. Bu Dev-. 
letin borcudur. Hükümet fertlerin aleyhine bir 
mahkeme kararı alsa ne yapıyor? Fertlerin ina
lını haciz ettiriyor, satışa çıkartıp alacağını alı
yor. Fertler bu yolla tabiî Devletten at.ıeaŞım 
alamaz. Ama Hükümet olarak hak sahiplerinin 
hakkını vermek ^e bu suretle Devletin itibarını 
korumak <la ieabeder. Buna alışmamız lâzım 
arkadaşlar. Buna adam sende demek Hoğru VI-
maz. Ben burada bugünkü $$|riimetı kusurlu 
bulmuyorum. Ama Hükümetf^ bunun üzer1 .de 
durup hak sahiplerinin hakkını vermesini bilhassa 
rica ediyorum. 

Vekâletin Neşriyat Dairesinde, geçmiş iktidar 
* zamanında bir hayli fuzulî memurun bulundu

rulduğunu, doldurulduğunu işitmiştim. Acaba 
o günden bu yana bu sahada bir ıslâhat yakıl
dı mı? Bir gün bana o günlerde birtakım insan-

; 1ar ellerinde sazlarla gelmişlerdi. Muhtelif $a-
! hıslarm imzalarını taşıyorlardı. Nerede ça yi

yorsunuz diye sordum. Maarif Vekâleti Neşri
yat Dairesinde çalışıyoruz dediler.» Bundan mut-
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talroldum meseleye. Bu hususta malûmat rica 
ediyorum. 

Üçüncü bir-husus olarak Avrupa'daki talebe 
müfettişlerimizin iyi çalışmadığını. ifade edece
ğim. Bunlar orada talebelerimizi takibetmiyor-
lar. Bir kısmı heder oluyor, bir kısmı döndük
ten sonra hiç işe yaramıyor. Bunlardan memleke
tin .stif ade edip etmediğini bilen varsa elini kal
dırsın arkadaşlar. Avrupa'ya bu memleket bir 
tarihte köycülük tahsili, köy tahsili için Kesit 
Galip, adam göndermişti. Bunlar döndüklerinde 
köylere bile gitmedi. 

BÎR SES — Sen gittin ya. 
SOYSAL EMÎN (Devamla) — Geçmiş de

virde 10 senede malmüdürleri, hususî kalem mü
dürleri başka başka vekâletlerde bile avrupaya 
tahsile gönderildi. Ama bunlar döndüğü zaman 
yine başka bir yerden hususî kalem müdürü ol
du. 

Sonra, Avrupa'ya giden talebelerin çoğu pv 
rişandır^ Avrupa'ya talebe göndermek mat'ifet 
değildir. Bunlar tahsil edip döndükten sonra 
aldıkları gerekli müktesabatı burada kullanabi
liyorlar mı, işte marifet buradadır. Asû^ olan 
süt almaktır. (Gülüşmeler) 

Gelelim kitaplar meselesine : 
Muhterem arkadaşlarım, ilkokullardan üni

versiteye kadar bu memleketin ders kitapları me
selesi maalesef bir mesele, bir dâvadır. Bu-

^ S m n üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durmam z 
gerektir. Millî Eğitim Bakanlığ nda bu işle uğ
raşacak bağımsız bir talim terbiye çalışmaları 
yapacak bir büro kurulması gerektir. Ben bur.a 
kaaniim. Geçici olarak birkaç aylık çalışma
larla bu iş olamaz. Şimdi size bu hususta bir 
iki kitaptan misal vereyim de ne. demek istedi
ğimi takdir buyurursunuz. Sizleri fazla taciz 
etmek istemem. Önce köy okullarında uzun yıl
lar okutulmuş olan tek kitap usulünden bahse
deceğim. 1, 2 ve 3 ncü sınıflar için, birinci 
yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl adiyle kitap vardı 
Bu kitaplar köy çocuklarının çok işine yarıyor

Sakıt iktidar zamanında yeni bir hava estiril
di. Neymiş demokrasi devrindeymişiz. Kitap 
yazmak, serbest olmalıymış. Beğenen alır okuw, 
okutturmuş. Senin saçmalarım da, demokrasi 
var diye okutmaya mecbur muyuz? Demokrasi 
bu mu! Millî Eğitim Bakanlığı köy okulları 
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iein en elverişli tip kitap hazırlamalı, milyon
larca basarak köylere yollamalı. Ders kitapla
rının, yanında, yardımcı kitaplar da basılmak. 
Köy okullarında yardımcı kitap yoktur. Bir 
kitapla çocuk okur, birkaç yıl sonra, okuma
nın zevkine varamadığı için, okumamış gibi 
olur, köy yayın ile beslenmeli ki, köy' tenev
vür etsin, aydınlansın. 

Şehir çocuklarına okutulan kitaplar köyde 
okutulamaz. Yahrz ve sadece Tramvaydan, tü
nelden, vapurdan bahseden bir okuma parçasın
dan köy çocuğu ne anlar? Ona köyünün içini. 
tanıdığı yönleri ile göstermek lâzımdır. İstan
bul hayatından bahseden bir kitap Çemişgezek' 
teki çocuğa ne anlatır, ne verir? Ona köyünün 
içinden bahsedin, çevresinden bahsedin ki, iş-
talilansm, hopur hopur hoplasm, okurken. 
Böylece köyün hayatı da geliştirilmiş olacaktır. 
Köy kitaplarının hazırlanışına, Sayın Bakanın 
ve ileri gelen mensuplamm dikkatini çekmek is
terim. Başka kitaplara bakalım, tarifler ayrı, 
terimler ayrı, fikirler yanlış. 

Gelelim orta tedrisata : Şimdi burada, bu
raya getirdiğim 4 mantık kitabından size bâzı 
kısımlar okuyacağım. Bunlar ayrı ayrı yazıl
mış kitaplardır. Bunlardan birisi düşüncenin 
temel prensipleri başlığı altındaki kısmında; 
aynilik, tenakuzluk, diye devam ediyor. İkin
ci mantık kitabında aynı bahisler aynilik, se-
beplilik diye diğer kitapta ise aynilik, dışta bı
rakma prensibi, yeter sebep prensibi diye de
vam ediyor. Görüyorsunuz ki aynı mevzular 
ayrı ayrı kitaplarda ayrı ayrı şekillerde izah 
edilmiş. Oldu mu bu şimdi? Düşüncenin te
mel prensipleri değince bunun esaslı olarak 
öğretilmesi lâzımgelir. Bu prensipler "bellidir 
dünyada. Bizim kitaplarımız prensipleri değiş
tiriyor, kullandığı terimler de birbirini tutmu
yor. Terimlerde de fark var; kitabın birinde 
«müşterek arızi vasıf» dendiği halde diğerinde 
«müşterek arızi vasıf» yazar. Bunlar olmuyor 
arkadaşlar. Kitabın birinde karşı olma başka 
şekilde diğerinde de tamamen yanlış bir şekil
de ifade edilir. Çocuk bunu eğer yazarsa, yan
lışı yazarsa imtihanda geçer yazmazsa, doğru 
yazarsa sınıfta kalır. (Gülüşmeler) Şimdi bi
lirsiniz matematik prensiplerinde aksiyomla 
postulat ayrı ayrı prensiplerdir. Fakat bun
lar bizim kitaplarımızdan , birinde aynı olarak 
gösterilir. Bunlar da kitap, olarak piyasaya <ji* 
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kan Öoğru değil arkadaşlar. Kitap meselesin u 
dikkat edelim. 

Ayrıca bir noktayı arz edeceğim; müspet 
ilimler sahasında neşriyat hemen hemen yok 
denecek gibidir. Üniversiteye ait müspet ilim
ler sahasındaki kitapların hepsi bir etejeri dol-
dııramıyaeak kadardır. Bu bakımdan çok ça
lışmak gerekir. Türk gençliğini besliyecek ge
reken sayıda neşriyatın tercümesi ve fazla sa
yıda kitap, eser verilmesi gerekir. Hele üni
versite ders kitapları meselesi perişan halde
dir. 10 yılda bir buçuk kitap yazmıyan bir ho
caya ; ah hocam, ne olur şu bilgini biraz da ki
taba dök de gözünü seveyim, demek her halde 
yerinde olur, Müspet ilim alanında biz bir ne
sil yetiştirmek zorundayız. Matematik bizim 
okullarımızda bir düşman gibidir. Halbuki as
lında matematik sevimli bir derstir. Bir şiir 
gibidir. Çünkü en güzel şiir mânası okunduk
ça, düşündükçe daha iyi daha çok anlaşılan 
ahenkli şiirdir. İşte bu zevki öğrencilere tat
tırmak gerekir. Fakat nerede böyle bir kitap? 

Muhterem arkadaşlar; öğretmen okulların
da terbiye tarihi dersi zamanla kaldırılmıştır. 
Terbiye tarihi okumıyan bir öğretmenin eğitim 
nosyonundan âdeta ben şüphe ederim.' Sok-
rat'm zamanından bu yana yetişmiş olan bir 
terbiyecilerin hayatını ve çalışmalarını, fikir
lerini öğrenmiyen, bilmiyen bir eğitim, bir öğ
retmen ve bu yola gitmiyen bir öğretim ez
berci olur. Çok rica ederim, müfredatı buna 
göre hazırlayın. Almanya'da vardır, Fransa'da 
vardır. Batı memleketlerinde vardır. 

Biz Meşrutiyetten bu yana batılılaşmaya ça
lışıyoruz. Gerçekten buna ihtiyacımız vardır. 
Ancak, oradan gelen gençlerimiz, ben şurada 
bunu gördüm, böyle yapalım derler. İngiltere-
ds> şöyle gördüm, böyle olsun, derler, öyledir 
ama, o Batı memleketlerinde, bir eğitim sistemi 
bir okulda denenmeden umumî eğitim kurum
larına teşmil edilmelidir. 

Okul kitapları meselesi gibi, okul inşaatı 
meseleleri de üzerinde durulması gereken me
selelerimizden birisidir. Okul inşaatı pahalı 
oluyor. Geçen sene bir vilâyette, o vilâyetin adı
nı söylemiyeceğim, sonra Paşa (Muharrem fh-
mn Kızıloğlu'nun bir sözünü telmih ederek) 
buna lokal der, onunla da anlaşacağız ya, o vi
lâyetin 4 milyon lirası vardı. Bu tahsisat ile 65 
okula birden başlanmış. İster istemez bir kısmı 
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I yanda kalır. Hepsine birden niçin başlamıştır* 
I rey için. Bu para ile hepsine birden başlarda, 
I hiçbiri bitirilemez. Nitekim öyle olmuştur. 
I 1950 den evvel bîr plân yapılırdı. Muayyen 

olan programa göre, okul yapılırdı. Ucuza da 
I çıkardı. 10 bin, 7 bin liraya okul malediliyordu. 
I Üç, dört sene sonra aynı tip okulların 60 - 70 
I bin liraya çıktığı görüldü, ömründe hiç inşa-
I at yapmamış olan D. P. li encümen azaları okul 
I mütaahhidi olmuşlardı, elbet iş bitmez. Milletin 
I parası heder olur gider, işte öyle. Esaslı plân 
I yapmak lâzım. 
I Rahmetli Saffet Arıkan zamanında 2,5 ay 
I içinde 15 bin lira ile 80 köy okulu yapılmıştı. 
I İnşaat okulu talebelerini de çalıştırmıştık. Bu 
I yapıldı, mümkün bunlar. Çin iki senede ilk ted-
I risat işini hr. İletmiş bulunuyor. Biz bunu sene-
I lerdir halledemedik, halletmekten de çok uza-
I <*ız. Bunlar bizlere yakışmıyor arkadaşlar. Be-
I nim mâruzâtım şimdilik bukadardır. Sizi fazla 

vormıyayım, bu Maarif meseleleri derindir. Ama 
inşaallah bir gün gelir işlerimiz düzelir* Allah 
bu memleketin münevverine insaf versin. (Al-

I kışlar) 
BAŞKAN—• Buyurunuz efendim. 
ÇAĞA ESAT — Sayın Başkanım bir nok

tayı tavzih etmek istiyorum; size yaptığım mu
taca tta bütçenin üzerinde ve kısmen aleyhte 
konuşacağımı ifade etmiştim. Yalnız aleyhte 
geçmiş. Üzerinde de pek tabiî konuşacağım. 

Yüksek Meclisiniz ayın 20 sinden beri gece
sini gündüzüne katarak 1961 malî yılı bütçesi-

I ni konuşmaktadır. Ve 28 ine kadar da konuşa
cağız. Bu münasebetle bir çok millî dertlerle 
temasa geldik. Tarım bütçesinde, Bayındırlık 
bütçesinde, İktisat bütçesinde ve di&er umum 

I müdürlüklerde, üniversite bütçelerinde daha 
I birçok dertlerle karşıkarşıya geleceğiz. Bu 
I dertlerimiz neşterlendiği zaman görürüz ki, hep-
I si bir eğitim ve öğretim meselesidir. Siyasî me

seleleri ele aialım, içtimaî meselelerimize baka
lım, ziraî iktisadî meselelerimize bakalım, hep
sinin temelinde maarif olduğu görülür. Maarif 
meselelerimizi halletmeden bu meselelerin hal-

I ünde bir neticeye varmamız adeta imkânsız gö
züküyor. Onun için Maarif dâvamız, bütün me
selelerimizin düğüm noktasıdır.* Muhterem Mec
lisiniz bugün bu düğüm noktası üzerinde düşün
mektedir. Bütün eğitim ve kültür işlerimizde 

I ne kadar kafa yorsak ve ne kadar konuşsak 
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azdır; Milletimiz bu dâvanın halli için ne ka
dar fedakârlığa katlansa yine yerinde ve az
dır. Bendeniz Millî Eğitim ve öğretim dâvasını 
bu zaviyeden gördüğüm içimdir ki, bütçeyi ye
tersiz görüyorum. Bu bütçeyi bu dâvaya cevap 
verecek bir bütçe telâkki edemiyorum. Bu ba
kımdan bu iste aleyhteyim. Reşat Tardu arka
daşımızın da temas buyurdukları gibi bütçenin 
başına eklenen takdim raporu da Yüksek Mec
lisinizi yeter derecede aydınlatacak niteleri ha
iz değildir. Oradan çıkardığım bir kaç misali 
arz edeyim, öğretmen sayısı; halen Yedek Su
bay öğretmenler de dâhil olmak üzere 52 929 
dur, deniyor. Peki, bizim daha ne kadar okula, 
öğretmene ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç daha 
kaç senede tamamlanabilecektir. Bu hususta 
gideceğimiz yol nedir? Bunlar hakkında yeteri 
kadar malûmat göremiyorum. 

Halen şehirlerimizde 2 270 okul vardır. 
2 388 okula ihtiyaç vardır. İhtiyacın % 49 u 
karşılanabilmiştir. Bu eksik okulların nasıl ya
pılacağına dair raporda bir kayıt yoktur. Yal
nız, Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği yapa-

*eak bir teşkilâtın kurulacağı haber veriliyor. 
Köylerde halen 23 642 okul vardır. Daha 

17 002 okula ihtiyaç var, bu kadar okulun ya
pılması lâzımdır^ 

öğrenci sayısına gelince : Şehirlerde öğren
ci sayısı 1 065 874, köylerde 1 717 434 tür. 
Okuldan mahrum çocuk sayısı da kabarıktır. 
Şehirlerde 13 049, köylerde 1 379 643 çocuk 
okuldan mahrumdur. Burada bir şey dikkatimi 
çekti. Şehirlerde 13 bin çocuk okuyamıyorsa, 
cidden iyi. Ama, ben bunda bir yanlışlık oldu
ğunu sanıyorum. İstanbul'da görüyorum, oku
yan kadar, okumıyan çocuk sokaklarda dolaşı
yor, meydanda. 

Bu yıl bütçeye ilâve edilen 370 milyon lira, 
bütün bu eksikliklerin tamamlanmasında ciddî 
bir adım atmaya kâfi gelmez. 

Ben isterdim ki, diğer bâzı bütçelerde gö
rüldüğü gibi, maarif bütçesinde maarife verdi
ğimiz ehemmiyetle mütenasibolarak, çaresini 
bulup hiç olmazsa 1 milyarlık bir artmayı ta
hakkuk ettirmeliydik. 370 milyonluk bir artış
la biz hiçbir dâvanın hallini yola koyamayız. 
Yatırımlardan mı kesecektik, başka yerlerden 
mi tasarruf edecektik, ne yapıp yapıp bu 370 
milyonu artırmanın bir yolunu bulmalıydık. Bu 
yapılmadığı için, daha doğrusu tahakkuk etti-

k-.:lML Ö : 1 
rilmcdiği için ben bu hususun aleyhindeyim. 
Kırmızı oy kullanacağım. 

Gelelim üzerindeki temennilerime ve bâzı 
sorularıma : 

Biliyorsunuz eğitim ve öğretim plâstik bir 
sanattır. Bunun hammaddesi çocuktur, "ustası 
hocadır, atelyesi mekteptir, vasıtası kitaptır. 
Binaenaleyh eğitim ve öğretim meselesini tet
kik ederken bütün bu noktalardan hepsini ye
gân yegân 'haddei tetkikinden geçirmek -lâzım -
gelir. 

Evvelâ hocalarımız nıeselesini ele alacağım; 
işin ustası, yapıcısı, işin sanii hocadır. Eline 
tıpkı balmumu gibi, mermer gibi her şekli al
ması müsait plâstik bir madde halinde verilen 
çocuğa kendisi için, cemiyet için ve insanlık 
için en uygun şekli verecek offin hocadır. Bu 
itibarla maarif dâvası denildiği zaüian evvelâ 
hocayı nazarı itibara almak lâzımdır. Millî 
eğitim raporunu tetkik ettim. Ne kadar mualli
me ihtiyacımız olduğunu anlıyamadım. 52 929 
hoca halen okumakta olan çocukların ihtiyacım 
temin ediyor mu etmiyor mü bilmiyoruz. ' Bu 
hususta Sayın Vekilden malûmat rica ediyo
rum. Fakat umumî olarak rapordan öğretmen 
sayısının yetersiz olduğu anlaşılıyor. G-eçen yı
la göre bir artma da yok. Vakıa geçen sene 
52 926 olan sayı bu yıl 62 bindir. Aradaki bu 
fark 10 bine yakın yedek subay öğretmenler
den neşet etmektedir. Binaenaleyh meslekten 
bir artma yoktur. Bunun sebebi nedir? 

* Bu arada, bu öğretmen meselesinde yedek 
subay öğretmenler işine de temas etmek istiyo
rum. Filhakika bir zamanlar, hattâ İkinci Dün
ya Harbinden evvel bâzı Balkan devletlerinde 
liseden mezun olanların üniversiteye geçmeden 
evvel bir müddet öğretmenlik yapmak zorunda 
bırakıldıklarını duyduk. Bizim de böyle bir im
kânı sağlıy anlarla hemfikirim. 

Ayrıca bizim memleketimizde, Yüksek Mec
lisinizin de malûmu olduğu üzere şehirlerimiz
le 'köylerimiz arasında bir uçurum vardır. Bir 
köylü bir şehire gittiği zaman kendisini yaban
cı sayar. Aynı şekilde bir şehirli de bir köye 
gittiği zaman kendisini yabancı sayar, köyle 
şehir arasındaki bu uçurumu kapatmak ve bu 
yabancılığı kaldırmak gerekir. Yeddk sufeay 
öğretmenlerin bu yabancılığın kalkmasına yar
dım edeceklerini umarım. Bundan başka üörîde 
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mmeleket hizmeti deruhde edecek bıı gençleri- I 
mizin, köyün realitesini bilmesi, bununla karşı 
'karşıya getirilmesi lâzımdır. Köyü her gencin 
tanınması ilerisi için çok faydalı olacaktır. Fa
kat şunu da unutmamak lâzımdır : öğretmenlik 
bir sanattır. Usta olmıyan heykeltraşa mermer 
verilmez, öğretmenliği bilmiyene de çocuk tes
lim edilemez. 

Bunun için yedek subay öğretmenler mesle
ki ifa edecek yeterliğe ulaştırılmalıdır. Bunu 
•sağlamak için de liselerin son sınıflarına mes
lek dersleri koymak şarttır. Aynı zamanda ço
cukları gidecekleri köyün realiteleriyle de kar
şılaştırmak icalbeder ki, orada yabancılık his
setmesinler. Bunun için onları hazırlamak lâ
zım. Bu eksiklik tamamlandıktan ve çocukların 
her türlü .ihtiyâçları temin edildikten ve onları 
yalnız bırakmamak şartiyle bu metot fayda 
sağlıyacak bir metottur. Vaktimin dolduğunu 
anlıyorum. Kısa keseceğim. Bir ahlâk meselesi 
var memlekette. Biliyorsunuz ki, bugünkü aile 
.mektebe yardımcı olmaktan çıkmıştır. Ana ça
lışır, baba çalışır, teyze çalışır, bu vaziyet kar
şısında çocuk mektepten gelince kendisini aile
nin sıcak kucağında değil, kapıda bulur. Ak
şam eve gelen ana ve baba yorgun argın olduk
ları için çocuk ile,uğraşacak durumda değildir. 
Bu sebeple bugün ahlâk eğitimi de mektebin 
sırtına yüklenmiş bulunmaktadır. Mektepte ah-' 
lâk eğitiminim esasları nelerdir, ne gibi usullere 
yer verilmektedir, bizim Türk töremiz, ahlâk 
ge'lene'klerimize ne derece yer verilmekledir? 
Bunları da bilmek isterim ve her halde muhte
rem Meclisiniz de bilmek arzu eder. Bizim töre
miz, kendisinden yaşlılara hürmeti, akranına 
muhabbet beslemeyi, kendisinden küçüklere, 
zayıflara şefkat, yardıma müsaraatı, cemiyet 
hayatında .kıranlara, yasaklara, ulûlemre mu
tavaatı, vatanperverliği emreder. Bizim eskiden 
ailelerimizde ve mekteplerimizde telkin edilen 
bu faziletlerimizin çocuklarımıza da intikalini | 
arzu etmek en birinci hakkımızdır. Kendimize | 
mahsus bir dünya görüşümüzün, ahlâkımız j 
olması lâzımgelir. Yeni nesille temas ediyorum, 
onları itham etme'k istemiyorum, belki kendi
mizi ihtiyarlayıp da asabımızın bozulmasından 
diyeceğim ama, ben şahsam eski neslin bâzı ev
safını yeni nesilde göremiyorum. Bu hususta 
Maarif Vekili Beyefendiden izahat rica ediyo
rum. I 

1961 0 : 1 
Bir de halk eğitimi meselesi vardır; bu 

halk eğitimi meselesinde Reşat Tardu Beyefendi 
ile tamamen müttefikim. Bütün Devlet daireleri
ne bu hususta hizmet düşmektedir. Yalnız bende
niz şu Ramazan ayı münasebetiyle bir noktaya te
mas edeceğim. Malûmuâliniz bizim Kitabımız 
Kur'anı Kerim, «Oku» hitabı izzeti ile nazil ol
maya başlamıştır. Okumak ve okutmak bize bir 
emirdir. Bakara Sûresinde, Cenabı Allah melek
lere «Ben sizin bilmediğinizi bilirim der ve bilgi 
imtihanında başarı gösterin. Âdem'e melekleri 
secde ettirin. 

Bizim dinimiz daima inkişafı, okutmayı ve öğ
renmeyi emreden bir dindir. Bu hususta yüzlerce 
âyet ve hadis vardır. Dine göre okuması yazması 
olmıyan insan yarım müslümandır. Diyanet işleri 
Reisliğinin şu halk eğitimi dâvası ile alâkalanması 
ve halkı okumaya,, öğrenmeye teşvik etmesi, hu
lâsa kampanyaya katılması lâzımdır. Kendilerin
den bu hususu hasaten rica eder ve hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — özgüneş Mehmet. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kurucu Meclisin^ 

muhterem üyeleri! Eğitime tâbi tutulan bir küt
lenin ulaştırılması istenilen hedeflerini şu başlık
lar altında toplıyabiliriz : 

» 
Mâkul bir çalışma disiplini, Espri de Corps, 
MORAL 
VERİM. 
Maarifimizin bu ilk hedeflere olan mesafesini 

incelemek enteresan olabilirdi. Ancak, benden 
sonra konuşacak arkadaşlarımın söz hakkına teca
vüz etmemek, bana tahsis edilmiş olan zaman için
de kalmak için bu ilk hedeflerden sonuncusu 
yani VERlM üzerinde bilhassa keyfiyet verimi 
üzerinde duracağım. 

Şurasını hemen söyliyeyim ki, ortaokul ve 
liselerimizde verim çok düşüktür. İlkokullar da
ha iyidir. Ortaokul ve liselerimizde verimin bil
hassa keyfiyet bakımından düşük oluşunun âmil
leri arasında sosyal ve ekonomik sebepler önemli 
bir yer tutar. Bu âmillerin ortadan kaldırılması 
sanıldığı kadar da kolay değildir. Ancak, verimi 
düşüren başka âmiller de vardır ki, bunlar küçük 
gayret ve himmetlerle ortadan kaldırılabilir. Bu 
âmillerin giderilmesi ile verim en az birkaç mis
line çıkarılabilir. 

Muhterem arkadaşlarım;, ben açık konuşma 
prensibine bu kürsüde de sadık kalarak şu huşu-
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su belirteceğim. : Bugün öğretmen yetiştiren mü- I 
esseselerimizde kullanılan öğretim metotları de
modedir, yetersizdir. O kadar demodedir ki, bu 
müesseselerde öğretim usulleri dahi en verimsiz 
ınetodolan takrir metodu ile öğretilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerikalılara I I nei 
Dünya Harbini kazandıran sebeplerin başında 
modern öğretim usulleri gelir. Milyonluk ordu
lar, bu orduların karargâh ve kumanda heyetleri 
ancak modern öğretim usulleri sayesindedir ki, 
kısa bir zamanda ve kifayetli bir şekilde yetişti-
rilebilmiştir. Milyonlarca lira sarf edilerek geliş
tirilen bu öğretim usulleri harbden sonra Ameri
ka'da sivil öğretim müesseseleri tarafından ince
lenmiş kendi sahalarında uygulanmış ve başarı 
elde edilmiştir. 

Modern öğretim, usulleri ile elde edilen ba-, 
şan için bir örnek de yurdumuzdan vermek is
tiyorum. 1948 yılından önce Topçu Okulumuzun 
öğretim süresi 2 yıldı, öğretmen yetiştiren mü- I 
esseselerimizde olduğu gibi, öğretim daha ziyade 
takrir metoduna dayanırdı. Demostrasyon, gü- I 
dündü tartışma gibi modern usuller kullanılmaz
dı. 1948 de Topçu Okulumuzda modern öğretim 
usulleri kullanılmaya başlanıldı, öğretim süresi 
bu sayede 9 aya indirildi. Verim ise, hiçbir mü
balâğaya kapılmadan arz ediyorum, en az 3 mis
line yükseldi, işte modern öğretim metotlarının I 
zaferi. Demek oluyor ki, bir okulda demode me
totlar terk edilerek modern öğretim metottan 
kullanılırsa verim en az 6 misline çıkarılabiliyor. 
Millî Eğitim Bakanına tavsiye ederim, öğretmen 
yetiştiren müesseselerimize gitsinler. Bu okul
larda öğretim tekniği hiç okutulmamakta, öğ
retim usulleri ise çok verimsiz bir şekilde oku
tulmaya çalışılmaktadır, öğretmen namzetleri 
bu okulları, gerekli öğretim melekelerini ka-
zanamadan bitirmektedirler. öğretmenlerin, 
öğretim usullerini kendi kendilerine geliştirme
lerini beklemek insafsızlık olur." I 

Verimi düşüren âmillerin ikincisi Teftiş sis
temimizdeki hatalı anlayıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığımızda bir Teftiş He
yeti vardır. Fakat bir öğretmenin müfettiş yü
zü görebilmesi için ya şikâyet edilmesi veya ter
fi sırasında bulunması lâzım. Yani müfettiş bir 
suç ariyan, öğretmenin terfi edip edemiyeceği-
nd araştıran bir (kimsedir. Teftiş sistemi hak- 1 
kındaki bu anlayış yanlıştır. Arkadaşlarım, I 
teftiş, daha doğru bir ifade ile eğitim ve öğre- | 
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I timin murakabesi, eğitimi ve öğretimin ayrıl

maz bir parçasıdır. Bu anlayışa göre müfettiş 
bir rehberdir, yol göstericidir, yardımcıdır. 
Müfettiş okullar arasında koordinasyon sağlar. 
Bakanlığın fikir ve yardımlarını en ücra köşe-

I lere götürür; En ücra köşelerdeki öğretmenle
rin problemlerinin çözülmesine yardım eder, 
çözülmezse Ba'kanlığa ulaştırır. Halbuki bizim 
teftiş anlayışımız bundan çdk farklıdır, öğre
tim ve eğitim teftişi yapan müfettişler aynı za
manda idarî teftiş de yapmaktadırlar. Bu iki 
iş birbirinden tamamiyîe ayrıdır. Bu «ebeple 
Bakanlık Teftiş Heyeti öğretim ve Eğitim 
Teftiş Heyeti ile İdarî Teftiş Heyeti olarak iki
ye ayrılmalıdır. Müfettiş öğretmenler tarafın
dan şevkle beklenen bir rehber, yol gösterici, 
yardımcı haline gelmelidir. Bu olmadıkça tef
tiş heyetinden beklediğimiz verimi elde etmek 
hemen hemen imkânsızdır. Okul kapısından 
alçak dağları ben yarattım edası ile giren bir 
müfettiş eğitim ve öğretim murakabesi yapa-
maK. 

öğretim ve eğitimin verimini düşüren âmil
lerin biri de personel idaresindeki (yanlış anla-
yrşımızdır. öyle zannediyorum ki, Bakanlığın 
Zat İşleri Umum Müdürlüğünde Personel idarî 
psikolojisi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ta
lim Terbiye Heyetine, Teftiş Heyetine, Umum 
Müdürlüklere ve §ube müdürlüklerine yapılan 
tâyinler babadan kalma metodlarla yapılmak
tadır. Bu tâyinler mutlaka bir nizama bağlan
malıdır. Bir öğretmenin Talim Terbiye Heye
tine, Teftiş Heyetine, Umum Müdürlüklere tâ
yin edilmesi için ne ıgibi şar t lann aranacağı, bu 
makamlarda ne kadar kalabilecekleri tesbit 
edilmelidir. Durumu Ordumuzdan bir misal 
vererek arz edeyim : Ordumuzda kıtadan uzun 
zaman uzak kalmış olan subaylar makbul sayıl
mazlar. Çünkü böyle subaylar karargâhların 
ve geri hizmetin rahatlığına alıştıkları için kı
tadaki subayın dilinden ive derdinden anlamaz 
bir hale gelirler. Bu sebeple, ordumuzda mu
harebe meydanlarında öğrenilmiş olan bir pren
sip vardır; hiçbir subay rütbesindeki bekleme 
süresinin en az üçte biri kadar kıta hizmeti yap
madıkça terfi edemez. Duram Millî Eğitim 
Bakanlığında Ibunun tamamiyle aksinedir. Bir 
Öğretmen bir defa bir şube müdürlüğüne tâyin 
edilmeye görsün. Ondan sonra Teftiş Heyeti 
oradan Umum Müdürlük, oradan Talim Terbi-. 
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ye Heyeti; hiç dershane yüzü görmeden meslek 
hayatını tamamlıyâbilir. Bu zevatın, öğretmen
ler için kıta sayılan dershanenin yüzünü bile 
görmiyen bu zevatın öğretmenin derdinden ve 
dilindenıânl^yabileeeği iddia edilebilir mi? Bu 
usul mutlaka değiştirilmelidir. İdarî bir gö
revde öğretmenler azamî 5 yıl çalışmalı, bun-

, dan sonra, en az 5 yıl tnlfiil öğretmenlik yapma
dıkça yeniden idarî bir göreve tâ|yin edilmeme
lidir.;' :•;•' 

Denilebilir ki, bizim Umum müdürlerimiz, 
Şube ıfiüdürlerimiz okûl'larda haftada 2 - 4 saat 
öğretmenlik görevi yapmakta, bu suretle öğ
retmenlikle ilişikleri kesilmemektedir. Bu öğ
retmenlik değildir, arkadaşlarım. Bunun mak
sadı başkadır. Ben bu maksadı burada açıkla
mak istemiyorum. 

Hulâsa olarak çeşitli görevlere tâyin şartla
rı jjbir esasa bağlanmaşa bu sahada verim bek
lemek hayalle iştigal olur. Tâyin işleri Vekil 
Beyin ağzından çıkacak iki kelimeye bağlı ol
maktan kurtarılmalıdır. 

Okullarda, bilhassa orta okul ve liselierde 
verimi düşüren âmillerden bir diğeri de okul -
aile birliklerine gerekli önemin verilmeınesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, çocuk üzerinde 
büyük etkileri olan iki büyük müessese vardır: 
Okul ve aile. Bu iki müessesenin çocuk üzerin
de yaptığı tesirler koordine edilmedikçe, bu iki 
büyük müessese çocuk üzerinde paralel tesirler 
icra etmedikçe büyük bir verim beklenemez. Ço
cuk üzerime1 "ailede, okulda yapılanın zıddı tesir
ler yapılırsa çocuk ünlü Psikolog Pavlou'nıun de
neylerinde gösterdiği hale düşer. Şu duruma gö
re eğitim ve öğretimde bütünlüğü sağlıyabilmek 
için okul - aile birli'Meritne gerekli önemi verme
miz icabetmektedir. Okul - aile birliklerinin yal
nız eğitim bakımından değil aynıı zamanda öğre
tim bakımından da ne kadar faydalı olabileceğini 
bir misalle belirtmek istiyorum : 

Bir aileyi ziyarete gitmiştim. Evin hanımı 
İngilizce biliyor ve Ortaokulda bulunan çocuğu
na yardım ediyordu. Hanım sinir içinde idi. Ço
cuğuna bir şeyler' öğretmek için çırpındığı halde 
çocuk bu sahada bir 'âdım dahi ilerliyemiyordu. 
Gösterilen arzu üzerine durumu inceledim. Ço
cuk bir adım dalhi ilerliyemezdi. Çünkü okulda 
İngilizce öğretmeni direk metot uyguluyor, evde 
anne Ibunun 180 derece zıddı olan tercüme sisrte-
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imini tatbika galışıyorduv Bu şartlar altıııda ço
cuk İngilizce öğrenebilir mi? 

Muhterem arkadaşlarım okulla aile elele verir
se çok mesut neticeler elde edilebilir. Bu birçok 
yerlerde denenmiş ve müspet neticeler elde edil
miştir. Bu müesseselere yani okul aile birlikle
rine yardım etmek lâzımdır. Burada şu hususu 
belirtmeliyim: Geçenlerde Ankara'da okul••- aile 
ibirlikleri genel kurulu toplandı. Toplantıda ne 
Talim Terbiye Heyetinden, ne Teftiş Heyetinden 
ne Bakanlık personelinden bir tek kişi yoktu. Bu 
kadar ilgisizlik gösterilen bir müessese faydalı 
olamaz. Bizim Maarifimizin iki göstermelik mü
essesesi vardır: Okul - aile birliği, izci teşkilâtı. 
Bayramlarda izci elbiseli çocuklar görürsünüz. 
Bu yavruların izcilikle yegâne ilgileri üzerlerin
deki elbiseden ibarettir. Bu elbiseleri de ogün 
giymişlerdir. Halbuki muhterem arkadaşla nm 
hakikî izcilik, göstermelik olmıyan izciliğin eği
tim bakımından çok büyük önemi vardır. Biz 
kaside edebiyatı ile gösteriş huyumuzu terk et
medikçe bir adım dahi ilerliyemeyiz. 

Verimi düşüren âmillerden bir başkası, psi
kolojik bir âmildir. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmenlik zor ve 
meşakkatli bir meslektir. Haftada 24 saat ders 
veren bir Öğretmenin bütün meşgalesi bu 24 sa
ate inhisar etmez, öğretmenin evinde, ders ha
zırlamak, plânlamak, imtihan evrakını okumak 
için en az bunun (birkaç misli daha çalınması icab-
eder. Bu kadar güç bir mesleke bağlanmak, gö
nül vermek, hiçbir maddî karşılık için olamaz. 
öğretmenin bu mesai ve gayretleri hiçbir maddî 
karşılıkla ödenemez, öğretmeni meslekine bağ-
lıyan, insan yetiştirme zevki, öğrencilerinin ve 
cemiyetin kendisine karşı gösterdiği sevgi ve 
saygıdır. Bu olmazsa öğretmenliği kimse yapa
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, son yıllar bu ba
kımdan pek talihli olmamıştır, öğretmenlere 
gösterilen saygı ve sevgi azalmıştır. Biz dört ata
nın hakkı birdir diyen bir milletin çocuklarıyız. 
Mevki ve makamımız ne olursa olsun öğretmene 
saygı duymaya alışmalıyız. Bir cemiyet içinde 
öğretmen sıradan bir memur, sıradan bir kimse 
değildir. Derler ki, insanlar, kadınlar, erkekler 
ve sanatkârlar diye üçe ayrılır. Bu tasnif yan
lıştır. İnsanlar; öğretmenler, sanatkârlar, kadın
lar ve erkekler diye dörde ayrılır. Öğretmen 
cemiyet içinde mümtaz bir varlıktır, öğretmen 
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Maarif müdürlüklerine, kaymakamlara, valilere 
ve hattâ Bakana müracaat ettikleri zaman sıra
dan bir memur muamelesi görmemelidir. Ders
hanede öğrencileri, cemiyette vatandaşları tara
fından sevgi ve saygı gören bir öğretmen daha 
büyük şevkle ve aşkla çalışır. Bu da verimi ge
niş ölçüde yükseltir. 

Muhterem arkadaşlarım, fedakârlık cephesi
nin daima en ileri saflarında bulunan aziz Türk 
öğretmenini huzurunuzda selâmlarken çok zevk
li ve şerefli bir görev yapmakta olduğuna inanı
yorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmaların en çok 10 dakika 
olarak sınırlandırılmasını istiyen bir takrir var. 
Okuyoruz efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Bugünkü gündem ve programın çok yüklü 

bulunması ve söz istiyenlerin çokluğu ve ilk ko
nuşan hatiplerin uzun konuşmalarının diğer ar
kadaşlara fikirlerini söyleme imkânı bırakma
ması muvacehesinde konuşmaların âzami 10 da
kika olarak tahdit ve tesbitinin oya konulması
nı saygı ile rica ederiz. 

Halil Sezai Erkut Zeki Baltacıoğlıı 

ECEVİT BÜLENT — Takrir aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyuuruıı. 
ECEVlT BÜLENT — Muhterem arkadaş

lar. Kendim konuşmak için 10 dakikalık bir 
müddet istemiştim. Bu bakımdan bu takrir 
aleyhinde rahat konuşabileceğimi zannediyo
rum. Daha önce, konuşmak istiyen Sayın tem
silcilerin ne kadar konuşmak istediklerine dair 
müddeti tasrih etmeleri istenilmiştir. Böylece 
medenî bir usul başlamış ve bütçe görüşmele
rinde temsilcilerin kendi kendilerine smırlan-
dırılmaları istenilmiştir. Ve arkadaşlarımız da 
konuşmalarım buna göre hazırlamışlardır. Simi
di hu usulün değiştirilmesiyle arkadaşlarımızın 
güç durumda bırakılması istenilmektedir, ki 
böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmama-
larmı. rica ederim. 

BAŞKAN — Rauf İnan. 
İNAN RATJF — Maarif; «her derecede, Ilıer 

seviyede vatandaşların meselesidir. Hiçbir me
sele ımaarif kadar her vatandaşın meselesi ola
maz. Bugün yıllardan beri tahribedilmiş olan 
milletin kaderini tâyin eden bir müessese üze-
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rinde Kurucu Meclis konuşmadan bu konuş
maların sınırlanması ve maarif meseleleri lüzu
mu kadar didiklenmedeıı konuşmaların sınır
lanması doğru olmıyacaktır. Memleketin kade
rini tâyin etmek vazifesini yüklenmiş olan mil
lî eğitim üzerindeki konuşmaların tahdidedil-
memesini rica ederim. Dün gece saatin ikisine 
kadar burada çalıştılar. Buradaki arkadaşlar 
ya öğretmenin yanından gelmekte veya çocuğu
nun yanından gelmektedir. Bu konu üzerinde 
uykularından bir saatini feda etmemek gibi bir 
esirgemede bulunamazlar. Bu itibarla takririn 
ka'bul edilmemesini hepinizden niyaz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüksek oyunuza su--
nuyorum: Kabul edenler... Ka'bul etmiyihler... 

Efendim iyice anlaşılamadı tekrar oylarını
za arz edeceğim. Takriri kabul edenler lütfen 
ayağa kalkmak suretiyle işaret etsinler... Ka
bul etmiyenler ayağa kalkmak suretiyle işaret 
etsinler... Takrir reddedilmiştir. 

BAŞKAN -— Sayın Alev Coşkun. 
ALEV COŞKUN — Kurucu Meclisin Sa

yın üyeleri; 
Dört günden beri devam eden bütçe müza

kereleri sırasında birçok kıymetli hatipler ko
nuştular. Bu yurdun kalkınması için millî ge
liri yükseltmenin istihsali artırmanın icabetti-
ğini savundular. 

Ben de, bu yurdun 'her yönden kalkınması 
için bütün bu sayılanların yanında ve önem 
bakımından en az onlar kadar, üzerinde durul
ması icabeden, değer verilmesi gereken bir di
ğer konunun eğitim dâvası olduğunu söyliye-
ceğim. 

Bu dâva ilköğretimden - yükseköğretime, 
öğretmenden - okula, ders kitabından <- ders araç 
ve gereçlerine kadar birçok detayı olan top* 
yekûn eğitim seferberliğidir. 

Hepimizin malûmu olduğu üzere bu yurt 
üzerinde on senedir, kültür düşmanı bir idare 
hüküm sürmekteydi. 

Oerici zihniyete yüksek derecede prim ve
ren, hür ve aydın gençlikten korkan, fakat 
korktuğu derecede onu baskı altında tutmak 
istiyen, bu yurtta halk eğitimini en 'güzel tarz
da gerçekleştiren bir müesseseyi, halkevlerini 
kökünden yıkan, (hulâsa eğitime, kültüre, oku^ 
maya düşman olan bir idareydi bu!.., 
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On senelik fbir idareyi yıkıp, 27 Mayıs Dev

rim Hareketini yapanlar, ilk önce eğitime önem 
verdiler, ilk önce Atatürk fikirlerine değer 
verdiler... 
• Bir yandan ilköğretim lalanında "büyük bir 

seferberliğe girişilirken, öte taraftan yarının 
Türkiye'sinin yöneticileri olan üniversite genç
liğinin dertleri ele alınarak, 'bu konular üzerin
de anlayışla eğildiler. 

îşte on seneden beri ilk defa, bu sene Millî 
Eğitim Bakanlığı 'bütçesine *bu anlayış ve duy
guyla giriyoruz. 

Bu yurtta bütün müesseseleriyle tanı ve 
kâmil demokrasinin kurulması uğrunda canını 
vermekten çekinmiyen bir kuşağın mensubu ke-
malist bir genç olarak, eğitime, verilen değer
den sevinç duymanın huzuru içerisinde eğiti
me bu değeri veren zihniyete teşekkürü borç 
bilirim. 

Arkadaşlar; 
Yüksele öğretini gençliğinin meseleleri var

dır. Aca'ba yüksek okullara devam eden gençle
rin hayat şartları ne durumdadır? Türkiye'nin 
dört ıbir yanından üniversite şehirlerine gelen 
!bu genç ve körpe dimağlar, nerelerde kalırlar, 
hangi meselelerle karşıkarşıyadırlar? No gi 
bi cereyanların tesiri altında, nasıl yaşarlar ve 
nasıl yetişirler? 

Bütün 'bunlar 'her şeyden önce ve mutlaka 
ele alınarak, çözünlenmesi gereken (konulan!ir. 

Bugün üniversite öğrencisinin içerisinde bu
lunduğu şartların yürekleri paralıyan durumu
nu dile getirmek güçtür. 

Yalnız şu kadarını söylemek isterim ki, üni
versite ve yüksek okullarda okuyan 60 bini aş
kın öğrenciden en az % 60 ı tahsillerine son de
rece güç malî imkânsızlıkla]' içerisinde devam et
mektedirler. 

Cesaretle söylemek lâzımdır ki, bu arkadaş
lardan çoğu, derslerinden önce akşam yemeğini 
nerede ve ne yerlerse ceplerindeki paranın yeti
şeceğini, nerede kalacaklarını, en aşağıdan 75 ya-
hutta 100 liraya bulabildiği soğuk odasına gitme
den kış gecesinde nerede ders çalışabileceğini, ev
lerinden gelen harçlığı ay sonuna kadar nasıl ye
tiştirebileceklerini düşünmek zorundadırlar. 

Üniversite gençliğinin yurt dâvası vardır. 
Malûmunuz olduğu üzere, yurt : bina, yatak, 
karyola, dolap, yemekhane ve malzemesi. ısıtma, 
elektrik, olcuma odaları ve buna mümasil ver-
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leri bir araya getirip gençliğe daha iyi ve daha 
müsait çalışma imkânları veren tesislerdir, bu 
tesislere şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bugün İstanbul, Ankara, izmir ve diğer 
şehirlerdeki fakülte ve yüksek okullarda okuyan 
60 bini aşkın üniversite gencinin ancak onda 
binden de a'zı 5 034 ü resmî yurtlarda kalabil
mektedir. 

7 326 genç yurtlara girebilmek için müracaat 
yapmıştır. Talepleri karşılanamamaktadır. Bu ba
kı nidan ihtiyaç sahibi diğer binlercesi müracaatı 
dahi lüzumsuz görüp, kendi yağıyla kavrularak, 
başının çaresine bakmaktadırlar. 

Ancak, geriye kalan 50 000 i aşkın genç'bu 
büyük şehirlerde nerelerde kalmaktadırlar? 
Önemli olan husus budur. 

Yurt konusunda söylenecek çok söz; huzu
runuza getirilecek çok dert vardır. 

M. B. K. Tarafından kurulan-ihzari bir ko 
misyon, bu konuda geniş hazırlıklar yapmakta
dır. Hazırladığı kanun tasarısını yakında hu
zurunuza getirecektir zannediyorum. 

Yalnız bu tasarının meseleyi bir çırpıda hal
letmesine imkân yoktur. Bu tasarı ile uzun va
deli bir çalışma programı getirilecektir. Ancak 
bu sene için. neler düşünülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 615 nci bölü
münde; «5875 sayılı Kanuna göre açılmış ve açı 
iacak olan yüksek öğrenim, öğrenci yurtları ve 
alevlerine» 350 000 liralık bir yardım konulmuş
tur. 

İler şeyden evvel ifade etmek isteriz ki : Bu 
tahsisatı çok az görmekteyiz. 

Sayın bakandan öğrenmek isteriz. 
Bu 350 000 lira nereye yetecektir? Bu pa

rayla yeni yurtlar mı açılabilecektir? Yoksa, in
şaatı yarıda kalan site yurdu 4 ncü Blok insa
fı mı tamamlanabilecektir?. 

Bu para keza, Çemberlitaş'ta yarım kalan Kız 
yurdu inşaatına mı sarf edilecektir? 

Yoksa, Ankara Koservatuar arkasında, inşa
sına başlanan ve düşük iktidar tarafından anor
mal şartlarla mukaveleye bağlandığı için muka
velesi feshedilen ve yarım kalan inşaata mı sarf 
edilecektir? 

Yoksa, bu parayla İstanbul'da 327 gencin kal
dığı ve orada kalabilmek için binlerce gencin 
can attığı fakat yağmur yağdığı geceler yorgan
ların ıslandığı, eski bir binadan bozma kadırga 
yurdu mu tamir ettirilecektir? 
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Yoksa, Kızılay tarafından Topkapı'da inşa

sına girişilen 750 kişilik yurdun bitirilmemesi 
ve Kızılaydan. aylardanberi bul yurdu bakanlığa 
devretmek istemesi karşısında bu parayı bu yur
da mı sarf edecektir! 

* Arkadaşlarım; •* 
Bakanlık yurtlar için 615 nci bölüme 350 000 

lira koymakla, ya üniversite gençliğinin yurt dâ
vası diye bir dâva tanımıyor. 

Yaliut da, birçok sosyal yönleri olan bu me
seleyi mühimsemiyor. 

Biz, bakanlığın yeni yurt yaptırmak şöyle 
dursun, yukarda saydığım yurt inşaatlarını hiç 
olmazsa süratlendirecek derecede kâfi tahsisat 
ayırmasını beklerdik. 

Sayın üyeler; 
Üniversite gençliğinin bir diğer meselesi de, 

yiyecek meselesidir. 
1959 Aralık ayında Kızılayın ve bankalarımı

zın iştirakiyle ve yüksek tahsil gençliğine mali
yet fiyatına yemek veren bir sosyal teşekkül .ku
rulmuştur. 

istanbul ve Ankara üniversitelerinde öğren
cilere yemek veren bu teşekkül de maalesef dü
şük iktidar tarafından istismar konusu yapılmış
tı. ; 

Çok yararlı olan bu teşekkül, ne derece yarar
lı ise, o derece de kifayetsizdir. 

Sadece İstanbul Üniversitesinden bir misal 
vererek bu bahsi de geçmek istiyorum. 

20 000 i aşkın bir gençlik kütlesinin feyz al
dığı istanbul Üniversitesinde küçük bir salonda 
yemek verilmekte, bu yüzden çok az öğrenci bu 
yemeği yiyebilmektedir. 
. a150 kuruşa verilen bu yemeği yerse ancak do
yabilecek ve cebindeki parası ancak ay sonuna 
yetişebilecek gençler, orada o 150 kuruşluk ye
meği yiyebilmek için, bir saat, bir buçuk saat 
uzun kuyrukta beklemek mecburiyetinde kalmak
tadırlar. Dolayısiyle kıymetli zamanları da mec
buren ölmektedir. 

Bu çok hayırlı sosyal tesisin üzerine eğilerek, 
genişletilmesi ve ona yardımcı olunmasını Sayın 
Bakandan beklemek hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bakanlık bütçesinin 602 nci bölümünde, üni-

veyşite ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine 
ilâç, tedavi-ve para yardımı olarak 100 000 lira 
ayrılmıştır, 

Yukarda bir iki fırça darbesiyle bahsetmeye 
çalıştığım tablo karşısında, gıda noksanlığı yü
zünden üniversite ve yüksek okullarda okuyan 
öğrencilerde, hastalık ve bilhassa tüberküloz 
nispeti yükselmektedir. 

Bakanlığın,' yüksek öğrenim gençliğinin bes
lenmesi yamada sağlık dâv-asiyle de ilgilenme
sini bekliyoruz. • 

Bir diğer önemli konu da burslardır. Bu ko
nuda, yukaıda bahsettiğim komisyon geniş ça
lışmalar yapmaktadır. 

Senelerden beri uyutulmaya çalışılan.. Her 
bütçe müzakeresi sırasında 10 lira veyahutta 
25 lira artıracağız diye gençliği adeta avutma
ya çalışan bir zihniyetin tersine, bu sene bütçe
sinde yapılan 75 liralık zamla, öğrenci bursları
nın 250 lirava çıkarılması karşısında başta Büt
çe Komisyona Başkanı, Başkanvekiii, Sayın 
üyeleri ve Maliye Bakanına en candan teşek
kürlerimi arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, 
Yüksek tahsil gençliğinin senelerce sürege

len dertleri hal yoluna girmiştir. 
Bu meseleler üzerindeki sözlerime son verir

ken şu hususu da hatırlatmak isterim. 
Yüce değerleri haiz yüksek tahsil gençliği

nin millî vasıfta teşekkülleri vardır. 
Bu teşekküller organize şekilde çalışmakta

lar ve Türk gençliğinin temsilcileri olarak, ge
ricilere, oportünistlere, her türlü sapık ideoloji 
sahiplerine kaAı, fikir Atatürk'ün evlâtları ol
duklarını gösterme yönünde daima uyanık dur
makta, gerektiğinde onların üzerlerine manevî 
genç şamarları vurmaktadırlar. 

Maalesef "bu teşekküller, senelerce, malî im
kânsızlıklar yüzünden sızlandırılmışlar, Devlet 
eliyle verilmesi gereken paralan siyasî istismar 
vasıtası yapılarak, bu teşekküller para ile sa-
tınalmmak istenmişlerdir 

Başında bir D. P. mebusunun bulunduğu ve 
adına «D. P. Gençlik Bürosu» denilen gayrires-
mî organlar vasıtasiyle ve para kuvvetiyle genç
lik birbirine düşürülmek, düşman edilmek isten
miştir. 

Bu nevi müdahaleler o derece ileri gitmiş, 
feryatlar o seviyeye yükselmiştir ki, B. M. M. 
ne bu konuda Meclis tahkikatı önergesi veril
mek zorunda kalınmıştır. 

Geçen sene, gene bu aym bugünlerinde, genç
liğin ıştıra) i»!nni dile getirmek ve çare ara-
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mak amaeiyle Sayın Suphi Baykam ve ar
kadaşları tarafından verilen Meclis tahkikat 
önergesi reddedilmiş ve müzakerelerin tatil 
edilmesine kadar varacak derecede çetin müca
deleler olmuştur 

Bir se'he önceki hatırayla, bir sene sonraki 
yüksek heyetinizin, gençlik dâvalarına göster
diği anlayış ve iyiııiyet karşısında, huzur duy
mamak, heyecanlanmamak mümkünmüdiir 1 

Muhterem arkadaşlar, 
Kısaca belirtmeye çalıştığım, geçmiş devrin 

iktidarı tarafından gençliğe karşı reva görülen 
türlü baskı ve tethditler netice vermiş midir? 
Hayır arkadaşlar. 

Gençlik dövülmüş, joplanmış hapsedilmiş ve 
sonunda, kurşunlanmış fakat Atatürk devrimle
rinin bekçilerine boyuıi'eğdirmek mümkün ol
mamıştır. 

îşte arkadaşlarım; 
Bu yıl bütçesine gençlik teşekküllerine da

ğıtılmak üzere gençlik teşkilâtlarına malî muh
tariyet veren ve Millî Gençlik Teşkilâtı adma 
500 000 lira konmasını bu sebeplerden candan 
alkışlıyoruz. 

Devrim Hükümetinin ve Devrim Meclisi 
Bütçe Komisyonunun anlayışını gelecek iktidar
lar tarafından da benimsenerek bir teamül ha
line gelmesini istiyoruz. 

Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir 
diğer çok önemli mesele de ilköğretim sefer
berliğidir. 

27 Mayıs Millî Devrim hareketinden sonra 
M. B. K. si eğitim seferberliğini, yurt ölçüsünde 
ele aldı. . .'• 

1076 sayılı Kanunu değiştiren 97 sayılı Ka
nun yeni bir sistem getirdi. Yedek subay öğ
retmenlik müessesesini ortaya koydu. 

Elimizdeki bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı
na ait raporunun, ilköğretime ayrılan kısmında 
belirtiler resmî rakamlara göre 1961 yılında 7 
ilâ 12 yaşında olup da, ilkokul tahsili yapmak 
imkânına sahibolmıyan çocukların sayısının 
1 422 692 olduğunu "kaydetmek ve yurt ölçü
sünde okuma yazma bilmiyenlerin de % 60 ı 
aştığını hatırlamak M. B. K. tarafından »ortaya 
atılan bu sistemin ne derece isabetli olduğunu 
göstermeye ve bu kararı yürekten alkışlamaya 
yetecek delildir, zannederim. 

Ancak, bu konuda girişilen 3,5 ayîık bir tat-
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bikat, müessesenin aksaklıklarını ortaya koy
muştur. 

Hiç, şüphe yok ki, bir müessesenin kendisin
den beklenen verimi sağlıyabilmesi, onu dikkat
le inceleyip, aksıyan yanlarını düzeltmemize; 
sistemin başarıya ulaşabilmesi, şartlarının .ya
ratılmasına, vasıtalarmmda bulunup, işe ko
yulmasına bağlıdır. 

Askerlik ölçülerine göre, bir tümen tutarın
da ve «Cemal Paşanın askerleri» denen bu 
12 000 . genci yurdun dört bir köşesine salıp, 
«Haydi çocuklar, gidin öğretmensiz köyleıde 
görevinizi başarın» demekle eğitim dâvamızı çö-
zemiyeceğimiz meydandadır. 

Sayın bakan hâlâ aynı kanaattemidirler bil
miyorum. Ümit ederim ki, kalpleri vatansevgisi 
ve vazife görmek arzusu ile çarpan bu idealist 
(kalbleri) gençler hakkında bir soru münasebe
tiyle öğrendiğimiz fakat yadırgadığımız zihni
yetini değiştirmiştir. Ve Yüksek Heyetinizin dü
şündüğü gibi onlara daha şefkatli daha anla
yışlı davranacaktır. 

Bu arkadaşlar birçok güçlüklerle kaırşı kar-
şıyadırlar. 

Bu gençlerin, hizmetlerini başarılmada karşı
laştıkları, ilk zorluk kendilerini halkımıza bu 
işin ve görevin asil yetkilisi olduklarım kabul 
ettirmede ortaya çıkmaktadır. 

Kendilerine apayrı bir ortam içerisinde, ya
payalnız kalan bu gençlere kulak vermeliyiz. 
- Arkadaşlarım, 

Siyaısî ihtilâlleri, fikri ihtilâller taküibetnıftz-
se, o ihtilâller fazla, faydalı ve önemli olamaz
lar. 

İşte 12 000 kişilik Cemal Paşanın askerleri, 
Anadolu'nun en uzak köylerinde bir Mr ihtilâl
den bir fikir inkılâbına geçişi hazırlıyorlar. 

Köyde bu gençlerin misyonu, sadece köy ço
cuklarımı teknik olarak yetiştirmek, alfabeyi 
öğretmek değil 27 Mayıs inkılâbını anlatmak, 
Atatürk devrimlerini, savunmaktır. 

Bu bakımdan hizmetJiıı görülmesi daha se
mereli olacaksa, o" hizmete bâzı vasıtaları tahsis 
etmekten neden çekiniyoruz. 

Üniformalı genç öğretmenler, mîlletimizin 
orduya olan ezeli sevgi, ve saygfema da dayana
rak köy eğitiminin bütün zorluklarını halkı^ıı-
zın da sevgi ve yardımiyle aşabileeeüslerdir. 

Qmq yedek 'subay öğretmeninin ikinci önemli 
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meselemi yedek subaylara nazaran aldıkları çok 
aşağı seviyede maaşlarıdır. 
* Arkadaşlar, 

Bu gençleri ellerine geçen çok az maaşla, 
köyde kaderleriyle başbaşa »aresizlik içinde ya
şamaktan kurtarmalıyız. 

Köyde ihtilâlden fikir inkılâbına, geçişi ha
zırlamak için hizmete koştuğumuz gençlerin el
bette mıaddî sıkıntılar yüzünden, kötümser bir 
hava ve ölçüler içinde bırakmaya gönlümüzün 
rıza göstermiyeceğini ünıMetoefcteyJm. 

Yedek suibay öğretmenlerin en önemli ve en 
büyük şikâyeti, kendilerinin desteksiz, hattâ 
kontrolsüz bırakılmalarından gelmektedir. 

Bu gençlerin statüleri nedir? Salâhiyetleri 
nedir? Çalışmaları ne yönde (olacaktır? Bunlar 
hiç belirtilmemiştir. 

Bu gençler manevî yardım beklemektedirler. 
Her şeyi bir kenara bıraktık, bu gençler gü

ler yüz bekliyorlar... 
Ama; Sayın Bakan isterse bâzı idare âmir

lerinin bu arkadaşlara, kolaylık göstermek de
ğil, nasıl (başladıklarını, bâzı millî eğitim mü
dürlerinin bu gençlere neler söyleyip, şevkle
rini nasıl kırdıklarını açıklıyayım. 

Bu arada Sayın Bakandan öğrenmek isteriz. 
Yedek subay öğretmenler için Bakanlığın 

hazırladığı bâzı yayınlar, broşürler tamamlan
mış mıdır? Ne zaman 'gönderilecektir? 

Ayrıca, üç ay sonra kıta hizmetine gidecek 
bu gençlerin kıtada pedagojik eğitimine tâbi 
tutulacağını gazetelerden öğrenmiş bulunuyo
ruz. Acaba Bakanlığın bu konuda bir hazırlığı 
var mıdır? 

Arkadaşlar, bu şgençler, ilgi bekliyorlar, an
layış bekliyorlar, yakınlık bekliyorlar. 

Köye öğretmen olarak giden gençten, eğitim 
ve öğretim konusunda neler bekliyorsak, bütün 
toplumea ve idarece kendilerine aynı derecede 
yardım göstermeye borçluyuz. Onları destekle
meye mecburuz. 

Çünkü, bu gençler, Atatürk devrimlerinin 
Anadolu'ya yayılmış 12 000 savunucusu, Ata
türk düşüncesinin Anadolu'ya yayılmış 12 000 
fikir meşalesidir. 

Bu gençler, Atatürk ideallerinin Anadolu'
daki 12 000 ileri karakoludur. 

28 Nisanı göğüslerini kurşuna açarak yarat
mış vatan eoeuklariyle, vatanın en ücra köyle-
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rine kadar yayılmış, bir ihtilâlden bir fikir in
kılâbına geçişi hazırlıyacak bu delikanlıları bir
birinden ayırmaya imkân yoktur. 

«Bu çok önemli meseleye, Muhterem Heye
tinizin/ Bakanlar Kurulunun ve bunlardan da 
en çoğu eğitime değer veren Muhterem M. B. 
K. nin en kısa zamanda parmak basarak, anla
yışla çözeceklerine inanıyoruz.» Hepinizi saygı
larımla selâmlarım. (Şiddetli ve sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN —Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Kurucu Meclisin Muhterem üye
leri; Millî Eğitim mevzuunun millet hayatımı
zın yarma bakan ve hakikatte bugünden ziyade 
yarınımızla, alâkalı olan konuları üzerinde şim
diye kadar konuşan arkadaşlarımızın işaret bu
yurdukları noktalan dikkatle dinledim. Kendi
lerine Kurucu Meclisin bu kürsüden Millî Eği
tim meselelerini, dertlerini gösterdikleri için 
bilhassa teşekkür ederim. 

Söz almamın esas sebebi,, müzakerelerin bu 
son safhasında Hükümetin konuşan arkadaşların 
işaret ettiği noktalarda ve umumî millî mevzu
larında hangi hareket noktasından işe başladığı
nı, ne yolda bulunduğunu anlatmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Birlik idare
sinin, bir kere daha arz etmiştim, ana pren
siplerinden biri gerçekçi olmaktır. Bu gerçek-
çüik prensibiyle Millî Birlik İdaresi 27 Mayı
sın ertesi günü, evvelâ ilim ve ihtisasa sözü bı
rakmakla'yola çıkmıştır. Memleketin ana konu
larını mütehassıslara terk etmiş ve ilk olarak 
Millî Eğitim mevzuunda ilim ve ihtisasa büyük 
ehemmiyet vermek ve" sözü onlara bırakmak ci-
hetme gitmiştir. Dile getirilen dertlerin ötesin
de daha birçok dertler vardır. Arkadaşlarımın 
temas ettikleri mevzulara birer birer temas ede
ceğim. 

Bir arkadaşım «Ne kadar ilkokula ve ilkokul 
öğretmenine ihtiyacımız var?» dedi. Geçenler
de de arz etmiş olduğum gibi, ele aldığımız on 
yıllık plânda sınıf mevcudunu, pedagojik esas
lar nazarı itibara alınarak 40 a indirmek şartiy-
le, 70 bin yeni ilkokul öğretmenine ihtiyacı
mız vardır. Gene on yıllık bir plânla gerçek
leştirilmek üzere bir karar alınmıştır, 20 008 
ilkokul binasına ihtiyaç vardır. Her sene 1 007 
okul köyleıxle, 2 300 okul da kasaba ve şehirle-
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rimizde yapılmak şartiyle 16 yıllık bir plâna 
bağlanmıştır. 

Ortaöğretimde öğretmen vaziyeti nedir? Ar
kadaşlar eğitim işlerinde müşkilât, tardu ar
kadaşımızın dediği, gibi öğretmen meselesini 
halletmektir. Bir usul, bir bina bulabiliriz. 
Bu binalarda ders okutabiliriz; Fakat bir ilk
okul. öğretmeninin meslek adami olarak yetiş
mesi en az ilkokul üzerine 6 yılda, ortaokuldan 
alırsak 3 yılda gerçekleşebilir, Ortaöğretim için 
bir lise üzerine 4 yılda gerçekleşebilir. Bugün 
öğretmen meselesi Millî Eğitimde en nazik ve 
en halli müşkül vaziyettedir. Ortaöğretimde 
günlük siyaset yüzünden 4 500 aded öğretmenlik 
açıktr. 

Arkadaşlar; biz bu ihtiyacı, 10 yıllık bir plân
la, her sene şimdiki sayısından 500 daha fazla 
öğretmen yetiştirmek şartiyle asgari hadde indir
mek istiyoruz. 

Bir de, ortaokul ve lise açmak mevzuu var. 
Bu mevzuu politik formüle değil, evvelâ öğret
men temin ettiğimiz yarlerde açmak suretiyle yü
rüteceğiz. 

Arkadaşlarım hakkiyle yurt işlerinden bah
settiler. Muhterem arkadaşlarım bu yurt mevzu
unda memleketin halinin perişan olduğunu pek 
iyi biliyorsunuz. Fakat Millî Birlik İdaresi ve 
Hükümeti, yurt işini, Millî Eğitim bütçesinin 
dışında halletmek üzere bu mevzuu ele almış bu
lunmaktadır. Nitekim muayyen mütehassıs ele
manların, Vakıflar Umum Müdürlüğü ve vekâlet 
mümessillerinin iştirak ettiği; bir komisyon, Mec
lis binasında, dün sabahtan itibaren çalışmaya 
başlamıştır ve çalışmaları devam etmektedir. Bi
naenaleyh biz bu işi, Millî Eğitim bütçesi içinde 
değil, dışında halledilmesi lâzımıgelen bir konu 
olarak ele alıyoruz. Bu yolda bütçemizde 300 bin 
liralık tahsisat var. Hattâ bir aile çocuğunun da
hi oturabileceği küçük aile meskenleri halinde si
teler meydana getirmek hususunu tecrübe edi
yoruz. Ne kadar âmme hizmetine tahsis edileceği 
düşünülerek ona göre hareket tdilsin ve yurt ola
bilmeye müsait ne kadar bina varsa kullanılsın. 
Bu binaları bu yolda kullanma, imkânlarını biz de 
araştırmaktayız. Derdin büyüklüğünü bizde bili
yoruz. 25 milyon liraya mal olacak bir progra
mımız var. Bu parayı malî, iktisadî politikamızın 
temel istikametini bozmamak düşüncesiyle temin 
edememiş ve bu husustaki tasavvurlarımızı bu 
sebeple gerçekleştirememiştik. 
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Arkadaşlarımdan biri teftiş sistemimiz ve tef

tiş kadromuz üzerinde durdular. Bu sistemimiz 
üzerine toptan görüşmek .üzere Teftiş Heyeti Bib
isi ile ve vekâletin mütehassıs elemanları ile bir
kaç gün evvel bir toplantı yaptım. Toplantıda 
arkadaşımızın düşündüğü gibi teftişte öğretici is
tikamette kararlar almak hususu göraşülmüştür. 
Bugün Teftiş Heyetine, Öğretici arkadaşları al
mak şartiyle müfettiş ihtiyacını karşılamak du
rumundayız. Teftişte, öğretici, yol gösterici vazi
fe ile, tahkikat yapma vazifesini bir arada yürüt
mekten başka bir çare bulamadık.: Bunları ayır 
m ak için kadro vaziyeti müsait değildir. 

Metotlar ..mevzuuna arkadaşımız işaret etti. 
Plânlamanın birçok arkadaşları içinizdedir. El
bette nazarı itibara alınacaktır. 

Teknik okula bütçede kâfi yer verilmediği 
hakkındaki teııkid yerindedir. Ama. arkadaşlar; 
Hükümetin ilköğretim* hizmetleri için ayırabildi
ği tahsisatın bundan ilerisini ayırmak, bugün 
mümkün değildir. Hakikaten cehaletle mücadele 
Millî Birlik Hükümetinin teşekkül ettiği andan 
itibaren birinci mesele olarak ele aldığı bir iş ol
duğu halde maalesef Hükümet bundan fazla bir 
para ayırmak imkânını bulamamıştır. 

,İntibak meselesine gelince; bu intibak işi de 
'halledilecektir. Şu anda Maliye Bakanı ile tekrar 
görüştüm. 30 milyonluk tutarı olan bir mevzudur. 
Eksik hesabedildiği hakkında bir kanaat dolayı-
siyle tetkik'edilmektedir". Maliye Vekilinin elin
de bulunmaktadır, ümidediyorum ki, bu intibak 
tasarısı önümüzdeki günlerde, halledilmiş olarak 
huzurunuza gelecektir. (Çok güzel, bravo seslen) 

Halk eğitimi mevzuunda, muhterem arkadaş
larım, hem metot bakımından hem de işin mahi
yeti bakımından arkadaşlarım bizi irşat ettiler. 
Halk eğitimi mevzuu; yalnız Millî Eğitimin 3,5 
milyon liralık bir çerçevesi içinde değil, topyekıîn 
milletçe harekete geçmekle halledilecektir. Pren
sip işidir. Fakat şimdi biz bu işin kuruluşunu, 
plânını, neşriyatını hazırlamak yolunda hareke
te geçtik. Plânlamanın esaslı neticelerini yüksek 
(huzurlarınıza"tekrar getireceğiz. 

İnşaat maliyetleri konusunda arkadaşlarımın 
temas ettikleri endişeler yerindedir. Bakanlığa 
geldiğim andan itibaren daha evvelki arkadaşı
nım çalışmalarını tamamlamak zihniyetiyle İn
giltere'de talhsil görmüş bir Profesör İstanbul'a 
davet edilmiş, mesele tekrar müzakere edilmiş
tir. Artık devşirme müteahhide iş yaptırılmıya-
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çaktır. Hakikaten taahhüt mevzuunda Bayın
dırlık Bakanlığının (A) grupunda kayıtlı, hü
viyeti belli, ehliyetli, bilgili müteahhitler davet 
edilecektir. Bu bir. İkincisi bu sene ucuza mal 
etme meselelerini halletmek mümkün değildir. 
Çünkü Martta başlıyan bir işin neticesini Nisan
da almak mecburiyetindeyiz. Ucuzluğu esas ala
rak çalışmalarımızın asıl neticesini gelecek se
nede bulmak üzere ucuza mal etmek çalışmaları 
devam edecektir. Fakat bir arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi ucuza mal etmek için ne yapmak la
zımsa yapılacaktır, Şu anda Nafıa Vekâleti Ya
pı Teşkilâtının bu iş için çalıştığını sizlere bil 
dirmek isterim. 

Avrupa Talepe Müfettişliği bahsinde arka
daşımızın izhar ettiği endişe yerindedir. Arka
daşlar, sizlere haber vereyim ki, müfettişlik Ve
ya kâtiplik vazifesinde bulunanların, dil ve ta-
kibettikleri işin enerjisinden mahrum olanların 
tesbitine çalışılmakta olup, bu vasıfları haiz ol-
mıyanları, geri alma kararını vermiş olarak hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Yerine eleman 
seçerken evvelâ böyle bir dâvanın* adamı olan, 
İkincisi gittiği memleketin dilini, orada faaliyet 
gösterebilecek şekilde bilen, 3 ncü olarak da bu 
işi takip edebilecek enerji sahibi olan eleman
ları seçmek üzere bir prensip kararma varmış 
bulunuyoruz. Prensibin tatbikatını Mart ayın
da ya Vekâleten Tahtakılıç hazırlıyaeak Yahut 
benden sonra bu hizmete asaleten gelecek arka
daş, bu işi asgarî prensiplere bağlamış 
olar%k halledecektir. Bundan so/ıra Veki
lin kahve işini, çay işini düzenliyen ya
hut dairenin her hangi bir işini gören 
bir insan şahsî kaprisle Avrupa'da ne ta
lebe müfettişliği gibi bir işte, ne kâtip olarak, 
ne muavin olarak, ne de talebe müfetişi olarak 
yer almıyacaktır. . Çünkü Millî Birlik Hükümeti 
asgarî prensipleri tesbitle çalışmaktadır. Devlet 
idaresini temelleştirmenin yegâne çaresi de Ma
arif hizmetlerinin asgarî prensiplerini tesbit et
mektir. 

SOYSAL EMİN — Lisan bilmeden Paris'e 
giden müfettiş gelmiştir, her halde? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHTAKILIÇ 
AHMET (Devamla) —Efendim şahıslar hak
kındaki sualinizi müsaadenizle hususi müracaa
tınızda anlatırım. Kadroya ait bundan fazla 
huzurunuzda izahatta bulunmayı' zait addede
rim.- . ,, 
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I Avrupa'da tahsil meselesi arkadaşlar, hepi

miz biliyoruz halledilmemiş bir meseledir. Tay-
I yare mühendisliği için tahsil yaptırdığımız kim

se Sümerbankfca tezgâh mühendisi» olarak çalışı
yor. Gazi Terbiye Enstitüsünde yetiştirdiğimiz 
elemanlar İşçi Sigortalarında çalışıyor. Avrupa'-

I da tahsil görmüş birçok arkadaşlar Merhum Zi-
I ya Gökalp'm Kızıl Elma'smm hikâyesi kadar; 

at, it hikâyesi kadar kendi işlerinde çalıştırıla-
mıyor. Bu toptan bir derttir. Fakat bu iş Dev
let Personel Kanunu ile ve Devletin organize 
çalışmasiyle halledilebilir. Nerede elemanımız 
var, bunları en iyi nerelerde çalıştırabiliriz? Bu 
suretle haysiyetleri üzerinde, emekleri üzerinde 
hürmetle iyildiğimiz öğretmenlerimizi nazarı iti
bara almak icabeder. öğretmenlik yurdun her 
yerinde yapılmakta olan bir sanattır. Bu husus
ta bize, size müracaat edenlere raslıyorsunuz. 

I Dertlerini anlatıyorlar. Hakları var. Bu işi bir 
prensibe bağlamak güçtür. Köy ile kasaba ara
sında hayat farkı müthiştir. Kasaba ile büyük 
şehir arasındaki hayat farkı da büyüktür, öğ
retmen her yerde mevcut olması icabeden şah
siyettir. Millî Eğitimin birinci vazifesi bu ge
niş mahrumiyet içinde bulunan öğretmenlerin 
maddî ve manevî ıstıraplarına çare bulmaktır. 

Bir arkadaşımız öğretmenin kadrosunun, 
Devlet içindeki varlığını, hattâ şahsiyetini ifade 
ettiğinden birinci plânda olması lâzım geldiğini 
•söyledi. Ananelerimiz çok müsaittir. Fakat öğ
retim kadrosu bakımından çok müşkül durum
dayız. Lice Kazası Ortaokulu Müdürlüğüne ta
lip bir tek arkadaş yoktur, bulamıyoruz. 

Demek ki," Millî "Eğitimin en büyük müşkü
lâtlarından birisi kadrolarımız ve öğretmenin 

| bütün memleket sathında vazife görebilecek şe : 

kilde maddeten ve manen yaşıyaibilmesi dâvası -
! dır." 

Türkiye'de medenî felsefesi, anlayışı en ip
tidaî olan herkesin, kendi kabiliyetine .göte 
bir meslek veya sanat sahibi olmasına daha 
fazla orta öğretimimiz istikamet verir. Ama 
biliyorsunuz şöyle bir mesele ile karşı, karşıya-
yız ki, Numune Hastanesinde bulunmuş ve 
Türkiye'de çok hizmet etmiş Profesör Ekştayn 
diye bir çocuk profesörü yardı. Günün birin
de bu profesör hastane ve tedavi sistemlerimiz 
hakkında bir rapor verdi. Bu raporunda; «Bil-, 
mem ne köyünden gelen bir hasta çocuğu geri 
volide rirsem, • yüzde yüz ölüme mahKûmdur. 
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Fakat diğer bir bulaşıcı hasta ile beraber ya-
tınrsam belki yüzde on kurtarırım diye has
taneye alırım.» diye bir prensip söylemişti. Tür
kiye'de Millî Eğitim Bakanlığı kemiyet ve key
fiyet mevzuunda müşkül mevkidedir. Her yer
den müracaat eden talebeyi illâ bir dersaneye, 
hattâ kalabalık olan bir dersaneye sokmak mü
kellefiyeti ile, hiç. olmazsa sokakta kalmasın 
öğretilebildiği kadar bir şeyler öğrensin diye 
tıpkı Ekştayn'ın izah ettiği gibi, kendisini gös
termektedir. ikili üçlü ders yaparım. Bu, mem
leketin tarihî gelişimi neticesidir. Istıraplann 
bu derecede açığa vurulmasında fayda vardır. 
Millî Eğitim mevzuunun verimlilik hususuna 
temas ettiler. Bu mevzuun halledilememesinin 
birçok sebepleri var. Meslekten hiçbir Öğret
meni olmıyan ortaokullar vardır. Yaraya par
mağımızı basalım. Bu derdin çaresi nedir? Ça
resi ilköğretimde meydana getirdiğimiz ham
leyi gelecek sene teknik Öğretimde ve öbür se
ne ortaöğretimde yapmamızdır. öğretmen ye
tiştirmek üzere en az beş yüz talebe ortaöğre
tim için, 1 007 de ilköğretim için kabul etmek 
üzere çalışmaya başladık. Ders araçları temin 
etmek üzere plânlarımız devam ediyor. 800 
bin liraya malik olduğumuz zaman bir ders 
araçları yapacak atelyeyi memleket içinde kur
maya karar vermiş bulunuyoruz. 

Yedek subay öğretmenler bahsinde konu
şuldu. Arkadaşımız, beyanatında zikretti. Ben 
hakikaten Devlet Başkanının isminden bahset
meyi hiç doğru görmüyorum. Cemal Paşanın 
orduları diye bahsediliyor Şunu size arz ede
yim ki, Devlet Başkanından Hükümetin her 
âzası bu yedek subay öğretmen mevzuunda hi
tabet yapmamak suretiyle derinliğine alâkalı
dır. Bu mevzu kendisine maîısus bir. hüviyeti 
olduğu için gündelik politikaya getirilmemeli
dir. 

Millî Birlik Komitesine bu ilham şundan 
gelmiş olacaktır. - Kendileri ile bu hususta gö
rüşmedim - 27 Mayıstan sonra bütün gençlik 
eğitim ve diğer mevzular hakkında ! köylere 
gitmeye hazırız diye bir kampanya açmıştı. 
Millî Birlik Komitesi gördü ki, ilköğretimde 
40 - 50 bin öğretmen açıktır. 

Gözeni; memleket gençliği 'köyleri irşat 
maksadiyle oralara gitmek için sıra 'bekliyor. 
Mütemadiyen her gün müracaat!er yapıyor. 
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Matbuatta gün geçmiyor ki, bir neşriyat olma
sın. Güzel bulduk. (Biz ordunun yedek subay ih
tiyacını yeniden tertiplerdik. Bu gençlere, lise 
derecesinde tahsili olan mı gençlere askerlik 
vazifesi yerine öğretmenlik vazifesi vermeli
yiz. Güzel 'bir şey, evvelden (hazırlanma mev
zuunu bir tarafa bırakıyorum. Arkadaşlar bu 
inanışa istinadeden bu tertip ve hu kanun ha
kikaten bir hamle tarihidir. Ben öyle büyük 
'kelimeleri kullanmıyorum. Nereye gittiler bû 
arkadaşlar? Evvelâ karşınızda konuşan arka
daşımız »bugün köyünde vasife yaptı, sonra bu
raya geldi. Bugün Pazar kazasında mevcut, 
sırtımda taşını taşıdığım ortaokulun yaşı 24 
tür. 24 yıldır hâtırasını yaşıyorum. O halde 
eğer Tahtakılıç fon mevzua şöyle 'biraz ciddî ta
raf iyle 'bakıyorsa, mevzuun incinmeye müsaa
desi yoktur, tnce bir çizgisi var, bundan ileri 
gitmemek lâzımdır. Onun için sükûtu tercih 
ederim. Sizler de hu mevzuu koruyunuz, bu 
müessese büyük bir müessesedir. Halka münev
verin ^bağdaşması müessesesidir. Gençlik hangi 
hakkı eksik aldı? Diğer yedek subay arkadaş
ları altı ay hiç ımaaş almazlar. Bunlar ise da
ha ilk günden itibaren maaş almaktadırlar. Bu 
yedek subay öğretmen arkadaşlar üç ay göre
cekleri askerlik dersinde aynı 'zamanda günde 
iki saat meslek dersi de görecekler. Türk kö
yünün ananelerini "biliyorsunuz. Köyde bu öğ
retmenler müşkül durumda değildirler. Eğer o 
öğretmen bir dâva sahibi ise hiç kötü durum
da sayılamaz, sonra uması köy diye bir şey 
yoktur. Işık tutacak adam hekliyen Türk köyü 
vardır. Böyle konuşmamı mı istiyorlar? önce 
arkadaşlar bu müessesenin yarası ne ise evvelâ 
bunu tedavi edelim. Bu yalnız maarif meselesi 
değil, derin bir meseledir. Amerikalı profesör 
artık Türkiye'de kalkınma var, burada kalkın-
mıyan kimse olmaması lâzımdır demiştir. Bu 
memlekette Türk köyünü görmiyen, Türk köy
lüsünü yadırgıyan varsa, bu memleketin istik
balinden endişe etmek lâzımdır. Böyle mi konu
şayım? Onun için dokunmayın bu müesseseye.. 
40 yılda bîr formül hulduk. Arkadaşlarımız 
köylere gittiler. Neşriyat yapmak istiyoruz. 
Benden evvel Bakan olan arkadaşım da beyan 
etmişti. «Beyaz zambaklar» memleketi matbaa
dadır. «Ülkücü öğretmen» matbaadadır, 10 tane 
yardımcı neşriyat matbaadadır. Kendilerine bütün 
öğretim esaslarım gösteren taHmatnameler ve-
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rümesi için kaymakamlarla, valilerle görüştük. 
rilmiştir. Bunlara vazifelerinde kolaylık göste-

Elbise mevzuuna gelince, arkadaşlar 'bir Ma
arif Bakanı ne der? Talim - Terbiyemizin gö
rüşü şudur: Onların hakları olmadığı halde, 
kanunun derpiş ettiği gibi bir 'askerî elbise ile 
hipyde öğretmen olarak bulunması doğru de
ğildir. Bundan <başka 'bir Maarif Bakanvekili 
ne söyler arkadaşlar? Ö halde arkadaşlar bu 
mevzuun inceliği üzerinde duralım. 40 yılda 
bulduk bir formül. Geçmişte biliyorsunuz ar
kadaşlar eğitmen mevzuu da bir formül idi. Bu
nu yapanlar da samimî yaptılar. Fakat bu for
mül, ondan daha çok başka türlü bir formül
dü. Mesele şuradadır. Ben de çocuk sahibi
yim. Biz çocuklarımıp mücadele ruhu içeri
sinde yetiştirmiyoruz arkadaşlar. Onlar müca
dele ruhu içerisinde yetişmediği içindir ki; ha
yat şartlarını kendi şiiri içinde yazdığı, uğrun
da 'birçok şiirler söylediği Türk köyüne gittiği 
zaman, eyvah diye feryat ediyor. Arkadaşlar; 
bu bizim terbiye' sistemimizin, ister ahlâk de
yiniz, ister eğitim felsefesi deyiniz, kökünden 
bozuk olmasının sebebinden ileri gelmektedir. 
Biz açık gözler yetiştirme metodu ile çalıştık. 
Açık gözlük ne demektir? Yanındaki insandan 
daha kolay ve daha ferah yaşamanın hüneri 
demektir. Türkiye'deki demokrasi mücadelesi
nin ehemmiyeti buradan başlar. Türkiye'de bu 
zihniyeti söküp atmak lâzımdır. Bir memleket 
tasavvur ediniz ki Ankara 'ya gittiği takdirde 
bir kimse haklı olabiliyor, gitmediği takdirde 
işini bitiremiyor ve hakkını alamıyor, şeklinde 
fikirler hâkim. İlkokul kadrolarının açığı es
kiden beri devam ediyor. Orman muhafaza me
muru, ilkokul öğretmenidir. Neden? Çünkü o 
devrin siyaseti onu aşağı görmüştür. Hususî 
muhasebe yıllardır ona maaş vermemiştir. O 
kadar hakir görülmüştür ki bir münevver va
sat .teşkil ettiği için particiler dahi onu böyle 
görmüşlerdir. Bakkala borcu vardır, manava 
borcu vardır, kaymakamın odacısı telâkki edi
lir. El işi yapılacak mı, muallim gelsin, yap
sın. tşte öğretim müessesesi böylece yıkıldı. 
Böyle bir yıkılışı bir daha görmjyeceğiz. Hayır 
arkadaşlar. Bunu ben, bir Tahtakılıç söylemi
yor. Talim - Terbiye kadrosu söylüyor. Artık 
bundan «onra vekiller, vekâlet mütehassısları
nın prensipleri haricinde konuşmıyacaklardır. 
Arkadaşlar, biliyorsunuz 15* senelik siyasî ha-
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yatım vardır. Bir daha seçilip seçilmiyeceğiım 
endişesini Allah-u Taalâ Hazretleri bana ver
memiştir. 28 milyon insanı karşıma çıkarsanız, 
fikirlerimi x açıkça söylemek mecburiyetinde
yim. 15 senelik siyasî hayatım gözlerinizin 
önünde cereyan etmiştir. Bir haksızlığa parmak 

I kaldırmadığım gibi bu yolda da bir söz söyleme-
I dim. Onun içindir ki, şu yedek subay öğret-
I menlere dokunmayın, arkadaşlar. 

Arkadaşlar biliyorum ben. 
Bana iki telgraf geldi; bunu çerçeveliyerek 

saklıyacağım. Çünkü arkadaşlar, bakınız tek
nik öğretmende okumuş bir teknik eleman ki, 
keser tuttu inancılık tuttu, tahta elledi. Bu 
benim köy dediğim varlık, tahtadan, demirden 
daha mı soğuk bir yerdir arkadaşlar? Maaşla
rına 100 lira eğitim zammı yapıldı. Bu zam 
kanunundan da istfade edeceklerdir. 

Onlara subay elbisesi giydirerek, öteki köy 
öğretmenleri ne yapacak? Müsavat prensibi 
ortaya çıkar. Onlara da elbise icabetmez mi? 
Millî Birlik, kanunî olsaydı başka kararlar 
aldırırdı. Meselâ bu sene Harbiyed'eri mezun 
olanlar, öğretmenlik yapacaklardır diye bir 

I karar alabilirdi. Sordu, soruşturdu; anladı ki, 
öğretmenlik başka, askerlik başkadır. 

Millî Eğitimin ilköğretim kanunu bu mem
lekette cihaletle mücadele kararının esasıdır. 
Fakat asıl yapılan iş bugün 22 tane komis
yon - kurulmuştur. Ve arkadaşlarımın temas-
ettikleri ahlâk, tedris sistemi ve diğer mevzu
ları birer birer tetkik.ederek Türk Maarifinin 
istikametini, felsefesini, ilkelerini tesbit et
mekle meşguldür. Bu komisyonlarda Temsil
ciler Meclisi üyelerinden Reşat Tardü komis-
yondardan birinin Başkanıdır. Ciddiyetle va
zife gördüğü için kendisine burada ayrıca bir 
Bakanvekili olarak teşekkür ederim. Bu ko
misyonlarda vazife gören diğer üye arkadaşla
rımızdan Bedrettin Tuneel, Halil Akyavaş, 
Behçet Kemal Çağlar, İlhan özdil de gayretle 

I çalışmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı Kurucu 
I MecJis Âzası olarak resmen çalışmalara devam 

etmektedirler. Hususî olarak gelenlerin de
vamı kendi takdirlerine kalmıştır. Millî Eği
tim siyaseti artık şu veya bu istikametten ge-, 
len münferit görüşlerin değil ilmin, ihtisasın 
ışığı altında yürütülecek ve önümüzdeki Hazi
ran ayına kadar yeni bir istikamet almış ola-

I cak ve orta öğretimde tahsÜ metedu ne olacak, 
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teknik öğn-timde tahsil metodu - ne, olacaktı!-, 
yüksek öğretimde ne olacaktır, okul aile birliği 
nasıl verimli olarak çalışabilir, güzel sanatlar, 
beden terbiyesi dâvası, ne olacaktır? Bu komis
yonlar bunları bir bir tetkik etmektedir. Tür
kiye'nin eğitim mevzuunda önemli kararı, bir 
ilköğretim siyaseti olarak değil, bir plânlama
nın temeli olarak ele alınmasıdır. Bu komis
yon mesaisini bitirdikten sonra hazırlanan ra
porlar Bakanın da dâhil bulunduğu bir koor
dinasyonuna getirecektir. Bu komisyon me
selesi yeniden bir teşkilât kanunu esasları da
iresinde, kongre mâhiyetinde değil, hakikî bir' 
hizmetin yapılmasa gayesiyle görüşecek ve ne
ticeler buradan Şûraya gidecektir. • Şûra prob
lemleri eğitim prensipleri dairesinde istikamet-
lendirecek, gelecek Millî Eğitim İdaresinin de dı
şına çıkamıyaeağı bir şekilde, her türlü eğitim me
selelerini halleden bir eğitim programı takdim 
edecektir, arkadaşlar. 

Şimdiye kadar görülmemiş olan bu eser, 
gördüğünüz şu milyonlardan çok kıymetlidir. 
Bir Maarif Vekil Vekili olarak duyduğum hu
zurun yegâne sebebi bundan ibarettir. Komis
yondaki izahatımda, artık maarif işleri siya
setin elinden kurtuluyor dediğim zaman, ma
arif politikası yapmayın denildi. Maarif poli-
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tikası olacaktır. Ama maarife ait meseleleri 
bu hususta ihtisas sahibi insanlar halletmiş ola
caktır. Türkiye'nin yeni maarif devresine gir
diği devre bu devredir. İnşâallah Hükümeti
niz Haziran ayma girmeden evvel bu kanunları 
ve esasları getirecektir. 

Son olarak gelen Akdeniz Plânlama Heye-^ 
tinin Amerikalı profesörlerinin Türkiye'den en 
çok memnun ayrıldıkları nokta, Millî Eğitim 
Plânlama işinin toptan ele alınmış olmasıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım verdiğiniz 
oylarla istenilen zaman kadar konuşmak şar-
tiyle bu konu üzerinde daha 29 arkadaşımızın 
mevcudolduğunu önceden söyliyeyim. Bu hale 
göre zaten her dakikası qç>k kıymetli olan top
lantılarımızın saniyesi dahi büyük önem ka
zanmaktadır. Bu bakımdan arkadaşlara tam 
zamanında gerekli olan söz imkânını verebil
mek için Başkanlığa yardımlarım rica ediyo
rum. öğleden sonra 15 te toplanılmak üzere 
birinci oturuma nihayet vereceğim. Yalnız saat 
15 te dakikası dakikasına arkadaşlarımızın 
yüksek varlıkları ile oturumu açmak imkân
larını vermelerini rica ediyorum. 

Birinci oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 13,30 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 

KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Çelebi Emanullah 

6'. —- Küçük Sami ve arkadaşlarının, devri
len iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruşturma usu
lüne dair i5 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin yorumlanması hakkında önergesi ve Ada
let Komisyonu raporu (4/3) (1) 

(1) 29 8. Sayık oasmayazı tutanağın sonun-
dadır. • . 

BAŞKAN.— Sayın arkadaşlar; Kurucu Mec
lis üyelerinden Küçük Sami ve arkadaşlarının, 
devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar haMkında yapılan soruştur
ma usulüne dair 45 sayılı Kanunun 1 ve & ncı 
maddelerinin yorumlanmasına rdair bir önerge
si ile bunun Kurucu Mecliste ivedilikle, bugün 
gündeme alınmasına dair yine üjyelerden ök-
yay Abdülkadir'in bir önergesi vardır. "Büt^e 
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müzakerelerinin devamı süresince başkaca bir 
karar alınmadıkça aralıksız olarak Bütçe mü-
zakeratma devam edileceği Kurucu Meclis İç
tüzüğü iktizasındandır. O halde bu sunulan 
önergenin önce gündeme alınıp alınmaması IOM-
susunu okuduktan sonra yüksek oylarınıza su
nacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Küçük Sami ve arkadaşlarının, devrilen ik

tidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruşturma usu
lüne mütedair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin yorumlanmasına dair önergesi ve 
bu husustaki Temsilciler Meclisi Adalet Ko
misyonu raporunun işin müstaceliyet ve ehem
miyetine binaen gündeme alınarak görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Okyay Abdülkadir 

BAŞKAN — Bu okunan, işin öncelik ve 
önemine dair bugün gündeme alınmasına dair 
kısımdır. Bir de Sayın Küçük Sami ve arka
daşlarının verdikleri önerge vardır. Şimdi de 
bu önergeyi okuyoruz. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen y'ik-
sek dereceli memurlar hakkında yapılacak so
ruşturma usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun 
1 ve 2 nci maddelerinin yorumlanması hakkın
daki teklifimiz ilişiktir. 

Gereğinin takdir ve'ifa Duyurulmasına mü
saadelerini arz ederiz. 

23 .2 .1961 

M. B. K. Üyesi 
Küçük Sami 

M. B. K. Üyesi 
Özgüneş Mehmet 
, M. B. K. Üyesi 

Acuner Ekrem 
M. B. K. Üyesi 

Çelebi Emanullah 
' Temsilci Üye 

Okyay Abdülkadir 
M. B. K. Üyesi 
Kuytak Fikret 
M. B. K. Üyesi 
Aksoyoğlu Eefet 

M. B. K. Üyesi 
Gürsoytrak Suphi 

M. B. &. Üyesi 
Ataklı Maeip 
M. B. K. Üyesi 
Kaplan Kadri 
Temsilci Üye 
Akar Ahmet 

M.B. K. Üyesi 
Karaman Suphi 
M. B. K: Üyesi 

ü lay Sıtkı . 
M. B.K. Üyesi 

Ersü Vehbi 
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M. B. K. Üyesi 

Karavelioğlu Kâmil 
M. B. K. Üyesi 

Madanoğlu Cemal 
M. B. K. Üyesi 
Özdilek Fahri 
M. B. K. Üyesi* 

özkaya Mehmet Şükran 
M. B. K. Üyesi. 
Yıldız Ahmet 

M. B, K. Üyesi 
Koksal Osman 
M. B. K. Üyesi 
O'Kan Sezai 

M. B. K. Üyesi 
özgür Selâhattin 

M. B. K. Üyesi 
Tunçkanat Haydar 

M. B. K. Üyesi 
Yurdakuler Muzaffer 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge, Temsilci
ler Meclisinin Adalet Komisyonuna verildi. Ada
let Komisyonu, kanun esasen Temsilciler Mec
lisinden çıkmamış olduğu için, komisyonların
ca tetkika imkân olmadığı mülâhazasiyle bu 
önergeyi verdi. 

Kurucu Meclisin İçtüzüğü mucibince bu hal
de yenibaştan yüksek kurulunuzca seçilmesi 
gerekli olabilecek yahut uygun görülecek diğer 
bir karma komisyona verilerek bir karara bağ
lamak hatıra gelebilir. Ancak önergenin bu kı
sımda söylediği veçhile, esasen kanunun çıkma
mış olduğu, Millî Birlik Komitesinin mütalâası 
bu kanunun esasından tefsire muhtaeolmadığı 
noktasında tebellür etmektedir. Kendilerinin de 
bugün bunun bir karara bağlanıp vaktinde ge
rekli olan yerlere tebliğ edilebilmesi için ivedi
likle Genel Kurulca mütalâa edilerek bir kara
ra bağlanması rica edilmektedir. Şekil de bu ol
duğuna göre, evvelâ bu okunmuş olan kısımla
rın bugünkü gündemimize öncelikle alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. 

AKSOY MUAMMER — Takrir 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

aleyhinde 

AKSOY MUAMMER.— Muhterem arkadaş
lar bütün Millî Birlik Komitesi üyeleri tarafın
dan imzalanmış olan bir tefsir t a r a r ı karşısın
da Adliye Komisyonu tarafından da hemen he
men ittifakla reddetmek durumu vardır. Bunun 
müzakeresi çok uzun sürecektir, öyle zannedi
yorum ki, 4 gün daha beklenmemesi için hiçbir 
sebep yoktur. Halbuki Sabahki oturumda yarım 
saat konuşan arkadaşlar dahi olmuştur, öğleden 
evvel başlanan mevzular öğleden sonra da bit-
miyecektir. Zamanımız mahduttur. Bu bakan
dan bu mevzuun bütçe müzakerelerinden soTira 
gündeme alınmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Giritli İsmet. 1 
GİRİTLİ İSMET — Kurucu Meclisin muh

terem üyeleri, 45 sayılı Kanunun î nci ve 2 nci 
maddesinin yorumlanmasına dair yapılan tek- I 
lifin müstaceliyetine inanıyorum. Fakat ben- I 
denizin bir tek mâruzâtı v^r. 157 sayılı Ka- I 
nunun 18 nci maddesi hangi işlerin Kurucu I 
Meclisin, hangi işlerin Temsilciler Meclisinin I 
yapacağını tasrih etmiş bulunmaktadır. îîsas I 
itibariyle kanunları yapma, değiştirme, yorum- I 
lama ve yürürlükten kaldırma, yetkisi iki dere- I 
celi bir prosedüre tâbidir. Evvelâ bir kanun I 
tasarısı veya teklif Temsilciler Meclisinden ge- I 
çer, ondan sonra Millî Birlik Komitesinden ge- I 
çerek kanunlaşır. Binaenaleyh kanunun bu sa- I 
rahati karşısında Adalet Komisyonu bu meşe- I 
leye eğilmesi ve yorumun evvelâ Temsilciler I 
Meclisinden, diğer kanunlarda olduğu gibi, I 
geçmesi ve ondan sonra da Millî Birlik Komi- I 
leşinden geçmesi icabeder. Binaenaleyh, Mu.h- I 
terem Heyetinizin bu sıkışık zamanında işgali- | 
ne mahal yoktur kanaatindeyim. Esasen 157 
sayılı Kanun sarihtir. Bu kanunun 18 nci mad-. I 
desi sarih olarak bu hususları tasrih ettiği gibi, I 
ayrıca 22 nci maddesi de Anayasayı kabul ve I 
kanun koyma dışındaki yetkiler Kurucu Mcc- I 
lis tarafından görülecektir, diyor. Kanun koy- I 
ma yetkisi içinde kanım kaldırma, kanun yo- I 
rumlama ve kanun değiştirme yetkisi de var- I 

-dır. Çoğuna sahibolan, evleviyetle azma da I 
yetkilidir. Bu bakımdan Muhterem Heyetiniz I 
buna yetkili değildir. Bu meselenin, Adalet I 
Komisyonu tarafından ivedilikle ele alınması, I 
ondan sonra Temsilciler Meclisine getirilmesi I 
icabeder. I 

Maruzatım bu kadardır. , I 
BAŞKAN — Sayın Alp Kuran 
KURAN ALP — Efendim, huzurunuza geti- I 

rilmiş bulunan yorum talebi çok müstacel bir I 
mevzua taallûk etmesi ve bir an önce karara bağ- I 
lanması zaruretiyle, bütçe müzakereleri devam I 
ederken gündeme alınmak üzere, buraya getiril- I 
mistir. Bu balkımdan, meselenin mahiyeti üzerin- I 
de bir nebze durmak icaibeder. 148 sayılı Kanun- I 
la yürürlükten kaldırılan 45 sayılı Kanun gere- I 
ğince, düşük iktidar zamanında yüksek mevkiler I 
işgal eden bâzı şahıslar, bâzı memurlar hakkında I 
tahkikat yapılmıştır. Arada çıkarılan 113 sayılı I 
Kanunla da, bâzı sanık ve suçlular affa mazhar I 
'kılınmışlardır. Şimdi, 45 sayılı Kanuna göre ta- | 
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kibata uğrıyan ve bugün dahi suçluluk ithamı al
tında bulunan bu kimseler Yüksek Adalet önün
de hesap verecekler midir, yoksa aftan istifade 
mi edeceklerdir? İşte .huzurunuzdaki yorum ta
lebi böyle bir konuya taallûk etmektedir. Eski 
iktidarın hesabının görüldüğü bu günlerde bu 
işin süratle çıkarılması gerekmektedir. 

Sayın İsmet G-iritli'nin bu noktadaki düşün
cesine iştirak etmek mümkün değildir. Çünkü, 
157 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, yorum kara
rı almak yetkisinin Kurucu Meclise yani Yüksek 
Heyetinize ait olduğunu açıkça göstermektedir. 
Filhakika 22 nci madde aynen «Kurucıu Meclis, 
Anayasayı kabul ve kanun .koyma dışındaki yet
kilerini, Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler Mec
lisinin bir arada toplanması suretiyle kullanır» di
yor. 

Kanun yapma ile bir kanunu yorumlamanın 
mahiyet itibariyle başka başka şeyler olduğunda. 
şüphe yoktur. Kanun yapma başka şey, kanunu 
yorumlama başka şeydir. Bu ikisi arasında, hu
kuk âlemine yeni bir kaide getirip getirmeme, 
yürürlüğe girme ve yapılış usulleri bakımından 
esaslı farklar vardır. Binaenaleyh, 157 sayılı Ka
nunda sadece Anayasa ile kanun koyma tasrih 
edildiğine ve yorum kararları madde şümulü dı
şında bırakıldığına göre, 22 nci maddeden çıkan 
budur. Yüksek Heyetinizin her şeyden önce, yo
rum talebi hakkındaki öncelik önergesini müza
kere edip bir karara varması 157 sayılı Kanunun 
hükmü icabıdır. Kanaatimizce, Temsilciler Mec
lisi. Adalet Komisyonunun raporu ret mahiyetin
de değildir. Ancak yorumlama yetkisinin Temsil
ciler Meclisinin değil, fakat Kurucu Meclisin bir
leşik toplantısının, yani Yüksek Heyetinizin, yet
kisine girdiğini ifade etmektedir. 

Şu halde, Yüksek Heyetiniz, her şeyden ön
ce, Öncelik önergesi hakkında bir karar vermek 
durumundadır. Bundan sonra, Yüksek Heyeti
niz Kurucu Meclis İçtüzüğünün 33 ncü ve 34 ncü 
maddeleri gereğince, isterse işi doğrudan doğru
ya tezekkür edebilir, isterse Temsilciler Meclisi 
üyeleri ile Millî Birlik Komitesi üyelerinden mü
teşekkil özel bir karma komisyon kurabilir. İçtü
züğün 33 ncü maddesinde «kurabilir» denildiği
ne göre, mutlaka bir komisyon kurmak mecburi
yetinde' değildir. 

Mamafih, bu hususta Heyeti Celileniz mutlak 
suretle bir komisyon kurmayı düşünüyorsa, bu 
takdirde aramızdan derhal bir karma komisyon 
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tefrik etmek ve yorum talebini bir kere de bu ko
misyonun tetkikinden "geçirmek suretiyle akşam 
üstü bu yorumlama kararının görüşülmesi imkâ
nına kavuşabiliriz. Binaenaleyh, bugün Öncelik 
kararı verildiği takdirde, sözü geçen kanunun yo
rumlanmasına geçilebilir. Mâruzâtım bundan iba
rettir; 

BAŞKAN — Sayın Turan Güneş. 

GÜNEŞ TURAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Kanunların tefsir yetkisi Kurucu Meclis Heyeti 
Umumiyesine aidolduğuna şüphe yoktur. 157 
sayılı Kanunim 22 nci maddesi; Kurucu Meclis 
Anayasayı kabul ve kanun koyma dışındaki yet
kilerini, Millî Birlik Komitesi ile Temsilciler 
Meclisinin bir arada toplanması suretiyle kulla
nır. Tefsir kararları hakkında bir karar verme 
yetkisi Yüksek Heyetinizindir. Ancak eski ve 
mer'i olan İçtüzüğe ve parlâmentolarda cari olan 
usullere göre tefsir kararının daha evvel ilgili 
komisyon tarafından tetkik edilmesi ve esasa ta-
alllûkeden bir mütalâa bildirilmesi mutlak bir 
zarurettir. Bu bakımdan tefsir kararı alma yet- , 
kişi, Temsilciler Meclisi ve Millî Birlik Komi
tesi tarafından ayrı ayrı değil müştereken kul
lanılacak bir yetki olmak icabıdır. Ancak bu" yetki
nin kullanması içim işin daha evvel bir komisyona 
havale edilmesi, komisyonun mütalâası üzerine 
Yüksek Heyetinizin bir karar vermesi mutlaka 
zaruridir. Ayrıca parlâmento bakımından bir 
yorumun tefsiri kararı her şeyden evvel hukukî 
şekle uygun olmasında bir zaruret vardır. En
cümen bir karar verecektir, belki vereceği ka
rar tefsire mahal olmadığı yolunda olabilir. Her ne 
hal ise Yüksek Heyetiniz bu hususu bir karara 
bağlıyacaktır. Encümenin getireceği mazbata 
muvacehesinde ortaya çıkacak kararın hukukî 
mahiyetini ve şümulünü tesbit edecek hüküm
leri 33 ncü madde bir karara bağlamaktadır. 
Bu komisyonun bu konuda karar verip verin i-
yeceği mânasını taşımaz. Şayet komisyon ku
rulması yetkisi varsa kurulacak komisyon, is
ter karar verir ister vermez. Bu bakımdan ön
celik kararı doğrudan doğruya Yüksek Heyeti
nizin gündeminde bulunan meselelerden birisinin 
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diğerlerinde öne geçmesinin mânasını taşır.- Ön
celik kararı zamanın kısaltılmasına yarar, yok
sa normal olarak her hangi bir teklifin tadili 
veya tefsir teklifinin sürati berkiye ile her tür
lü formalite bertaraf edilerek huzurunuzda mü
nakaşa ve müzakere edilir gibi bir mâna taşıma
dığı ve eğer heyetiniz arzu ederse, bir Karma 
Komisyon kurması onu orada müzakere etmesi 
ve bir karara bağlaması lâzımgelir zannederim. 

AKBIYIKOÖLU ALI RIZA — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mesele dün Adliye Komisyo
nuna gelmiş ve komisyonunuz meseleyi tetkik 
etmiştir.. Biz kibirli arkadaşımızın fikrinde de
ğiliz. Turan Güneş arkadaşımızın fikrindeyiz. 
18 nci maddede Temsilciler Meclisinin vazife ve 
salâhiyetleri tasrih edilmiştir. Ama 22 nci mad
dede Anayasayı kabul ve kanun koymadan, baş
ka* hususlar ancak Kurucu Mecliste, birleşik 
oturumda görüşebilir şeklindedir. Kanun sarih
tir. İkinci olarak Kurucu Meclisin içtüzüğü
nün 33 ncü maddesine göre geçici bir komisyon 
kurar der. Geçici Komisyon kurabileceğimiz tas
rih olunmıyan hallerde eski Meclis İçtüzüğü 
mer'i 'bulunmaktadır. 

Hürmetlerimle*. 
t 

BAŞKAN — Atalay Sırrı. 

ATALAY SIRRI — Efendim, bir hususu 
açıldamak için söz aldım. Muhterem Muammer 
Aksoy arkadaşımı dinledim.. Kendisi encümen 
mazbatasının reddi mahiyetindeki Millî Birlik 
Komitesi yorumunun encümen 'mazbatası ile 
tezat teşkil ettiğini ifade ettiler. Mesele bu 
şekilde değildir. Dün Adliye Encümeninin it
tihaz ettiği kararın mahiyeti vazifesizlik k'a-
rarıdır. Yani 157 sayılı Kanunun 18 ve 22 nci 
maddeleri muvacehesinde yorum ancak Tem
silciler Meclisinin ve Millî Birlik Komitesinin 
birlikte yapacağı toplantıda tetkik edilebile
ceği ifade edilmektedir. Bu bakımdan Tem
silciler Meclisi fonksiyonundan uzaklaşmış ol
muyor. Yani ' ortada tezat teşkil eden bir du
rum yok. Bu bir nevi vazifesizlik kararıdır. 
22 nci ve 18 nci maddeleri muvacehesinde Tem
silciler Meclisi müşterek toplantıda yorum 
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yapabilir. Bu bakımdan Adliye Encümeni bir 
vazifesizlik kararı ittihaz etmitşir. 33 neü mad
deye göre öncelikle yapılması gerekmektedir. 
ve bu madde gereğince ya Yüksek Heyeniz de 
burada konuşulacak veya kuracağınız bir kar
ına komisyona havale etmek , icabeder. Millî 
Birlik Komitesinden gelen metnin bir tefsir 
kararı olarak anlaşılmasına da imkân yoktur. 
Komisyonda görüşüldükten sonra neticenin 
Yüksek Huzurunuza getirilmesi icabeder. 

OKYAY ABDÜLKADlR — Sayın arka
daşlar, iş, hakikaten nazik ve çok ciddî bir 
vaziyet arz etmektedir. Yüksek dereceli vazife 
gören birçok kimseler umum müdürlük vas
fını ihraz ettiği halde bugün takibattan kur
tulma halindedir. Sınaî müesseselerde, iktisadî 
Devlet Teşekküllerinde bilfiil idare ve iş ba
şında bulunan adamlar takibattan sıyrılacak, 
bunların maiyetindeki memurlar ve meclisi 
idare azaları takibata mâruz kalacaklardır. 
Kanunun 1 ve ikinci maddesi tetkik edilirse 
iktisâdı Devlet Teşekküllerinin başında bulu
nan yüksek dereceli memurları doğrudan 
doğruya Af Kanunu dışında tuttuğu görülür. 
ikinci maddede- umum müdür tâbiri vardır. 
iktisadî Devlet Teşekkülleri sayılırken umum 
müdür ikiden fazla sayılmaz. Bir önerge tak
dim. ediyorum, bunun geçici bir komisyona ha
valesini rica ediyorum. ı 

BAŞKAN — Sayın Giritli İsmet, 
* GİRİTLİ İSMET — Vaktinizi işgal etti

ğim için özür dilerim. Eefndim, kanun gayet 
sarihtir. Kanun yapma ve Anayasayı görü
şüp kabul etmek dışındaki yetkfler birlikte 
kullanılır deniyor, kanun daha evvel tasrih et
miştir. Kanun yorumlamaya Temsilciler Mec
lisi yetkili değildir. 157 sayılı kanun Kurucu 
Meclise yetki vermiştir. 

Kanun tasarılarını isterse bu Meclis yorum
layabilir, ilga edebilir, yok edebilir. Birinci 
derecede bu yetki ona verilmiştir. Adliye En
cümeni 157 sayılı Kanunun .Temsilciler Mec
lisine yüklediği bu yetkiyi görmemezlikten ge
lerek, Muhterem Heyetiniz bu vazifeyi göre
mez demektedir. Temsilciler Meclisien gelecek 
bir kanun tasarısını bu Meclis tetkik eder, ta
dil eder. Fakat tadil teklifini tetkik etmeden 
derhal şekil ve prensip bakımından yorum 
yapması hukuk ilminde caiz değildir. Belki 
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meselenin müstaceliyeti vardır- Fakat 157 sa
yılı Kanuna göre Temsilciler Meclisi bu hu
susu. bir komisyona havale eder, ve durumu tet
kik ettirir. 157 sayılı Kanunun 18 ve 22 ııci 
maddeleri hükümleri gayet sarihtir. 

Mâruzâtı in bundan, ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Sayın Adliye Bakanınındır. 
ADALET BAKANI TÜZEMEN EKREM 

— Efendim, üç beş dakika vaktinizi alacağım, 
özür dilerim. Bu tefsir talelbinin öncelik teklifin
den anlaşıyor ki,'müstacel bir durum var ve yan
lış anlamadıysam bâzı maihlkemeler kanunun bâzı 
hükümlerine şu veya bu şekilde mâna vermişler
dir. Bir tefsir talebinde bulunan arkadaşlarımız 
bildiklerine göre kanunen suçlu sayılması lâzım -
gelen bâzı kimseleri geniş bir anlam yüzünden 
cezadan kurtulmaktadır. 113 sayılı Kanunun 
vaz'ettiği aftan faydalanmak imkânını bulabil
mektedir. Şimdi hakikaten tatbikatta kanuna bu 
şekilde yanlış bir mâna verilmişse ve yanlış mâ
nada anlaşıldığına hakikaten inanıyorsak bunu 
'alacağımız bir kararla belirtmek ve bu şekilde 
tatbikattaki yanlışlıkları bir arı evvel önlemek 
zannederim vazifemdir. 

Şimdi bu talebi kim incelesin? Benden evvel ' 
konuşan bâzı arkadaşlarım bu hususu açıkça be
lirttiler. 157 sayılı Kanunun 22 nci maddesi sa
rihtir. Kurucu Meclis; Anayasayı kabul, kanun 
feoym'a dışındaki yetkileri: Millî Birlik Komitesi 
ile Temsilciler Meclisinin bir arada toplanmasiy-
le yetkisini kullanır, demektedir. Kanun koyma 
dışındaki işleri toplu olarak Temsilciler Meclisi, 
Millî Birlik Komitesi birlikte halledecektir. Tef
sir taleplerinin de birlikte halledilmesi zarureti 
vardır. Kurucu Meclis bu işi tetkik edebilmek 
için 'evvelemirde bir komisyon kurup, o komis
yon meseleyi tetkik edip neticeyi Yüksek Heyeti
nize arz etmek zaruretinde midir, değil midir me
selesi kalıyor. Biraz" evvel arkadaşlarım da 
maddeyi okudular. Kurucu Meclis İçtüzüğünün 
33 neü maddesini müsaade ederseniz bir defa d/a-
ha okuyayım. 

MADDE 33. — Kurucu Meclisin doğrudan 
doğruya birleşik toplantı, halinde kullanacağı yet
kilere ilişkin konular için geçici komisyonlar ku
rulabilir. 

Kurulur demiyor. Binaenaleyh Yüksek Heye
tiniz eğer lüzum görürse bir komisyon kurabilir. 
Bu komisyon gerek Temsilciler Meclisi azaların
dan gerekse Millî Birlik Komitesi azalarından 
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tefrik edilmiş arkadaşlara bu komisyonda bu hu
susu tetkik ettirebilir. Metih kurulabilir dediği
ne göre, takdire bırakılmıştır. 

Şimdi kurulabilir ve kurulur kelimelerini ala
rak nâçiz kanaatime göre şu hususu arz etmek is
tiyorum. Burada ifade edilen fikirler muhterem-

• idir. Fakat burada görüşebiliriz, doğru mu yanlış 
mı, diyebileceğimiz kadar gayet basit bir mesele
dir. Biraz evvel örneğini verdim ayni madde ya
vaş yavaş okunduğu takdirde öncelikle görüşül
mesi kabul edilirse şu kürsüye gelecek mesele 
gayet kolaylıkla halledilecektir. İkinci bir arka
daşımızın konuşmasına mahal kalmıyacaktır. 

GÖKER MEHMET — Muhterem arkadaşlar, 
evvelemirde ve bir arkadaşımızın bu tefsirin müs
tacel olup olmadığını muhterem heyetinize arz 
etmesi ieabeder. Çünkü bâzı şahsî haklardan 
mahrum kalmıyor. B#u bakımdan tefsirin müsta
celiyeti izah edilmesi lâzımdır. 

ADALET BAKANI TÜZEMEN EKREM — 
Efendim özür dilerim, huzurunuzu tekrar işgal 
ettiğim için. Bana intikal etmiş bir durum yok. 
Yalnız arkadaşlardan dinlediğimize göre Temyiz 
Mahkemesine intikal etmiş ve Komiteden tefsir 
talebi getiren arkadaşların izah ettiği veçhile ka
nunun bu maddesine yanlış mâna verilmiş birsdu-
rum vardır. Muhkem kaziye haline geldiği tak
dirde suçlu, suçlu olduğunu bilmiyorum, suçlu 
ise kanunun yanlış anlaşılması neticesi cezadan 
kurtulacaktır, tefsiri getiren arkadaşlar bunu dü
şünerek bir an evvel bu maddenin yorumlanma
sını arzu etmişlerdir. Bugün yok, fakat yarın 
olabilir. Binaenaleyh bunun nâçiz görüşüme gö
re bir an evvel tefsiri zarureti vardır. Müzake
re açılmasaydı neticeye varmıştık, takdirlerini
ze arz ediyorum. Takdir sizlerin, (önerge var 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendimi bâzı önergeler var, 
bunları okuyoruz. Yalnız ilk önce yeterlik öner
gesini okuyup ondan sonra diğer önergeleri oku
yacağız, 

Yüksefe Başkanlığa « 
45 sayılı Kanunun tefsirine dair talebin tet

kiki için Karma Komisyon teşkili ve müzakere
nin reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 

Mehmet Göker 

Yüksek Başkanlığa 
Yorum talebinin birleşik toplantıda 

lebilmesi komisyondan geçerek: Umumi 
goruşu-
Heyete 

gelmesiyle mümkün olduğu cihetle keyfiyetin 
Adalet Komisyonuna havalesini ve öncelikle gö
rüşülmesi takririnin reddini arz ve talebederim. 

Şahap Kitapçı 

Yüksek Başkanlığa 
önergenin Millî Birlik ve Temsilciler Mecli

sinden mürekkep aşağıda isimleri yazılı geçici 
bir komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 

A. Okyay 

Suphi Karaman, 
Gürsoytrak Suphi, 
Kaplan Kadri, 
Ercan-Abdullah, 
Turhan Feyziıoglu, 
Atalay Sırrı. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun tatbikatı ile tefsir talebi

nin, Kurucu Mecliste müzakere olunabilmesi 
"için : . 

1. tptidaen bir geçici &arma Komisyon se
çilmesinin karar altına alınmasını, 

2. Kurulacak geçici Karma Komisyonun 
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri ile 
Millî Birlik Komitesi Üyelerinden Suphi Gür-
soytrak ve Sami Küçük'ten teşkil edilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 

Ziya Müezzinoğlu Adnan Başer 

Yüksek Başkanlığa 
Küçük Sami ve arkadaşlarının 45 sayılı Ka

nunun 1 ve 2 nci maddelerinin yorumlanmasının 
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkan
lık Divanı üyeleri ile Millî Birlik Komitesince 
ayrılacak üç kişiden kurulacak bir komisyona 
havale Duyurulmasını saygılarımla arz ve teklif 
eylerim. 

Güneş Turan 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır, önergenin Adalet Ko

misyonunun isteğine uyularak Kurucu Meclis iç
tüzüğünün 33 ncü maddesi gereğince kurulacak 
bir Komisyona havalesini arz ve teklif eylerim. 

Güley Ferda 

Yüksek Başkanlığa 
Müzâkere mevzuu olan yorum teklifinin, Kur 

rucu Meclis içtüzüğünün. 33 ve 34 ncü maddele
ri gereğince : 
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Millî Birlik Komitesi üyelerinden ilci kişi ile 

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonundan ku
rulu geçici bir Komisyona havalesini arz ve tek
lif ederim.. 

Kemal Türkoğlu 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Küçük Sami ve arkadaşlarının 45 sayılı Ka

nunun İ ve 2 nci maddelerinin yorumlanması 
hakkındaki önergenin görüşülmesini bütçe görüş
meleri gibi zamanın çok dar olduğu müddet için
de değil bütçe görüşmelerinin hemen akabinde 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

t. Selçuk Çakıroğlu «Ahmet Atılgan 
Arkan Ferhan Vahit Turhan 

Feridun Üstün 

BAŞKAN — Evvelâ yüksek oylarınıza bu 
konunun bütçe müzakerelerinden sonraya bıra
kılması hakkındaki önergeyi tekrar okutacağım. 

(Ahmet Atılgan ve arkadaşlarının takriri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiye.nler... öner
ge reddolunmuştür. 

Şimdi Kurucu Meclise bunu getirmiş olan 
önerge' sahibinin teklifini tekrar okutuyorum. 

'Yüksek Başkanlığa 
Küçük Sami ve arkadaşlarının devrilen ikti

dar zamanında suç işliyeiı yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne 
mütedair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin yorumlanmasına dair önergesi ve bu hu
sustaki Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu 
raporunun işin müstaceliyet ve ehemmiyetine 
binaen gündeme alınarak görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Okyay Abdülkadir 

BAŞKAN — Bu teklifi yüksek oylarınıza arz 
ediyorum. Kabıü edenler... Etmiyenler... Efen
dim sarih olarak anlaşılamadı. Bir daha tekra
rınızı rica edeceğim. Yalnız bir noktayı arz et
mek isterim. Bu hususu gündeme almadan ko
nuşmak mümkün değil, gündeme aldıktan sonra 
elbetteki bir komisyonun teşkili düşünülür. Şim
di; bu hususun gündeme alınıp alınmamasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Gündeme alınması kabul edilmiştir. 

Şimdi, gündeme alınması kabul edildiğine gö
re komisyona havale edilmesi hususunda bâzı 
önergeler var onları reylerinize arz edeceğim. 

GÜNEŞ TURAN — Efendim ben takririmi 
geri alıyorum. Adalet Komisyonuna Millî Birlik 
Komitesinden iki arkadasın katılması hususun
daki teklife iştirak ediyorum. 

TÜRKOĞLU KEMAL — Muhterem arka
daşlar, mevzu üzerinde bir kifayeti müzakere 
takriri verilip henüz kabul edilmedi. Binaen
aleyh bu. mevzu üzerinde yeniden konuşmak 
mümkündür; hakikaten mesele tavazzuh etmiş
tir, etmemiştir muhtelif önergeler vardır. Bu 
mevzu 157 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge
reğince Kurucu «Meclisin yetkilerine dâhildir. 
Bu mevzu burada değil behemehal bir karma 
komisyon kurulup orada görüşülmesi şarttır; 
Komisyon hemen kurulur, mesele orada tetkik 
edilir ve rapor buraya getirilir. Ancak komis
yon nasıl teşekkül edecektir? Tüzüğe göre bir 
karma komisyon kurulacaktır; 34 ncü madde
sine göre de bu komisyon Millî Birlik Komite
sinden en az iki kişi ile Adalet Komisyonunun 
tâyin edeceği azalardan teşkil olunabilir. 
Şimdiki takrirlerden birine göre Adalet Komis
yonuna teklif sahibi bulunan Küçük Sami ve 
Gürsoytrak Suphi arkadaşlarımızın iltihakı ile 
Karma Komisyon teşkil edilerek müzakereye 
başlıyabilirler. 

BAŞKAN — (Güneş Turan arkadaşımızın 
takririni tekrar okutuyorum.) 

(Turan Güneş'in takriri tekrar okundu.) 

GÜNEŞ TURAN — Teklife iltihak ediyo
rum efendini. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, (Geri aldı sesleri) 

O halde Sayın Türkoğlu Kemal arkadaşımı
zın takririni reylerinize arz etmek üzere oku
tuyorum. 

(Türkoğlu Kemal'in takriri tekrar okundu,) 

BAŞKAN — Okunan takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. O halde Millî Birlik Komitesi arka
daşlarımdan rica ediyorum; isimleri okunan iki 
arkadaş, teşkil edilecek komisyona iltihak et
sinler. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-

KILIÇ AHMET — Usul hakkında söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-

KILIÇ AHMET — Muhterem arkadaşlar, üni
versite rektörleri buraya gelmiş bulunuyorlar. 
Eğer tensibederseniz Millî Eğitim Bakanlığının 
bütçesi ile beraber, katma daireli bütçelerin de 
umumî müzakereleri birlikte yapılsın. Bu su
retle arkadaşlarımızın da iki defa kürsüye çık
malarını Önlemiş oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesiyle kat
ma daireli bütçelerin birlikte görüşülmesini tek
lif etmektedirler. Yüksek oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklifler ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Eeevit Bülent. 
ECEVİT BÜLENT — Muhterem arkadaş

lar, son yıllarda en çok ihmal edilmiş fakat, 
memleketimiz için en çok önemlilerinden biri 
olan eğitim alanında devrim idaresi ile bera
ber yeni ufuklar açılmış, yeni hamleler yapıl
mıştır. Evvelâ bundan duyduğum zevk ve sevin
ci belirtmek isterim. Sayın Bakandan öğrendi
ğimize göre, eğitim dâvasjnı yıllardır içinde bu
lunduğu keşmekeşten kurtarabilmek için hazır
lanmaya başlanan eğitim plânını hızlandırmak 
üzere teşebbüse geçilmiştir. İlköğretim Kanunu 
hazırlanmıştır. Halk eğitim konusu ciddiyetle 
ele alınmıştır. Üniversite öğrencilerinin büyük 
bir derdi haline gelen burs meselesi de geniş öl
çüde halledilmiştir. *• 

Bölge okulları yolunda realist bir görüşle 
çalışmalar yapmaya başlanmıştır ve nihayet ye
dek subaylara köylerde .öğretmenlik yaptırmak 
gibi çok ileri bir adım da atılmıştır. Eğitim ala
nında Cumhuriyetten beri attığımız bâzı adım
larla biz bütün dünyaya örnek olmuşuzdur. 

Dünyaya örnek olan hareketlerimiz arasın
da Halkevleri ile Halkodaları ve köy enstitü
leri vardır. Bâzı memleketler bu hareketlerimi
zi örnek olarak almışlardır. Yabancıların biz
den ilham alarak ileri götürdükleri bu hamle
leri biz devam ettirenıemişizdir, yarım bırakmı
şındır. Ümidederim ki, yine birçok memleketle
re örnek olacağını tahmin ettiğim yedek subay
lara öğretmenlik yaptırma usulü do aynı akıbe

te uğramasın. Bundan sonra da devam etsin. 
Belki zaman gelecek millî eğitim kadrosunun 
yedek subaylara ihtiyacı olmıyacaktır. Ona 
rağmen bu usulün devam ettirilmesini rica ede
ceğim. Çünkü yedek subayın köyde öğreteceğin
den çok öğreneceği önemlidir. 

Aziz arkadaşlar, yedek subay öğretmenler 
konusu, Sayın Bakanın biraz hassasiyet gös
terdiği bir.konudur. Fakat biz de bu konuda 
kendileri kadar hassasız. Bunu her halde tak
dir ederler, önce şahsî ve samimi kanaatimi 
ifade edeyim ki, bu dâvada üniforma meselesi 
pek önemli olmıyabilir. Asıl önemli olan, ye
dek -subay öğretmenlerin üniforma ihtiyaçlarını 
niçin duyduklarıdır. Bunun, askerlik hizmeti 
yapan her Türk gencinin pek tabiî olan asker 
üniforması giyme isteği dışında bir sebebi, 
köyde karşılaşacakları bâzı güçlükleri asker 
üniforması sayesinde daha kolaylıkla yenebile
ceklerini düşünmeleridir. Meslekten yetişme si
vil öğretmenler köylere, • aradaki şartlar için 
hazırlanmış, köy öğretmenliği için gerekli bil
gilerle teçhiz edilmiş olarak gider ve fazla güç
lükle karşılaşmazlar. ^Ialbuki hazırlıksız gi
den yedek subay öğretmenler çok müşkül şart
lar altında bulunmaktadırlar. Bu müşkül şart
ları üniforma ile bertaraf etmek istemektedir
ler. Üniforma sayesinde orada bir otorite ku
rabileceklerini, ' köy öğretmeni olarak bâzı ek
siklerini bu suretle telâfi edebileceklerini um
maktadırlar. Üniforma istemelerinin asıl "Sebe
bi bu olsa gerektir. Üniforma istekleri bu ba
kımdan gö'î önüne alınmalıdır. Üniforma iste
ği yerine getirilse de getirilmese de, eğer bu 
usul devanı edecekse, bundan böyle yedek su
bay öğretmenler köye gönderilmeden önce de 
bir süre askerlik eğitimine tâbi tutulmalıdırlar. 
Böylelikle daha köye gitmeden, köylüyü as
ker ocağında tanımak imkânını bulacaklardır. 
Belki asıl Lata, yedek subay ' öğretmenlerin 
2 - 3 aylık askerî eğitime tâbi tutulmadan kö
ye* gönderilmelerinde olmuştur. liselerimize hiç 
olmazsa öğretmenliğe bir hazırlık mahiyetinde 
olmak üzere, eğitimle ilgili dersler, pedagoji 
dersleri de konulmalıdır. 

Sayın Bakan bizim bir eksiğimize işaret et
tiler. Bu da bâzı noktalarda mücadelecilik ba
kımından eksikliğimizdir. Bu eksikliğin kıs
men giderilmesi için, Sayın Mehmet özgüııeş'-
iu istifa.de ile dinlediğim konuşmasında üze-
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rinde durduğu' izciliğe önem verilmesi faydaiı 
olabilir. Lise çağındaki çocukları askerlikten 
de önce izci teşkilâtında hayata ve mücadele
ye alıştırabilirler. izcilik, Türkiye'de gerçek 
izcilik haline getirilirse, lise mezunlarının köy 
öğretmenliği, sırasında ihtiyaç duyacakları bâ
zı hasletleri daha lisede iken kazanmaları müm
kün olacaktır. 

Yedek subay öğretmenlerin maddî ihtiyaçla
rını da küçümsememek lâzımdır. Sayın Bakan 
bu yedek subayların evvelce gönüllü olarak 
köye gitmek istedikleri, bu sistem başladıktan 
sonra ise maddî cephe üzerinde fazla durmaya 
başladıkları yolunda bir tarizde bulundular. 
Fakat köye geziye gitmek başka, bir iki yıl 
için gitmek başkadır. Gazetelerde de bâzı an
layışsız yazılar çıktı. Bu yazılarda, köylümü
zün onlara sıkıntı çekti rmiyeceği öne sürüldü. 
Biliyoruz. Köylümüz misafirperverdir, fakat 
köy öğretmenlerinin karnını doyurmaya da 
mecbur değildir. 

Sonra, bu arkadaşlarımız cerre çıkmış hoca
lar değillerdir. Bilâkis iktisadî münasebetler
de çağdaş hayatın gerekli kıldığı davranışları 
köye götürmeleri beklenir Onlar kendi imkân-
lariyle belki köy okulunun bâzı ihtiyaçları MI 
da karşılamak zaruretini duyacaklardır. Onun 
için başlangıçta henüz subaylık maaşına hak 
{kazanmadıklarını düşünme'k doğru değildir. 
Henüz subay değillerdir. Ama, Yedeik Subay 
Okulunda okuyan öğrencilerin bütün ihtiyaçla
rı Devlet tarafından karşılanır. Halbuki yedek 
subay öğretmenler ihtiyaçlarını kendileri kar
şılamak zorundadırlar. Bu sebeple, yedek su
bay öğretmenlere asteğmen maaşı ve tâyin be
deli verilmesi zaruridir. 

Aziz arkadaşlarım, köyde eğitim dâvasını 
gerçekleştirmeye çalışırken, Önem verilmesi 
gereken bir husus daha var, o da okuma öğre
nen köylünün okumaya devam etmesi imkânı
nın hazırlanmasıdır. 

, Demokrat Parti iktidarının bu nıenılekefte 
yapmış olduğu en büyük tahribattan biri de 
500 e yakın halkevi ile 5 bine yakın halk oda
sını kapaması olmuştur. Köylerdeki halk oda
ları birer kahvehane haline getirilmiştir. Ev
velce konferanslar, temsiller verilen sahneleri
ne kahve ocağı kurulmuştur. Eskiden kitap-' 
lar dizili olan raflarında şimdi kitap yerine çay 
bardakları, domino takımları, iskambil kâğıt-
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lan dizilidir. Onun için temenni ederim İki, 
halkevlerinin halk odalarının yerini tutmak 
yeni kurulan Türk Kültür Ocakları ile Millî 
Eğitim Bakanlığı iş birliği yaparak köylerde 
mütevazı kitaplıklar kurulmaya başlansın. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
bir noktaya temas edeceğim. Bu, 147 1er me
selesi diye anılan meseledir. Bu konuda sayın 
Bakan, meselenin kapanmamasından üzüntü 
duyar görünüyor. Fakat buna üzülmemesi, se
vinmesi gerekir. Eğer Türkiye'de, 147 Üniver
site hocasının, seibep gösterilmeksizin, sorgusuz 
sualsiz kürsülerinden uzaklaştırılması gibi bil
in eşele unutulsa, kapansa idi, asıl o zaman 
üzülmek Türk milleti için meyus olmak gere
kirdi. Bu mesele unutulmamalı ve mutlaka hal
ledilmelidir. Arkadaşlar bu mesele kapanma
malı, halledilinceye kaçlar açık kalmalıdır. 
Eğer bugün için bir hal çaresi bulmak mümkün 
görülmüyorsa, eğer bu mesele bugün bir hal 
çaresine bağlanamıyacaksa, ilerde bir hal ça
resine bağlanması imkân, yolu açık tutulmalı
dır. Bu maksatla hiç değilse, bu 147 Üııiversi-

I te hocasının meslekleriyle ilişiklerinin tamamen 
I kesileceği müddet uzatılmalıdır. Bu altı aylık 

müddet bitmek üzere... Bu müddetin bir altı 
ay daha uzatılması, öylelikle hiç değilse bu ha
tanın ilerde kolaylıkla tamiri için açık kapı !bı-

| rakılması yerinde olur kanaatindeyim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Oöker Mehmet. Beş dakika 
için söz istemiştir. 

CrÖKER MEHMET — Muhterem arkadaş
lar, Demokrat Parti iktidarda bulunduğu sene
lerde bir kazaya orta olkul açmak için heyet 
halinde Maarif Vekâletine gittik. Yanımızda 
bulunan Demokrat Parti Milletvekili, Vekil Bey 
meşgulmuş, görüşmemiz imkânı yoktur, hem 
ne için bu kadar uğraşıyorsunuz? Orta okul 
açıp da ne olacak ? Karşımıza muhalefet grupu 
mu çıkaracaksınız? Vazgeçin bu işten dedi. 
Bu şahsın irfan ordusuna karşı beslediği hissî 
hırsın tâ kendisidir. Düşük iktidar irfan ordu
suna karşı o kadar mücadele etmiştir ki, bunun 
ne demek olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. 
Karşımızda bir irfan ordusu vardır, bugün ih
tilâlin gelişmesine yardım eden de odur. Bu 
muazzam irfan ordusunu hürmetle ve sevgiyle 

I selâmlarım. 
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Konuşan arkadaşlar köye giden öğretmenle

rin vasıfları üzerinde durdular. Bu sebeple ben 
de bir noktaya temas etmek işitiyorum. Köylerde 
yetişen talebelerle şefhirlerde yetişen talebeler 
arasında muazzam bir fark vardır. Köyden me
zun olmuş bir ilkokul talebesi doğru dürüst 
dünya haritasını bile tanımıyor. Okuması da , 
çok zayıf durumda. Bu durumu biraz olsun ön- | 
liyebilmek için köyleri ders vasıtaları ile bes- I 
İçmek şarttır. 

Biraz da köy enstitülerinin durumuna temas 
etmek istiyorum1? Köy enstitüleri memleketimi
ze büyük hizmetler ifa etmektedirler. Köyler
den mezun olan gençleri sinesinde barındırmak 
suretiyle muazzam bir irfan ordusu yetiştirmek 
zaruridir. Bugün ilköğretmen okulu olarak faa
liyette bulunan bu ııüeşseselere binlerce talebe 
müracaat ediyor fakat pek azını alıyoruz. Sa
bahleyin Tardu arkadaşımızın dediği gibi 'mü
racaat ledenlerin normal okuma imkânlarını na
zara lalmak, yetişme tarzları ve muhitler ini göz 
önünde tutmak lâzımdır 'kanaatindeyim. Çün
kü bu çocukların köylerde öğretimde buluna
cağına ve bu okula müracaat eden talebelerin 
şefhir ve köyde yetişmesine göre aralarında bir 
yetişme farkı olacağını kabul etmeliyiz. Köy
de yetişen bir çocukla şehirde yetişen bir ço
cuk arasında görgü farkı olacağı aşikârdır. Öy
le köy çocuklam vardır ki hattâ elektriği gör
memiştir. Şehirde olup bitenlerden haberi yok
tur. Binaenaleyh, okullara öğrenci 'alınırken 
köy ve şehir çocukları arasında bir nispet kur
mak zaruridir. 

Köy okulları binalarına gelince, Maarif Ve
kâleti muhakkak ki tip* olarak bâzı okul plân
ları tespit etmiştir. Fakat düşük iktidar zama
nında yapılan okullar ekseriyetle bir oda bir 
aralıktan iharettir. Bu bakımdan binalar okul1 

vasfından çok uzaktır. Onun # için yeni inşa 
edileee'k okullarda kontrolün nazara alınması
nı bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Beş dakikanız dolmak üzere
dir. 

GÖKER MEHMET — Konuşmamın sonuna 
geldim, bitiriyorum efendim. 

Arkadaşlar, birçok yerlerde vatandaşlar 
kendi paraları ile okul inşa ettirmektedirler. 
Bu" binalar için yapılan müracaatlere Millî 
Eğitim Bakanlığı müspet cevap vermiyordu. 
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j Vatandaşlarımızın bu husustaki dileklerinin 

ön plâna alınmasını rica edeceğim. . 
Düşük iktidara nüfuzetmiş başöğretmen 

grupları vardır. •Sayılan az da olsa siyasî 
emellere alet olanlar vardır. Sayın Vekilimi
zin Dahiliye Vekilimizin yaptığı •gibi yeni bir 
kanunla bunları değiştirmesi ve lüzum görü-

, len yerlere nakletmesi zarureti vardır. 
Hepinizi 'hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beş dakika için Aydın Cevdet 
söz ietediler. 

AYDIN AHMET CEVDET — Efendim me
sele tavazzuh etmiştir. Arkadaşlar söyliyeeek-
lerimi ifade ettiler. 

BAŞKAN —- Beş dakika için Muammer Ak-
soy söz istediler. 

AKSOY MUAMMER — Kurucu Meclisin 
muhterem üyeleri, maarifin memleket hayatın
daki önemi hepinizce malûmdur. Hele bizim gi
bi halkının büyük bir çoğunluğu okuma yaz
ma bilmiyen bir memlekette bütün dâvalar ma
arifin etrafında toplanmaktadır. Bir memleke
tin iktisaden kalkınması dahi her şeyden evvel 
maarif alanında atılacak adıma bağlıdır. Bu 
mevzuda çok uzun konuşmak lâzım. Maalesef 
ben konuşmalarımı beş dakika içerisine sığdır
maya mecburum. Bu sebeple sadece bir mesele 
üzerinde duracağım. Ve bu memsele, yarının 
iktidarlarının değil, bugünün iktidarının hallet
mesi gereken bir dâvadır. 

Arkadaşlar, hepiniz ihtilâllerin de tâbi oldu
ğu birtakım kanunların bulunduğunu bilirsiniz. 
Eğer bir ihtilâl hakikî bir ihtilâl ise, sadece Hü
kümet darbesi değilse, pek tabiîdir ki, ihtilâl
den sonra birtakım tasfiyeler yapılacaktır ve 
yapılmak mecburiyeti de vardır. Kendisinden 
önceki gayrimeşru bir ijktidarı, bütün idare ci
hazını tağşiş etmiş hattâ onu tefessüh istika
metine sürüklemiş bir iktidarı işbaşından uzak
laştırdıktan sonra, ihtilâl - gayet tabiîdir ki - o 
idare mekanizmasını bir tasfiyeye, tâbi tutacak
tır. Bu tasfiye, sadece idare cihazının göbeğini 
teşki! eden teşkilât içinde kalmıyarak üniver
site ve hattâ adliyeye kadar uzanacaktır. Bunu 
tabiî telâkki etmekteyiz. Keza şunu da kaydede
lim ki ; ihtilâl zamanında süratle alman karar-

«lar, zarurî olarak bâzı yanlış adımlara sebebi
yet verebilir. Bunu ihtilâlin bir bedeli olarak 
kabul etmek gerekir. Yapılması zarurî olan tas-
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fiye, memleketin idare cihazının her aJ ânına şâ
mil olduğu içindir ki, tarihte müstesna bir mev
kii işgal edecek olan kibar ihtilâl bile, adliye
de, üniversitede dahi ıslahat yapma mecburiye
tini hissetmiştir. Ben bu İslâhatın geçici ve şahsî 
olan kısmı üzerinde durmıyacağım. Bizi ilgilen
diren rejim tarafıdır. Rejimle ilgili olan tarafı
dır. Yalnız, ileriye muzaf olan tarafıdır ki, üni
versite muhtariyetini bilhassa ilgilendirmekte
dir. Bu, Mehmet veya Ahmet hakkında alın
mış bir tasfiye kararı değildir; hattâ bunun tas
fiye ile de ilgisi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 114 sayılı Kanunun. 
bir 5 nci maddesi var ki, buna göre, üniversite, 
kadrosu dışmda bulunan, fakat üniversitenin 
lüzum hissettiği "bir şahsı, serbestçe kendi bün-
3'esi içerisine alamayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite muhtari
yetinin asgarî şartı, üniversitenin lüzum his
settiği şahısları serbestçe kadrosu içine alabil
mesine, üniversite dışındaki hiçbir mencim 
mâni olamamasıdır. Bir üniversite, muayyen 
bir şahsın hocalığına ihtiyaç, duyduğu halde fo
nu kadrosu içerisine^ alamıyorsa, üniversite 
muhtariyetinin asgarisinden bahsetmemize asla 
imkân yoktur." Millet iradesini kanun dışı yol
lara sevk etmek gayretinde olan bâzı kimse
ler, üniversitenin bu hürriyetini hiçe saymış 
olabilirler, ama hukuk Devleti gayesi benimse
nince, üniversitenin temeli muhtariyet üzeri
ne kurulmak iktiza eder. Hukuk Devleti, hür
riyetler ve teminatlar temeli üzerine dayan
maktadır. Temel ise bugünden yarma tesis 
edilemez. Bunun en açık delili, Yüksek Heyeti
nizin mevcudiyetidir. İhtilâlin ilk günlerinde 
kanunların nasıl çıkacağı herkesin meçhulü 
iken, bugün kanunlar, millet huzurunda müza
kereden sonra kabul edilmektedir. Görüyoruz 
ki, yasama alanında normale doğru adımlar 
atılmıştır. Bunun her alana teşmili lâzımdır. 

Demokrasi fidanını diktiğimiz gün, yani 
Anayasayı kabul ettiğimiz gün, onunla bağ
daşamayacak adımlar düzeltilmiş olmalıdır. Bu 
ameliyeyi, bu temizliği, bugünden yapmak mec
buriyetindeyiz. O fidanın gelişebilmesi için 
ayrık atlarını bugünden temizlemeliyiz. 

Antidemokratik kanunlar, bir komisyonca 
ayıklanmıştı. Bunların bir an önce Meclise 
getirilmesini temenni edeceğim, Fakat Adalet 
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Bakanlığı bütçesi görüşülürken Anayasa Ko
misyonundan, ayrılmadım. 

Bu antidemokratik kanunlar arasında üni
versite ile ilgili hükümler de vardır. Biz on
ların bir an önce giderilmesini beklemekteydik. 
Sistem ile ilgili olan bütün antidemokratik hü
kümleri bertaraf etmek lâzımdır. 

Halbuki İnkılâp Hükümeti devrinde ka
bul edilen bir 'kanunun bir maddesi dahi, üni
versitenin muhtariyetini zedelemektedir. Bu
nun da zaman geçirilmeden kaldırılması yerin
de olacaktır. Muhtariyeti her an zedeliyen 
böyle bir kanun da, maalesef gelecek devre
ye intikal edecektir ki, iş^e gönlümüz buna 
razı olmamaktadır. Bu millete hürriyet reji
mini, demokrasiyi âdeta hediye eden insanlar, 
tarihe üniversite muhtariyetini zedelemiş kim
seler olarak tescil edilmemelidir. Yapılacak ha
reket gayet basittir. Üniversite muhtariyetini 
kabul ediyorsak, bu muhtariyete aykırı olan 
5 nci maddeyi kaldırmamız lâzımdır. Aksi 
takdirde garip bir durum karşısında kalaca
ğız. Yakında huzurunuza gelecek olan Ana
yasa tasarısında üniversite muhtariyeti en ke
sin ve açık bir şekilde ifade edilmiş bulunmak
tadır. Bu anayasa tasarısı kabul edildiği an
da, bu kanun, hem de İnkılâp devrinin kabul 
ettiği bu kanun, açıkça Anayasaya aykırı bir 
hüküm olarak sırıtacaktır, delecek iktidar 
zamanında nasıl olsa bu hüküm kendiliğinden 
kalkacaktır. Ya ilga suretiyle, yahut da Ana
yasa Mahkemesince iptal suretiyle... Q halde, 
buna niçin sebebiyet verelim? Niçin bu devirde' 
yalnız demokrasi ve hürriyet için mücadele edi
len böyle bir devirde, güzel bir hareketle, 
114 sayılı Kanunun kaldırılması pek yerinde 
olacaktır. Mâruzâtımı uzatmıyaeağım arkadaş
lar, İnkılâp Hükümetinden istirhamım, bir 
maddelik bir kanun tas'arısı getirilmesidir. Bir 
cümlelik bu kanun tasarısı şundan ibaret 
olacaktır : «114 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
mülgadır.» (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar; gündem üze
rinde bir iki cümle arz etmeme müsaadenizi 
Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

Kurucu Meclisin İçtüzüğünün ilgili madde
sine göre, bütçenin tümü üzerindeki konuşma
lar bittikten sonra fasıllar, halinde oya konul
ması Millî Birlik Komitesindeki sayın arkadaş-
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larımız tarafından hazırlanmış ve Kurucu 
Meclis Başkanlığı ile Temsilciler Meclisi ara-

• smda zaman tahdidi emredilmiş bulunmakta
dır. Biz bütçe konuşmaları başlamadan ev-

.vel Saym Özdilek'le bütçenin vaktinde Hükü
mete verilmesini sağlamak bakımından 6 saat 
çalıştık. Bu çalışmalarla her gün gündemde 
görüşülmesi gerekli maddeleri göz önüne ala
rak bilhassa bu Mecliste cereyan edecek ko
nuşmalar hususunda fikir ve beden selâmeti
ni sağlamak ve gücün da kaybını önlemek için 
bâzı esasları tesbit ettik- Şimdi şöylece arz edi
yorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde 29 
arkadaş söz almış vaziyettedir. Bayındırlık: Ba
kanlığı üzerinde 12 arkadaş söz aldı. Ticaret ve 
Sağlık Bakanlıkları üzerinde 15 arkadaş söz al
mış durumdadır. Yüksek müsamahalarınızı is
tirham ederiz. Bu bütçelerin zamanında bitiri
lebilmesi için, hesabettik, yarın öğleden sonra 
saat 4 e kadar, devam edilmesi ve bu şekilde 
burada zaman tesbit etmek suretiyle bugün sı
radaki bütçelerin konuşulmıası gerekmektedir. 
Böyle giderse söz almış olan arkadaşların 
10 - 20 dakika görüşmek arzu ettiklerine göre, 
programımız gecikecektir. Şimdi bir takrir al
dım, okutup oylarınıza sunacağım. 

• Yüksek Beisliğe 
Konuşmaların beşer dakikalık süre ile tah

didinin \oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
öymen Altan 

• BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Beşer dakika 
konuşulması kabul edilmiştir. 

Buyurun, Bahri Savcı, 
SAVCI BAHRİ — Kumcu Meclisin Sayın 

'Başkanı ve Sayın üyeleri : % 

Size üniversite meselesinden kısaca bahset
mek istiyorum. 

Her şeyden önce, bu işi, bir emri vakiin say
falarına kaydederek tarihin; hiç olmazsa Kurucu 
Meclis safhasını kapıyan tarihin rafına koyma
daki hüznü ve üniversite bakımından arz ettiği 
endişe verici duruma işaret etmek istiyorum. 

Bu mesele, tek başına muallâkta duran, basit, 
mücerret bir mesele değildir. Üniversite mihra
kında dönen başka zaruretlerle son derece ilgili 
büyük bir dâvadır. 
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işte, kısaca, pek kısaca, olmak üzere, bumu 

arz etmek istiyorum. 
I - Bu mesele, önce, Türk Milletinin şiddetle 

duyduğu bir ihtiyacı ile ilgilidir. 
— Bu intiyaç nedir? Bu ihtiyaç, tefekkür 

mesleki hakkında duyulan bir ihtiyaçtır. Türk 
Milleti tefekkür meslekim, içinde bulunduğu hu
suftan, gölgeden çıkarıp aydınlığa kavuşturma 
ihtiyacını duymaktadır/ 

— Gerçekten, son 10 yıl içinde, tefekkür mes
leki, üniversiter kariyer, bir husufa uğramıştır. 

Vakıa tekâmül zinciri, daima bir gelişme kay
deder görünmektedir : " 

a) Personel bakımından gelişme, 
b) öğretim, eğitim, araştırma metotlarına 

intibak etme bakımından gelişme. 
c) Yayın ve dış âleme doğru tesir etme ba

kımından bir gelişme vardır. 
Fakat, bütün toplum meseleleri karşısında, 

bir ilmî davranış içinde kalarak ilim adamı hü
viyeti ile düşünme, hareket etme ve gelişme yol
ları baskı altında kalmıştır. Bu baskı, üniversiter 
'zihniyet açısından yapılan tefekkür ve teemmü
lün Türk toplumuna olduğu gibi inikas etmesi 
imkânlarını daraltmıştır. 

27 Mayıs İnkılâbı ile, bu baskı ve daralıştan 
tam mânasiyle kurtulunmuştur. Ve binaenaleyh 
tam mânasiyle bir gelişme safhasına geçilmiştir. 
Fakat, bu sefer de Türk üniversiteleri, kendileri
ni hem maddi bünyelerinde, hem de mânevi var
lıklarında sarsan bir durum ile karşılaşmışlardır. 
Bu durum, üniversiteleri, maddi bünyesinde ge
niş ölçüde zaafa* uğratmıştır. Bu durum; teemmül 
(hayatının, irim hayatının, tefekkür meslekinin 
mahfuziyeti prensibini sarsarak, üniversiteleri, 
mânevi varlıklarında zaafa uğratmıştır. 

Türk milleti, üniversitelerinin, içine düştüğü 
bu durumdan kurtularak; maddi bünyesini tamir 
edilmiş görmek; tefekkür meslekinin mahfuziyeti 
prensibinin avdetini görmek ihtiyacındadır. 

îşte bu yönü ile üniversite meselesi Türk mil
letinin bizatihi bir ihtiyacı haline de mevcudol-
m aktadır. , 

İkinci olarak bu mesele; Türk milletinin, me
deniyet dünyasında haiz olduğu, haiz olması gere
ken mânevi prestiji ile ilgilidir : 

Türk milleti, genel tarihin her sayfasında, sa
dece kendi içinde kapalı bir basit tarih ünitesi 
olmamıştır. Dünya tarihi içinde tesirleri olan bir 
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geniş- ve şâmil realite olmuştur, olmakta devam 
da etmektedir de... 

Bu tesirleri ve şümulü, şöyle göstermek müm
kündür : 

A) Türk milleti 1919 ihtilâli v6 millî müca
delesi ile, ve bunun zaferle sonuçlanması ile bü
tün mazlum ve esir toplumların kurtulma örneği 
yaşama ümidi olmuştur. 

B) 27 Mayıs inkılâbı ve onun zaferle sonuç
lanması İle de siyaseten a-z gelişmiş ve fakat de
mokratik hayat tarzına intibak iştiyakı ile çırpı
nan yeni devletlerin de demokrasiyi ger çeki eştir
me örneği, bir demokratik düzen kurma ümidi ol
muştur. 

Çünkü; ispat etmiştir ki; bir toplum, bir sürü 
menfi âmillere rağmen, içindeki iyi kuvvetlerin 
ve iyi dileklerin sevkı ile, demokrasiye doğru ge
lişebilmektedir. 

işte, bu vasfı ile Türk milleti, medeniyet dün
yasında yeni bir prestij kazanmıştır: Menfi âmil
lere rağmen, bütün bunları temizliyerek, demok
rasiyi geliştirmeden gelen bir prestij... 

Fakat ilim hayatının, tefekkür meslekinin 
mahfuziyeti prensibinin sarsılmış olmakta devam 
edişi, - samimiyetle itiraf etmek gerekir ki - bu 
prestiji gölgelemektedir. Dünya ilim hayatı Türk 
üniversitelerine kuşku ile bakmaya başlamıştır. 
İşte bu yönü ile de, üniversite meselesi, Türk mil
letinin dünya muvacehesindeki manevî prestiji 
meselesi haline gelmiştir. 

I I I - Bu mesele; nihayet, üniversitenin bekası 
ile ilgilidir. Hattâ bizzat bekası meselesidir : ' 

Evet, üniversitenin bekası nerededir? Bunu 
bir düşünelim : Üniversitenin bekas^; arazi üze
rine yayılmış, şu kadar hektarlık yer tutan tesis
lerinde, bunların zenginliğinde değildir. Lâbora-
tuvarlarınm malzeme ile, kütüphanelerinin ki
tap ile, bütçesinin şişkin ve tahsisat ile dolu ol
masında da değildir. Hattâ ve hattâ, üniversite
nin bekası, kürsilerinin pek muktedir, pek benam 
âlimler tarafından işgal edilmesinde de değildir. 
Ve nihayet üniversitenin bekası, bir tarih ve 
numara altında zikredilen fâni kanunların, 'bun
lar yoliyle kurulan hukukî müesseselerin mev-
cudolmasında da değildir. 

Üniversitenin bekası: ilim hürriyetinin, il
mî tefekkür ve teemmülün, üniversiter meslekin 
mahfuz tutulması prensibindedir; bu mahfuzi-
vetin, bir fiH halinde, bir realite halinde, bir 
vakıa halinde devamındadır. Bu devamın, ttıiç-
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bir suretle bozulmıyacağı, «bir muhalif rüzgâr 
ile» kazara 'bozulacak olsa bile, aslî ve ta'b'i 
mahfuziyet halinin derhal geri gelmesi hakkın
daki bir zihniyetin hâkim ve müessir olmasın
dadır. 

27 Mayıs inkılâbı; 
Kendi dayanaklarından biri tdan üniversi

teyi, demin bahsettiğim husufundan kurtar
mıştır. Ayrıca, üniversitenin bekasını, çok sağ
lam bir şekli esasa da bağlanmıştır. Fakat, 
mevzuattan birisi; üniversite kariyerin ma(h-
fuziyeti prensibini devamlı olarak gölgeleyici 
şekilde -ortaya çıkmış ve sürüp gitmekte devam 
etmiştir. 

Binaenaleyh mahfuziyet prensibi yaralanmış 
ve mahfuziyet prensibi tamirsiz 'kalmıştır. Ve 
binaenaleyh, mahfuziyet prensibinin bu framir-
sizliği, tamirsizliğin bu devamı. Üniversitenin 
bekasını bahis konusu ettiren bir problem ha
line gelmiştir. 

iş te : Bugün mevcudolan üniversite muhta
riyetinin bu mahiyette bir mesele olduğunu 
arz için zamanınızı işgal ettim. Bu 'mahiyeti do-
layısiyle de, bu /meselenin, Türkiye'nin yeni
den inşa ve ihya olunduğu bu .devrede, bu 
inşa ve İhyayı getiren hayırlı ve temiz eller 
tarafından mesut bir çözüm yoluna, kavuşturu
lacağı (hakkındaki ümidimizin hiç kaybolmadı
ğını arz için zamanınızı işgal ettim. 

Fakat 'bir saniye daha rica edeceğim: Dene
bilir k i ; 114 savılı Kanunun içinde gözüken şek
li ve mahiyeti ile üniversite meselesi, üniversi
te dışı di£er bâzı meselelerle de irtibatlıdır. Bu
na da diyebiliriz k i : 

Bununla iltisaklı gözüken dip-er -meseleler; 
sosyal, iktisadî, idarî, im alî, hukukî plâtformda 
tekevvün eden.birer ayrı «siyaset» -meselesidir. 
Yani: 'mevcut yetkili otoriterimizce. nuıavven 
mütalâalara göre muayyen maksatlarla, muay
yen içtimaî faydalar yaratmak üzere verilmiş 
kararlar, uygulanmış ol avlar ve durumlardır. 

Üniversitenin mahfuziyeti, bu mahfuzivetiı: 
tamiri meselesi ise, bütün «siyaset» lerin öte
sinde «ilimsiz hayat olmaz» fehvası dolaytsiyk 
Türk toulumunun havat felsefesinin fam orta
sında duran bir problemdir. 

iste onun bu vasfıdır ki, çözümüne bir baş
kalık ve binaenaleyh bir kolaylık getirmekte ve 
bizim ümitlerimizi ayakta tutmaktadır. Ve vino 
onun bu vasfıdır ki, üniversite mahfuziyet inin 
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tamirini bütün toplumun dileği halinde, daima 
ortada tutmaktadır. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

DEMİRAY AHMET — Kurucu Meclisin 
sayın üyeleri; 

Millî Eğitim bütçesi münasebetiyl, büyük 
illetimizin mutlu öğretmenlerini, millî eğitim 
alanında mukaddes bir görev almış bulunan, fe
dakâr, öz verimli eğitimcilerini, ülkücü Türk 
gençliğini, Büyük Meclisin huzurunda, saygı
larla selâmlarken, onların haklarını tanımak 
alanında, müstesna bir uygunluk gösteren Millî 
Devrim Hükümetini de şükranla anmayı kutsal 
bir vazife sayarız. 

Arkadaşlar, Anayasmın demokrasi, hürri
yet, tarihsel gerçeklerin, Lozan'ın înönü muha
rebelerinin anlatılmasına engel olunduğu öğ-. 
retmenlerin, bütün öğretim üyelerinin, dilleri
nin, bağlanmak istendiği bir devirde, 1950-1960 
arasında, idealist öğreticiler, vazifelerini şeref
le başarmışlar, Türk evlâtlatına, Türk gençleri
ne hakikat yollarını göstermişlerdir. 

27 Mayıs Inkılâbiyle, on yıllık karacehalet ve 
istibdat idaresine son verildikten sonra, Devrim 
Hükümetinin özenle ele aldıği, millî eğitim dâ
vası sayesinde, bugün, aydın ufuklar açılmış, 
Türjs: öğretmeninin ruhu, mutluluğun ışıklariyle 
nurlanmıştır. 

Bugün topyekûn halk eğitimine, ilköğreti
me .verilen önemi görmekle sevinç duymakta
yız. 

Yüksek îslâm Enstitüsü öğrencilerinin sayısı
nın, bir yılda, 80 den 172 ye çıkmasını ve 3 yıl 
içinde 400 e çıkarılacağını İslâm dinine, vicdan 
hürriyetine karşı beslenen saygının ifadesi ola
rak selâmlamaktayız. 

Bugün yüksek öğretim gençlerinin ^bursları
na yapılan zamları ve hazırlanmakta olan kre
di fonu ve öğrenci yurdu tasarılarının Yüksek 
Meclise bir an evvel şevkini sabırsızlıkla bekle
mekteyiz. Bu tasarılar, kabul edildiği zaman 
Türk yurdunun fakir, fakat kabiliyetli evlât
ları, lâyık oldukları mertebeye ulaşma imkânını 
bulacaklardır. 

Sayın arkadaşlarım, 
îlme değer verildiği bu mutlu devirde, suıia-

cağımız temennilerin, Devrim Hükümeti tara
fından, nazara alınmasını rica ederiz. 

İlköğretim dâvasını en kısa zamanda hallet
mek için : 

. 1961 0 : 2 
— öğrettıen okullarının sayısı artırılmalı, 
— Halen mevcut 129 lisede fen ve edebiyat 

kolları gibi birer pedagoji kolu açılmalı, 
— Beş sınıflı enstitü mezunlarından 3-4 sene 

başariyle hevesle öğretmen vekilliği yapmış 
olanlara ilkokullarda asıl öğretmenlik hakkı ta
nınmalı. 

Birçok köylerde faydası görülen eğitmenler
den istifade edilmeli, onlara da emeklilik hakkı 
tanınmalıdır. Halen ortaokulsuz bulunan (119) 
ilçe ortaokula kavuşturulmalıdır. ' 

Kitaplar meselesinde Sayın Emin Soysal ho
camızın fikirlerine aynen iştirak ederim. İlk ve 
orta öğrenimdeki bütün öğretmenlerin intibak 
işinin gerçekleştirileceğini Sayın Bakandan işit
mekle memnunluk duyduğumuzu arz ederiz. 

Okuma kitap yıpranma karşılığı olarak, bü
tün öğretmenlere ayırdetmeksizin münasip mik
tarda ödenek kabul edilmesinin nazara alınma
sını bilhassa rica ederim. 

Bu sözlerime üzülerek ve istemiyerek şunu 
da ilâve etmek isterim ki; Millî Eğitim Bakan
lık teşkilatındaki ilk ve ortaöğretim genel mü
dürlüklerinde, şube müdürlüklerinde görev 
alanlardan bâzı. şâhısların ve bâzı ilk eğitim 

• müdürü ve ilköğretim müfettişlerinin nazik ol-
mıyan, adaletli olmıyan hareketlerinden ve mu- * 
amelelerinden dolayı öğretmen arkadaşlarımızın 
geniş çapta şikâyetçi olduklarını Yüksek Mec
lisin huzurunda söylemeyi bir vicdan borcu bi
lirim. 

Sözlerimi bitirirken, Büyük Atatürk'ün (Fik
rî hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleri sizler ye
tiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır) 
önemini belirttiği, II nci Cumhuriyetin kurul
masından demokratik rejimi, Türk inkılâbını 
yerleştirme alanında en büyük vazifeyi alan şe
refli öğretici ve yetiştiricilere karşı bir kadirbi
lirliğin nişanesi olmak üzere sunduğum temen
nilerin nazara alınacağına güvenir, Kurucu 
Meclisi ve Birlik Hükümetini saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eigün Fethi. 
ELGÜN FETHİ —- Muhterem arkadaşlarım, 

sözlerim heyecanlı kelimelerle ve süslü olmıya-
eaktır. Ancak meselelere işaretle yetineceği/m. 

Birinci mâruzâtım: İlkokul öğretmenleri ile 
ortaokul ve lise öğretmenleri araisında adaletsiz
lik bir durum vardır. Lise ve ortaokul öğretmen
leri belli bir ders sayısından ısonra verecekleri 
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(her ders için belli bir para alırlar* İlkokul öğ
retmenleri ise böyle bir hakka sahip değildir, ilk
okul öğretmenlerinin daha az yoruldukları 'söyle
nemez. Binaenaleyh bunların da (bu yorgunluk
larının bir bedelle karşılanması gerekir. Bu, 
belki 'bu yıl mümkün değildir. Bütçe imkânsız
lıkları dolayısiyle. Falkat önümüzdeki yıl bunun 
teminini Sayın Bakandan rica ederim. 

İkinci maruzatım; okullar hususunıdadır. öğ
retmensiz okullar vardır. Vekil Beyin de bahs
ettiği gibi bu okullar çocuğu sokağa bırakmamak 
içindir. İlkokullarda gerek yüksek tahsil yapmış 
kimselerden, gerekse subaylardan faydalanmak; 
kendilerini öğretmen olarak istihdam etmek me
selesine yanlış bir mâna verilebilir. Demek ki, 
öğretmen hiç askerlik yapmaz gilbi, Bu böyle 
anlaşılmamalıdır, tabiî bu böyle demek değildir. 

Bir üçüncü ricamız, yedek subay öğretmen
lerden bir kısmı, kolej mezunudur. Orta ve li
selerde yabancı dil öğretmenliği yapabilecek 
durumdadırlar. Birçok kasabalarda da ortao
kullarda yabancı dil öğretmeni yoktur. Her 
halde bu ihtiyaç önlenebilecektir. 

Dördüncü bir ricam, Fort Vakfından fay
dalanmak suretiyle bir Türkiye Eğitim Millî Ko
misyonu toplanmış, bu komisyon (bir rapor hazır-

* lamıştı. ?Bu rapor sadece Millî Eğitim teşkilâtı
nı ilgilendirmiyor, bütün memleketi, bütün ay
dınları ilgilendiriyor. Amerikan Ajansının ve 
Yapı ve Kredi Bankasının düşünüldüğü gibi, 
Yüksek Meclis üyelerine de birer tane verilmesi 
çok yerinde olurdu. Yine de gecikilmiş değildir. 
Millî Eğitim Komisyonu raporumun bir an önce 
dağıtılmasını.temennni ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz Akyavaş Halil'indir. 
AKYAVAŞ HALİL — Millî Eğitim Bakanlı

ğı bütçesi görüşülürken bâzı temennilerde bulun
mak istiyorum; 
* 8 yıldan beri Demokrat Parti hükümetlerinin 

fbir türlü çıkaramadığı İlk öğretim Kanunu Mil
lî Birlik Komitesinin çok isabetli ve çok yerinde 
bir kararı ile çıkmış bulunuyor. Bu kanun mem
leketimizde ilk öğretimi 10 yıl içinde gerçekleş
tirmek amacındadır. Okulu Ibulunmıyan köy ve 
kasabalarımızda 1970 yılına kadar bitirilecek şe-

* kilde binalar yapılacaktır. 
Ancak Maarif dâvası sadece okul. binası dâ

vası olmayıp aynı zamanda öğretmen davasıdır 
da. Hattâ öğretmen, binadan da önce gelir. 

öğretmen okullarımızın sayısı bugün 53 tür. 
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Bunun 14 tanesi derme çatma binalarda ve sırf 
geçmiş devirde oy almak için açılmış müessese
lerdir. 150 talebeden fazlasını almaya müsait 
değildir. Bugünkü durumuna göre her yıl orta
lama olarak 7 - 8 bin öğretmene ihtiyacımız var
dır. öğretmen okullarımız ise ancak 3 - 4 bift 
arasında mezun vermektedir. Biraz sıkıstırılır-
sa 3 sene sonra ancak 5 bin civarında öğretmen 
mezun edebilir. Her yıl daha 2 - 3 bin öğretme
ne ihtiyacımız olacaktır. Bu eksiği vekillerle ka
patmaya imkân yoktur. 

Vekâletten 'birinci temennimiz, Öğretmen 
Okulları Kanununu hemen Yüksek Meclise getir
meleridir, 

Maarif Vekâletimin yapmakla mükellef bulun
duğu çocuk okutma işinde ona yardımcı olan mü
esseselerden birisi de özel okullardır. Bu okullar. 
vergilerin ağır yükü altındadırlar. Miktarlarım 
artırmak için bâzı avantajlar sağlamak lâzımdır. 
özel okulları Gelir Vergisinden muaf tutmak 
onları teşvik edecektir. 

öğretmen gönderemediğimiz en uzak ve kü : 

çük köylerde bu işi başarı ile yapan eğitmenle
rimiz vardır. Bunların sayıları 2 700 dür. 25 se
neden beri yılmadan çalışmaktadırlar. Kendile
rine maaş olarak ödediğimiz ayda sadece 220 lira 
ücrettir. Okullarda çalışan hademelerin bile» bir 
emeklilik hakkı varken bu meslek mensup lamını 
böyle bir garantileri de yoktur. Yeni bir kanun
la "eğitmenleri Vekâlet kadrosuna almak ve borç
landırmak suretiyle emeklilik hakkına, salrip kıl
mak onlara karşı yapabileceğimiz en büyük kadir
şinaslık olacaktır. 

Her yıl Ocak ve Şubat ayları geldiği zaman 
öğretmenleri başka bir üzüntü bekler, o da çocuk 
zammı, ek görev ve ders ücretlerini alamamak, 
düyuna kalma üzüntü ve endişesi. Bâzı yıllar Şu
bat ayının son haftasında münakale ve sair şe
kilde bu paralar ya yetiştirilebilir yahut düyu
na kalır, öğretmediler aylarca hacı bekler gibi bu 
haklarının verilmesini beklerler. Ortaokul ve li
selere öğretmen yetiştiren müesseselerimiz var
dır. Bunlardan birisi eğitim enstitüleridir. Bu 
enstitüleri bitirp de ortaöğretim müesseselerinde 
hocalık yapan bir kimse üniversiteye devam et
mek istediği zaman kendisinden lise diploması 
istenmektedir. Yüksek tahsil yapacak bir hoca
nın üniversiteye girerken talebeleriyle aynı şe
kilde şarta tâbi olması biraz acaip olsa gerektir. 
Lisede hocalık yapıyor, kendisi lise mezunu sa~ 
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yılmıyor. Esasen üniversiteye imtihanla talebe 
alındığına göre gerek eğitim enstitüsü, gerek yük
sek köy enstitüsü ve gerekse öğretmen yetiştiren 
müesseselerden mezun olanlardan lise diploması 
istenmemesi yüksek tahsil yapacaklara kolaylık 
sağlıyacaktır. İmtihanı kazanan fakülteye girsin, 
er meydanı bu. 
. Ders ücretleri tatminkâr değildir, öğretmen 
vereceği dersi geceden hazırlar, plânını yapar. 
Ders verdikten sonra da vazife kâğıtlarını evinde 
gecenin 12 sine kadar tashih ve kontrol eder. Bu
na mukabil verilen para sadece 5 liradır. Bazan 
onu da doğru dürüst alamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığının bir öğretmen ki
tapları neşriyatı vardır. Güya öğretmenlere lâzım 
olacak meslekî kitaplar bu seride yayınlanır, fa
kat bir tek öğretmene gönderilme?. Yayınevleri
nin vitrinlerini süslemek için basılıyorsa kıymeti 
yok. Bakanlık bunları öğretmenlere parasız ola
rak göndermelidir. Bunu yapmıyorsa kendilerine 
Yüksek Meclise bir kanun getirerek ayda hiçol-
mazsa 50 liralık bir kitap tahsisatı ödemelidir. 

Orta'öğrtime öğretmen yetiştiren müessese-' 
selerden birisi de birkaç yıl evvel izmir'de açıl
mıştır; bunca eğitim enstitüsü, izmir'deki öğret
menin eğitim enstitüsünü bitirme imtihanlarına 
girebilmek için kendi şehrinde bulunan bu mües
seseye başvurması ve sınavlarının orada olması 
icabederken bu böyle olmuyor, öğretmen okulu
nu bırakıp valilikten, kaymakamdan izin alarak 
Ankara'ya kadar geliyor ve günlerce otel köşe
lerinde kalarak Gazi Eğitim Enstitüsünde imti
han olmaya çalışıyor. Bu zor ve müşkül bir iştir. 
Hem öğretmen için masraflı hem de okulların 
günlerce öğretmensiz kalması gibi bir vaziyet mey
dana getiriyor. Bu hususun da bir şekle sokul
masını rica ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Kabadayı İhsan. 
KABADAYI İHSAN — Muhterem arkadaş

larım, cemiyetlerin ve milletin bünyesi tıpkı in
san bünyesi gibi maddî ve manevî olmak üzere 
iki kısım arz eder..Cemiyetin maddî yapısı şehir 
ve kasabalar, yollar, köprüler ve diğer teknik ve 
sınaî tesisleridir. Mânevi yapısı da örf ve âdet
leri ahlâk zenginlikleri ilmî ve kültürel hazine
leridir. 

Millet ve cemiyetlerde her iki bünyeyi yaşa
tan tecdideden mazinin derinliklerinden alıp 
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hale getiren, istikbale ileten okullar, ve öğretmen
lerdir. 

Çocuk bir cihandır, bir vatandır, deriz. 'Bu 
cihanı, bu vatanı tezyin ve tetriş eden okul ve 
öğretmenlerdir. Tagor der ki; «Doğan her çocuk 
Allah'ın insanlıktan ümidini kesmediğinin delili 
olarak doğar.» öyleyse doğan yavruyu Tanrı 
maksuduna uygun yetiştiren geliştiren edep ve 
erkân üzere kâmilleştiren gene okullar ve öğret
menlerdir. 

Polonya millî şairi derki; «Ey Polonyalı 
analar, kucağınızda büyüttüğünüz yavru sizindir 
ama, haddizatında yarınki Polonya vatanı ve ya
rınki Polonya milletidir. Onu öyle yetiştirin ki, 
her türlü eksiklik ve noksanlıklardan uzak kal
sın. Böylece yarının polonyası ve polonya mille
ti tam olarak hazırlanmış olsun. Biz de yarının 
Türk vatanını ve Türk milletini her türlü eksik
lik ve noksanlıklardan uzak yetişmesini istiyor
sak, yavrularımızı yetiştiren öğretmenlere, okul
lara lâyık olduğu yeri verelim. 

Çünkü, bir yavru anne kucağında* baba oca
ğında yedi yaşma kadar kalır. 25 yaşma ka
dar ömrü okulda ve öğretmenlerinin yanında 
geçer. 

Mevlâna der ki, «Kâinat mütekâmil b^r in
sandır. insan da basit bir kâinattır.» Bu ba
sit insanın Mevlâna tarifi üzere küçük bir kâ
inat seviyesine ulaşması, ilim, irfan ve kültürle 
olur. Bunu veren okul, yetiştiren de hocadır. 

Bir din ulemâsı da der ki, «Cami var, mek
tep yoksa, camii yıkıp mektep yapmaya fetya 
verebilirim. Çünkü bir Müslüman için bulun
duğu yer cami, kendi kendinin de imamıdır. 
Cami belli vakitlerinde mümine tefekkür vo 
ahlâk verir. Ama, mektepler bir günü ilim ve 
irfan yolunda harcıyarak her hali ile- hali iba
dette olan mübarek bir yerdir. 

Bunu teyidçn Peygamberimiz buyurmaz mı 
ki, «ilim Hind'de ve Çin'de ise de gidin ve alın. 
ilim için bir saat harcadığınız vakit bir yıllık 
ibadetten evlâdır. İlim adamlarının Allah naza
rında Peygamberlerden tek farkı Allah tara
fından Peygamberlik rütbesi verilmemiş ol
maktan başka bir eksiği yoktur.» diyerek Üm
mete ve insanlığa ilmin değerini ve faziletini 
anlatmıştır. Bunu verecek olan öğretmenle bu
nun verildiği yer olan okul elbette azizdir, mü
barektir, her ikisine verilmesi icabeden kıymet 
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ve hürmet de kendiliğinden meydana çıkmaz | 

mı ki. 
Bir pedagok 'da şöyle der : «Babalar kendi 

üzerlerindeki eksiklikleri çocuklarında tashih 
ederek, çocukluk ve gençliği bir kere daha 
yaşarlar. Yaşarlar ama, asıl bu tashihi yapan 
okul ve öğretmendir. . I 

Baba derdini anne ıstırabını silen yine bu 
iki varlıktır. I 

Avusturyalı biı müsteşrik Konya Selçuklu I 
Devleti için : «Garp, muasır medeniyet seviye
si içtimaî yardım müesseselerinde ne kadar I 
yükselirse yükselsin, Selçuklu Devletinin var- I 
mış olduğu sosyal yardım seviyesine varamıya- I 
çaktır. Onları bu seviyeye götüren sebep ve 
faktörler kültürü, ahlâkı, mektebe ilim adam
larına verdikleri kıymet ve insanlığa olan sev- I 
gileri idi» diyerek üzerinde durduğumuz kıy
metli müesseseleri çok iyi ifade ederek bize ec
dat sevgisi göstermiştir. Aynı müsteşrik kitap
larda ttetkik ederek âşık olduğu Konya'ya ge
lir. Gelir ama kitaplarda okuduğu mektepleri, 
medreseleri, kervansarayları, sebilleri yıkılmış, I 
virane olmuş, harabelerinde baykuşlar öter gör
müş. Dertli dertli kendi kendine, «Eyvah, I 

• eyvah, .azamet-ve şaşaa ile akan bir nehirin ku
rumu» yatağında zayıf ve cılız bir cüce yat- I 
maktadır.» diyerek bulduğu ve gördüğü Kon
ya'yı tarif eder. Ortaçağ Konya'sının içinde 
bulunduğu cücelikten kurtularak ilk seviyesi- I 
no varması şaşaa ve depdebe ile akması yine 
okulla yine öğretmenle olacaktır. Bu güzel di- I 
yara kötü bir binada icrayı tedrisat yapan Kız 
Lisesi için yeni bir lise yapılmaz mı? 

25 yıldan beri kifayetsiz ve tek lise ile ka
lan bu şehire yeni bir lise, bir fakülte eklen
mez mi? înşaatı yarım kalan koleji bitirilmez I 
mi? Sayın Bakanımızın bu dertlerimize el at
masını, Bakanlığının verdiği kuvvet ve yapıcı
lıkla bu mevzulara himmet ve hizmetini bek- I 
leriz. 

Yine bir müsteşrik yeniçeri için der ki; «Türk 
ordularım Viyana kapılarına kadar getiren kuv
vet, yeniçerinin kıhnemm keskinliği, pazusunıın 
kuvveti değil, onun kültürü, ahlâkı, ilme oları 
hürmetidir. Yeniçeriyi Viyana kapılarına kadar [ 
götüren kuvvet /budur.» 

Osmanlı orduları Avrupa'dan çekilirken, ye
niçeri aynı yeniçeriydi. Kuvvetli pazımı aynıy- ı 
di. Fakat ilk#yeniçeride olan ilim, irfan, ahlâk | 
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yoksunluğu onu geriletmekte idi» diyerek, itilâ 
ve yükselişteki kuvvetin pazu ve kılıçla değil, 
ilimle, irfanla olduğunu işaret ederek bizlere 
mektep ve öğretmen sevgisini, kıymet ve sevgisi
ni belirtmektedir. 

Fâtih, istanbul'u muhasara ettiği zaman or
dusu şehre girmeden şehirdeki Bizans halkı kı
yam eder. «Varsın bu şehirde Kum serpuşu dal-. 
galanacağmâ Osmanlı sarığı dalgalansın.» Çünkü 
o sarıkta, ilim, irfan, ahlâk ve adalet vardır, der. 
Bununla da Fâtih'in müspet ilme, ahlâka, dola-
yısiyle mektebe, öğretmene verdiği kıymeti beT 

lirtir. Biz de ecdadın, o tarihin seviyesine var
mak arzusunda isek, öğretmeni ve okulu Fâtih 
gibi, Yavuz Selim gibi sevelim ve lâyık olduğu 
değeri verelim. 

öğretmenlik, zenginlik mesleki değil, feragat 
ve kanaat meslekidir, öğretmen için bütün zen
ginlik yetiştirdiği talebesini iyi mevkilerde, mem
leket hizmetinde yükselmiş görerek, nemli göz
lerle seyretmek, gönülden de huzur ve huşu ile 
kendinden geçmektir. Ama, Öğretmene günün 
şartlarına uygun huzuru vermek Onu önere etmek 
Atatürk devrinde olduğu gibi, manevî zengin
liğe kavuşturmak zamanı gelmiştir. Allah bile, 
huzuru olmıyan namaza durmasın, buyuruyor. 
öğretmen ilim ve ahlâk veren insan olduğuna 
göre, her an ibadette olan insandır. O insan mad
dî ve manevî huzura kavusturulamazsa bu hiz
met de elbetteki nafiz olanı az. 

Onun günün harami'-ve baği idaresinde ol
duğu gibi ocak bucak, başkanları saldırışından, 
sağın, solun kötü tazyikinden kurtarmak, müsta
kil hale getirmek günü geldi, sanırım. Çok sev
diğim arkadaşım özgüneş, yeni metotlardan bah
settiler. Okullara getirilecek en yeni metot öğret
mene verilecek huzur metodu kadar faydalı ve 
nafiz olamıyacalktır. 

öğretmenler için şöyle bir isteğim olacak. 
Diğer meslek mensuplarına birçok isim ve un
vanlar altında imkânlar sağlanmıştır. Bu sınıfa 
da haklı olan eğitim ödeneği vermek (en az 100) 
i İra verme devri gelmiştir, sanırım. 

AltııMağ Kaymakamlığında bulunduğum za-
ııan onlarla olan sıkı temasımda şu dertlerini 

v.ikından görmüş 'bulunmaktayım. Hemen he
men pek çok öğretmen o semtten ayrılarak mer-
kcr'deki okulları tercih ederek gitmek yolunda ve 
' alışmasında idiler. Sebebini sordum. Niçin bu 
vtiritten uzaklaşmak için çareler arar, uğraşırsı-
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iliz. Cevaben, biz semt okullarına iki otobüs de- I 
ğiştirir, geliriz, iki otobüsle de evimize gideriz. 
Böylece her gün için 4 otobüs ücreti 160 kuruş 
öderiz. Ayda 50 liraya varan bu miktar bütçe
mizi sarsar dediler. Üç büyük şehrin çevre semt
lerinde kaliteli öğretmen bulundurmak zaten 
sarsık olan bütçesini biraz takviye etmek istiyor
sak, bu muhterem insanların talebe misillû paso 
ücreti ile seyahatlerinin temini için Muhterem 
Bakandan ilgililerle temasa geçerek himmet ve 
hizmetlerini beklerim. Bu onlar için buğday ek
meği vermek olmaz ama, buğday dilimi vermek 
olur, onların mânevi varlıklarını takviye eder. 
Millî Birlik Hükümeti sağ olsunlar, Atatürk ço
cukları olduklarını gösterdiler, eğitim dâvasına 
ve öğretmene lâyık olduğu kıymeti verdiler. Ama, 
bunun daha da artırılmasını, hiçbir, yatırımın 
okul ve eğitim dâvasına yapılan yatırım kadar 
hayırlı ve faydalı olamıyacağını hatırlatarak 
daha da himmetlerini beklerim. 

Altındağ'da kısmı külli ilkokullar üçlü tedri
sat yapmaktadırlar. Tedris malzemeleri kifayet
sizdir. Bu şartlar altında işliyen okul yavruları
mıza ilmî kırıntısını değil, kokusunu dahi ver
mez. Bunun tek çaresi okulun bu şart altında 
okul fabrikası halinden kurtarılması ve teknik 
tedrisata bir an evvel gidilmesidir. 

Altındağ'da bulunduğum zaman halk eğitimi 
ile ilgili,olarak-gece kursları açtım. 250 kadar 
talebe okutulmaktadır. (Hiç okuma yazma bilmi-
yenler, orta bir, lise 1 sınıflar.) Bunun işlemesi 
için bankalardan bâzı yardımlar sağladım. Fa
kat maddî takati kifayetsizdir, kapanmak, üzere
dir. Bakanlığın buna da himmet ve gayretini . 
dileriz. 

Sayın Bakanın müjde veren beyanlarını se
vinçle dinledim. Müjdelerinin kısa zamanda ta
hakkukunu temenni ve dua ederim, inşallah bu 
açıklamaları tahakkuk eder, o*zaman Muhterem 
Vekili hassaten tebrik ederiz. (Alkışlar) 

ENGÎN LÛTFl — Muhterem arkadaşlarım, 
Birleşmiş Milletler teşkilâtı tarafından 1959 d$ 
yayınlanan, bir istatistiğe göre okuyup yazma 
bilmiyenlerin genel nüfusa nispeti bakımından 
Türkiye % 05,5 oraniîe onuncu gelmektedir. He
men ilâve edeyim ki, Habeşistan'da % 10 ora-
niyle sekizincidir. Eşsiz bir tarihi olan bizler 
için bu olay 20 nci yüz yılda bir yüz karasıdır. 

Bir milletin en mühim servet kaynağı hiç 
şüphe yokki o toplumu meydana getiren fertler-
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dir. Çünkü bütün diğer servet kaynakları in- • r 

san eliyle değerlenir. Fertler ne nispette bil
gili ve becerikli ise onun, uhdesine verilmiş iş
te sağlıyacağı randuman da o derece verimli 
olur. Kalkınmalarını tamamlamış olan ileri se
viyedeki milletler bugünkü 'seviyelerine bu-yol
dan ulaşmışlardır. 

27 Mayıs inkılâpçıları da bu gerçeğin inan
cı içinde Türk: Milletini kurtaracak teşebbüs
lerin başında Millî Eğitim dâvası olduğunu, an
cak bu yoldan gidildiği takdirde kurtuluş yo
luna ulaşılabileceğini çeşitli fırsatlarla ifade et
mişlerdir. Millî Birlik ruhunun, on yıllık ka
ranlık bir devreden sonra yurdumuza getirdiği 
aydınlık o derece kuvvetlidir ki, o. nurlu ışık 
karşısında gözlerimiz adetâ kamaşmıştır. O "ka
dar kamaşmıştır ki, yeilek subay Öğretmenlerin, 
222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun, 
ilköğretim dâvamızın gerçekleşmesi bahsindeki 
sonuçlarını elimizi alnımızı siper etmeden göre
miyoruz. 

10 bin genç aydının hep birden ^köylerimize' 
giderek cehaletine, gerilemeye bir ordu güciyle 
yüklenmesi ne demektir? Bu tıpkı Kristof Ko-
lompun yumurta hikâyesi gibi. Yıllardan beri 
münevver gençlerimizin köy öğretmenliği düşü
nülür. Söylenir durur. Fakat bir türlü for
mülü bulunamamıştı. 

Ancak bu savaştan gereği gibi faydalana
bilmek için savaşçıları ikmal kuvvetleriyle bes
lemek, yeni atıldıkları mukaddes meslekin icap
larına göre devamlı olarak irşat etmek, her 
türlü kolaylığı göstermek, uğrıyacağı müşkül
lere karşı ona yardımcı olmak zarureti vardı ı*. 
Millî Eğitim Bakanlığımızın bu hususta her 
türlü tedbiri almış olacağından şüphe etmi
yoruz. 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, bu 
alanda şimdiye kadar atılmış olan adımların en 
müspeti olarak görmekteyiz. Bu kanunla ilk
öğretim dâvamızın mühim bir kısmı hallolma 
yoluna girmiştir. 

.Biz 1961 bütçesini bu asîl davranışın bir 
eseri olarak görmekle bahtiyarlık duymaktayız. 
Millî eğitimin kıdemli bir mensubu sıfatiyle 
Millî Birlik Komitesinin değerli üyelerini * ve 
onun başarılı Hükümetini candan tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî Eğitim geniş anlamı ile, bir milletin 

gelecekteki durumunu bugünden tesbit eden, 
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şekillendiren bir müessesedir. Çocuklarımızı ya
rma hazırlıyan, diğer bir tâbirle yarınki nesli 
yetiştiren bu müesseselerimizin eğitim ve öğ
retim durumlarını belirtecek şekilde ağrandize 
edin ve karşınızda göreceğiniz tablo Türkiye'
nin yarınıdır. Bu bakımdan eğitim müesseseleri, 
bir millet yapııstaın kurulduğu, işlendiği, şekil
lendiği bir yerdir. 

Dürüstlüğü ile, kitaplığiyle, lâboratuvarla-
riyle, atelye ve uygulama bahçeleriyle vızır 
vızır bir arı kovanı gibi işlikleriyle, işliyen 
aile ile el ele veren ,okul görüyorsunuz. Orada 
öğretmen ve öğrenci karşılıklı sevgi ve saygı 
duygulariyle birbirine nizamlarını kendi ken
dine yürüten, birbirlerine karşı kardeşlik duy
gulariyle bağlı vatanperver, fikirlere vicdan 
hürriyetine karşı toleranslı bir varlık bulu
yorsunuz. Bu okul çevresinin her yönden ışık 
aldığı kadar çevresine de ışık saçıyor, çocuk
larının yüzde yüzü bu çarktan geçen bir mil
letin yapısı itşe karşınızda millî eğitim bu açı
dan bakıldığı zaman sadece bir rakamı yığı
nından ibaret değildir. Millî Eğitim her şey
den evvel bir zihniyet, bir inanış davasıdır. Dc-
ğişmiyen esaslara bağlı, istikrarlı, problem
leri olan bir müessesedir. 

İkinci Cumhuriyetin temelini kurmak gibi 
şerefli ve tarihî bir vazifeyi üzerine alan Yük
sek Kurucu Meclisiniz bu çok mühim dâvanın 
değişmez prensiplerini koymalısınız. Anayasa
nın himayesi altında alacağınız prensipler, şu 
veya bu partinin kaprislerine kurban olma-, 
malıdır. 

Cumhuriyet tarihinizde ola gelenlere kısaca 
bir göz atalım : 

Burada maarif tarihimizin çok şerefli ve 
çok hazin taraflarına ra<stlıyaeaksmız. İlköğ
retimin yüzde yüz gerçekleştirilmesi Büyük 
Atatürk 'ün, başlıca hedefi idi. Uzun araştır
malardan sonra nihayet 1936 ve 1937 de eğit
men teşkilâtı bu başarılı buluşun devamı ola
rak da 1940 da köy enstitüleri kuruldu. 

Bize göre bizim olan bütüniyle yerli malı 
diyebileceğimiz bu canım müesseselerin kadrü 
kıymetini biz bölemedik. İş prensipleri esa
sına göre eok ileri bir anlayışla kurulan ve 
başka milletlerce örnek olarak alman bu ouües-* 
seselerin âkibeti hepinizce malûm. Bilgiden, 
ihtisastan, irfandan, kıs'aca mektepten ürken 
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ve şimdi Yassıada. da hesap veren zihniyetin 
politika kurbanı; 

Bizde eğitimin esas prensipleri, parti değiş
mesi ile cdğil aynı partinin değişen hükümet
leri içinde vazife alan Millî Eğitim hakanla
rının davranışlarına göre de çeşitli şekiller 
almıştır. Millî Eğitime istikamet verecek olan 
Talim ve 'Terbiye Dairesi, vekilin kaprislerine 
âdeta oyuncak olmuş, davranışlarını, her veki
lin isteğine uygun tarafa yöneltmek suretiyle 
bir sürü tezatlara da düşmüştür. 

Milletimizin yapısına şekil verecek olan 
Millî Eğitim müessesesini bir şahsın veya par
tinin oyuncağı olmaktan kurtaramadığı takdir
de başlanan her müspet iş baltalanmaya mah
kûmdur. Bu hususta göstereceğimiz hassasiye
tin vatanî bir borç olduğunu unutmayalım. 

Muhterem arkadaşlar : 
İlköğretim ve Eğitim Kanuniyle cehalete, 

geriliğe karşı ciddî bir savaşa girmiş bulu
nuyoruz. önümüzdeki on sene içinde 2 288, 
şehirlerde ve 17 700 köylerde okul binası ya
pıyoruz. Bu şekilde binalarımız tamam. 

Asıl lâzım olan buralarda vazife alacak öğ
retmenler. Hem de düşmanın hilebaz şeytanca 
oyunlarını yenebilen öğretmen. Hesabımıza 
göre, düşmanın dağınık bulunduğu izbe kö
şe ve bucaklarda da çete harbini yapacağımızı 
da düşünerek bugünkü 62 bin öğretmen mevcu
duna. on sene içinde 100 bin öğretmen daha 
ilâve etmemiz lâzım. 

Millî Eğitim Bakanlığı bugünkü imkânlaıiy-
le on sene içinde ancak 49 bin öğretmen yetiş-
tirebiliyor. Bu savaşa yeni öğertmen okulları 
açmak, mevcutları takviye etmek suretiyle en 
son yetiştirebildiği 75 bine ulaşabiliyor. İlköğ
retim ve Eğitim Kanununda muvakkat öğret
men imkânlarına da başvurmak zorunda kalı
yoruz. Bu membadan ne miktar eleman yetiş
tirebileceğimizi kestiremiyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığından ricamız, vakit geçirmeden, düşmana 
da yeniden derlenip toplanma imkânı verme
den ordumuzu gereği gibi teçhiz etmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım : Halk eğitimi dâva
sının da bütçede mühim bir yer almış olmasını 
can da?1, alkışlarız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Müsamahanıza güvenerek sizi "bir cepheye 

daha götüreceğim, liselerimize. Burada eleman-

— 270 — 
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larımız yaşlanmıştır. Tam lise öğretmeni ola
rak gördüklerimiz 45 - 65 yaşları arasında. 
Liselere öğretmen yetiştiren yüksek öğretmen 
okulundan (1954 - 1955) te 7, (1955 - 1956) da 
4, (1956 - 1957) de 4, (1957 - 1958) de 8, 
(1958 - 1959) da 14 ve (1959 - 1960) da 24 ol
mak üzere altı senede (61) lise öğretmeni yetiş-
tirebilmişiz. Bu durum, lise öğretmenliğinin 
korkunç bir kriz geçirmekte olduğunu göster
mektedir. Liselere kâfi derecede öğretmen bu
lunamamakta, sınıf mevcutları bir kısım lise
lerde 80 - 90 nı aşmaktadır. Randuman bu 
yüzden düşmektedir. Hastalığı birlikte teşhis 
edelim : 

Lise öğretmeni, (4) senelik yüksek tahsille 
birlikte normal olarak (11) senede yetişmek
tedir. İlk. tâyinde (450) liralık kadro ile işe 
başlar. Eline 400 liradan az para geçer. Bundan 
bir sene fazla tahsil gören yüksek mühendis, 
mezun olduğunun akabinde (50 - 60) lira yev
miye ile müesseseler kapışır. Bu yüzden hiçbir 
genç kendisini açlığa mahkûm edecek olan Öğ
retmenliğe heves etmemektedir. Çocuğuna is
tikbalini kazandırmak istiyen hiçbir ana baba 
çocuğunu bu yola sevk edememektedir. Ciddî 
bir tedbir alınmadığı iakdirde torunlarınız ki
fayetli bir lise öğretmeni büLamıyacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Biraz evvel belirttiğim gibi öğretmen millet 

yapısının mimarıdır. Gelecek nesil onların ese
ri olacaktır. Bu mimar sınıfının ne derece ehli 
olursa, eseri de o derece kuvvetli olur. Gelece
ğe emniyetle bakabilmemiz için öğretmenliği 
cazip kılabilecek her türlü tedbiri almamız 
millî vazifelerimizin başında gelmelidir. Şahsan 
bu cephedeki tehlikeyi yakın istikbalimiz için 
çok korkunç görüyorum. 

Düşük iktidarın hayat şartlarında meydana 
getirdiği bu akla sığmryan muvazenesizlik sosyal 
hayatımızda tedavisi çok zor yaralar açmıştır. 

Bu ortam içinde öğretmenliği nasıl cazip bir 
hale getirebiliriz : 

Bir anda hatırıma gelebilen hususlar şun
lardır : 

1. öğretmen çocuklarının tahsillerinin ga
ranti altına alınması, 

2. Bütçenin yereceği imkân nispetinde (ki
tap ödeneği) adı altında münasip bir miktar 
ödenek verilmesi, 
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3. öğretmenleri, uzun süreli ve az faizli 

krdilerle borçlandırarak meskene kavuşturul
masının programlı^ bir şekilde sağlanması. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
Efendim bir yeterlik önergesi var, Okuyaca

ğız. • . ' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-

KIL1Ç AHMET — Efendim, müsaadenizle ön
ce ben konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ TAHTA-

KILIÇ AHMET — Kurucu Meclisin Sayın üye
leri, Millî Eğitimin bütün meseleleri hakkında 
arkadaşlarımızın titizlikle ortaya koydukları 
düşünceleri dikkatle dinledim. 

Arkadaşlarım, şu zaptı, birinci Büyük Mil
let Meclisine ait tarihî zaptı yâdeçlerek söze 
başiıyacağım; evimde yegâne ciltli bir zabıt oia-
rak sakladım, saklıyacağım. 

Arkadaşlar; hedefler' göz önüne alındığı za
man, büyük işlerde daima başta olan büyük 
Atatürk, ortaya çıkıyor. Eğitim seferberliğinin 
büyük titizlikle ele alındığını gördüğü zaman 
kürsüye.çıkmış ve şunu söylemiştir: «Mademki 
millî irade memleketin meselelerinin bütün te
ferruatı üzerinde dikkatle hassasiyetle duruyor, 
o hakle kaybettiğimiz bir şey yoktur, bundan 
sonra vatandaş Kurtulacaktır.» 

. Ben de Millî Birlik Komitesinin ve onun hü
kümetinin ana meselelerimiz üzerinde hassasi
yetle durması, Millî Eğitim dâvasında açılan 
yolda azimle yürümesi neticesi olarak, Türkiye'
de çok yakında reyine sahip, istikbale güvenle 
Çakabilecek vatandaşlar yetişeceğine, Türkiye'
nin ileri bir düşünce ve yaşayışa kavuşacağına 
inanıyorum. 

Şimdi, arkadaşlarımın sorularına teker teker 
cevap vermeye çalışacağım. 

Tek tip kitap meselesi. Birinci konuşmamda 
da izah ettiğim gibi,- Talim ve Terbiye Heyeti, 
alfabenin dışında diğer kitapların tek tip usu
lüne çevrilmesine taraftar değildir. Ancak, bu 
meselenin, Talim ve Terbiye Dairesince ve Şû
rada incelenmesine çalışacağım. 

Talim ve Terbiye Dairesinin kanaati bu, tek 
tip kitaba dönmemek. 

Arkadaşlar ifade etti. Burslar 250 liraya çı
karılmıştır. 
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Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında Re-. 

şat Tardu arkadaşımız bir noktaya temas etti
ler Bütçe Komisyonunda da mutabık kaldık. 
Bütçede bu hususta Hükümetin teklif ettiği tah
sisat faslı geldiği zaman tamamiyle kabul edi
lince, bu meselenin hiç olmazsa birinci safhası 
halledilmiş olacaktır. (Alkışlar) 

Bir arkadaşımız öğretmen yetiştiren mües
seselere köylü çocuklarının daha çok alınması
nı istedi. Arkadaşlar bu iş prensip kararma 
bağlanmıştı-\ % 75 i köy çocuğu olarak alınır. 
Ancak % 25 i kasaba çocuklarından alınır. Bu 
iş takdir meselesi değildir, prensip, meselesidir. 
Bu hususta arkadaşım müsterih olsunlar. 

İstikbalde köyde öğretmenlik yapmayı dü
şünenler için pedagoji dersinin lise programla
rına ilâve edilip edilmiyeceği meselesine gelin
ce: Bu husus' burada halledilecek bir mesele 
değildir. Şûraya kadar intikal etmesi lâzımge-
len bir mesele olarak Bakanlığımız bunu oraya 
götürecektir, tdarenin bütün kadrosu ile hutu
runuzda olan idarenin öğretmenlere iyi mua
mele etmediği hakkındaki toptan sözlere müsa-
ade ederseniz, bu mevzuda epeyce ter dökmüş 
ve saclarını bu yolda ağartmış insan o]arak ben 
iştirak etmiyorum. Ama birinci konuşmamda 
izah ettiğim okul müessesesinin ve öğretmen 
şahsiyetinin bu cemiyette itibar görmediğinde 
haklısınız. Bu yalnız Millî Eğitim Bakanlığı 
idaresindeki bir zihniyet değişikliği ile olmaz; 
toptan bir cemiyet zihniyeti, hatası, toptan bir 
cemiyet anlayışıdır. înşaallah, hepimize, evimi
ze, idareurhe eli öpülecek tek.insan öğretmen
dir, zihniyeti hâkim olur. Maarif idaresine de. 
Gecen gün bir soru vesilesi ile, bakan olarak, 
Tahtakılıe olarak öğretmene ayağa kalkacağım, 
fakat Kılıca ayağa kalkrnıyaeağım dedim. *' 

İlkokul öğretmenlerine makam tazminatı ola
rak verilmesi söz konusu edilen paracın veril
mesi meselesine gelince: Bu öğretmen bir sınıfı 
okutur ve son kabul edilen bir kanunla bir öde
nek alacaktır. Başka bir mesele yoktur. 

Ortaokul öğretmeni ihtiyacı için yedek su
baylardan bir kısmının hizmete tahsis etmek su
retiyle bu ihtiyacı karşılamak mümkün mü de
ğil mi? dediler. 

Efendim, ortaokullardaki yabancı dil öğ
retmenlerinin eksik olduğu malûmdur. Bun T 
telâfi etmek maksadiyle bir arkadaşımızın yapT 

tığı teklifi not ettim, benimsedim. Gerek mü-
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dür]er. ve gerekse Eğitimi Plânlama Komisyo
nuna bu meseleyi getirmeye söz veriyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu raporuna gelince, 
Bütçe Komisyonunda arkadaşlara dağıtmıştım, 
Bakacağım, eğer mevcudu varsa Meclis üyele
rine de dağıtacağım, kalmadıysa, yeniden ba
sılması için teşebbüse geçeceğim. Biraz müsa
adenizi rica edeceğim. 

Öğretmen okulu ihtiyacı hakikaten meydan
dadır. .'Kâfi gelmiyor. Fakat deminki konuş
mamda. arz ettim. Biz ortaöğretim kadrosunda 
her sene 500 kişi fazla almak suretiyle ilköğre
tim kadrosunda da her sene 1 000 talebe faJa 
alarak bu 10 yıllık programımızı tahakkuk et
tirmek amacındayız. Gerçekleşince sizlere ayrı
ca bakanlığımız haber verecektir. 

Öğretmen harcırahları meselesine gelince : 
Hakikaten bu acıklı bir meseledir. Temas eden 
arkadaşıma minnettarım. Bu böyle başlamamış
tır. Muhasebei Htısusiyede iken ilkokul öğret
menlerine nereyi istersiniz lıarcırahsız gider mi
siniz diye sorarlardı. Bundan, sonradan o 
kadar kötülükler doğmuştur ki, köyde, iş gör-
miyecek arkadaşlar lıarcırahsız olarak kendi ka
sabalarını tercih etmişlerdir. Bütçede konulan 
harcırah', normal olarak ^naklini istiyen öğret
menlere yetmezse, size haber vereyim, Hükü
mette bu işi. müzakere etmiş olmakla beraber 
böyle bir kanun getireceğim. Harcırah işi öde
nekteki artışlarla beraber bir mesele olarak or
tadır. Bir dâvadır. 

Arkadaşlar, çocuk zammı meselesi de hakikaten 
bir derttir. Bakanlık vazifesini bana devreden Sa
yın Turhan Feyzioğlu, ilk mesele olarak bana 
bu. işi tevdi etti. 15 gündür bu işin peşindeyiz. 
Size haber vereyim, tahsisat telgrafları çekilmiş 
bulunmaktadır. Öğretmen arkadaşlarımız vak
tiyle fazla ders olarak harcadıkları emeklerin 
parasını geç de olsa, bu sene alacaklardır. He
men haber vereyim, ki, bu seneki tahsisat 365 
gün için kâfi değildir. Fakat, bu tahsisat nok
sanlığını ikmal için ilk münakale tasarısını hu-

u'imuza getireceğim. 

'Ders ücretlerinin 10 liraya çıkarılması hak
lı v^daki kanun tasarısı hazırlanmıştır, gerçek-
!es;-nesi sizlerin takdirinize kalacaktır. 

Konya'dan bahseden arkadaşımızın hissiya
tına iştirak ediyorum. Şimdilik . verebileceğim 
iıayırh haberler şunlardır; Mevlâna türbesi bir 
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döner sermaye haline getirilmiş ve bir milyon 
lira sermaye ile bu müessesenin kurulması hak
kındaki kanun tekemmül etmiştir. Ayrıca halk 
tarafından yapılan bir binada da ikinci bir ila
hiyat enstitüsü ve kısmen de muallim mektebinin 
açılması hususu müzakere halindedir. Şimdilik 
İhsan Kabadayı arkadaşıma tahakkuk etmek 
üzere verebileceğim hayırlı haberler bunlardan 
ibarettir. 

Diğer bütün memleket dertleri gibi, hakika
ten bir kültür ve irfan merkezi olmuş olan, in
sanlık felsefesi içinde mühim bir yer işgal et
miş bulunan Karatay Medresesini hatırlıyarak 
Konya'da bu mevzuun yeniden ele alınması Ma
arif Vekâletinin bir meselesi olmalıdır. 

Efendim, arkadaşlarımız öğretmen ihtiyacı 
üzerinde tekrar durdular. Ankara'daki Yüksek 
öğretmen Okulunda talebe adedi 300 dür. Bu 
miktarı artırmak için, bu civardaki bir bina 
tahliye edilip buraya, tahsis edilecektir. Millî 
Savunmaya ait bâzı binalardan istifade .husu
sunda Millî Savunma Bakanlığı ile mutabık ka
lınmıştır. Hattâ çok yakında çıkacak bir Baş
vekâlet emri ile başka hizmetlere tahsis edilmiş 
olup okul olarak kullanılmaya elverişli binalar 
Millî Eğitim emrine verilecektir.. Bu mevzu 
üzerinde titizlikle durulmakta ve gece, gündüz 
çalışılmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanağına gelecek arkadaş için 
uyku yoktur. Gece gündüz çalışmaya mecbur
dur. Bendeniz asıl vazifem olan Çalışma Bakan
lığı vazifemden zaman çalmak suretiyle bu mese
leleri teker teker halletmek için salahiyetli ar
kadaşlarımla durmadan çalışmaktayım. Meselâ 
Eğede yeni bir Fen Fakültesi kurulması hak-. 
•kındaki Kanunla gerçekleşecek Millî Eğitim'kad
rosu hazırlanmıştır. Üniversite, rektörü arkada
şımızla mutabakata varılmıştır. İstanbul'da bina 
meselesi üzerinde durulmaktadır, tkinıci teknik 
okul hazırlıkları tamıamılanimalk üzeredir. 

114 sayılı Kanun : ' 
Arkadaşlar; bugünkü Meclise, Kurucu Mecli

se açık bir görüşle, kanunun derpiş ettiği şekilde, 
parti ceketini çıkararak gelmiş bir insanımı. (He
pimiz öyle, sesleri) 

Açık bir mesele ortaya konuyor. Millî Eğitim 
Bakanı Tahtakılıç, Bakanlık mesuliyetini idrak 
ederek, Kurucu Meclisin Bütçe Komisyonunda 
gayet dikkatli olarak meselelere cevap vermiştir. 
Üniversite mevzuunun kendisine has bir hususi

yeti vardır. Bunu takdir etmenizi rica ederim. 
Hükümet 114 'sayılı Kanunu değiştirmek veya 
bu kanun hakkında yeni bir kamun sevk etmek 
hususunda bugün için dahi bir prensip kararı al
mamıştır. Ama haber vereyim ki, arkadaşlar, 
Turhan Feyzioğlu arkadaşım şurada söyledi, ye
dek subaylara göndenmiye karar verdiğimiz ki
tapların ikincisi Mefkûreci Muallimdir, (ülkü
cü öğretmen.) Bu kitabın felsefesine uygun ola
rak, 114 sayılı Kanun dölayısiyle üniversite kad
rosu haricinde kalmış olan arkadaşlarımızı, kad
rolarımızın müsait olduğu, hizmetlerinin müsait 
olduğu ve arzularının iltihak ettiği noktada va
zife vermek suretiyle,. Maarif te asılı olan öğret
menliktir felsefesine uygun olarak üzerimize dü
şen Hükümet vazifesini yapmak kararını vermiş 
bulunuyoruz. (Yani, sesleri) Hiç başka tbirr şeysi 
yanisi falan yoktur. Bu mevzu üzerinde konuşan 
Muammer Aksoy, arkadaşımı, Bahri Savcı arkada
şımı dikkatle dinledim. Bu müesseselerin Türki
ye'de şahsiyetini alması için, bütün arkadaşları
mın inanmasını isterim ki, .kendilerinden biraz 
>daha kıdemli olarak, hayatını koymuş olanlarda
nım. 

'Bugün Türkiye'de Millî Birlik Hükümetimin 
114 sayılı Kanun hakkında yeni bir karar alma
mış olduğu, Hükümet namına Millî Eğitim Ba-
kanıvekili olarak söyliyebileceğim doğru ve ger-, 
çek sözdür. Ondan sonrasının tatbiki .Sayın He
yetinizindir. 

Millî Eğitim mevzularında 'gösterdiğiniz ve 
şimdiden sonra da göstereceğinizden emim oldu
ğumuz hassasiyet ve alâkalarımıza şahsım adına 
Âe Bakanlık adına teşekkür eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BİR ÜYE — Üniversitelerimiz ilmî bir Tür
kiye coğrafyası hazırlamışlar mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANVEKİLİ TAH
TAKILIÇ AHMET •— Bu mevzularda salahiyet
li arkadaşlarım, İstanbul veya Ankara Üniversi
tesini temsil edeni arkadaşlarım daha salahiyetli 
olarak cevap vereceklerdir. 

BİR ÜYE — Diyarbakır^da bir .üniversite 
açılması hususunda ne düşünüyorsunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANVEKİLİ TAHTİT 
KILIÇ AHMET — Prensip kararlarına göre 
üniversite açmanın, salâhiyetleri çok geniş 
olan esaslı mevzuları plânlama maksâdiyle 
kurulan Plânlama Kurulunun vazifesi telâkki 
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ediyoruz. Eskiden olduğu gibi üniversiteleri 
lalettayin açılan bir müessese olarak kurmak 
istemiyoruz. 

HÜSEYİN ULUSOY — Geri kalmış, ru-
han öyle doğmuş çocuklar için bir müessese 
mevcut mudur? Ve Bakanlık bunlar için ne 
düşünmektedir ve sayıları ne kadardır? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ko
runmaya muhtaç çocuklar, rııhari geri kalmış 
çocuklar bunların hepsi dâhildir. Şimdiki hal
de Millî Eğitim Bakanlığınca 5 957 çocuk ko
runmaya muhtacolarak eğitime tâbi tutulmak
tadır. 

Reşat Tartu arkadaşımız izah ettiler. İki 
bin küsur çocuk korunmaya muhtacolarak in
tizar etmektedir. Demin bahsettiği tahsisat bu
nun içindir. Bu tahsisat temin edildikten son
ra Bakanlık yapacaktır. On senedir adım adım 
gelişmektedir. 

ZAÎMOĞLU GALİP KENAN — Sağlık ve 
Sosyal Bakanlığı Sosyal Kurum diye bir kanun 
getirmeye çalışıyor. Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığının bu husustaki görüşleri ber 

raber olarak mı, yoksa bu görüşe muvazi ola
rak mı kanun getirecektir? 

TAHTAKILIÇ AHMET — (0 - 6) yaşları 
arasındaki çocuklar mevzuu Sağlık Bakanlığı
nın vazifesi içinde, (6 - 18) yaşları arasındaki 
çocukların eğitimi ise Millî Eğitim Bakanlığı 
mevzuu içindedir. Gerçi, hazırlanmakta olan 
bir kanun vardır, bu kanun üzerinde Sağlık 
Bakanı arkadaşımız da elbirliği ederek çalışı
yor. Huzurunuza geldiği zaman Hükümetin fi
kirleri birleşmiş olarak gelecektir. B 

COŞAR ÖMER SAMİ — Vekâletin 1 mil
yar 250 milyon liralık bütçesi içinden yayın 
masrafları olarak bu kadar az para ayrılır mı? 
Ayrılırsa eğitim kampanyası kitapsız yürütülür 
mü? 

TAHTAKILIÇ AHMET — Şimdi arkadaş
lar, ihtiyaçları söylersem sizin de ağlamanız, 
benim de ağlamam lâzımgelir. Gerçek böyledir. 
O derecede .böyledir k i ; 4 500 öğretmen kad
rosunun açık olduğunu söylersem, harcırah ol
madığını, ifade edersem, binasızlık yüzünden 
İzmir'de açılmakta olan yeni bir Motor Okulu
nun alâtınm gümrükte beklemek üzere oldu
ğunu söylersem, 30 milyon liranın Teknik 
Üniversitenin vazifesini yapmak için lâzım ol
duğunu söylersem bana hak verirsiniz. 
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Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşmaları sı

rasında yeni açılacak üniversite ve fakülteler 
için. öğretmen meselesinden bahsettiler. Bu öğ
retmen meselesi değil öğretim üyesi meselesi 
yani: Profesör ve doçent meselesidir. Bu mü
nasebetle bir nok'ta-i nazar ve mantblite me
selesi üzerinde durmak istiyorum: Son 115 sa
yılı Kanunla üniversiteler tamamen müstakil 
hale gelmiş 'olmasına rağmen, İhalen Millî Eği
tim Bakanlığı hu hususu anlamak istemekte
dir... 

Bâzı yazılar evvelce üniversiteler bürosu 
kanalı ile gelirdi. Şimdi ise Yüks'efc Öğretim 
Müdürlüğünden geçerek geliyor. Üniversiteler 
mu'h'bardır. Yüksek öğretime -bağlı değildir. 
Üniversite muhtariyeti esprisi dâhilinde düşü
nülünce üniversitelerin işlemlerinin son merci 
Bakanın şahsıdır. Yoksa Bakanlığın yüksek [me
murlarının müdahalesine mâruz bırakılamaz. 
Bu hususu Millî Eğitim Bakanlığının üst ka
demelerini işgal eden zevatın da iyice bilmesi 
gerekmekte ve badema işlemleri bu fikrin ışı
ğı altında yapmaktadırlar. 

Üniversite • açmak demegoji mevzuu yapıl
mamalıdır. Bakanlık 'bu hususta ciddî tetbirler 
almalıdır. Bu kanun hakkında, bilhassa Baka
nın fikrini dinlemeyi arzu ederdim. 

Bu kanunların memleketin muhtelif bölge
leri arasında açı'k münakaşa ve rekabet unsuru 
olmasından mümkün merte'be kaçınmak lâzım
dır. Yeni açılacak üniversiteler için de teşkilâ
tı kurulmuş olan Plânlama Dairesi ile üniver
sitelerin teşriki mesai ederek karar almak isa
betli 'olur. Burada 'bir 'hayli konuşulduğu için 
yine sözü 114 sayılı Kanuna getirmiyeeeğim. 
Sadece 114 'sayılı Kanunun isabetli olmıyan hü
kümleri vardır. Ben burada 115 sayılı Kanun 
üzerinde duracağım. Bu kanun çok süratli ya
pılmış üzerinde fazla işlenerek malhzurlu hu
susları bertaraf edilememiştir. Ve üniversitele
rimiz için faideden çok zarar tevlidetmiştir. Bu 
kanunun hükümleri arasında epeyce üzüntü 
verici 'hususlar vardır. Bir (taraftan üniversi
telerin ıslahı için 114 sayılı Kanunla 147 öğre
tim üyesi kadrolar dışı edilirken ve mezkûr öğ
retim üyelerinin bir daha üniversitelere dön
meleri katî olarak önlendiği halde üniversite 
senatoları k a r a n ile muhtelif ahlâksızlıkları se
bebi ile atılmış olan üniversite hocaları tekrar 
Af Kanunu şümulü içerisine alınarak; üniver-
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siteye alındı. Bu ıhusus üniversiteler içinde cid
dî huzursukluklar yaratmıştır. Bilhassa Ege'de 
ciddî üzüntü ve gerginliklere sebebiyet ver
miştir. Katiyen üniversiteye dönmesi mümkün 
olmıyan, mahkeme .kararları ile dahi mahkûm 
olmak üzere bulunan 'kimseler mevcut yeni ka
nunlar muvacehesinde üniversitelere dönmüş
tür. Hükümet olarak, Meclis olarak, Millî Bir
lik Komitesi olarak 'bu hale çare bulmak lâ
zımdır. Yoksa faziletin, .adaletin bu menıleket-

• te hüküm sürdüğünü iddia edemeyiz arkadaş
lar. 

Bu birinci Demostrasyoudatı sonra ikinci bir 
nokta üzerinde durmak istiyorum. O da şudur; 
yine büyük bir hüsnüniyetle çok temiz 'bir kalp
lilikle yapılmış olmasına rağmen, 1.15 sayılı 
Kanunun çok acele yapılmış olmasından müte
vellit şöyle bir hata daha olmuştur : Yeni üni
versiteler açıyoruz. Bu üniversitelere hoca-nere
den bulacağız! Nasıl buluruz? Bir yerde terfi 
(itmek üzere birikmiş hoca kütlesi olacak ki, ora
dan yeni üniversitelere hoca temini mümkün ol
sun. Halbuki 115 sayılı Kanuna göre bunu yapa
nı lyaeaksmız. Zira her doçent kendi kadrosunda 
terfi edebilecek dolayı siyle yerinden ayrılmak 
istemiyecektir. Meselâ böyle olunca evvelâ çok 
lüzumlu ve faideli olan mahrııt sistem bozul
muştur. Hem de nasıl bozulmuştur. Millî Birlik 
Komitesinin dört elle sarıldığı mahrut problemi 
tamamen bir plato haline gelmiştir. Eski üniver
sitelerden Anadolu'nun diğer üniversitelerine bir 
profesör veya doçent neden gider? O yerde bir 
birikme olmuştur. Diğer yerde de kadrolar boş
tur. Bu sebeple yeni üniversitelere de hoca te-

/ inin edilmiş olacaktır. Ben İzmir'e neden gittim. 
Burada evim olduğu halde, buraya yerleştiğim 
halde neden burayı terk ederek yeni külfetlere 
katlandım. Çünkü, 6 senelik doçenttim, terfi ede
miyordum, İzmir'e gittim. Yeni bir muhitte yeni 
bir şevkle, taşı, tuğlası, kumu ile meşgul olarak 
bir enstitü kurmaya uğraştım. İşte şimdi bu ka
nuna göre bir doçent, bir profesör oturduğu 
yerden kalkacak başka yere gidemiyeeektir. Ka
nun yerinden ayrılmak istemiyen büyük . şehir 
düşkünü olanlara gayet güzel teminat sağla
mıştır. Artık hiç kimse rahatını bozmıyaeaktır. 
Ama diğer üniversitelere hoca ihtiyacı nasıl kar
şılanacaktır. Bu cevapsız kalan bir usul olduğu 
gibi ecnebi memleketlerde bu, 115 sayılı Kanu
nun kabul ettiği şekilde değildir, böyle değildir 
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I Bir doçent kendi yerinde terfi edemez. Başka 

bir üniversite tarafından davet edilmesi lâzım
dır. Bu durumun sağlıyacağı en mühim faide öğ
retim üyelerinin ciddî bir selekşiyondan geçir
mesidir. Bu üyelerini seçme müessesesini devamlı 
olarak işler halde tutmasıdır. Bunu temin için 
de kadrolardaki sıkışıklıkların idamesini muha
faza etmektir. Burada size arz etmeye çalıştığım 
hususlar ve bundan başka düzeltilmesi mutlak 
zarurî olan hususatm nazarı itibara alınarak he
men faaliyete geçmesi lâzımdır. Hulasaten »söy
lenirse 115 sayılı Kanunun ağır ve üzücü taraf
ları vardır. Ben burada bu hususatı üzülerek 
söylemeyi borç bilirim. 

Yirmi dakikalık bir zaman içinde söylenecek 
fikirleri burada böyle birkaç dakika, içinde bir
kaç. kelime ile dar, bir çerçeve dâhilinde ifade et
meye çalıştım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okuyoruz : 

Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğinin oya sunulmasını 

arz ve teklif ederiz. 
Fikret Pamir Rifat* Çini 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler .. Kabul 
etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, günlük programımıza 
göre, simdi ufak bir yemek aralığı vermek icâb-
eder. Ancak, bu aralığı vermeyip, aralıksız ola
rak görüşmelere devam etmek için bir önerge 
verilmiş bulunuyor. Müsaadenizle okutup reyi
nize arz edeceğim. 

•s 
Yüksek Başkanlığa 

G ör üşmelerin, bugünkü program tamamla
nıncaya kadar aralıksız devam etmesini arz ve 
teklif öderiz. * 

İlhan Esen • Ömer Sami Coşar 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler...' Etmiyenler... Reddo-
lunmuştur. 

Ancak, zamanın dar olmasından dolayı-yemek 
aralığını yarım saat daha kısarak, saat 19 da 
müzakereye başlamak üzere Oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19,30 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 

KÂTİPLER — Coşkun Alev, Çelebi Emaımlllah 

BAŞKAN — Yeterlik vardır, oturumu acı
yorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin fasılla
rına geçiyoruz efendim : 

B. 
Birinci kısım - Tahsisat ve 

benzeri özlük halklar 
101 Bakan ödeneği 

Lira 

2 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

]• - Maaşlar ve ücretler 

B. 
219 

201 Maaşlar , 689 953 600 
202 Ücretler 41 927 700 
203 Geçici hizmetliler ücreti 3 507 475 
204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 

hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 6 944 564 

II - Ba§!ka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fukrasiyle 34,' 

'38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 860 100 

217 Kanunları gereğince verilecek * 
ücret ve tazminatla,)/- 62 887 185 

12 847 000 

50 000 

47 498 843 
8 400 

301 

302 
303 
3.04 

305 
306 
307 
308 

309 
310 

403 
408 

415 
417 
418 

419 

420 

421 

İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri üyeleri tazminatı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 1 

' Kira bedeli 1 
Giyecekler 
Harcı rahlar 10 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 1 
Taşıt giderleri 
Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
5805 sayılı Kanun gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyele
rine verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 
Müzeler ve anıtlar giderleri 5 
Yüksek okullar genel giderleri 8 
Lise, ortaokul ve İmam - Ha
tip okulları genel giderleri 
Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın genel giderleri 
İlk öğretmen okulları umumî 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 
Kütüphaneler giderleri 

Lira 

523 200 

159 
254 

250 
625 

320 000 

005 
785 
35 
726 

000 
000 
000 
500 

160 000 
251 000 

404 000 

20 000 

30 000 
000 000 
844 700 

6 190 000 

26 926 250 

47 190 130 
235 000 
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422 Güzel Sanatlar Akademisi 
genel giderleri 

423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası genel giderleri 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
genel giderleri 

428 Kamp giderleri 
429 Aklen ve ruhan geri kalmış ço-

euklerm eğitimi için genel gi
derler 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
'başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 

476 Kurs giderleri 
477 Millî bayramlarda ve resmî 

günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit giderleri 

478 Okul beslenme işleri ve eğiti
mi ile ilgili genel giderler 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 G-eçen yıllar borçları 
502 Eski yıllar borçları. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Devletin üzerine aldığı gider

ler 
602 Üniversite ve yüksek okullar 

muhtaç öğrencilerine ilâç, te-
* davi ve para yardımları 

605 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumlan ile gençlik 

24.2.1961 
Lira B. 

O : 3 

1 000 000 

231 200 

163 000 

2 060 468 

1 724 500 
50 000 

200 000 

299 300 
2 560 000 

316 000 

1 814 501 

34 500 
3 785 700 

30 000 

5 120 000 

33 000 
190 000 

2 119 274 

100 000 

60 000 

teşekküllerine yapılacak yar-
. dımlar 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 
612 UNESCO Türkiye Millî Ko

misyonuna yardım 
613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 

intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlara halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 

Lira 

70 000 
14 700 000 

265 000 

3 200 000 

5 780 000 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANVEKÎLÎ TAHTA-
KILIÇ AHMET — Muhterem arkadaşlar; ko
runmaya muhtaç çocuklara ait tahsisatı evvel
ki beyanatımda izah etmiştim. Hükümet tekli
finde bu tahsisat 7 milyon 221 bin, 892 liradır. 
Encümen buradan bir milyon 441 bin 872 lira 
tenzil etmiştir. Meselenin halli, bütçe bu şekilde 
halledilirse basit olacaktır. Tahsisatın kaynak
ları özel idare ve belediyelerden aldığımız pa
ralar idi. Bu hususta Maliye Vekili arkadaşı
mız izahat verdiler, özel idare ve belediyelerin 
gelirleri çıkan kanunlarla artmıştır. Rakamın 
aynen tahakkuk edeceğine kaaniim. Bu Hazi
neye yeni bir külfet yüklemiyecektir. Formü
lün bulunmasını Başkandan rica ediyorum; bu 
mesele hal olmazsa Bakanlığımız • kanunî ve 
fiilî bir müşkilât içinde olacaktır. Arz ediyo
rum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
DOĞAN AVNİ — Komisyon bu fasla ilâveye 
muhalif değildir, prensibinde mutabıkız. Ma
hallî idarelerin koyacağı miktara mütenazır 
olarak konacaktır. Hükümetin koyduğu mik
tar ile mahallî idarelerin koyacağı miktarı 
ayarlamak imkânı bulunursa, Komisyon asla 
muarız değildir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANVEKÎLÎ TAHTA-
KILIÇ AHMET — Efendim; biz Maliye Baka-
niyle mutabık kaldık, Bütçeye Hazine bakımm-
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dan bir külfet yüklemiyeeektir. Biz bu fasla 
konan tahsisatı, Hükümetçe teklif edilen 
7 221 812 liranın fazlasiyle karşılaşacağına ka-
aniiz. Ama bu tahsisat olmazsa biz bu sarfi
yatı yapamayız. 

Bu meselede Hükümet bakımından bir şey 
yoktur. Maliye Bakanı ile mutabık kaldık. Bu 
hususu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Encümen. 
BÜTÇE KOMİSYONU. ADINA MELEN 

FERÎD — Muhterem arkadaşlar, bu tahsisatın, 
dayandığı kanun hükmüne göre, Devlet bütçe
sinden e mahallî idareler bütçelerinden ayrı
lan muayyen miktar para ile karşılanması ve 
Devlet bütçesinden ayrılacak miktarın mahallî 

' idarelerin verdiği parayı aşmaması icabeder. 
Tatbikatta ise mahallî idareler bunu ödeme
mektedir ve . Devlet bütçesi zorlanmaktadır. 
Hükümet bu hususta mahallî idareleri zorlasın. 

Mahallî idarelerden gelecek olan miktar bu 
bütçeye girmediği için onu bir karşılık olarak 
gösteremezler. 

* MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANVEKÎLÎ AHMET 
TAHTAKILIÇ — Efendim, bir defa, sözü geçen 
kanunun dokuzuncu maddesine göre Hüküme
tin koyduğu tahsisat mahallî idarelerle beledi
yelerden hâsıl olacak varidattan âz olmamak 
şartiyle kayıtlı değildir. 

İkincisi, sabahleyin iş halledilmişti, Bütçe 
Komisyonunun Reisi değiştiği için bir zühul 
olmaktadır. Komisyon bir teklif ile gelecekti. 
Teklif verilmedi, üyeler tarafından da tahsisat 
istihsaline kanunen mâni değildir. Kanun be
lediye ve .özel idarelerin koyduğu miktardan 
az olamaz, asgari had ise tâyin edilmiştir. 
Âzami hal tâyin edilmemiştir. Alınacak kanuni 
tahsisat formül bakımından bir ıstırap mevzu
udur. Bütçe formülü ile hallini temin için Bütçe 
Komisyonunun teklif. yapması ile mutabık kal
mıştık. Bunu arz ederim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
DOĞAN AVNÎ — Muhterem Bakanın söyle
dikleriyle taaruz halinde değiliz. Riyasette de
ğişiklik olması, meselenin mahiyetine icrayı 
tesir etmez. Bugün mahallî idarelerin bu fasla 
ne koyacağına dair katî bir şey bilmiyoruz. 
Maliye Vekili şu kadar koyacak derse, onun 
karşılığını fasla koymayı kabul ederiz. Şim-

.1961 O : 3 
I di bu mümkün değilse, tetkik etmek üzere bu 
I fasıl geçilsin, mütalâa edelim, bilâhara reye 
I konsun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANVEKİLİ TAH
TAKILIÇ AHMET — Özür dilerim, Riyaset-

I teki değişikliği-ifade öderken, şahsınız hak-
I kında en küçük bir imada bulunmadım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
DOĞAN AVNİ — Mesele şu, mahallî idarclo-

I rin koyacağı miktarları, maliye temsilcisi ifa-
I de ederse mesele halledilir. Bütçenin umumi he-
I yetine bir tesir icra etmiyeceği için, bu raka-
I mı kabul etmekte prensip olarak Jıer hangi 
I bir itirazımız mevcut değildir. Tetkik edil-
I mek ve bilâhara reye konulmak üzere bu fas-
I İm bırakılmasını Muhterem Heyetten rica ede-
I L'iiıi. Maliye temsilcisini çağıralım, tetkik ede-
I lim. Bu faslın tehirini rica ediyorum. 

TARDU REŞAT — Bu miktar belli olma-
I dığma göre, encümen bu tahsisatı hangi esasa 
I göre kısmıştır? 

DAĞAN AVNÎ — Fiilî tediyelere göre kısıl-, 
mıştır. 

KİTAPÇI ŞAHAP — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KİTAPÇI ŞAHAP — Muhterem arkadaşlar, 

İçtüzüğümüze göre fasılllar okunur tümü oya 
konur. Fasıllar" üzerinde ne müzakere yapıla
bilir ne de tekrar oylanabilir. Şimdiye kadar 
yapılan tatbikat da budur. Vâzıı Kanun bu hük
mü korken elbette ki, iğlerin süratle irtace-
clilmesini hedef tutmuştur. Bu fasıl Bütçe 
Encümeniden nasıl çıkmışsa öyle okunur ve tü
müyle birlikle oylanır. 

Deminden beri, bu fasıl üzerindeki konuş
malara meydan vermekle zannederim -ki, Ri
yaset usul hatası yapmıştır. Bu yola gidilirse 

I bundan sonraki bütçelerde de aynı şey tekrar 
! edilir. Bu ise Tüzüğe aykırı olur. 
! MİLLÎ EĞİTİM BAKANVEKİLİ TAH

TAKILIÇ AHMET — Efendim, biz maddî ha
tadan bahsettik. Bu düzeltimezse o zaman yi
ne Vâzıı Kanunun maksadı hâsıl olmaz. 

BAŞKAN — Maliye Vekili burada değildir-
Binaenaleyh komisyon geri alamıyacağma göre 
konulmuş tahsisatın aynen kabulü zaruridir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
AVNÎ DOĞAN —̂  İleride, hususi muhasebele-
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rin koyacağı miktar da taayyün ettikten sonra, ek 
tahsisat almak bakan için mümkündür. 

BAŞKAN — tlerde ne kadar para ilâvesi 
için kesin bir bilgisi yoktur. Bir teklif de yok
tur. 

» 
Kitapçı arkadaşımızın dedikleri gibi İçtü

züğün açıkça tesbit ettiğine göre bu şekilde ay
rılmasına imkân yoktur. Fasıllara devam edi
yoruz. 

B. Lira 
615 5375 sayılı Kanuna göre açıl

mış ve açılacak olan yüksek 
öğrenim öğrenci yurtları ve 
alevlerine yardım 350 000 

616 7117 sayılı Kanuna göre İlko
kul öğretmenleri İçtimaî Yar
dım Sandığına yardım 100 000 

617 Orta - Doğu 'Teknik Üniversi
tesine yardım 24 000 000 

618 Millî Eğitim Bakanlığı memur 
ve müstahdemlerine öğle ye
mekleri için yardım 116 325 

619 Amerikan Ker Teşkilâtı tara
fından yapılan ilâve gıda yar
dımı dolayısiyle Türkiye 'de 
yapacakları her türlü giderler 
karşılığı olarak Merkez Ban
kasındaki Ker'in fon hesabına 
yardım 500 000 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 5 122 000 

711 Lise ve ortaokulların dersha
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal-
zamelerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri onarımı 200 000 

731 İstimlâk ve satınalma gider
leri 1 750 000 

742 222 sayılı Kanun gereğince 
köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim kurumlarının ve öğ
retmen evlerinin yapımı, tadil, 
esaslı onarımı, her türlü ilk te
sis ve okul eşyası ve ders alet
leri giderleri ile arsa ve arazi 
istimlâk giderleri karşılığı 

1961 
B. 
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Lira 

(222 sayılı Kanunun 69 ncu 
maddesi gereğince bu miktar
dan Millî Eğitim Bakanlığının 
tesbit edeceği meblâğı Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) 209 700 000 

743 Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 10 683 001 

751 Lise ve ortaokullar için satm-
alınacak her çeişt dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri giderleri 4 000 000 

761 Yeni tesisler 8 490 000 

'" II - Sermaye tahsisleri 
772 Atatürk Üniversitesinin 'kuru

luşu hakkında yapılacak her 
türlü giderler 4 500 000 

773 Sağır^Dilsiz ve Körler Okulu 
döner sermayesi 25 000 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü giderler 950 000, 

776 İstanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi tamir ve restarasyonu 1 000 000 

BAŞKAN — Milî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin bölümlerini yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Katma bütçelere geçmeden evvel bir arzım 
var : Elimizde bulunan gündemin bu saatteki 
durumuna göre Millî Birlik Komitesinin seçmiş 
olduğu Sayın Başkanla da görüşerek bundan 
sonraki günlerden ihtiyat olarak ayırdığımız kı
sımları da göz önüne aldık ve bugünün günde
mine yalnız Bayındırlık Bakanlığı bütçesini bı
raktık. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçelerini yarma bıraktık. 
Eğer bu vekâletlerden gelmiş olanlar varsa bu 
gece için beklemesinler. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin kat
ma bütçelerinden Ankara Üniversitesi bütçesine 
geçiyoruz. 
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Ankara üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. —, Ankara Üniversitesi 1961 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
50 204 000 lira ve yatırımlar giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteridiği üzere 
4 207 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

201 
202 
203 
204 

206 

207 

209 

217 

218 

219 

223 

A / l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 

Lira 

16 916 024 
7 468 400 

51 000 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayıı Kanun gereğince 
T. Ç. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
7458 sayılı Kanun gereğince 
Verilecek kasa tazminatı 
4936, 115 ve 119 sayılı kanun
lar gereğince verilecek üniver
site tazminatı 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlariyle başka 

1 634 657 

119 000 

8 000 

2 268 937 

32 867 

2 400 

5 712 600 

224 

301 
303 
304 

306 
307 

giderleri 34 000 
Eczacı Fakültesinin her çeşit 
giderleri 150 000 

üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Büro gidereri 2 306 852 
Basılı kâğıt ve defterler 30 250 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 132 500 
Giyecekler 210 825 
Harcırahlar 1 022 793 

1961 0 : 3 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

309 Taşıt giderleri 

Ura 

23 000 
131 50a 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
403 Temsil giderleri 10 000 
407 Geriverilecek paralar 1 000 
41Q Mahkeme giderleri 15 000 
420 öğretimi ilgilendiren malzeme 

ile ilgili her çeşit giderler 1 801 000 
421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 

istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit gider
leri 30 000 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta 
ve Batı - Ânadou araştırma is
tasyonlarının her çeşit giderleri 35 000 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit giderleri 10 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 7 059 986 

432 Nebraska ve New-York Üni
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
giderler 150 002 

433 Kriminoloji Enstitüsü her çaşit 
giderleri 6 000 

434 Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri , 30 000 

435 İdarî İlimler Enstitüsü her 
çeşit giderleri 22 500 

436 Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit giderleri 30 000 

437, îskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit giderleri 15 000 

438 Türk - İslâm Sanatları Ensti
tüsü her çeşit giderleri 25 000 

439 İslâm İlimleri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 7 000 

440 Tiyatro Enstitüsü her çeşit 
giderleri 40 000 

441 Hitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit giderleri 25 000 

442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 30 000 

443 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos-
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yal Araştırma Enstitüsü her 
çeşit giderleri 

444 İktisadî İşletme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit giderleri . 20 000 

451 Yayın giderleri ' 1 407 500 
452 4489 sayılı Kanun gereğince' 

staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit giderleri 124 565 

453 Milletlerarası 'münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 134 341 

459 Spor giderleri 5 000 
•477 115 sayılı Kanun gereğince'il

mî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 200 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 10 000 
502 Eski yıllar borçları 5 001 
505 Hükme bağlı borçlar , 5 000 

,.- Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç talebeye yapılacak 

yardımlar 119 500 
602* Ankara Üniversitesi Talebe 

Birliğine yardım 5 000 
603 Talebe kantinine yardım 200 000 
604 Vehbi Koç öğrenci Yurduna 

yardım 30 000 
605 Memur ve Müstahdemler Yar

dımlaşma Sandığına yardım 
(öğle yemeği için) 150 000 

A/2 - OETVELt 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 760 000 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Yapı işleri ve tesisler 2 665 000 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeler 750 000 
752 (237 sayılı Kanun gereğince 

alınacak taşıt için) 32 000 
(Madde 1 tekrar okundu) 
BAŞKAN- — Birinci maddeyi cetvelleriyle 

birlakte yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B : 5 24.2.1961 Ö : 3 
Lira | MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1961 büt

çe yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı (B) 
190 000 | işaretli cetvelde gösterildiği üzere 54 411 000 

lira olarak tahmin edilmiştir. 
771 Döner sermaye 4 207 000 

B - CETVELİ 

1 Umumî bütçeden' verilecek 
tahsisat 51 605 999 

2 Hare, kayıt, imtihan ve dip
loma harcüarı ' 750 000 

3 Çeşitli varidat 305 000 
4 Bağışlar 1 
5 Eski yıllardan devreden na

kit gelir 1 750 000 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle bir

likte yüksek oylarınıza arz ediyorum! Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1961 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitljtrin-
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 yılında da 
devam olunur. • 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveliyle bir
likte yüksek^oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6. 
Î939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad» 
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muva'kkat 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile teşriî 
organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetveliyle be
raber yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 194S tarihli ve 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibine karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten; 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasefb'ei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre 'zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenelkten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi yüksek oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi cetveliyle bir
likte yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi yü'ksek oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi yüksek oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

IBT.v- » . . . . . . . . . 

Tümünü açık oyunuza sunmadan evvel, aleyh
te veya lehte konuşmak istiyen arkadaşlar var
ını? Yok... 

1961 yılı Ankara Üniversitesi bütçesini acık 
Oyunuza arz ediyorum. 

1961 0 : 3 
1961 yılı Ege Üniversitesi bütçesine geçiyo

ruz. 

Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için 
lı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
19 138 500 lira ve yatırım giderleri için de5< 

bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 365 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 5 
202 Ücretler 3 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

ücreti 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

218 Kasa tazminatı 
219 4936,115 ve 119 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 1 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
223 Konferans için yurt içinden ve 

yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
giderleri 50 000 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 

526 001 
750 800 

68 750 

550 001 

41 500 

4 500 

693 430 

77 

468 

185 
750 

800 
1 

301 
303 
304 

305 
306 
307 

Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 

261 000 
8 000 

146 000 
50 000 
31 750 

248 079 
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B. 

* 
308 4598 sayılı Karnın gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 Taşıt giderleri 

403 
407 

410 

417 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

451 
452 

453 

Dördüncü 'kısım - Daire 
(hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasehei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
Sağlık merkezinin 'her çeşit 
giderleri 
Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri, Tapu Tescil Harcı 
ve diğer müteferrik masrafla
rı ile bina, levazım, eşya ve 
saire menkullerin sigorta be
delleri 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzemelerle 
sair 'her çeşit giderler 
Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit giderleri 
Laborant Okulunun her çeşit 
giderleri 
Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanelerle 
il erili (her çeşit giderleri 
Üniversite Matbaasının her çe
şit tesis, malzeme, ısıtma ye 
»bakım giderleri 
Üniversite merkez atelyeleri-
nin her çeşit giderleri 
Ya'baneı memleketler üniversi
teleriyle yapılacak 'anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
giderler 
Yayın giderleri 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ve 
sair her türlü giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

24.2 
Lira 

5 000 
56 500 

.1961 
B. 
459 
476 

501 
502 
505 

7 500 

10 001 

3 000 

196 000 

2 446 400 

30 000 

15 000 

25 000 

2 666 150 

130 000 

60 000 

1 000 
247 500 

103 400 

36 200 

601 

602 
603 
653 

O : 3 
Lira 

Spor giderleri 5 000 
Kurs umumî giderleri . 1 0 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 1 000 
Eski yıllar borçları 1 
Hükme bağlı borçlar 1 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 52 300 
Talebe teşekküllerine yardım 5 000 
Talebe kantinlerine yardım 20 000 
Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemekleri için yardım 30 000 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 200 000 

II - Satmalma, yapı, tesis ve ' . . * • ' 
sermaye tahsisleri 

731 İstimlâk ve satmalma bedelleri 3 630 000 
741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 800 000 
751 Ziraat Fakültesine satınalına-

cak alet ve makinalar 550 000 
752 Taşıt satmalma 185 000 

(Madde 1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN— Birinci maddeyi, (A/ l ) , (A/2) 
eetvelleriyle birlikte yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Birin
ci madde eetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı harcamalarına karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 24 503 500 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

1 Umumî bütçeden verilecek tah
sisat 21 415 999 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 220 000 

3 Çeşitli varidat . 175 000 
4 Bağışlar 1 
5 Eski yıllardan devredilen na

kit 2 692 500 
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BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveliyle 

(birlikte yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... 2 nci madde (B) cetveliyle 
'birlikte kabul edilmiştir. 

'MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1961 büt
çe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
ıbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
3 ncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 . 
1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine 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 
Teşriî Organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeniler... KaJbul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler. 
1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN T— 5 nci maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 5 nci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde-
ıki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümünden bu bölüme Ma
liye Bafeanhğmca aktarılacak ödenekten; ödenir. 

1958 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasdbei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine ! 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları j 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı i 
(bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 [ 
nci kısım 'bölümleri 'bakiyelerinden eski yıllar t 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla- ' 
eak tahsisattan ödenir. 

1961 O : 3 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenier... Etmiyenler... 6 nci'mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi-yüksek oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür 
, BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun üzerinde, leh ve aleyhinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. 

1961 yılı Ege Üniversitesi bütçesini açık oyu
nuza sunuyorum. 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1961 yılı 
bütçesine geçiyoruz. 

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1961 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderler için, bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
49 721 000 lira yatırım giderleri içinde bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 990 000 lira ödenek verilmiştir. 

A/l - CETVELİ 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 15 370 678 
202 Ücretler 8 331 25 
203 Geçici hizmetliler ücreti 489 650 
204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

'ücreti 1 671 840 

II - Başka haklar 
208 4598 sayılı Kanun gereğiniee 

yapılacak zam ve yardımlar 117 100 
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209 

217 

218 

219 

221 
223 

301 
303 
304 

306 
307 
308 

309 

403 
407 
417 

419 
420 

421 

422 

423 
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Lira 

Ecneibi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 
5434 sayılı' Kanun gereğince , 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 2 138 373 
4644 sayılı Kanıun gereğince 
verilecek: ek görev tazminatı 28 130 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 1 350 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 5 285 000 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 32 967 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka gi
derleri 80 000 

Üçüncü kısım-Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 2 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
(harcırahları 
Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi Vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer giderleri ile bi
na, levazım eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 
Mahkeme giderleri 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzemeler
le her çeşit giderler . * 2 
Devletler Hukuku Türk Ens
titüsünün her çeşit giderleri 
Kriminoloji Enstitüsünün her -
çeşit giderleri 
İdare Hukuku Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 

857 800 
45 000 

272 700 
128 025 
306 500 

25 000 
64 500 

20 000 
1 000 

1961 
B. 
424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

3 000 
35 000 

459 000 

20 000 

20 000 

20 000 

451 
452 

453 

459 
477 
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Lira 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 20 000 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit giderleri 30 000 
İstatistik Enstitüsünün her 
çeşit giderleri , 20 000 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
•çeşit giderleri 40 000 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 40 000 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
gideriri 25 000 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 30 000 
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 15 000 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 120 000 
İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 17 150 
İşletme İktisadı Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 50 000 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkim giderleri 5 784 411 
Coğrafya Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 15 000 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri 15 000 
Fizik Tatbikat Merkezimin gi
derleri 10 000 
Antalya Bölgesi Arkeolojik Araş
tırma İstasyonu giderleri * 30 000 
Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü 
her çeşit giderleri 10 000 
Üniver ite Medikososyal Mer
kezinin ,her çeşit giderleri 50 000 
Sanat Tarihi Enstitüsü her çe
şit giderleri 5 000 
Yayın giderleri 1 777 000 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin bar-
cıraMariyle başka her çeşit gi
derleri 710 000 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit giderleri 220 000 
Spor giderleri 7 000 
115 sayılı Kanun gereğihee il
mî inceleme ve araştırma gi-
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derleri için tesis edilecek fon 
(karşılığı 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 'Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme «bağlı, borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
60.1 Muhtaç talebeye yapılacak yar

dımlar ve burslar 
602 Talebe teşekküllerine yardım 
603 Talebe kantinlerine yardım 
604 Memur Kantinine yardım (Me-

• 'mur ve müstahdemlere öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

I I - Siatınalma, yapı,.tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sa

yılı Kanun gereğinıee yapılacak 
'üniversite yapısı ve tesisatı 
türlü giderleri (Bina yapısı) 

24.2,1961 O 
Lira 

250 000 

10 000 
20 001 
10 000 

121 000 
11 000 

200 000 

200 000 

B. AV'â 

470 000 

2 020 000 

2 500 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/ l ) ve (A/2) 

cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1961 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
54 711 000 lira olarak tahinin edilmiştir. 

1 

2 

3 
4 

B - CETVELÎ 

l/ita 
Umumî bütçeden verilecek 
tahsisat . 49 695 000 
Harçlar (Kayıt imtihan ve 
diploma hacları) 3 000 000 
Çeşitli varidat 900 001 
Bağışlar 1 

Eski yıllardan devreden nakit 1 115 998 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAjŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveli ile 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1961 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerin

den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılın
da da devam, olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. —. İstanbul Üniversitesinin 
30 . 6 .1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
nen maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ne'u maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şartır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşa hakkındaki 7 .7 .1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve buna, ek 7161 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 büt
çe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN'— Beşinci maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1928 • - 1959 bütçe yıllarına aidolup da, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - (> nci kısım bölümleri ile vatın m bölümleri 
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bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerim Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lehte ve aleyhte söz istiyen yok. 1961 yılı 
İstanbul Üniversitesi bütçesini açık oylarınıza 
sunuyorum.-

BAŞKAN — 1961 İstanbul Teknik Üniversi
tesi bütçesine geçiyoruz. Kanunun maddelerini 
okuyoruz : 

1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 29 350 750 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 

süzere 6 693 250 lira ödenek verilmiştir. 

B. 
İkinci kısım - Personel 

masrafları 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 

Lira 

9 680 800 

BAŞKAN — 201 nci bölüm hakkında Bütrçe 
Komisyonunun bir raporu vardır, okuyoruz : 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 

kanunu tasarısına bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
201 nci maaşlar bölümünün 17 nci Teknik Okulu 
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maddesinden (1 000 000) liranın tenzil edilerek 
vakfa ait bir arsanın teknik okul inşaatı için sa-
tmalıruması maksadiyle aynı bütçenin yatırımlar 
kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvelde yeni
den açılacak 731 nci istimlâk ve satmalıma gider
leri faslına ilâvesine komisyonumuzca karar ve

rildiğini arz ederiz. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziva 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Melen Ferid 

: Üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye 
özkol Mazhar 

Başkanvekili 
Doğan Avni 
Sekreter 

Başer Adnan 
Üye 

Ersü Vehbi 
Üye -

Kaplan Kadri 
Üye 

Karavelioğlu Kâmil 
Üye 

Oğuz Ahmet 
Üye 

Özgür Salâhattin 
Üye 

Zamangil Cahit 

201 nci bölümü bu rapora göre BAŞKAN 
okuyoruz : 
B. 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

201 
202 
203 
204 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

218 7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

219 4936, 115 ve 119 sayılı kanun
lar gereğince verilecek üniver
site tazminatı 

l i ra 
8 680 800 
7 355 600 

358 100 

1 298 500 

56 000 

4 500 

1 232 176 

41 121 

1-800 

2 236 800 
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221 
223 

224 

406 
407 

417 
420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 
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Emekli, dul ve yetim maaşları 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücretler 

24.2.1961 
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20 000 

110 000 

280 000 

301 
303 
304 

306 
307 
308 

309 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince-
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

939 375 
38 350 

106 500 
63 675 

909 250 

6 000 
19 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 10 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 8 500 
Vergi ve resimler 10 000 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me giderleri 1 030 500 
inşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her çe
şit giderleri 6 300 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 40 500 
inşaat Fakültesi Su İşleri Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 5 400 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit gider
leri 20 700 
UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi 1. T. Ü. ye ve
rilen Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 63 000 
1. T. Ü. Sivil Havaclık Ensti
tüsünün her çeşit giderleri 36 000 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

451 
452 

453 

459 
476 
477 

1. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit giderleri 
1. T. Ü. Hisropoloji Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Malzeme ve İmal Usulleri Ens
titüsü her çeşit giderleri 
Türk Gemi Endüstrisini İler
letme Enstitüsü her çeşit gider
leri 
Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit giderleri 
Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit giderleri 
Elektroteknik Kurumu her çe
şit giderleri 
Telekomünikasyon Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit gi
derleri 
Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu her çeşit giderleri 
Yabancı Diller Okulu her çe
şit giderleri 
Nükleer Enerji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Topografya ve Jeoloji kampla
rı her çeşit giderleri 
Yayın giderleri 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla
riyle başka çeşit giderleri 
Milletlerarası * münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Spor giderleri 
Kurslar genel giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 

Lira 

36 000 

72 000 

45 000 

49 500 

49 500 

90 000 

2 000 

6 300 

4 500 

90 000 

4 500 

20 000 

100 000 

110 000 
1 621 000 

501 
502 

Beşinci kısım 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

Borçlar 

159 001 

108 000 
25 000 
15 000 

250 000 

1 000 
2 
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Lira B - OETVELt 

- Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 

yardımlar ve verilecek burslar 108 500 
602 Teknik Üniversite ve Teknik 

Okulu Talebe birliklerine yar
dım 6 000 

603 Talebe kantinlerine yardım 225 000 
604 Memur kantinine yardım (Me

mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üze
re) 164 500 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 300 000 
711 Makina, alet ve malzeme 189 750 
731 İstimlâk ve satmalma giderleri 1 000 000 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Bina yapımı * 1 705 000 
742 Özel Kanunu gereğince yapıla

cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarıhın tesis ve 
inşası 2 000 000 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 2 463 000 

752 Taşıt satmalma 35 500 

1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — istanbul Teknik üniversitesi 
1961 bütçe yılı yatırımlar, dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde' gösterildiği 
üzere (28 350 750) lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (7 693 250) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi yyapılan deği-. 
siklikle beraber, cetvelleriyle beraber oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(36 044 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. • Lira 
1 Umumî bütçeden verilecek tah

sisat 32 703 999 
2 Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 

. diploma harçları) 800 000 
3 Çeşitli varidat 1 540 000 
4 Bağışlar 1 
5 Eski yıllardan devreden nakit 1 000 000 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle beraber 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 2 nci madde cetveliyle beraber kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce, 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi
n i n ^ . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 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 teş
riî organa sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi cetveliyle bera
ber yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-. 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (O) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi cetveliyle birlik
te yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 .£ . 1948 tarihli ve 5246 
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sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste-

~ rilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten; 

1928 -1959 bütçe yıllarına aidolup da Muhase-
bei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi cet veliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun aleyhinde ve lehinde söz istiyen, 
yok... 

1961 yılı istanbul Teknik Üniversitesi bütçe
sini açık oylarınıza sunuyorum. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 
görüşülmeye başlanmadan önce; öğleden sonraki 
ikinci oturumda 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
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maddelerinin tefsiri yolunda alınan yüksek kara
rınıza göre kurulmuş olan komisyonun raporu ve 
bu rapora ait bir önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri

nin yorumlanmasına ait 24 . 2 . 1961 tarihli Ge
çici Komisyon raporunun gündemde bulunan sair 
maddelere takdimen müzakeresini T. B. M. M. Tü
züğünün yürürlükte bulunan 74 ncü maddesi ge
reğince ve bahsi geçen kanuna göre açılan dâ
vaların neticelerinin tevlidedeceği ehemmiyete bi
naen arz ve teklif ederim. 

Kurucu Meclis Geçici 
Komisyon Sözcüsü 

Sami Küçük 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz. 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına ** 
Küçük Sami ve arkadaşlarının devrilen ik

tidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli 
memurlar hakkında yapılacak soruşturma usu
lüne dair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci madde
lerinin yorumlanması hakkındaki önergesi Yük
sek Kurucu Meclisin 24 . 2 '.. 1961 tarihli top
lantısında Kurucu Meclis İçtüzüğünün 33 ve 34 
ncü maddeleri gereğince Temsilciler Meclisi Ada
let Komisyonu ile'Millî Birlik Komitesi üyele
rinden Küçük Sami ile Aksoyoğlu Refet'ten mü
teşekkil Geçici- Komisyona tevdi edilmekle Kuru
cu Meclis Geçici Komisyonumuz 24 . 2 . 1961 
günü yapılan toplantıda Atalay Sırrı Geçici Ko
misyon Başkanlığına, Küçük Sami sözcülüğe ve 
Giritli İsmet kâtipliğe seçilmiş ve bahis konusu 
önerge görüşülmüştür. 

Müzakereler, sonunda, üyelerden Demirlioğ-
lu Nef'i'nin muhalefeti* ile aşağıdaki karar ekse
riyetle alınmıştır. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yük
sek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruş
turma usulüne mütedair 45 sayılı Kanun 
•7 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 148 .sa
yılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak. 
113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (M 
bendine göre 45 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
memurlarla bunların şeriklerinin memuriyet 
sıfat ve vazifelerini suistimal suretiyle işledik
leri suçların affın şümulü haricinde bırakılmış 
olması ve Af Kanununun bu istisnai hükmü 148 
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sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile de mahfuz tu
tulmuş bulunması sebebiyle 45 sayılı Kanunun 
şümulüne giren şahıslar hakkında ikâme ciımı-n 
bir kısım dâvaların halen yargılanmasına devanı 
olunmaktadır.. Bu kabîl dâvalarda sanık duru
munda bulunan memurlardan bâzılarının 45 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerindeki yüksek 
dereceli memur tâbirine dahil olup olmadıkları 
hususunda tatbikatta bâzı tereddütlere düşüldü
ğü anlaşıldığından bahis konusu maddilerin 
yorumlanmasına lüzum ve zaruret hissedilmiş
tir. » 

Yürürlükten kaldırılan 45 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde «Devlet veya İktisadî Devlet 
Teşekkülleri,- mahallî ve özel idareler ile kuru
luşunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticarî, 
sinaî ve malî müesseselerin yüksek dereceli me
murların ve bunların şeriklerini 22 . 5 . 1950 
ile 27 . 5 . 1960 tarihleri arasında memuriyet 
sıfat ve vazifeleri ile alâkalı suçlar:nm ve 27 . 5 
1960 tarihinden sonra işlenmiş olsa bile bu suç
larla ilgili Türk Ceza Kanununun 275 ve 296 
nci maddelerinde yazılı suçların tahkiki» niıı 
bu kanun hükümlerine göre yürütüleceği açıklan
mış bulunmaktadır. Aynı kanunun 2 nci mad
desinde ise 1 nci maddede zikredilen Devlet ve
ya İktisadî Devlet Teşekkülleri, mahallî ve ö;-.ei 
idareler ile kuruluşunda Devlet hissesi bulunan 
her nevi ticarî, sınaî ve malî müesseselerin bu 
kanunun tatbikinde yüksek dereceli addedilen 
memurların kimler olduğu gösterilmiştir. 

Kanunun bu hükümlerine göre 2 nci maddede 
kimlerin yüksek dereceli memur sayılacağı be
lirtilirken 1 nci maddede yazılı müessese ve te
şekküllerin sevk ve idaresinden sorumlu kimse
lerin kastedildiği aşikârdır. Bununla beraber 
2 nci maddede yüksek dereceli memurlar ara
sında sadece umum müdürler zikredildiği ve bu 
tabirin hangi teşekkül ve müesseselerin umum 
müdürlerine mâtûf bulunduğunu maddede tas
rih edilmediği mülâhazası ile 2 nci maddedeki 
umum müdürler tâbiri dar mânada telâkki edi
lerek İktisadî Devlet Teşekkülleri ile kuruluşun
da Devlet hissesi bulunan diğer müessese umum 
müdürlerinin yüksek dereceli memur saydmıya-
cağı yolunda tatbikatta bir görüş ayrılığı belir
diği müşahade olunmuştur. 

Hakikat halde, kanunun 1 nci maddesinde 
hangi teşekkül ve müesseselerin yüksek derece
li memurlarının bu kanun hükümlerine tâbi ola-
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cağı belirtilmiş olduğuna göre ikinci maddede 

.yüksek dereceli memurlar tadat edilirken 1 nci 
maddede belirtilen teşekkül ve müesseselerin ay
rıca açıklanmasına lüzum ve zaruret duyulmadı
ğı aşikârdır. Bu itibarla 2 nci madde gereğince 
yüksek dereceli memurlardan sayılan umum 
müdürler meyanma ve 1 nci maddede tasrih 
edilen İktisadî Devlet Teşekkülleri ile kurulu
şunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticarî, sı
naî ve malî müesseselerinin umum müdürleri
nin de dâhü bulunduğunun kabulü iktiza eder. 

Yukarda arz olunan sebeplere binaen 2 nci 
maddede bahis konusu olan yüksek dereceli me
murlar tâbirinin şümulüne birinci madde ruh 
ve maksadına uygun olarak bilûmum İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ile kuruluşlarında Dev.'et 
hissesi bulunan her nevi ticarî, sınai ve malî 
müesseselerin umum müdürleri idare meclisi 
reis ve azaları ve bunlara bağlı fabrika ve iş
letme veya müesseselerin müdürleri, yukarda 
sayılanların salâhiyetlerinin makam ve memu
riyet itibariyle hukuken veya fiilen kullanmış 
olan muavinleri de girmekte bulunduğuna ve 
bahse konu maddelerin bu şekilde anlaşılması 
kanunun lâfzına ve ruhuna uygun olacağına ve 
45 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin bıı şekilde 
yorumlanmasına ve gereği yapılmak üzere Ku
rucu Meclis Yüksek Başkanlığına sunulmasına 
çoğunlukla karar verildi. 

Kurucu Meclis Geçici 
Komisyon Başkanı 

Atalay Sırrı 

Ki t ip 
Giritli İsmet 

Aksoyoğlu Refet 

Baltacıoğlu Zeki 
özdenosrlu Şinasi 
Perk H. Sakir 

Akbıyıkoğhı Ali Rıza 

Sözcü 
Küçük Sami 

Alişiroğlu Osman 
Arıkan Vedat 

Muhalifim 
Demirlioğlu Nef'i 

özfakih *'akih 
Sağıroğlu Âdil 
Ercan Abdullah 

Muhalefet şerhi 
Ceza tatbikatında mesuliyetin sarahaten 

gösterilmesi ieabetmesine ve 45 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde, kimlerin sorumlu oldukları 
tadadi bir surette gösterilmiş bulunmasına gö
re, ortada yorumlanmayı mucip bir durum ol
madığı noktai nazarmdayım. 

Nef'i Demirlioğlu 
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T. C. I 

Kurucu Meclis 
Geçici Komisyon 

Esas No. 4/3 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek 
dereceli memurlar hakkında yapılacak soruştur
ma usulüne dair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 

maddelerinin tefsiri 

45 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde bahis-
konusu" olan yüksek dereceli memurlar tâbiri
nin şümulüne 1 nci maddenin ruh ve maksadı- I 
na uygun olarak bilûmum İktisadî Devlet Te
şekkülleriyle kuruluşlarında Devlet hissesi bu
lunan her nevi ticarî, sınaî ve malî müessesele
rin umum müdürleri idare meclis reis ve aba
ları ve bunlara bağlı fabrika işletme veya mü
esseselerin müdürleri yukarda sayılanların sa
lâhiyetlerini makam ve memuriyet itibariyle 
hukukan veya fiilen kullanmış olan muavinleri 
de girmekte bulunduğuna ve bahiskonusu mad
delerin bu şekilde anlaşılmasının kanunun lâfız 
ve ruhuna uygun olacağına aittir. 

BAŞKAN — Tefsir şekli hakkında söz isti-
yen var mı? Yok. O halde okunan tefsir şeklini 
yüksek oylermıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim.. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa, 
lütfen kullansınlar efendim. 

b) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

7, — Devlet Su İşleri jGenel Müdürlüğü 1961 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/7) (1) 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/13) (1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki konuşmalara başlıyo
ruz. Bu bütçelerin tümü üzerinde söz istiyen 
11 sayın üye arkadaşımız vardır. İlk söz isti
yen Koksal Feyyaz Beydir. Ne kadar müddet 
için söz istediniz efendim 

(1) 10 ve 9 S. Sayılı basmayazilar tutana
ğın sonundadır, 
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KOKSAL FEYYAZ — 10 dakikayı geçmi-

yecektir efendim. 
BAŞKAN — Söz istiyen üyelerin hangi şe

kilde ve ne kadar konuşacağını okuyoruz efen
dim. 

Feyyaz Koksal, 10 dakika üzerinde. 
Çakıroğlu İsmail Selçuk, 10 dakika üzerinde. 
Sargmalp Nihat, 15 dakika üzerinde. 
özfakih Fakih, 5 dakika üzerinde. 
Serim Ethem, 10 dakika üzerinde. 
Elmas İmadettin, 15 dakika üzerinde. 
Çini Rifat, 15 dakika üzerinde. 
Baltacıoğlu Zeki, 10 dakika aleyte. 
Tez Hasan, 10 dakika üzerinde. 
Kırker Enver, 10 dakika aleyhte. 
Otan Tahsin, 15 dakika üzerinde. 

BAŞKAN -, Sayın Feyyaz Koksal. 
KOKSAL FEYYAZ — Sayın arkadaşlarım, 

bendeniz 25 dakika için hazırlanmıştım; gece
nin bu saatinde huzurlarınızı fazla işgal etme
den kısa konuşacağım, yalnız bir kaç nokta üze
rinde durmak istiyorum. Esas bütçe tatbikatı 
bakımından ve önümüzdeki yıllarda ne gibi bir 
yol takibedilmesi lâzımgeleceği ve ne yapmâ -
mız icabedeceği üzerinde duracağım. 

Sayın arkadaşlar, bu bütçe Karayolları ve 
Devlet Su İşler Umum Müdürlüğü bütçesi de 
dâhil olmak üzere 1 milyar 740 milyon lira gibi 
gayet büyük bir rakamı ifade eden bir bütçe
dir. Esası teknik bakımdan daha da büyüktür. 

Bütün memleketimizde yapılan inşaat işleri
nin ve mühendislik hizmetlerinin kontrolünü 
teknik bakımdan üzerine alan başka bir vekâlet 
olmadığına göre, İmar ve İskân Bakanlığı gibi 
vekâletlerde tâli vazifeler aldığına, Bayındırlık 
Bakanlığı ise Kuruluş Kanuniyle kendilerine se
rilen hak ve vazifelerle bilûmum inşaat işlerinin, 
Devlet yapılarının, kontrolü Bayındırlık Ba
kanlığının vazifesi olduğuna göre, bu iki mil
yar 479 milyon liralık bir bütçenin murakabe-
siyle meşıgul oluyoruz demektir. 

Şu anda, bu gayet büyük bir rakamdır. 
Aynı zamanda yatırını, yatırım deyip durdu
ğumuz kısım, bütçe sarfiyatının iki milyar 100 
milyon liralık kısmını teşkil etmektedir. Bu 
yatırım mânasının bizde nasıl anlaşıldığını, bil
hassa Sayın Maliye Bakanı burada olsalardı, 
kendilerinin envestisman kelimesi ile mutaba
kat halinde olup olmadıklarını öğrenmek ister-
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dim. Eskiden yatırımın ne mânaya geldiğini I 
aradım, buldum. 1952 den beri yatırım bütçeleri 
olan müesseseler, envestisman meselesini biraz 
karıştırıyorlar. Bina inşaatına ve hattâ bina 
satmalmayı dalıi yatırım telâkki ediyorlar. 
Bu doğru olmıyan bir şeydir, Bina satınalma 
işi memleketimiz iktisadiyatı bakımından bir 
mesele teşkil etmese gerektir. 

Bütçeyi yakından tetkik edersek Devlet bu 
sene bina inşaatı olarak 1 milyar 125 milyon 
liralık (İktisadî Devlet Teşekkülleri hariç) iş 
yapacaktır. Devlet bütçesinden 1 milyar küsur mil
yon lirayı bina işine ayırmak, bu muazzam bir ye
kûndur. Eskiden şu Meclis binası dolayısiyle 
dahi 1946 ile 1950 arasında dillere destan olan 
bir 'bina inşaatı meselesi vardı. Bunu zamanın I 
D. P. lileri ağızlarında sakız edip çiğnedilerdi, I 
iktidara gelmek için bunu öne sürdüler; ve gel-
dilerdi fakat kalamadılar sonunda kendilerini I 
de yatırdılar, batırdılar, kendileri de aynı şekil- I 
de bina inşaatına yöneldiler. Memleketin ikti- I 
sadiyatma, bina ile temin edeceklerini sandı
lar. Yanıldılar sayın arkadaşlar. Bu büyük ye
kûn karşısında bizim yapı işlerine yeni bir şe- I 
kil vermemiz lâzımdır; yeni bir sisteme ihtü- I 
yaeım^ vardır. Maliye Bakanı ile Bayındırlık I 
Bakanı birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu, I 
âcil bir ihtiyaçtır. Bu bütçeyi tetkik ettim, mes- I 
lekimle alâkalı rakamlarını derinliğine incele
dim. Yapılan bu bütçe , işin yapılışını kontrol 
edici ve hattâ ileriye ışık tutucu mahiyette bir 
kayda rastlıyamadım. Bütçeyi hazırlıyan eski 
eller, Amerika'dan yeni gelen Bakanımızın bl- I 
le bir yenilik * getirmesine mâni olmuşlardır. I 
Bayındırlık bütçesinin üç tane raporcuğunu I 
hazırlıyan Avni Doğan arkadaşımıza bu%vesi- I 
leyle tekrar teşekkür ederim. Esaslı bir çalış- I 
ma yapmışlardır. Fakat aynı Maliye Vekâleti I 
ise eski elemanlarla dünün bütçe kanavası üze- I 
rine bütçe tekniğiyle iş yapmışlardı. Avnı çiler I 
dünün meşum ellerine bu bütçe tekniğiyle hâ- I 
kim olamamışlardı. Müsaade ederseniz bu hu- I 
susu rakamlarla arz etmek istiyorum. I 

Sayın arkadaşlar, Bütçe Kanunu tasarısının I 
290 ncı sayfasını açarsak 741 nei bölümün 21 I 
nci maddesinde 1960 yatırım ödeneğine millî I 
eğitim bakımından 21 milyon lira ayrılmış ol- I 
duğunu görürüz. Halbuki geçen sene bu ve- I 
kâlet, Bütçe Kanunu kabul edildikten sonra I 
1 Marttan 27 Mayıs İnkılâbına kadar,46 milyon | 
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| liralık ihale yapmıştır. Diğer vekâletlerin bu 

741 nci' fasla ait yapacağı işler aşağı - yukarı 
aynı mâhiyeti taşımaktadır. 

Bütçe Kanunu bir kanun tasarısı olduğuna 
göre ve 21 milyonluk bir ödenekte aynimi*! bu
lunduğuna göre buradaki bu rakam, katî ve 
kanunî hüküm bulunmasına rağmen rakamla
rın tecavüz edilmesinin mânası nedir? Bu ra
kamları tecavüz etmenin mânası ve 'bunun na
sıl bîr suç teşkil ettiği sizlerin malûmualinizdir. 

I "Bu suçlular hakkında ne gi'M 'bir muamele ya
kıldığını bilmiyorum. Bu hususta bi'ftassa şu 
Bütçe kanunumuzda da avr-en 21 milyon ola
rak gösterilmiştir. Acaba niçin böyle gösteril-

'miş ve hangi hak ve salâhiyetle b " bövlrt ~*s-
terilebilmiştir; yapılan mukaveleler büyük 
meblâğlara baliğ oluyor. Ve bu islerin yanıl
masına imkân bulunamadığı için bir kısmına 

I devam olunmamıştır. Netice itibarivle 27 Ma-
I vıs înklâbı bu "işe de yetişmiş ve isleri orada 

durdurmuştur. 50, 100, 500 «bin liralar topraka 
I savrulmuş, ve 5, 100, ve 500 bin liralan oralar-
I da bırakmak zaruretini idrâk ederek ve üzü-
I lerek işleri durdurmuşlardır. Bir kısım vatan-
I daşlanmız acaba işler niçin yürümüyor diye 
I bir sual sorabilirler. Bu işleri derinlisine tet-
I kik ettiğimiz zaman göreceksiniz ki bu isler 
I hakikaten durdurulması lâzım'gelen işlerdir. 

Bunlardan büyük bir ders aldıktan sonra isle
rin ne şekil alması lâzımgeldiği üzerinde bir 

I nebze durmak suretiyle bütçe harcamalan hak-
I kında mâruzâtta bulunacağım. Sayın Bavmdır-
I lık Bakanı Bütçe Komisyonunda da izahatta 
I bulunmuşlardır; 'etüd ve plânı yapılmıyan isle-
I rin ihaleye çıkarılmayacağını söylemişlerdir. 
I Esasen Millî Birlik Hükümetince de yeni ele 
I alman 2490 sayılı Kanunun tadili dolayısiyle 
I Millî Birlik Komitesince bu husus üzerinde du-
I rulmuş olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. 
I Fakat şimdiden bütçeleri henüz tasdik edilme-
I miş olan vekâletler Nafıa Vekâletine gelerek 
I eski adedİeri veçhile ve hiçbir proje hazıı4ama-

dıklan halde, biz acele bu işleri yapacağız, şu 
I işleri yapacağız, demek suretiyle 8 milyon 11-
I ralık bir iş için dahi talepte 'bulunmaktadırlar. 
I Biz dalha işlerimizi plânlamadan işe başlamıak-
I tadırlar. Bu hususun gerek Hükümet tarafın

dan gerekse Nafıa Vekâleti tarafından bir te-
I minat altına alınmasını rica edeceğim. 2490 sa-
I yılı Kanunun tadili henüz çıkmamıştır. Şayet 

— 293 — 



B : 5 24.2. 
Nafıa Vekili bu hususta Hükümet namına bir 
teminat verecek olurlarsa çok yerinde hareket 
etmiş olacaklardır. 

Bütçemiz priorite bakımından da esaslı bir 
şekilde incelenmemiştir. Sayın Maliye Vekili
nin iyimserliğini burada arz etmek mecburiye
tindeyim. Yalnız sayın arkadaşımız Emin Soy
sal hocam daima söyler durur, ikinci bir (ke
şif ilâvesi meselesini ortadan kaldıralım. Bu hu
susta ben hocamla hemfikirim; 132 milyon li
ralık iş 200 milyona çıkıyor, iki milyon lira
lık basit bir derivasyon işi 6 milyona çıkıyor. 
Bu hususta daha pek çokmisıaller gösterilebilir. 
Hakikaten bu; bütün milletin kafasını yoran 
bir meseledir. Yalnız yukardaki arz ettiğim 
hususta Nafıa Vekili tarafından teminat verilir 
ve diğer Vekâletler de 'buna iştirak ederlerse 
bir daha yapılarımız böyle bir mesele ile karşı 
(karşıya kalmaz. Karayolları ye Devlet Su İş
lerine diğer arkadaşlarım temas edeceklerdir. 
Ben de gayet kısa olarak şu husus üzerinde 
durmak istiyorum. BAADE bir rapor hazırla
mıştır. Bu rapordan bahsederek şunları söyle
mek istiyorum. Kayserili oîduğum halde, An
talya'dan misal vereceğim. 100 milyon lira 
harcarsanız, bu paranın bir iki mislini alırsınız 
diyor. Bayındırlık Bakanlığı olarak Karayolları 
plân ve programını yaparken bu hususu nazarı 
itibara alıp ellerindeki mevcuda göre, mevcut
ları yoksa para temin ederek, bu işe para bul
mak da çok kolaydır. Eleman ve makinaları 
da vardır, bu işe girişilmelidir. Yoksa iş Nas
rettin Hocanın Helva hikâyesine dönmüş olur. 
Bilhassa transit yolları ve turizmin icabettirdi-
ği yolları ilk olarak ele alırsak, memleketimize 
gelir getirecek yolları yaparsa'k, daha iyi olur 
zannmdayım. Dün burada mevcudolmıyan 
bir şeyi taksimle uğraştık. Halbuki, mevcud-
olan bir şeyi taksim etmek çok daha kolaydır. 
Dün memur maaşlarına zam yaptık, üç misli
de yapabilirdik. Fa'kat bunları yaparken her 
şeyden evvel göz önünde tutulması lâzımgelen 
bir hfisus vardır,' istihsali artıran, gelir getiren 
yerlere satırım yapmak lâzımdır. Nafıa Ve
kâletinin bu işte de Önderlik yapmasını rica 
edeceğim. 

Efendim, Devlet Su işleri mevzuuna da kı
saca temas etmek istiyordum, fakat vaktimin 
darlığı sebebiyle, bu hususu diğer arkadaşları
ma bırakarak ben yalnız teknik eleman mevzuu 
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üzerinde duracağım. Benim bu hususta bağrını 
yanık olduğu için bilhassa bu nokta üzerinde de 
durmak istiyorum. Dünün nafıa vekili olan zat, 
biraz teknik elemanlara kıymet vermiyerek, ve 
hattâ, kendisinin de iştirak ettiği bir topluluğu 
hakir görerek ve Mimar ve Mühendis Odaları 
Birliğini hakir görerek onların fikirlerine hiç
bir zaman kıymet vermemişti. Kıymetli mes
lektaşımız Sayın Nafıa Vekilinin camiamıza 
yardımda bulunacağını ümidetmekteyim. Yar
dım şu mahiyette olacaktır. Teşekkülün para 
falan istediği yoktur. Sayın arkadaşlarım, tek
nik eleman yetiştirilmesi tatbikat ile mümkün 
olur. Yalnız diploma alıp mektepten çıkmış ol
mak kâfi değildiı-. Hayatta tatbikat görmek 
zaruridir. Türkiye'de ve Türklerde teknik ele
man yetişmez bir zihniyetin içindeyiz; sebebi 
yetişmek için tatbikat görmemektir. Ama bil
meliyiz ki bugün Kanada madenlerinin başında 
bulunan mühendis Türktür. Hattâ büyük pet
rol şirketlerinin başındakiler yine Türk mühen
disleridir. Binaenaleyh Türklerin teknik kabi
liyeti yoktur diye bir örnek gösterilemez. Ama 
bunların tatbikatta da yetiştirilmeleri lâzımdır. 
Bu yetiştirme de Nafıamızın tatbikatta da gös
tereceği hassasiyetle olabilir. Tatbikat esna
sında bilhassa ecnebilere ihale edilen işlerde, 
yalnız ecnebilerin yapabileceği hususlarda, on
larla birlikte çalışıp, onların yanında, gölge 
mühendisliği ihdas edilerek yeni bir çalışma 
sistemi tatbik edilirse gayet güzel olur.. 

Maruzatım bukadardır, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Oylarını kullaımııyan arkadaş 
varea lütfen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, 

Çakıroğlu Selçuk. 
ÇAKIROĞLU SELÇUK — Muhterem arka

daşlarım, 1948 senesinden bu yana 12 sene zar
fında büyük işler yapan Karayolları Umum 
Müdürlüğünün faaliyetlerini takdirle yadeder, 
kendilerine teşekkür ederim. Muhterem Avni 
Doğan'm Karayolları Umum Müdürlüğü hak
kında tanzim ettiği rapor dolayısiyle iki hu
susa 'temas etmek istiyorum. Eğer Karayolla-
rımıza icabettiği nispet ve miktarda bir tahsi
sat verebilirsek, Türkiye'de yol dâvası on sene 
gibi kısa bir zamanda mesut neticesine ulaşa
caktır. 
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İkincisi, yalnız bühun bir şartı daha var. 

Vasıta olarak, makina .olarak eskimiş alet ve 
makinalarm amortismanlarının yenilenmesini 
temin edebilirsek kısa zamanda bu mesut neti
ceye varmak daha kolay olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikincisi de teknik 
olacaktır. Bayındırlık Vekâletinin, şu veya bu 
Vekâletin her türlü işlerinde, her türlü yatı
rımlarında görüldüğü gibi karayollarımızm ki
lometre başına maliyet bakımından gerek ema
net usuliyle, gerekse ihale usulü ile paranın 
iştira kabiliyeti nazarı itibara alınırsa diğer 
şartlar ile birlikte bunların her sene kilometre 
başına maliyetlerinin arttığına şahidoluruz. 
Binaenaleyh karayollarının bu maliyet mev
zuunda daha rasyonel bir çalışma yapmasını 
naçizane tavsiye ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bilhassa il ve köy 
yollarına konan tahsisatı bendeniz kâfi görme
mekteyim. Muhterem arkadaşlarım, «âkit ik
tidar köy ve il yollarına bâzı yardımlarda bu
lunmuş ve bu paraları çarçur etmiş olabilir. 
Bu yollar siyasî emeller için buraya getirilmiş 
olabilir. Fakat bütün bu tatbikatta Devlet 
olarak il yollarına, köy yollarına daha az yar
dım yapmak gibi bir netice asla gütmemelidir. 
Prensibi asla zedelememelidir. Bilhassa sakıt 
iktidar seçim yılları, geldiği zaman buradaki ra
kamları şişirir, bunları seçimi kazanmak için 
bir vasıta olarak kullanır, bunların çoğunu sarf 
edecek yerde seçim masrafı olarak şüpheli şahıs
ların ceplerine aktarırdı. Muhterem arkadaşlar, 
bizi il ve köy yolları üzerinde daha titiz dur
mayı icabettirecek bir sebep varsa o da on iki 
serte, zarfında ilk meıttıale kat'etmis ve Türki
ye'nin belkemiği mahiyetinde olan ana yolları 
tamir etmektir. Türkiye'deki yol şebekesini vü
cudumuzdaki damarlara. . benzetirsek bu ana 
damarlardan sonra tâli damarları ile en ücra 
köşelere kadar giderek yollar yapmak zorunda
yız. Uzviyet ancak böyle hayatiyet bulabilir. 

Karayolları Teşkilâtımız göstermiş olduğu 
faaliyetlerle köy ve il yollarımıza gerekli ehem
miyeti verecek duruma gelmiştir. j 

Muhterem arkadaşlar, bizim il ve köy yol
larımız, raporda belirtildiği gibi 150 bin kilo
metre civarındadır. Türkiye'nin istihsali, Türki
ye'nin sağlık politikası, Türkiye'nin kültürel kal
kınması hep yol dâvası ile ilgilidir. Yüksek Re- | 
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I yetiniz bu durumu benden daha ziyade takdir 

edecek durumdadır. 
Arkadaşlar, köy yolları köylü nazarında ne

dir? Bir dakika bu nokta üzerinde durmak isti
yorum. Bugün köylüye mektepten, içme suyun
dan daha mühim olan yoldur. İktisadî kalkın
masının içtimaî hayat şartlarının takviyesinin 
köye bağlı olduğunu çok iyi takdir ederim. 

| Binaenaleyh biz köylünün yolunu ihmal ede
meyiz, bunun üstüne dikkatle eğilmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi yeni bütçede 
Arazi Vergisine yapılan zamdan sonra köy ve 
il yolları için Hazinece yapılacak yardımlar bu 
vergileri % 30 nispetinde olacaktır. Özel idare
lerinin durumunu Yüksek Heyetiniz takdir eder. 
Binaenaleyh özel idarelerde bu vergi tahsil ede
cek, ve bu vergiyi bu maksat için kullanacak 
ne kadar tahsil edecek bu belli değil âdeta' Nas
rettin Hoea'mn hikâyesi çalı ekeceğiz sürü ge
çecek yün toplıyacağız. Binaenaleyh özel idare
lerin malî kifayetsizliği karşısında bu mühim 
işi bu şekilde halledenleyiz. 2 nci b.ir mesele da
ha var Arazi Vergisinin neticesi ne olacaktır. 
Hangi ölçülere göre alınacaktır bu, şüpheli. Bu 
komisyona .havale, edilmiş, eğer Napolyon'un 
komisyonu ise nasıl neticeye varacağı bugün
den tahmin edilmez. % 30 varidat da şüpheli 
duruma girer. Ben âmme hizmeti görülecekse 
kül halinde ele. alınmasını ve ona göre yapıl
masını dah ı hayırlı bir iş olarak telâkki ediyo
rum. Kars'«ri yol ihtiyacı Balıkesir'den daha 
fazla ise oraya el atmak lâzımdır. Eğer yanlış 
anlamadımsa Sayın Maliye Bakanı beyanların
da köylü vatandaş hakkında zam olacağından 
köylünün himayesi lâzımgeldiğinden bahsile 
köylüye yardım yapıldı şeklinde bir şey ifade 
ettiler. 

Muhtereaı arkadaşlar, hangi yere ne kadar 
yardım yapılacağı, hangi sınıfa ne kadar yar
dım yapılacağı, hattâ vergiye iştirak ettirile
cek noktalar dahi burada münakaşa mevzuu ol
mamalıdır. 

Âmme hizmetinin yardım görmesi, bir züm
renin ödiyeceği vergiyle, mütenasibolamaz. Bu 
hususu huzurunuzda belirtmeyi vicdanî bir borç 
bilirim. 

İkincisi, köy yollarına kâfi tahsisat ayrılma
mıştır. Bunun pisikolojik bir durumu vardır. 
Bilhassa şu noktaya işaret etmek isterim, bir 
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ihtilâl yapıldı, biz henüz bu ihtilâlin vasatında ı 
yaşamaktayız. 

Arkadaş,ar, Kurucu Meclis olarak bizler ve 
bütün vatandaşlar ihtilâlle beraberiz. Yegâne 
gayemiz ihtilâli mukaddes bildiğimiz hedefe 
ulaştırmaktır. Bundan başka bir düşüncemiz 
yoktur. 

Arkadaşlar, Türk ihtilâli hakikaten kibar 
bir ihtilâldir. Kansız olmuştur, güler yüzlü, 
şefkatli olmuştur. Ama ihtilâlimizin bu karak
teri asla zaıf alâmeti değildir. Bütün bunlar A 
ihtilâlin bizatihi kuvvetini teşkil eder. Yal
nız bendeniz şunu huzurunuzda arz edeyim ki, 
ihtilâlin bu iyi hasletlerini bir müsamaha te
lâkki ederek ortaya çıkacak bâzı bedhahlar 
olabilir. Bu bethahlar ihtilâlin memlekete geti
receği büyük faydaları ya önler ya kendi adı
na istismara kalkarlar. Bizde böyleler! çıkarsa 
ihtilâlin çelik iradesi ile ezileceklerdir, bu 
muhakkak. Ama dikkat etmek lâzımdır. Eski 
devirden, sakıtlar devrinden kalan bâzı tor
tular vardır bu memlekette. Arkadaşlar şunu 
itiraf etmelidir ki, bunların demagojik kuvvet
leri, 'halk arasında menfi yolda yapacakları 
menfi pörpaganda çok müthiş olabilir. Meselâ 
bir âmme hizmeti aksarsa bunlar yeraltı pro-
pogandası yapabilirler. Yeni İnkılâp Hükümeti 
ilgilenmiyor diye köylüye propaganda yapabi
lirler. 

BAŞKAN —• Zamanınız dolmuştur. 
ÇAKIROĞLU SELÇUK (Devajmla) — Söz

lerimi bitirmek üzereyim. Beni dinlemek lût-
fünda bulunduğunuzdan dolayı hepinize te
şekkür eder, bu bütçenin millete hayırlı olma- ! 
sim diler, yeni Hükümete başarılar dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Zamangil Cahit. 
ZAMANGÎL CAHİT — Muhterem arka

daşlar, Bütçe Encümeninde ilgili bakanla il ve 
köy yolları üzerindeki pek dostane mücadele
lerimizden sadece yaralı çıkmış bulunuyoruz. 
Aldığım teminat kâfi olmadığı içi'i Bütçe Ko-
misyonu raporunun altına bu ciheti işaret ede
rek huzurunuza gelmek hakkını mahfuz tut
tum. Zaruretler malûm bende bir heyecan olu
yorsa bu zaruretler karşısında duyduğum için
dir. Her hangi bir şeyde artan kısım oluyorş-) 
misal göstermelerini rica edeceğim. Evvelce il i 
ve köy yollarına yardım diye bütçede sarih bir i 
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bölüm vardı. Bu bölümün adı sonradan il ve 
köy yollarına yardım şeklinde tadil edilmiş
tir. Karşılığmdaki ödenek ise ancak Bayın
dırlık Bakanlığının kendi uhdesinde bulunan 
Devlet yolları ile il ve köy yollarına yetecek 
kadardı. Bu suretle şimdiye kadar il ve köy 
yollarına bütçeden yapılmakta olan yardım 
ortadan kaldırılmış bulunuyor. Bu yardımın 
kaldırılmasını ta ücra köşelerde bulunan va
tandaşlar bile göreceklerdir. Onlara izahat 
vermek mecburiyetindeyiz. Mümkün olduğu 
takdirde daha tatminkâr ve daha fazla bir şey
ler götürmek mecburiyeti altındayız. Bayın
dırlık Bakanlığının teklifine, düşüncelerine na
zaran bu sene için ancak. düşünülebilecek 
miktar 45 milyon lira kadardır. Bu 45 milyon 
liralık yardım ödeneği bütçemizde yoktur. 
Bunu Bayındırlık Bakanlığının 135 milyon li
ralık yardım ödeneği içinden çıkarmak imkâ
nından da mahrumuz. îl ve köy yollarının öne
mi hakkında bilgi vermeye çalışmak beyhude 
bir külfettir. Kendilerinin elinde büyük mik
tarda yol aleti ve makinaları vardır. 

Arkadaşımızın söylediğine göre 280 milyon 
liralık cihaz mevcuttur. Bu cihazlar bu haliyle 
kalırsa yerinde çürümeye mahkûm olacaktır. 
Bu iş bir plâna başlanırsa hem bu alet ve ci
hazın bakımı hem de büyük bir işçi sınıfı
nın iş bulması mümkün olabilir. Aksi halde 
köy ve iller yolsuz kalacaktır. Bunlar hiçbir 
zaman sitem değildir. Hepimiz bundan üzüntü 
duyuyoruz. Fakat imkânlarımızı mümkünse sık
laştırarak buna çare bulalım diye bir teşebbüs 
yapmalıdır. Bunun sebebi şudur dediler. Arazi ve 
Bina Vergisine yapılmış olan zamlardan elde edi
lecek fazlanın, yani % 30 nun illere verilmesi lâ
zımdır, bu % 30 1ar kendi hesaplarına göre dok
san milyon lira tutmaktadır. Muhtelif sıkıntıları 
da nazarı itibara alırsak illerin ellerine ancak 
yetmiş milyon lira kadar bir fazla para geçecek
tir. Maliyecilerimizin tatbik ettikleri vergi artış 
tahminlerine göre bu rakamı indirmek zarureti de 
vardır. Bu rakamın daha aşağı olduğunu da ka
bul etsek özel idarelerce bu iş yapılır mı, yapıl
maz mı, memnun olurlar mı, olmazlar mı* 
Oriu bilmem. Biliyorsunuz özel idareleri
miz fakirdir, darlık içindedirler. Bu arada me
mur maaşlarını da vermek durumundadırlar. El
bette bu gibi zaruretler karşısında, üzerinde çok 
takıldığımız mefruşat, demirbaş, öteberi ve saire 
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mevzularının yanında bir memur maaşları mese
lesi vardır. Şimdi durum böyle iken köy yolla
rına yapılacak yardım hususunda fiilî hiçbir te
minat yok. Ancak Sayın Maliye Vekili ve Bayın
dırlık Vekili bu mevzuda müteyakkız davrana
caklarını ifade ettiler, i l ve köy yolları politika 

. hayatımızın değişmez maddeleridir. Politika ha
yatımız dediğimiz zaman lütfen politikayı bu 
mânâda alalım. Ve bu vesileden istifade edersek 
politikanın itibarım iade etmek istiyorum. Politi
ka bir müddetten beri menfur karşılanan bir 
mefhum haline gelmiştir. Herkes politika kelime
sini duyduğu zaman bundan nefret ediyor. Doğ
rudur. Eğer politika milletin arzusuna rağmen 
her ne pahasına olursa olsun iktidara gelmenin 
yollarını gösteren, iktidarda oturmanın yollarını 
gösteren sanatın adı ise hakikaten bu menfur bir 
şeydir ve böyle bir tatbikatı gördüğüm için de 
irkiliyorum. Fakat bir de bunu güzel mânâsiyle 
alalım; politika, Devleti idare etmek sanatıdır. 
Bu nokta üzerinde biraz daha ısrar ediyorum. 
Politika kelimesine böylece iadei itibar ettirdik
ten sonra yürüdüğümüz yolda bizleri takviye et
mek için arz edeyim, işlerinizi birakıp buraya gel
mişsiniz. Evvelce siyasetle hiçbir ilginiz de ol
masa Kurucu! Meclis üyesi misiniz Millî Birlik 
üyesi misiniz o halde bir Devlet idare ediyorsu
nuz, politikanın tam içerisindesiniz. O halde hal
kımızın önem verdiği köy meselesinden lûfen bir
birimize yardım edelim. Evvelâ şunu isteriz; bu 
da bendenizce bakanların verdikleri söze bağlı
dır. Ama sözlü değil-. Umumi Muvazene Kanunu
nun bir noktasında bu paralardan muayyen bir 
miktarı özel idarelerce muayyen miktarını şu işe 
kullanacağım diye bir şey söylemek yerinde olur. 
Bayındırlık Bakanı ile Maliye Bakam bu hususta 
ne düşünüyorlar bizi aydınlatırlarsa memnun ka
lırız. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına (162) oy verilmiş, (162) 
kabul. Muamele tamamdır, tasarı Meclisimizce ka-

v bul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu ta

sarısına (160) oy verilmiş (160) kabul. Muamele 
tamamdır, tasarı'Meclisimizce kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu 
tasarısına (163) oy verilmiş (163) kabul. Mua
mele tamamdır, tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

. 196İ Ö : 3 
j İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe 
j Kanununa 162 rey verilmiş olup. 162 reyle ta-
I sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
j Sayın Baltacıoğlu Zeki. 
i BALTACIOĞLU ZEKİ — Pek muhterem ar-
j kadaşlarım; tasarının komisyonda görüşülmesi sı-
| rasında hazır bulundum Orada pek kıymetli Mali-
I ye ve Bayındırlık Vekillerinin izahatlarını dinle-
ı dim. Ancak biraz evvel konuşan Cahit Zamangil 

arkadaşımın temas ettiği notlarda ben de tatmin 
| edilmiş olmadığım için tasarının aleyhinde söz 

istemiş bulunuyorum. 
i Arkadaşlar; bu husus biraz evvel arız ve amîk 

izah edildi. Bu itibarla tekerrürlere düşmekten 
mümkün mertebe kaçınmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 1961 yılı bütçesinin 
umumi manzarasına baktığımızda elimizi köyden 
çeker gibi bir intiba belirmektedir. Böyle bir in
tibaın vatan sathına yayılması neticelerini izah 
edeceğim. Ben şahsan bu neticeler üzerinde endi
şe duymaktayım. Bu endişe Maliye Bakanlığı 
bütçesi münasebetiyle arz ettiğim gibi yeni ver
giler tahsilatının düşüklüğüne kadar gitmekte
dir. Arkadaşlar bugün Karayolları bütçesinde 
il ve köy yolları için ayrılmış bulunan 135 mil
yon liralık bir tahsisat ancak Karayolları İdare
sinin bugün elinde bulundurduğu malzeme park
larının • çalışır halde bulundurulması, personel 
masrafları ve 11 bin kilometre kadar tutan il 
yollarının yalnız bakımına bile kâfi değildir. 
Bir mütehassıs tarafından gönderilmiş bir lis
te var elimde bunun müfredatını okuyup vak
tinizi almak istemem. Fakat kendisine itimad-
ettiğim bu mütehassıs arkadaşın verdiği rakam
lara göre il ve köy yolları için ayrılmış bulunan 
makina ve personel ihtiyacına aidolan paralar 
bütçeye konulmuş olmasına rağmen yine bir 
fazlalık vardır. Benden evvel konuşan arkadaş
larımın da izah ettikleri gibi Bina ve Arazi ver
gilerinden % 30 unu özel idarelere bıraktığımıza 
göre bundan 60-70 milyon civarında bir para 
temin edilecektir ki, bunlar da il ve köy yol
larına tahsis edilecektir. Bu yüzden il ve köy 
yolları yapımı aksamamış olacaktır. Efendim, 
Bina ve Arazi tahsilatında her vilâyet aynı im
kâna sahip değildir. Bu hususta bir misal ve
receğim. Bu arada şunu da söylemek isterim ki, 
Sayın Kızıloğlu ben bunları söylerken belki 
kaşlarını çatacaktır. Bir misâl olarak memleke-

I tim olan Bolu'dan bahsedeceğim : Bolu.vilâye-
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tinin üçte ikisi ormanlık arazidir. Bu vilâyetin 
vergi nispeti Konya ve Adana'ya, nazaran çok 
azdır. Hele İstanbul'a nazaran hiç mesabesin
dedir. Yeni vergi artışları oldu, pek fakir ve 
ormanda yaşıyan köylü vatandaşlardan vergi
ler nasıl tahsil edilecektir? Ayrıca dün akşam 
kabul buyurulan bir kanunla memur ve ücret
lilerin maaşlarına zam yapıldı. İdare yapılan bu 
zammı nasıl karşılıyabilecektir? Bütün bunlar 
birbirine bağlı olan şeylerdir. Bu mevzu ile il
gili olarak Bütçe Komisyonunda yapılan müza
kerelerde Sayın Maliye Vekilinden yapmış ol
duğum ricaya kendileri de hak verdiler. Bu se
beple 1 milyon 200 bin liralık yapılmış olan ta
sarrufun böyle vilâyetlere tahsis edilmesini ve 
bu hususun bütçeye bir madde olarak ilâvesini 
teklif ettim. Fakat, teklifim kabul edilmedi. Bu 
1 milyon 200 bin lira başka yerlere sarf edile
cekmiş. Böylece söylemek isterim ki, Maliye 
Vekilimiz Bina ve Arazi vergilerine yapılmış 
olan zamlar dolayısiyle hususî idarelere il ve köy 
yollan için tahsisat bulamıyacaklarını kabul 
etmiş oluyorlar. Bütün arkadaşlarımız aynı fi
kirde olmalarına rağmen bütçe geldiği gibi çık
tı. Karayollarının köy ve il yollarını hususî ida
relere terk etmesi doğru değildir. Bu itibarla 
aleyhte söz almıştım. Ancak, bilmem doğru ise 
salahiyetli bir arkadaşımız il ve köy yolları 
için-yeni bir imkân hazırlanmakta olduğunu 
söylediler, bendeniz de sevindim. Haberin ta
hakkuk etmesini temenni ederim. 

Karayolları bütçesi münasebetiyle hatırıma 
gelen bir hususu kısaca arz edeceğim. Hepimiz
de yaygın bir kanaat vardır. Ben de o kanaati 
muhafaza ediyorum. Karayolları teşkilâtı mu
vaffak bir çalışma yapan teşkilâtlar arasında
dır. Ancak Türkiye'nin Ankara - İstanbul yolu 
vardır. Bu yolun 1948 ilâ 1949 senelerinde in
şasına .başlanmıştır. 1961 yılma geldiğimiz hal
de bu yol hâlâ bitmemiştir. Bitirileceğini de 
şüphe ediyorum. Yapılan yolların bir kısmı ta
mire muhtaç bir haldedir. Sayın Bakanımız bu 
yolların tamir sebepleri hakkında bize izahat 
verebilirler, sebeplerini açıklıyabilirler mi? Ka
rayollarının yurt- sathında bir çalışmaya başla
ması dolayısiyle yol şebekemizde ehemmiyetli 
olan ana şebekelerin diğerlerine nazaran ele alı
narak biran evvel bitirilmesi hususunda gayret 
sarf edilmesini rica ediyorum. (Alkışlar) 

1Ö6İ Ö : 3 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Avni 

Doğan. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 

DOĞAN AVNİ — Muhterem arkadaşlar, Kara
yollarına bilhassa il ve köy yolları üzerinde gös
terilmiş olan hassaiyete, aynı kuvvetle encümen 
de iştirak etmektedir. 

Bu mevzu ile ilgili olarak Maliye Vekilimiz
le uzun konuşmalardan sonra ve kendilerinin 
Hükümet olarak buldukları çare şu oldu : 

Mahallî idareler son Arazi ve Bina vergile
rinden terk edilen % 30 un 45 milyon lira ola
rak tahmin edilen bu seneki köy yollarına tef
rik edilecek kısıım Maliye Vekilinin Ha-zineden 
yardım yapılacağı teminatından ibarettir. Bu
nun dışında gerek Bayındırlık Bakanı arkada
şımız gerek Maliye Bakamı arkadaşımız mese
leyi hassasiyetle 'ele almaları neticesinde Dev
letin 'bâzı varidat temini yolunda iki 'bakan 
arasında bir mutabakata- varılmıştır. Maliye 
Vekili bu miktarı geçen akşam 15 milyon olarak 
ifade etti; tabiî Bayındırlık Bakanı 'arkadaşı
mız bu sahada müspet bir karara varmışsa izah 
edeceklerdir. Mahallî idareler üzerinde Devlet 
ne kadar idarî vesayet hakkım kullanırsa kul
lansın bu köy yollarının tam olarak deruhde 
edebileceğinden bendeniz 'şüpheliyim. Bu iti
barla sağlam bir esasa 'bağlanırsa, iyi bir neti
ce elde etmek her zaman mümkündür. Tahmin 
ederim bu 'hususta mühendis arkadaşlarımız da 
konuşacaklardır. Arkadaşlar köy yollarına yar
dım faslı tamamen ilhmal edilmiş gibi bir endî
şeye kapılmamak için Sayın Vekilimizin izahat 
vermesini diler hepinizi hürmetle s'elâmlarım. 
(Ba'kan izahat versin sesleri) 

BAŞKAN — Nihat Sargnıalp. 
SARttLNALP NİHAT — Muhterem arka

daşlar: 
Bayındırlık işlerinde maalesef şimdiye ka

dar 'beklenilen bir seviyede rasyonel bir çalış
maya girilememiştir. Bunun politik, sebepleri 
üzerinde durmadan teknik sebeplerden bir kıs
mını kısaca 'izah etmek ve bu sebeplerin bir an. 
evvel giderilmesini temenni etmek istiyoruz. 

Evvelâ şu noktayı bir kere daha tespit et
mek lâzımdır ki, bayındırlık işleri şahsa ve his
siyata tâbi olmıyan, her vasatta muayyen bir 
hesaba- ve kitaba • dayanan işlerdir. Bir şahsa 
göre 2 'kere 2 dört eder, ve fakat diğer bir şah-
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sa gör'e dörtten başka rakam eder denemezse, 
bayındırlık işleri de riyazi ve fizikî kanunlara 
tâbi olduğu için neticelerinin de başka başka 
yerlerde başka başka olmasına imkân yoktur. 
Elverir ki 2 ile diğer 2 yi çarpmak yani dört 
olmasını istediğimiz neticenin unsurlarını, yan
lış ve noksan intihabetmiş olmamak lâzımdır. 
Bizim millet olarak çektiğimiz ıstırap bu nok
tadadır. 

Misal olarak arz edeyim: Bir bina yapmak 
istiyoruz, temelini açıyor, duvarını örüyor, d e 
mirlerini koyuyor, betonunu döküyoruz. Fakat 
bir de bakıyoruz ki henüz çatıya varmadan bi
na çöküyor. Bütün emekler ve masraflar bedr*-
oluyor. Buna sebebep, 'binada kullandığımı? 
malzemenin tahlilini yaptırmamış ve ciment' 
veya diğer malzemenin istenen evsafta olvr-
olmadısrmı tesbit etmemiş olmamızdır. Demek 
ki bayındırlık işlerinin iyi netice vermesi ieir 
o işin bütün şartlarının tahakkuk etmesi şarttı f 

Baymdırlık Bakanlığının mu'htacolduğu şart
lardan zaman zaman mahrum kalmıştır. Bazar 
nara bulunamamış, bazan teknik personel ki 
fayet etmemiş, bazan da ve en fenası t e k n i k 
politik müdahaleler yapılmıştır. Her işe yenidor 
baslandıp-ı bir zamanda bayındırlık hizmetleri
ne kâfi miktarda para ve eleman bulunamama
sı ıstırabının giderildişn h i r devirde aşırı dere
cede partizan bir müdahale başlamış ve Ba
kanlığın çalışmaları tam semere verememiştir. 

Rma-iir» vamlmamıs veya yanlış yapılmış is
ler üzerinde, durmaktan- ziyade nelerin yn^ 1 

ması lâzımgeldiği üzerinde durmayı daha fay
dalı'buluyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı memleketin her t.'1 

rafında çeşitli işler yapmaktadır. Bunların ya 
amele ve usta çalıştırarak emanet yoliyle vev^ 
'mütaaiK'h'itlfvre vererek taahhüt yolivie yantrr 
maktadır. Her ikisinde de Bakanlık vatandaşa 
para bakımından karşıkarsıvadır. Amelesinden 
mütaahhidine kadar vatandaş emeğinin karşılı
ğını tam ve zamanında almak ister. Bu da •ev
velâ iki tarafın aynı hak ve vecibelere sahibol-
masiyle mümkündür. Bu sebeple Bakanlık, ki
fayetsiz kanunların ve tek taraflı mukavele ve 
şartnamelerin hukukî bağlantılarını derhal ıs
lattı etmelidir. 

ikincisi; günlük ve iğret i iş yapmak zihni
yetinden uzaklaşıp sağlam ve köklü iş yapma
yı şiar edinmelidir. Bunun için de her bölgeye 

uygun inşaat tiplerini tesbit etmeli ve meselâ 
Adana'da yapılan bir okul binasiyle Kars ' ta 
yapılan bir okul binasının tipinden ebadına ve 
malzemesinin cinsinden şekline kadar iklim 
şartlarını karşılayacak prensip ve metodlarl 
kabul etmelidir. Ve bilhassa işin çokluğu ve pa
ra yokluğu mazeretiyle üstünkörü iş yapmak
tan, bir işi bitirmeden diğer bir işe başlayarak 
ikisinden de istifade edilemez durumda kal
ması neticesini verecek zihniyetten uzaktaşma* 
sidir. 

Üçüncüsü; inşaatların yapılış sırasında kont
rol edilmesi ve yapılmakta olan bir hatâ veya 
anlıslığı inşaat esnasmda önlemelidir. îş bit

tikten sonra inşaatın bünyesi içindeki bir hatayı 
.iu/eıtmeK ÇOK guç ve masraflı olduğu gibi ba-
:an da imkânsız olmaktadır. 

Dördüncüsü; Bay ndırlık Bakanlığı intizam
lı ve her sene artan bir tempo ile inkişaf etmesi 
-âzımgelen hizmetlerin devamını temin edecek 
şartların bilhassa paranın temininde, mutava-
atkâr olmaktan ziyade cesaretle hareket etmeli
dir. Aksi takdirde kötü neticelerle karşıianıla-
.ağı bedihidir. 

Bu konudaki misâli müsaadenizle biraz geniş 
tutacağım. 

î l ve köy yolları hakkındaki misâlimi izah 
edebilmek için birraz malûmat arz edeceğim. 
1950 senesinin ikinci ayında yürürlüğe giren Ka
rayolları Genel Müdürlüğü kanuniyle, yollar 
iki kategoriye ayrılmış, birisine Devlet yolları, 
diğerine il ve köy yolları denmiştir. Bu kanun
la Devlet yollarını yapmak ve bakıma tâbi tut
mak işi Karayolları Genel Müdürlüğüne, il ve 
köy yolları yapım ve bakımı da Bayındırlık Mü
dürlüklerine bırakılmıştır. 

Başlangıçta 23 bin kilometrelik Devlet yolla-
£•1111*1, 27 bin kilometre ü ve 150 bin kilometre 
köy yollarının yapımı 9 senelik bir progra
ma bağlanmıştır. 

Devlet yollarının yapımı ve bakım1 masraf-
arı genel bütçeden karşılanmaktadır. İl ve köy 

yollarının aynı cins masraflarının bir kısmı 
özel idarelerden bir kısmı yine genel bütçeden 
temin edilmektedir. 

27 bin kilometre il ve 150 bjn kilometre köy 
yolu üzerinde verimli bir çalışmaya Bayındrlık 
müdürlüklerinin elemanları, makinalarm ve ka
nunî mevzuatı kifayet etmeyince, son yıllarda 
bâzı il yollarının yapım ve bakımı, Karayolları 

399 — 



B : 5 24.! 
Genel Müdürlüğü eliyle yapılması kararlaştırıl
mıştır. Bu şekilde Karayolları Genel Müdürlü
ğü eliyle yapılan ve bakıma tâbi tutulan il yol
larının uzunluğu (10 174) kilometredir. Kara
yolları Genel Müdürlüğü Baymd rlık Müdürlük
lerine ait yaptığı bu işlerin parasını bütçede 
il ve koy yollarına ayrılan 781/70 fasıldaki pa
radan almaktadır. îi ve köy yollarının. % 80 
nini yapmak zorunda olan Bayındırlık müdür
lüklerinin teknik, kontrolünü ve yardımını yine 
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir 
başkanl k eliyle yapmaktadır. Bu başkanlık il 
ve köy yollarının inşasını daha rasyonel bir ça
lışmaya tâbi tutmak için Bayındırlık müdür
lüklerinde oldukça ehemmiyetli bir inşaat ma-
kina parkı meydana getirmiştir. Bu makinala-
rın miktarı (2 561) adeddir. Makinaların ta
mir ve revizyonları için Bayındırlık müdürlük
lerinde 40 tan fazla atelye kurulmuştur. Bu ma-
kinalarda ve atelyelerde daimî çalışan şoför, 
operatör, usta gibi personel miktarı (4 268) 
dir. Bunlara verilen senelik para miktarı ise 
(35 391 29'2) lirad r. 

Bu makinalar, yeniden her sene 3 - 4 bin 
kilometre yol yapacak, ve yapılan yolların bakı
mını temin edecek kudrettedirler. O halde mev-
cudolan bu makinalara her sene olduğu gibi 
bu sene de iş yaptırmak istiyorsak - ki bunun 
aksini düşünmek yani iş yaptırmayarak makina-
ları âtıl bırakmak kimsenin hatırından geçmez -
Evet eğer bu makinalara iş yaptırmak istiyorsak 
bunların senelik akar yakıtı için (42 826 260) 
çimento, demir, kereste gibi inşaat malzeme
si için (23 450 000) lirayı ve yukarda bahsetti
ğimiz personel parası olan 35 küsur milyon lira 
ki ceman (101 667 555,96) lirayı ayırmak mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi bu maksatla bütçenin (781/70) fasıl 
ve maddesine konan paraya bakalım. Bu pa
ra (130) milyon lira olarak gözükmektedir. 
Halbuki bu 130 milyon liranın içinde, madde
nin 1, 2, 3, 4 fıkralarındaki ceman (110) milyon 
lirası yukarda izah ettiğim sebeple Karayol
ları Genel Müdürlüğüne ve borçlara verilecek
tir. Geriye Bayındırlık Müdürlüklerine (20) 
milyon lira kalmaktadır. Bu paraya ilâveten Ara
zi ve Bina Vergisinin özel idarelere temin ede
ceği tahmin edilen (45) milyon lirayı da ilâve 
ettiğimiz takdirde bu sene bayındırlık mü
dürlüklerine il ve köy yollarının yapım ve ba-
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kimi için (65) milyon lira ayrılmış oluyor de
mektir. Evvelâ bu 45 milyon liranın, iş mev
simi olan yaz aylarında temin edileceğini zan
netmiyoruz. Saniyen özel idareler para bakı
mından çok fakirdirler. Hele küçük illerin me
murlarına dahi verecek paraları yoktur. Bu 
(45) milyon liranın hepsini veya mühim bir 
kısmını bayındırlık müdürlüklerine vermeleri 
bu bakımdan mümkün değildir. Bu paranın 
hepsini verebileceklerini kabul etsek bile ba
yındırlık müdürlüklerinin ( 3 - 4 000) kilomet
re yeniden yol yapmasının ve evvelce yapılan 
(12 833) kilometrelik yolun bakımını sağla
masının imkânı yoktur. 

Bu takdirde bayındırlık müdürlükleri ma
kinaların hemen hemen yarısını çalıştırmamak 
ve makina personelinin yarısını da işten çı
karmak durumuna düşeceklerdir. Boş kalan 
makinalarınm iş gücü zayiatı yanında bunla
rın paslanmasını ve işinden çıkarılan yevmi
yeli personelin, îş Kanunu gereğince tazminat
larının verilmesini de hesaba katmak lâzımdır. 
Ne kaldı ki işinden çıkarılan personelin kendi
lerine iş buluncaya kadar aileleriyle çekecek
leri ıstırap da ayrıca dikkati çekecek mahiyet
tedir. Diğer taraftan ileride bu makinaların 
çalıştırılmaları için para imkânı bulunursa ye
niden personel yetiştirmek de güç olacaktır. 

Bakımı yapılamıyan yolların bozulmasından 
evvelce yapılan yolların ikmal edilemeyip hiz
mete girememelerinden ötürü husule gelen za
rarı da nazara almak lâzımdır. Görülüyor ki, 
Bayındırlık Bakanlığı işleri gittikçe artan- bir 
enerji ve daimilik ister. Bir sene kâfi miktar
da para tahsis edilir., makina parkları kurulur, 
ata! yelere iş yerlerine ertesi sene para az ve
rilir bu iş güçleri âtıl kalır ve zarara girilirse 
bu yer rasyonel çalışma değildir. Ve memleKet 
menfaatine uygun olmasa gerektir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde de 
aynı misali köy içme sularında ve diğer işlerin
de de almak mümkündür. Hattâ Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün diğer işlerinde yapı işlerin
de, demiryolları inşaatinda ve limanlarda da bu 
misalleri bol bol alabiliriz. 

Şimdi müsaade ederseniz sırası gelmişken 
mühim bir noktayı da burada işaret etmek is
terim. Muhterem arkadaşlar; memleketimizde 
bir inşaat ame'lesi, ustası ve mütaahhidi zümre-

' leri vardı.'. Bunlardan amele ve ustaların % 70 
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gibi mühim bir kısmı yazın inşaatlarda çalışır, 
kışın köylerine ve kasabalarına dönerek geçim
lerini yazın aldıkları .para ile temin etmeye ça
lışırlar. Bilhassa Doğu Karadeniz halkının ge
çimi hemen hemen bu şekildedir. inkılâp dola-
yısiyle 1960 yılında zaruri olarak işlerin mü
him bir kısmı durmuş ve bu sebeple amele ve 
ustalar, her sene son baharda avdet ettikleri 
köylerine yaz başlarında, parasız olarak gitmek 
zorunda kalmışlardır. Bir seneye yakın zamanı 
çok güç şartlarla ailesiyle geçiren bu vatandaş
lar 1961 yılının iş mevsiminde mutlaka çalış
mak ve para kazanmak zorundadırlar. Parasız 
geçen bir senelik müddet zarfında esnaf ve tüc
cara da borçlanmışlardır. Bunları da ödemek 
mecburiyetindedirler. Hal böyle olunca 1961 yı
lının bol bir iş yılı olması zaruridir. Hem öyle 
bir bol iş yılı ki, bu işler mahdut insanın çalı
şacağı makinalı işlerden ziyade memleketin her 
tarafında ve köylünün yapabileceği yani para 
kazanabileceği işlerden olmalıdır. Bu da en iyi 
bir şekilde okulu, köy suyu, köy yolu inşaatla
rıdır. Köy okulu inşaatlarının bu sene tatmin
kâr olacağı anlaşılıyor, fakat bu da kâfi değil
dir. Köy yolu, köy suları inşaatlarının da ya
pılması lâzımdır. Bu işlerin yapılmaması halin
de bu gibi vatandaşların ve ailelerinin yaşama 
kudretlerinin tükeneceğine dikkatinizi çekmek 
isterim. Asıl mesele buradadır. 

Şimdi müsaade buyurursanız tafsilâta gir
meden bayındırlık işlerimizde bâzı esaslı nokta
lara daha temas edeceğim. Bayındırlık Bakan
lığı bilhassa karayol, demiryol, liman hattâ bi
na işlerinde memleketin ihtiyacını göz önünde 
tutarak bunları ehemmiyet sırasına kovması ve 
koordine etmesi lâzımdır. Meselâ demiryolları
nı ele alalım. Haritaya bakılırsa 7 bin küsur 
kilometrelik demiryol şebekemizin hiçte iktisa
dî bir şebeke olmadığı görülür. Meselâ: Sulu-
cak - Tosya - Amasya arasında yapılacak bir 
demiryolu Ankara - Samsun yolunu 350 kilo-, 
metre ve Karabük'e nakledilen Divriği demir 

cevherinin yolunu 120 kilometre kısaltacak
tır. .Sağlıyacağı kâr ve zaman dikkati çekecek 
kadar büyüktür. Bu gibi misalleri çoğaltmak 
mümkündür. Vaktin darlığı yüzünden temas et
miyoruz. 

öteyandan Karayolları şebekesi de kifayet
sizdir. Evvelâ ehemmiyetle bir noktavı işaret 
edeceğim. Kanaatimce bir memlekette yapıla
cak aynı iş ve meselâ yol inşaatının iki ayrı 
Devlet teşkilâtiyle yapılması bilhassa bizim 
memleket için yanlıştır. Ve çok zararlıdır. Yol
ları, Devlet ve il yolları diye ikiye ayırıyo
ruz. Devlet yollarını, imkânları oldukça mevcut 
bir teşekküle yani Karayolları Genel Müdürlü
ğüne bırakıyoruz. îl yollarını bin bir zammet 
içinde bulunan özel idarelere bırakıyoruz. Ge
rek teknik bakımdan gerek idarî bakımdan bu 
doğru olmasa gerektir. Memleket yollarının 
inşaatının ve bakımının tek bir elde yani Kara
yolları Genel Müdürlüğünde toplanma zamanı 
gelmiştir. Hattâ geçmiştir de, 

Diğer taraftan 12 sene evvel yapılan karayol 
şebekesi de bugün kifayetsiz durumdadır. Bu 
yol şebekesini yeniden gözden geçirmek ve tes-
bitinde yalnız Bayındırlık Bakanlığının değil 
bilhassa Millî Savunma, Ulaştırtna ve diğer ba
kanlıkların mütalâalarını almaik ve bilhassa. 
Plânlama Dairesinin görüşlerini nazara almak 
zaruridir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işlerine 
de kısa bir göz atmak istiyoruz. Bu genel mü
dürlüğe ayrılan para da katiyen yetmiyecektir. 
Genel Müdürlüğün hizmetlerinin memleket için 
ne kadar faydalı olduğunu söylemeye hacet yok
tur. Bu genel Müdürlük de başladığı işleri bi
tirmeye ve yaptıklarını idame ettirmeye mec
burdur. Halbuki bu seneki paranın bu iki ci
heti de tiemin etmekten uzak olduğu işaret et
mek isteriz. 

Aşağıdaki bâzı rakamlar bu görüşümüze se-
bebolmaiktadırlar. 
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Meselâ 

1. 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 

İstimlâk için 
Büyük su işleri için 
Mevcutların ıslahı için 
Münferit su işleri 
İşletme ve ba'kım için 
Köy içme suları 

95 
259 

5 
60 
36 
85 

540 684 

milyon 
» 
» 
» 
» 
> 

lâzımken 
* » 

» 
» 
» 
*. 

55 milyon ayrılmış 
219 » » 

hiç verilmemiş 
30 milyon ayrılmış 
15 :» » 
25 » » 

344 159 
(Geçen sene 129 milyon
ken kesilmiş 54 milyon 
kalmış.) 

Görülüyor ki ceman birkaç kalem işe 540 
milyon lâzımken 344 milyon yani 196 milyon 
lira noksan tahsis yapılmıştır. DSÎ Genel Mü
dürlüğü, yatırım bütçesi olan (542) milyon li
ra ile teşkilâtını ayakta tutabilirse büyük bir 
muvaffakiyettir. 

Köy sularından yukarda bir nebze bahset
miştim. Şü malûmatı da iljâve etmek yerinde 
olacaktır. s Halen (28 398) köyde içme suyu 
yoktur. (20) senelik bir programla bütün köy
lere içme suyu getirilebilir. Bunun için de her 
sene takriben (200 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Halbuki bu sene (125) milyon lira ayrılmıştır. 
Gelecek senelerde de bu senelki gibi kifayetsiz 
tahsisat konursa köylerimizin içme suyuna ka
vuşmaları için 150 - 200 sene beklememiz icab-
edecektir. * 

Bayındırlık işlerinin ve bilhassa i^ ve köy 
yolları ve köy içme sularının bu sene çok kısır 
şekilde ele almışının pisikolojik tesirini, tah
min ederim ki, diğer «ayın arkadaşlar ele ala
caklardır. Ben yalnız bu noktayı işaret etmek
le sözlerimi bitireceğim. 

Kanaatimce Bayındırlık Bakanlığına ayrı
lan tahsisatın kifayetsizliği daha il!k aylarda 
kendisini gösterecek ve belki de sayın Maliye 
Bakanlığı ilk dört ay sonunda yapacağı bütçe 
kontrolunda bu acı hakikatle yüz yüze gelerek 
ve Bayındırlık Bakanlığının tahsisatına ilâve 
çarelerini kendisi arryacaktır. Sözlerimi biti
rirken cansipârane çalıştıklarına şahidolduğum 
meslektaşlarıma şükran ve muvaffakiyet dilek
lerimi sunarım. (Alkışlar) Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Söz Sayın Maliye Bakanının
dır. 

MALİYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 
Muhterem arkadaşlar, müzakeresi yapılmakta 

olan Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin sadece 
bir noktası hakkında kıymetli vakitlerinizi ala
cağım. O da, Devletin yol plânı dışında kalan 
ve özel idarelerin geliri ile, vilâyetlerin Nafıa 
teşkilatlarınca yapmaları düşünülen il ve. köy 
yollarına Devlet bütçesinden yapılmakta olan 
yardım mevzuudur. 

Bıı yılki bütçede, bidayette bu mevzu için 
bir tahsis yapılmamıştı. Sebebi şu. Bina ve 
Arazi vergilerinde derpiş edilen artıştır. Bina 
ve Arazi vergilerinden alman paralar özel ida
relerce toplanacak, bunun % 30 u il ve köy 
yollarına sarf edilmek üzere vilâyet emrine ve
rilecektir. % 30 ların yıllık portesi 90 milyon 
lira tahmin edilmektedir. Umumî bütçeden ya
pılan yardımla birlikte 103 milyon liraya yük
selen bu tahsisatın vilâyetin il ve köy yolları
nın hususi bir yardıma ihtiyacı olacağı düşü
nülmemişti. 

Bütçenin, Bütçe Komisyonunda tetkiki sıra
sında, bir hususi cihet Hükümetin dikkat na
zarına sunuldu. O da bir kısım vilâyetlerin 
Bina ve Arazi vergilerinden çok istifade etme
lerine mukabil, bir kısım vilâyetlerin imkân
sızlığı yüzünden, bu vergiden fazla bir gelir 
sağhyamıyaeağı düşünülmüş, çok vergi geliri ola*n 
illerin müşkülâta uğramayacakları göz önüne 
alınmıştır. Fakat bâzı vilâyetlerin geçen yıl 
ölçüsünde halen devam eden müşkülâtın çeke
bileceği noktası oldu. Bilhassa Hükümetçe zi-
raati cüzi olan vilâyetler için mevzuubahsolan 
bu müşkülâtı yenmek için Hükümetiniz bir ted
bir düşünmek mecburiyetini hissetti. Dün ak
şamki konuşmamda da ifade ettiğim gibi Hükü
metiniz bu mevzuda bütçede muvazeneyi ka
tiyen bozmıyacak bir ufak imkâmn meydana 
gelmesini temin etmiş bulunuyor. Bu da vergi 
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'cezaları, teehhür* zamları gibi cezalardan nor- I 
mal olarak bütçede yapılması derpiş edilen 20 I 
milyon liralık tahsilatın bugün getirilen bir I 
kanunla bu yıl 15 milyon civarında bir artış I 

ı I 
göstereceğinin temin edilmiş olmasıdır Bu I 
eezaların beş yılda beş eşit taksitte ödenmesi I 
kabul edilmektedir. Bunun yanında Hükümeti- I 
niz mükellef vatandaşlarımıza diğer bir im- I 
kân daha vermektedir. Bu da'vatandaşlarımız I 
birinci ̂ taksiti beklemeden malî yılın ilk dört ayın- I 
da cezalarının % 30 unu öderse geri kalan % I 
70 ini sildirmek imkânı verilmektedir. 8 ayda 1 
!% 40 mı öderse geri kalan % 60 ı terkin edil- I 
inektedir. Bu böyle kabul edilmekle vergi mü
kellefi vatandaşlara söz konusu cezalardan ufak 
bir fedakârlıkla kurtulmaları imkânları bahse
dilmektedir. Bu imkândan birçok vatandaşların I 
istifade edeceklerini tahmin ediyorum. Bu 
yoldan elde edilecek paraların il ve köy yolla
rına verilmesi için özel idarelere tahsis edilmek 
üzere Karayolları Bütçesine konulmasını teklif I 
ediyoruz. Vilâyetlere makina parkları sağlı-
yacak bir kanun tasarısının zannediyorum ya
rın Maliye ve Bütçe komisyonlarından geçtik
ten sonra Yüksek Heyetinize gelmesi mümkün 
olacaktır. Bu şekilde 15 milyon liralık bir artış 
olacağı derpiş etmiş bulunuyoruz, işte bu artış 
tutarını Karayollarına ilâve edeceğiz. Zannedi
yorum ki, sizler de böyle bir tahsisat fazlası ola
bileceğine kanaat getiriyorsunuz. (Alkışlar). 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz Sayın Bayındırlık Bakara

nındır. 
BAYINDIRLIK BAKANI GÖKDÜĞAN 

MUKBlL — Ben de Maliye Bakanı gibi izahat 
verecektim. 

OTAN HÜSEYİN — Sizin mütalâanız nedir, 
onu öğrenelim1?. 

BAYINDIRLIK BAKANI GÖKDOĞAN 
MITKBtL — Mütalâamız müşterektir. 

BAŞKAN — Sayın Serim Etbem, 
SERlM ETHEM — Muhterem arkadaşlarım, 

gecenin bu geç saatinde sabrınızı suiistimal et
meden konuşmaya çalışacağım. j 

Son zamanlarda, Türkiye'de en çok telâffuz 
edilen kelimelerden birisi barajdır. Bu barajlar 
üzerinde o kadar çok konuşuluyor ki, vatanın en 
ücra köşesindeki vatandaş bile barajın JIQ oldu- j 
ğunu blüyör. | 
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Barajlardan bâzılarının ilk keşfi yapılıyor, 

meselâ 470 bin lira. Bakıyorsunuz, bittiği zaman 
maliyeti milyonlara yükselmiş. Geçen devirde, 
baraj şantiyeleri partizanlarla dolmuştu. Suiisti
maller yapılıyor, maliyetine ihale edilen baraj
ların muayyen kârı yükseltilmek suretiyle mali
yeti artıyor, o da hayat pahalılığına tesir edi
yor. Bu söylediklerim, 27 Mayıstan önceki dev
rin hikâyesidir. 

Düşük iktidar, baraj kelimesini propaganda 
bayrağı yapmıştı. Ve onum için inkılâp Hükü
metinin bu yatırımları yeniden rasyonalizasyona 
tâbi tutmasına sebebolmuştur. Rasyonel iktisa
dın tekniğin ışığından uzak bir sürü yatırımları 
kötürüm yapmıştır, arkadaşlar. Barajlarımız bu 
halleriyle bizim hem dertlerimiz hem de ümidi-
mizdir. Çünkü, yüz milyonlar sarf ederek mey
dana getirdiğimiz, bu eserleri müstahase halinde 
bırakamayız. Bu sonra bizim bütün ümitlerimizi 
kökünden sarsabilir. Bu seneki bütçe 566 küsur 
milyon lira olduğuna ve bunun 538 küsur mil
yonu yatııım olduğuna göre vekâletin bu baraj
lar üzerine dikkatle eğileceğini zannediyorum. 

'Bu arada bir şey öğrenmek isterim; son za
manlarda moda olan bir kelime var. Bunun adı 
erozyondur. Erozyonla barajlar seneler sonra 
dolma tehlikesinde. Ankara Barajı da böyle dol
muş'. Acaba Bakanlık yapacağı barajlar için bu 
hususu dikkate alarak bunların dalmaması için 
fennî tedbirleri almakta mıdır? 

İkincisi barajlardan sulama işi çok mühim
dir. Görüyoruz M, arazinin meyli hesabedilmezse 
su birikiyor, toprak çorak oluyor. Bu Mısır'ın 
başında. Nil Vadisinin en zengin toprakları bu
gün bu tehlikeyle başbaşa. Toprak akim kalmış, 
su birikmiştir. Vekâlet icabeden tedbirleri al
makta mıdır?.. Meselâ, Seyhan Barajının 60 ki
lometre olan kısmının denize nazaran irtifaı çok 
azdır. Bu durumda gerekli tedbir düşünülmekte 
midir? Keza, Aksu tesisleri hakkında Bayındırlık 
Bakanlığı gereken tertipleri alarak aynı zaman
da yardım hususunda ve teknik sulama hakkın-

' da bilgi vermelerini rica ediyorum. 
Yine bir sorum var; May Barajında suyun 

kesildiği, çekildiği gibi rivayetler vardır. Bunlar 
ne dereceye kadar doğrudur? 

Feyyaz Koksal arkadaşımız da temas etti, 
izmir'den, Fethiye'ye dünyanın en güzel turis
tik yerlerine sahibiz. Fakat bu arada otobüs geçe
bilecek yol yoktur. Ayrıca bu bölgenin istanbul 'a,, 
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Ankara, İzmir'e turistik yollarla bağlanması da 
gerekir. 

Son olarak şunu söyliyeceğim; düşük iktida
rın ileri gelenleri on sene yaptıklarının hesabını 
Yassıada'da vermektedirler. Yalnız, bunların 
kuyruklarının yaptıkları, hâlâ inşaat şantiyele
rinde dosyalarda durmaktadır. Şantiyelere gele
cek adl|yeımiz, bunların üzerinde ışık tutacak, 
iyi, doğru olanı yapacak, Türk Milletine haki
katleri göstereecktir. Teşekkür ederim, saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Sayın tmadettin Elmas, 
ELMAS IMADETTİN — Benden önce ko

nuşan meslekdaşlarım, ve Sayın Nihat Sargın-
alp'm konuşmasının başında söylediği sözleri ala
rak ben de söze başlıyacağım. Dediler ki, «Evve
lâ kendi bünyemiz içinde bir revizyon yapmamız 
lâzımdır.» Ben de, başka bir yönden meseleyi ele 
alacağım, konu üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar, hepinizin malûmudur ki, mühen
disleri yetiştiren mekteplerde ayrı ayrı kollar 
vardır. Yol kolu, demiryolları kolu, su kolu, 
yapı kolu, ve sair. Bayındırlık Bakanlığında 
veya diğer bakanlıkların inşaat dairelerinde hiç
bir zaman bir mühendise, işe alırken, hangi şu
beden mezun oldun, diye sorulmaz. Bende mü
racaat ettim, bana da sormadılar. Su kolunu bi
tiren bir arkadaş karayollarına müracaat eder, 
alınır. İhtisası su bölümü olduğu halde, Kara
yollarında çalışır, gider. Aradan bir sene iki sene 
geçer. Ondan sonra yapı işleri dairesinde daha 
yüksek yevmiye bulur, buraya geçer. Burada da 
ihtisası olmadığı halde senelerce çalışır. Binaen
aleyh, evvelâ biz kendi bünyemizde mutlaka bir 
revizyona tâbi Artmamız, bir esas koymamız şart
tır. Ve bunun için de ben evvelâ doğrudan doğ
ruya bizim meslekimizle direkt olarak ilgili olan 
Bayındırlık Bakanlığının bu yola girmesini ve 
Bakanımızın bu yolda teminat vermesini rica ve 
arzu ederim. 

Arkadaşlarım; bunu bu şekilde izah ederken 
ben bir noktaya temas edeceğim; 'aynı kolda 
olanlar dahi yine ayrı ayrı ihtisası icabettiren 
tâli kollara ayrılır. Meselâ, yapılar dedim. Nor
mal bir bina vardır. Tiyatro binası var, sinema 
binası var, hastane binası var; PTT binası var, 
bunların hepsinin ayrı ayrı hususiyeti var. Yapı 
'bölümünden mezun bir arkadaş, mühendis arka
daş PTT İdaresinin inşaat dairesine girmişse, 
Devletin her dairesinde o sene mezun olan arka-
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daşlar için yevmiye ve ücretler ayrı ise PTT de 
çalışırken idarenin bütün hususiyetini öğrenerek 
ihtisasını bu yolda derinleştirir. Ama, dediğim 
gibi ücretler ayrı olursa. 

İkinci bir nokta; yine ihtisasla ilgili; birçok 
bakanlıklarda ve teknik ihtisası gerektiren 
daireler, makamlar, kadrolar vardır. Fakat 
sakıt iktidar zamanında politik sebeplerle bu 
yerlere tekniğin gerektirdiği formasyondan çok 
uzak kimseler gelmiş, oturtulmuştur. Bun
lar halen de buralarda vardır. Bu yerlere, bu 
teknik makamlara o teknik makamın gerektir
diği formasyonu haiz mühendis arkadaşların 
gelmesi şarttır. Millî İnkılâp Hükümeti, bu 
memleketin kalkınmasında ihtisasa büyük 
önem ve değer vermek suretiyle, ilim ve ihti
sası ön plânda mütalâa etmek suretiyle ancak 
bu eskilde.bir kalkınmayı ana prensip olarak 
kabul ettiğine göre bu işin mutlaka düzenlen
mesi şarttır. Bunun için de benim Hükümetten 
yalnız Bayındırlık Bakandığmdan değil, istir
hamım bu durumda bulunan müesseselerin 
ayıklanması ve ilgili yerlere gerekli teknik ele
manların getirilmesinden ibarettir. 

Üçüncü nokta. Arkadaşlar, bizde maliyet
ler yüksek olur. Bunun birçok sebepleri var
dır. Bir tanesi, etüd proje hazırlanırken lü
zumlu dikkat sarf edilmez, ehemmiyet veril
mez, masraftan kaçınılır, hakikî maliyet bu
lunmaz. Alelacele, politik sebeplerle bir keşif 
hazırlanır, 500 bin liraya keşfi yapılır, ihaleye 
çıkarılır, 5 milyon • liraya bitirilir. Bu yüz
den maliyetler tenkid edilir. Ama, bunun se
bebi muhteliftir. 

İkinci bir sebep de var. Antidemokratik ka
nunlar meyanmda sayılması mümkün olan ve 
mutlaka düzeltilmesi lâzımgelen, Muhasebei 
Umumiye Kanunu, ile, 2490 sayılı İhale Kanu
nu, mukavelelere eklenen tip mukavele ve Na
fıa şartnameleri. Bunlar teker teker elden ge
çirilmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi gerekli 
olan mevzuattır. 

Meselâ bir mütaahhide iş ihale edilir. M.ü-
taahhide demir, çimento ve sair ihtiya-çları za
manında tahsis edilmez. Üç sene, beş sene iş 
gecikir. Mütaahhidin' bir hakkı vardır, o da 
müddeti * uzatma hakkı. Fiyat farkı istemeye 
hakkı yoktur. 
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Bu takdirde mütaahhit ne yapacak? Fiyat- ı 

lar 5 misli artsa bile, fiyat farkı istemiyecek-
Bu teşkilâtta kontrol mühendisi olarak, mü
taahhit olarak çalıştım, bilirim. Mütaahhit za
rarını kapatmak için başka çareler düşünür. 
İdareyi ikna eder, binanın dışına yapacağı 
B T B (betebe) den vazgeçer, daha ucuz bir 
malzeme ile sıvayı yapar, zarardan koru
nur. Ondan sonra d*, karar alır. BTB fiyatı 
rengine göre yüz lira ile üç yüz lira arasında j 
değişir. Üç yüz liralık rengi kabul ettirmişse 
bin metre kare dış sıvası olan ufak bir bina- J 
da üç yüz liradan 300 bin lira fiyat artar, işte 
fiyatların artmasına sebebolan unsurlardan en 
mühimmi budur. Ama ihale dosyasına ekli şart
nameleri demokratik bir şekilde düzeltir, mü-
taahhidine idarenin yarattığı sebeplerden do
layı işini geciktirirsek temdidi müddet vermek
le* beraber fiyatlarda fark olmuşsa ve bu far
kı ona tanırsak üstelik millî bünyemizi ke
miren lüks ve süsten vazgeçip sadeliğe rücu 
edersek fiyatların yükselmesi önlenmiş olur 
zannederim. 

Köy ve il yollarına gelince; arkadaşlarım; 
Sayın Maliye Vekilimiz der ki, Devlet bütçele
rine koyduğumuz tahsisatla biz köylüye bâzı 
hizmetleri götürüyoruz ve onlara hizmet edi
yoruz, diyorlar. Sağlık hizmeti, eğitim hiz
meti, ziraî sahada yardım hizmeti bunların 
hepsi evvelâ yol dâvasının halline bağlıdır. Bu 
hizmetleri köylüye götürmek için evvelâ yo
lunun yapılmış olması şarttır arkadaşlar. Bir 
köyde Ziraat Vekâletinin yardımı ile ziraî istih
sal arttı, fakat yolu yoksa bu köyün 'buradaki 
fazla istihsali pazara ne ile getirecek ne ile ulaş
tıracağız arkadaşlar? Bunun için mutlaka evvelâ 
köyün yolumun yapılmasının şart olduğu kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım köy ve il yolları için 
bütçeye mutlaka para konulması hususunda mü
him bir selbep daha var; 

Aşağı - yukarı 250 ilâ 300 milyon liralık park 
mevcuttur. Bunlara bu kadar para yatırılmıştır. 
Üstelik 30 ilden fazla merkezde de atelyeler ku
rulmuştur. Bütün bu yatırımlar yapılmış hazır 
kuvvet halinde bulunmaktadır. Bu potansiyele 
biz bütçede para ayırmazsak bütün bunlar bir ye
re hapsedilmiş, terk edilmiş durumda kalacak
lardır. Bu bakımdan, bu millî menfaat karşısında 
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Karayollarına Sayın Maliye Bakanımızın buyur
dukları gibi 15 milyon lira değil asgari 40 - 45 
milyon lira ayırmak, yatırmak kabildir. Sayın 
Bakanımızdan Allah rızası için rica ederim, bu 
15 milyonu 40 - 45 milyona çıkarsınlar. 9 milyar
lık bir bütçede bu rakamın lâfı olmaz. Kendi tâ
birleri ile söylüyorum, 460 milyon liranın 8 mil
yarlık bir bütçe içinde, lâfı olmaz, diye buyurdu
lar. 450 - 460 milyonun lâfı olmaz da, 45 milyo
nun hiç lâfı olur mu? 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas edeceğim. 
Köy içme suları için 1960 senesinde 129 milyon 
lira ayrılmıştı. Bu sene 25 milyon lira ayrılmış, 
Devlet bütçesinden. 1960 ile 1961 in farla nakıs 
olarak 104 milyon lira. 1961 bütçesi 1960 büt
çesine nazaran 344 milyon lira eksik, köy yolla
rı ve içme suları için geçen yıl ayrılan paraya na<-
zaran. Şimdi, bu 344 milyon'liranın 244 milyon li
rası malzemeye sarf edilir, hiç olmazsa 100 milyon 
lirası, bu işlerde çalışacak köylünün cebine, eme
ği karşılığında girerdi. Köylü şimdi (bundan 
mahrumdur. Bu dâvayı bugün 25 milyon lira ile 
halle çalışıyoruz. Bugünkü Millî İnkılâp ruhu
na karşı bu hareket bence bir cinayettir. 

Arkadaşlar, sözlerimi şu şekilde bitirmek is
tiyorum. Sayın Maliye Bakanı, «bütçe konuşma
larında bütün arkadaşlar müttefikan sözlerinin 
sonumda, ancak, kelimesini kullanıyorlar.» diyor. 
Bu söze takılıyor. O ancak, kelimesinden şikâyet
çi, ben de, gayet samimî olarak ifade edeyim ki, 
Sayın Maliye Bakanının, «üzerinde hassasiyetle 
duruyoruz.» cümlesinden şikâyetçiyim. Ben köy
lüye, vatandaşa, «Hükümet bu mesele üzerinde 
hassasiyetle duruyor.» diyebilir miyim, dersem 
onları ikna edebilir miyim? Sözün kısası, şu 45 
milyon lirayı halledelim, arkadaşlar^ Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çini Rifat. 
ÇÎNÎ RIFAT — Sayın Bakan Bütçe Komis

yonundaki konuşmalarında şöyle ifade ettiler; 
bütçe tanzimlerinde ihtiyaçtan fazla talep teamül 
haline gelmiştir. Her rakam en samimî şekilde tak
dim edilmiştir. Eğer bütçe görüşmelerini vekâ
letlerin imtihanı olarak kabul edersek vekili
miz kusura bakmasınlar profesör olmasına rağ
men sınıfta kalır. Karayollarının 61 nci kanun ta
sarısında umumi indirme 67 636 160 liradır. Bu
nun yalnız bir kalemle vilâyet ve köy yolları ya
pımı kaleminde 95 506 160 liralık bir eksilme var
dır. Demek ki, Karayollarında en az nazarı itiba
ra alınacak nokta il ve köy yollarıdır. Teknik 
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bakımdan muhterem arkadaşımız Nihat Bey çok 
güzel ifade ettiler. Ben yalnız illerin ve hususi 
muhasebelerin durumlarını rakamlarla izah ede
ceğim. 1960 da huususi muhasebeler köy yolları 
için para ayırıyor. Hangi vilâyetlere ne kadar 
ayırmışlar; merak ettim; Karayollarına gittim, 
bâzı rakamlar aldım, onları arz ediyorum; 

Hakkaki 13 980 ayırmış, Karayollarına yar
dım olarak 700 bin almış. 

Adıyaman 30 346 'ayırmış, Karayollarına yar
dım olarak 500 bin almış. 

Kütahya 112 878 ayırmış, Karayollarına yar
dım olarak 600 bin almış. 

Manisa 189 924 ayırmış, Karayollarına yar
dım 700 bin almış. 

Demek ki Hususi Muhasebeden kendilerine 
ayrılan paralar 189 924 lira ayırmış, 800 bin li
ra alınmıştır. Demek ki Hususi Muhasebeden ya
pılan yardımlara göre çok fazladır bu. 

Şimdi, Bina ve Arazi vergilerinden vilâyet
ler için % 30 zuda göze alırsak; bunlardan fara
za Hakkâri'ye 53 900 lira ayrılabilir daha faz
lasına ben imkân görmüyorum. Hakkâri vilâye
ti içinde yollara 700 bin lira ayrıldığına göre ara
daki fark nereden bulunacaktır? Buna mukabil 
bâzı vilâyetler fazla para temin edecektir.- Ara
da bir fark vardır. Şu halde fazla para temin 
eden vilâyetlerin az para temin eden vilâyetlere 
yardım etmeleri düşünülebilir. Bunun için belki 
bir fon bulunabilip. î l ve köy yollarına çok az pa
ra düşecektir, arkadaşlar. Vilâyetler bütçelerin
de İlköğretim Kanunu gereğince % 20, Halk 
Bankasına. Ziraat Bankasına, İller Bankasına, 
Emekli Sandığına, İşçi Sigortalarına, sivil sa
vunma hizmetlerine % 30, memur ve üc
retlilerine tahminen % 20 ayrılır. Buna ilâ
veten bâzı giderleri de olacaktır, elbette bu 
vilâyetlerin. Geriye ne kalıyor, arkadaşlar? 

Eğer biz vilâyetlere, il ve köy yolları içiin 
tahsisat ayırmışsak, yeteri kadar ayırmazsak, 
emin olun, oradaki makina personeline, 1 150 ye 
yakın teknik elemandan aldığım mektuplardan 
anladığıma göre, yol verilecektir. Bu mevzu için 
50 milyon lira ayırmak lâzınrgelir. Bu teknik ele
manla birlikte çalışan, 4268 eleman da dağıtılmış 
olacaktır. 

Üstelik bir de, revizyon komisyonu vergiler
de indirmeyi kabul ederse, Bina ve Arazi vergile
rindeki nispet indirilirse, Karayollarına beş para 
verilemez; bu da şayanı teemmüldür. 
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| Muhterem arkadaşlar, prensip doğrudur. Ama, 
I vilâyetlerin hakiki ihtiyaçlarını karşılıyacak ge-
I lir temin edildikten sonra bu yola gidilmesi şart-
I tır. Bunun çin, Millî İnkılâp Hükümetinin bu se-
I ne içinde 60 milyon liranın teminini sağlıyacak 
I bir kanunu behemehal getirmelerini bilhassa ri-
I ca ediyorum, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez. 
I TEZ HASAN — Naffa Vekâleti bütçesi üze-
I rinde benim konuşmam belki zait olur. Mühendis 
I ve hukukçu değilim ama memleketin iyiliğini isti-
I yen Öir memleket çocuğu olarak bâzı noktalar 
I üzerinde konuşayım dedim. 
I Muhterem arkadaşlar; on sene var ki, Devlet 
I idaresi partizan bir zümrenin elinde adeta oyun-
I cak ecfilmiş yol yajnmı için tahsis edilen paralar 
I partizan müteahhitlerin zengin olmaları, için oıı-
I lara ve Vatan Cephesi uşaklarına sarf edilmiştir. 
I 'Milletin verdiği para ile alınan ve yürüyen ara-
I balar Devlet işlerinin dışında yine bu partizan 
I zümre tarafından çocuklarını kolleje götürüp ge-
I turnede insafsızca kullanılmıştır. Bu suretle mem-
I leketin vasıtaları hizmet dışı kullanılmış, fuzulü 
I masraflar Devlet kesesine yüklenmiştir. Ayrıca 
I bu sene bütçeye neden tahsisat koymamışlar, ge-
I çeri sene niçin heder olmuş, bu sene niçin konul-
I ması lâzım, bunu arz etmek için ifade ediyorum. 
I Demdkrat Part i sakıt iktidarı devrinde Es-
I kişdhir'e .görevli olarak gitmiştim; orada Ba-
I ymdırlık Bakanlığına ait arabaların D. P. fors-
I lan ile Demokrat Partilileri 'karşıladıklarını 
I gördüm. Bu işi T. B. M. Meclisine getirdim. 
I İlgili Vekile Mecliste kısmen söyledim,' Vekil 
\ dinlemedi bile. 
I Sonra, yine Bursa'ya gitmiştim. Bu fakir 
I milletin paraları ile alınmış olan 90 çadırda 
I Uludağ'da D, P. kodamanlarının keyf çattık -
j lannı -gördüm.' Bunu da T. B. M. Meclisine ge-
I tirdim. Yine ilgili Vekil ve D. P. nin partizan 
I grupu hiç dinlemedi 'bile. 
I Şimdi, Sayın Vekilden öğrenmek istiyorum 
I ki bu şekilde sakıtların 'kötü ' tasarruflarına, 
I kötülüklerine bu şekilde alet olmuş olan me-
I murlar hakkında da ne muamele yapılmıştır. 
I Bunlar halen oldukları yerde, iş başında iseler 
I bu durum ne ile kabili teliftir? Bu nasıl olur? 
I İnkılâbımızın bütün sa'halarda noksansız 
I olarak tamamlanması lâzımdır. Yoksa is'fcehikvn 
I neticeye varılamaz. Yapılmış -olan ihtilâlin, in-
I kıl âbın memlekette bütün detay lariyle yerleş-
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tirilmesi, yerleşmesi için Millî (Birlik Komite
sinin Hükümeti, bu kötülüklere, bu yaraya el 
basmalıdır. Biraz önce muhterem mühendis ar
kadaşlarımız ifade ettiler. Hakikaten, ihtisas 
sahiplerifni iş başına getirmek lâzımdır. 

Eski devirde, partizan vekillere ve ben
zeri kimselere alet 'olan adamları hizmetten 
uzaklaştırmanın zamanı gelmiştir, hattâ geç
miştir. Bu işlere ehemmiyet vermelerini istir
ham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene 370 mil
yon lira köy yollarına para konmuştu. Seçim 
zamanı kamyonlara demir boru, çimento konur, 
D. P. liler resmî plakalı arabalara kurulurlar, 
köylere giderler, size çeşme yaptıracağız, işte 
malzemesini de getirdik, derler. Bâzı köylerin 
esasen çeşmesi vardır, onu da radyodan, çeşme 
yaptık filân köye diye ilân -ederler. 

D. P. sakıt iktidarının memleketi ne hale 
getirdiğini biliyoruz. Ancak imkânlarımız aiis-' 
potinde buraya tahsisat koyalım. Emin olun, 
Millî Birlik hükümetleri bu tahsisatları mahal
line sarf edecektir. Buna büyük itimadımız 
vardır. 

Ben Maliye Bakanından, bu mevzuda tah
sisat ayırmalarını bilhassa istirham edeceğim. 
Para bakımından, daha cömert davranın asını 
rica edeceğim. Bu kadar yüksek bir bütçe için
de 200 milyon liranın ayrılması inkılâbımızın 
köylere sirayetini temin edecek, inkılâbın ha
kikî bekçileri olan köylerimizi medeniyete 'ka
vuşturacaktır. Köy yolları, en başta gelen va-
zifelerimizdendir. 

Muhterem arkadaşlar, köy yolları köye ilim 
götürecek, bilgi götürecek, medeniyet götüre
cek D. P. zamanındaki gibi kamyonlarla yüklü 
yalan götürmeyecektir. Esnafımız, tüccarımız 
malını kolayca oraya, ihraçedeeek, hayat ucuz
la vacak, neticede vatandaş refaha kavuşmuş 
olcaaktır. Bu bakımdan 'köy yollarının bir an 
evvel yapılması için bu 200 milyonun konma
sı savanı arzudur. 

Bir noktaya daha temas edeceğim; bu te
masım asla memurlara eza etmek hevesinden 
doğmamıştır. Bile bile sahte Vatan cephelerine 
girmiş, ihtisası olmadığı halde mebusa iyi gö
rünmek için memleket parasını partizanca s # f 
etmiş nerede bir adam varsa bunların hesabım 
görmek lâzımdır. Onların yerine bu -memleket , 
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fakültelerinde yetişmiş hakikî mühendisleri ge-4 

tirsinler. 
Arkadaşlar; ben teknik izahatı bilmem, mü

hendis değilim. Köy yollarına para verilmesi, 
200 milyon tahsisat -verilmesi bütün Türkiye'de
ki vatandaşlarımızı Millî İnkılâp Hükümetimiz 
ile muhterem Kurucu Meclisin icraatından ve 
bunu bütün samimiyetimle beklerim. Masum 
meı*Leket çocuklarının da inkılâbımızın bu ni
metinden mahranı edilmemesi için bunda da 
cömert hareket edilmesini rica ederimi. 

Arkadaşlarım, bir misal vereyim, Rize'de 
çay istihsali var yollar yapılmazsa Rize'de çay 
işi sekteye uğrar. Bütün memlekette böyle, bu
nun için yolların yapılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Nafıa Vekâletinin gördüğü hizmeti her 

yönden büyük kıymet taşır. Ancak D.P. nin 10 
senelik icraatı hariç. 

1. İstihsal bölgeleri ile istihlâk bölgelerini 
birleştiren karayollarının yapımı ve bakımı bu 
vekâlete aittir. Karayollarımızm iktisadî ve iç
timaî alanda ifa ettiği büyük vazifeyi söylemeyi 
zait bulurum. 

Yüksek Heyetiniz bu işi pek iyi takdir ede
bilirler. 

Karayolları konusunda bir dakika durmak 
isterim. Düşük iktidarın yaptığı karayolları 
çok dayanıksızdı; çünkü inşasında sağlamlık
tan çok kendi çıkarlarına yani komüsyonlarma 
bakarlardı, onun için şehir içinde de görüyor
sunuz şehir içinde bütün yollar bir senede de
lik deşik oldu. Şehirler arasındaki yollar da 
böyledir. İstirham ediyorum böyle bozuk, daya
nıksız yol yapmıyalım ve mevcudolan bozukluk
ları da bir an evvel ıslah edelim. 

Mevcut bozukluğu düzeltmeden başkalarına 
başlamıyalım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Karayollarına gelince : 
1960 da 942 milyon iken bunun bi:- kısır-.: 

İnkılâbı mütaakjp tenkis edildi. 
Bu sene 942 milyon yerine 757 milyon lira 

veriyorsunuz. 
İl ve köy yollarına geçen sene 370 milyon 

^vnlmıştı. Vakıa bu şişme vahit cephelerine ay
rılmıştı. Bu sene 130 milyon veriyorsunuz, bu
nun da 110 milyonunu Karayolları Genel Mü
dürlüğü emrine gerisi de nafıa müdürlüklerine 
20 milyonu kalıyor. 

— 307 — 
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Bunun üzerine özel idarelere Arazi ve Bina 

Vergisinden geleceği düşünülen 30 ilâ 40 mil
yon liranın ne zaman toplanacağı ve toplansa 
bile ve hepsi de nafıa müdürlüklerine verilse 
bile topu topu 60 milyon lira eder. Halbuki na
fıa müdürlüklerinin elinde 2 561 tane makina 
var ki, ve bunların da 40 kadar atelseyi var ki, 
buaların personel, akar yakıt ve sairesi en az 
100 milyon liraya ihtiyaç hissettiriyor. 

Bu duruma göre köy yollarında işler auru-
yor demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de mevcut 59 bin köyün ancak 30 

bininde, eskiden mevcut veya yeniden götürül
müş daha 29 bin köyün içme suyuna ihtiyacı 
vardır. 20 senede eğer bunların hepsine su gö
türmek istiyorsak ve bunların icabettirdiği 4 
milyar liraya yakın parayı ayırabilirsek bu se
ne hiç olmazsa 200 milyon lira sırf bu iş için 
vermemiz lâzım, halbuki bu seneki bütçede 25 
milyon lira konmuştur. 

Hal böyle olunca yani her sene verilmesi 
icabeden 200 milyona karşı 25 milyon ayırılırsa 
bu demektir ki, 29 bin köyün içme suya kavuş
ması için 150 sene gibi bir zaman beklememiz 
icabedecek, yani 3 nesil geçecek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yolların yapılması memleketin iktisadî haya

tına hizmet edecek esnafı ve tüccar malını kolay
lıkla ve ucuza nakletmek imkânını bulacak, bu 
suretle de memlekette bir ucuzluk başlıyacak 
hayat pahalılığının giderilmesine de hizmet ede
cektir. Ve İnkılâp Hükümeti bunu mutlaka ba
şaracaktır. Mâruzâtım bundan ibaret, Yüksek 
Heyetinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kırker. 
KIRKER ENVER — Muhterem arkadaşlar. 

Bendeniz aleyhte konuşmak için söz almış idim. 
Fakat şayanı şükrandır ki, Kurucu Meclis, Büt
çe Komisyonu Hükümetle beraber ahenkli ve 
faydalı çalışmaları neticesinde tahassul eden 
iki noktayı memnuniyet bahş buluyorum. Ge
çen bütçelerden birisinde ve çok yerinde olarak 
artırma yapıldı, er ve erbaşlar için 15 milyon 
lira artırma talebini Maliye Vekilimiz tasvip
le karşıladı. Bugün ikinci bir 15 milyon lira te
mini hususu huzurunuza getirilmiş bulunuyor. 
Demek ki, meseleler enine boyuna konuşulursa 
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I Yüksek Meclis mutlak surette çaresini buluyor. 

Bendeniz şahsî kanaatime göre il ve köy yolla
rına, bir talihsizliği olarak az tahsisat konma
sının sebebi, mazinin akışına tebaan herkesin 
kafasına yerleştirdiği kötü hislerin neticesi ol
sa gerektir. 1959 senesinde 370 milyon lira, 1960 
da 325 milyon lira ve 1961 de ise 130 milyon 
lira, 45 milyon lira daha ilâve ettiğimiz takdir
de 170 milyon lira gösterilmesi keyfiyeti, 1959 
senesinde 370 milyon liralık tahsisatın konması 
daha ziyade -seçim ve rey avcılığı için konmuş 
bir tahsisat olduğu, bugün ise böyle bir politik 
sebebolmadığmdan daha az bir rakam konması
na sebebolduğu anlaşılmaktadır. Biz bu ciheti 
Bütçe Komisyonunda dinledik. Alâkalılardan 
izahat aldık. 370 milyon lira sarf edüdiği hal
de az geldiği fakat bütün köy yollarını yapı
yormuş yibi parayı serpince israf olacağı ifa
de edildi. 

Bu sene il ve köy yolları için 185 milyona 
mutabakat hâsıl olmuştur. Ancak 45 milyonun 
özel idarelerden geleceği için bunun tahsil edi
lip edilemiyeceği meselesi vardır. Bu hususu yet
kili özel idare müdürü bir arkadaşa sordum. Bu 
arkadaşın beyanına göre 700 bin lira geçen ^e-
ne yardım almış olan bir özel idare. 50 - 60 mil-
von arasında tahsilat yapması, Sayın Maliye 
Vekili 90 milyon diyor ama bunun 90 milyon 
olarak nasıl çıkacağını bilmiyorum. Detaylarım 
vermediğine göre bu hususta fazla bir şey-söy-
liyemiyeceğim. Bu 45 milyonun % 20 sini vilâ
yete taksim edileceği zaman bu sene bir tamim
le Dahiliye Vekâleti arazi tahriri ve masrafı 

' yapmaya mecbur kalacaktır. % 20 sini de tah
min esasına dayanan bu verginin tahsilinde bir 
aldanmaya ayırmıştır, özel idare 1936 - 1942 
tahriri tahminî tahrirdir. Ekserisi hakikî lâkap
lar üzerine yazılmamış vatandaşlar üzerine ya
zılmıştır. Vergi tahsilâtına gidildiğinde babası
nın- anasının ismi bulunabilir. Bu şartlar mu
vacehesinde vergi yüzde yirmi tahmin miktarın
dan aşağı tahsil edilecektir. 

Bütçe Komisyonu raporuna göre yüzde otuz 
olarak ayrılmış özel idareye vergiden intikal 
eden kısım; umumi gelirin yüzde yirmisi Millî 
Eğitime ayrılmış oluyor. Bu da fasıllarda gös
terilmiştir. Cibayet masrafı, belediye hissesi ve 
maaşlara yapılan zamlardan ayrılacak % 30 1ar 
yüz ile nispet edildiğinde yüzde on gibi Arazi 

| Vergisi tahsilatı yapılacaktır. Bu da ne zaman 
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taKsil edilecektir, malûm değil. Ve bu sistemin 
buraya her hangi bir propaganda maksadı ile 
konulacağı neticesine varılacağını tahmin et
mem. Geçen sene 225 milyon bu sefer 130 mil
yon. On milyon özel idareden gelecek miktar 
nazarı itibara alınırsa 140 milyon olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, ifadeye göre 101 mil
yon 667 bin lira köy yollarına sarf edilecektir. 
Bununİa 150 bin kilometre köy yolları, 23 bin 
kilometre il yollarının bu şekilde yapılmış ola
cağı kanaati vardır ki, bu hesaba göre ancak 
200 sene sonra yapılacağı anlaşılmaktadır. Bi> 
naenleyh zarurî bir ihtiycm ifadesi olan tahsi
sattan kısıntı yapıldığı aşikârdır. Köylünün, 
şehirlinin arazisinden vergi alınırken buna mu
vazi olarak köylünün âmme hizmetinin ayağına 
gelmesini beklemesi kadar tabiî bir şey olmaz. 
Köylü de her şeyin kendisine geldiğini görme
sini ister. 

Muhterem arkadaşlar. Köy yollarının yapıl
masını yalnız rey avcılığı ile mülâhaza etmemek 
lâzımdır. Bugün köyler dernekler kurmakta ve 
köylerine yolun gelmesi zaruretini anlamış bu
lunmaktadır.. Şimdi bu vaziyette kumlan der
nekler dağılacak ve umumî hayatta bir işsizlik 
belirecektir. Yine şayanı şükrandır ki, Millî 
Eğitim seferberliği için bu sene bütçesiyle bü
yük mikyasta tahsisat verilmiştir, öğrendiğimi
ze göre köy okulları inşaatı, yolu olmıyan köy
lerde % 35 fazlasına mal oluyormuş. Bu haki
kat karşısında, Millî Eğitim dâvasına inanmış 
insanlar isek okulları % 35 daha aşağı yaptır
mak ve aynı zamanda köylerimizi yola kavuş
turmak suretiyle hakikî neticeye varmak zaru
reti vardır. Karayollarına uğradığım zaman Ah
met Vefik Paşanın «Varamadığın yer senin de
ğildir.» sözünü muhtevi levhayı görürüm. Tür
kiye'mizin her köyüne varmak mecburiyetinde
yiz arkadaşlar. 

Diğer taraftan yine köy içme sulan hakkın
daki tahsisatı çok az bulmaktayız. Ama bu dâ
va o kadar büyüktür ki, bütün içme suları için 
her sene bütçeye 200 milyon lira konursa ancak 
80 yılda tamamlanabilecektir. Fakat şu* muhak
kaktır ki, medenî bir camianın en asgarî ihti
yacı olan su ve yola kavuşması hepimizin um
desi olduğuna şüphem yoktur. 

Devlet Su İşleri Bölge şefliklerinin bâzı mem
leketlerden nakledilmek istendiği hakkında 
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söylentiler duyuyoruz ve muhtelif yerlerden 
mektuplar almaktayız. Bu endişeyi mucip Dü
şeydir. Böyle bir şey olmıyacağım ümidederim. 
Ve Sayın Bakanımızdan da bu hususta malû
mat rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin duru
munu biliyorum. Bunları bir tenkid olarak deği\ 
hepinizin kalbî temennisi olarak arz ettim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakam. 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKBÎL GÖK-

DOİĞAN — Sayın Başkanım, Sayın üyeler. Ba
yındırlık Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesi 
için söz almış ve kıymetli fikirlerini beyan et
miş olan arkadaşlarımıza bilhassa teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Arkadaşlarımızın konuşmalarının merkezi sık
leti, bütçemizin Karayolları ve bilhassa köy 
ve il yollarına, ve bilhassa köy yolları yardım 
fasılları üzerinde birikmiş olduğunu görmek
teyiz. 

Köy yolları 442 sayılı Kanuna göre tatbik 
edilmekte ve aynı zamanda 5539 sayılı Karayol
ları Kanununda, muhtelif arkadaşlarımızın be
yan ettikleri gibi Karayolları 5539 sayılı Kanu
nun bu mevzuda sarih hükümleri vardır. Şim
diye kadar tatbik edilmekte olan usul, doğru-, 
dan doğruya valinin, yahut idare mesuliyetini 
üzerinde bulunduran idare âmirleri, Bakanın, 
Karayolları Umum Müdürünün, şu veya bu ve
sile ile muhtelif vilâyetlerde müşterek şekilde 
tatbik etmesi ile meydana geliyordu, muayyen 
bir program ve plân yoktu. 

Bu suretle de bu yardımlar daha ziyade plân
sız şekilde harcamalar mahiyetinde idi. Bu yar
dımların seyri 1950 den 1956 senesine kadar yedi 
milyondan 80 milyona kadar yükselmiş bulun
du. 1957 de 126 milyon olmuş, 1959 da 152 
milyona çıkmış, 1960 da 225 milyon olmuş. Hal
buki inkılâptan sonra muhtelif bütçelerimizde 
Köy Kanunu tatbikatından olmak üzere, köy
lünün müracaatı üzerine akar yakıt ve makiııa 
verilmek suretiyle muhtelif semereli ve faydalı 
neticeler alınmıştır. Köy yollarının memleket 
içindeki semereli şekilde ve iyi işler bir halde, 
tahsisatın mahalline masruf olarak yapılıp el
de edilmesi, şimdiye kadar gidilmiş olan yoldan 
başka bir yolun takibedilmesiyle mümkün ola
bilir. Bu mevzuda Karayollarında esaslı çalış 
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malara başlanmıştır. 1/200 000 lik paftalar üze
rinde ve nüfusu 500 den fazla olan köylerin bir-: 
birine bağlanmasını ilk plâna alan bir şebeke ter
tibi üzerindeyiz. Böylece 8 500 köy birbirine 
bağlanmış olacaktır. Arkadaşlarımızın bahset
tikleri 150 bin kilometrelik köy yolları şebekesi, • 
hakikaten tahakkuk etmesi icabeden bir şebeke-,; 
dir. Şimdi arz ettiğim gibi, ancak 500 nüfus-; 
lu köyleri birbirine bağlamak ilk plânda yapıla
cak iş olmak gerektir. Plânlarımızı buna göre ! 

tertibedersek daha rasyonel bir çalışma mey
dana getirmiş olacağız. Bu plânın hazırlıkları 
devam ediyor. Bunun neticesinde bu plânlar 
vilâyetlere gönderilecek, vilâyetlerde köy bir
likleri ve köy kurultayı gibi teşekkül edecek 
olan heyetler kendi vilâyetlerinde bizim tanzim 
ettiğimiz plân içerisinde ön plâna almak istedik- ; 
leri köy yollarını tesbit edip bu seneki malî im- | 
kânlarına göre inşa edeceklerdir. Bu şekilde ; 
bir hazırlığı çok yakında tamamlıyacağız. Böy
le bir plânlama ile yollarımıza harcanan para
ların seneden seneye eriyip çamur haline gelme
sini önliyeceğiz. 

Para mevzuuna gelince, arkadaşlarımızın 
takdim ettikleri manzara tamamen doğrudur. 
Fakat Hükümet olarak bütçe tanziminde üze
rinde ittifakla durduğumuz mesele malî durum 
dolayısiyle 1961 bütçesinin- tamamen 1960 büt
çesinde 50 ve 51 sayılı kanunla tesbit edilmiş 
olan yekûnların aşılmaması ve Hükümetçe elde 
edilecek menabiin, fazlalıkların, icabeden şekil
de bütçede tevzi edilmesi yolunda idi. Binaen
aleyh Maliye Vekâletine Hükümete ve Meclise 
takdim ettiğimiz bütçedeki rakamların sami
miyeti bu esasa dayanılarak arz edilmiştir. 
Bütçenin tanzimi, ilân edilmiş olduğu gibi, pren
sip dışında birtakım plânılarımız ve ihtiyaçlarımız 
olduğu halde, 50 ve 51 sayılı kanunlarla tesbit 
edilmiş olan rakamlar üzerine, bile bile çıkmadık, 
hu ihtiyaçlarımız bütün milletçe malûm olmasına 
rağmen. Bütçe tatbikatında "bıçak kemiğe kadar 
dayanmış vaziyettedir. Çeşitli ihtiyaçlara rağ
men Bayındırlık Bakanı, müttehaz prensip ka
rarlarına aykırı bütçe getirmeyi uygun bulma
mıştır. 

Fakat şayanı şükrandır ki, gerek Bütçe En
cümeni ve gerekse bizim temsilci raportörümüz 
ve gerekse burada söz alan hatipler düşünceleri
mize tercüman olmuşlardır. Bu itibarla ben; doğ-

1961 0 : 3 
ru söyliyerek sıfır ,a tayı , yalan söyliyerek sınıf 
geçmeye tercih ederim, (alkışlar) Vilâyetlerde 
yapılacak olan il ve köy yollarına yardıma, il yol
ları dâhildir. Bizim istemiş olduğumuz 180 kü
sur milyon içinde mevzuuibahısolan 45 milyon, vi
lâyetlerin yapacağı il yolları dâhil, il ve köy mü-
naselbetleri 45 milyonun içinde, on milyonu köy 
yollarına ve takriben 35 milyonu da il yollarına 
isabet eder. Bu itibarla sayın arkadaşım Maliye 
Vekilinin, türlü vesilelerle ve iktisadî tedbirlerle 
'bularak meydana çıkardığı yeni paranın bize in
tikali hiç olmazsa üstünde ısrarla durulan köy 
yolları dâvasına bir ilâç olacaktır. 

İl yollan için de hakikaten tahsilat esasına 
göre tesbit edilmiş olan 103 milyon liradan, bu 
işin ehemmiyetini Sayın Vekilimiz de bizim ka
dar müdrik olduğuna göre, büyük himmetler sarf 
ederek il yollarına gerekli ihtimamı vereceklerdir. 

İçişleri Bakanı arkadaşımla müşterek bir ka
rara varmış bulunuyoruz. Mahallî idarelerin 
tasdiki icabeden bütçelerini müştereken tetkik 
edeceğiz. Bu mevzuda tahsisat ayırmadıkları 
müddetçe bütçelerini tasdik etmiyeeeğiz. Bu da 
ikinci bir garanti teşkil eder. 

Bir arkadaşımız kanuna bir hüküm veya bir 
kayıt koymaktan bahsettiler. Buna imkân bulur
larsa kendilerine müteşekkir kalırım. Bu suretle 
eğer bu söylediğimiz şekil tahakkuk ederse ki, ta
hakkuk etmemesi için hiçhir sebep yoktur, plân
lama işi de yoluna girerse o zaman köy yolları
nın da hem bakımını hem yapımını kontrol etmiş 
olacağız. Ve bu hususta daha rantabl bir yola gi
receğiz. 

BlE ÜYE — Bugünkü durumda köy ve il 
yollarına ayırdığınız tahsisatla Türkiye'de köy 
yollan kaç senede yapılafbiılir. 
1 BAYINDIRLIK BAKANI GÖKDOĞAN 
MLTKBlL — Efendim, bu suale cevap vermek çok 
uzun sürer. Sonra bu devrenıin geçici bir devre 
olduğunu unutmamak 'lâzımgelir. Önümüzdeki 
seae bütçelerinin çok daha verimli olacağı kana
atindeyim. Bundan sonraki tahsisatların bu çap
ta olmıyacağı kanaatindeyim. Zira bu dâva bu 
şekilde yürütülemez. Onun için bu bütçenin .arı
zî bir bütçe olduğunu unutmamalıdır. 

MEHMET GÖKEH — Maliye Bakanımızın 
ifadesine göre bütçemiz istikrarlı bir bütçedir. 
(Telecek seneler de öyle olacaktır. Böyle bir Ibüt-
çede bu büyük dâva nasıl ele alınamaz? İmkân 
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'nasıl bulunamaz? Maliye Vekili bugün, yeni 
vergiler ihdasını şiddetle müdafaa ettiler. Ve 
sonra memur maaşlarına kabul edilen zamlar 
için 420 milyonluk kaynaklar temin edilmiş
tir. Buraya teinin ediliyor da, büyük bir küt
lenin neden 45, 90 milyonluk bir ihtiyacı temin 
edilmiyor? 

BAŞKAN — Otan Hüseyin. 
OTAN HÜSEYİN — Müzakere etmekte bu

lunduğumuz bütçe İnkılâp bütçesidir, ihtilâli 
takibeden bir geçit bütçesidir. Bendeniz şuna 
kaaniim ki; İnkılâp bütçesi hakikatte 1960 
yılı bütçesine nazaran daha sağlam esaslara 
dayanarak realize edilmiştir, hizmet bakımından, 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
bütçesi 469 milyon, 272 bin lira idi. Bu se-
neki bütçesi her nekadar 419 milyon, 993 bin 
lira ise de yalnız ve yalnız köy yollarındaki 
45 milyon tasarrufla, bu önemli ilâve ile 474 
milyon 993 milyon olup 1960 yılı bütçesinden 
farklı ve her bakımdan rasyoneldir. Demek 
ki, mağduriyet telâfi edilmiştir. 

# Hakikaten bütçe, intikal bütçesi olma vas
fından uzaktır. Ve yine mağdur edilen çiftçi, 
köylüdür. Sayın Maliye Vekilimiz lütfettiler, 
15 milyon, liralık bir tahsisat ayırdılar. Mü
teşekkiriz. Biz de şahsan bütün heyetin hisle
rine tercüman olarak, bütçede tasarruf im
kânları sağlamak suretiyle ve siz de 25 mil
yon lira lütfetmek suretiyle bu imkânı köy
lüye hazırlıyalım. Aksi halde bütçeyi çıkara
mayız. } 

BAYINDIRLIK BAKANI GÖKDOĞAN 
MUKBÎL — Biz bütçemizi 185 milyon olarak 
teklif ettik. İçişleri Bakanlığında yapılan top
lantıda, arazi vergilerinden elde edilen ve il 
ve köy yollarına aidolan kısmının hususî ida
reler emrinde bulunması meselesini ortaya çı
karmıştır. Binaenaleyh bizim için yok edilmiş 
veya bütçeden çıkartılmış bdr 45 milyon lira 
yoktur. Arkadaşlarımız bunun üzerinde duru
yor ve bu paranın elde edilememesinden dola
yı bir kaygı duyuyorlar. Maliye ve İçişleri Ba-
kan arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıya 
mahallî idarelerin alâkalı şahsiyetleri de işti
rak etmiş ve bu paranın alınabileceği kanaati
ne varılmıştır. Bu, tahsilata göre hesaplan
mış olduğu için yüzde yüz bunun temin edi
leceğine inanıyorlar. Binaenaleyh bizim inan-
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mamamız için bir sebep yoktur. Onun için bu 
45 milyon liranın muhakkak surette tahsil edi
leceğine ve bu işe tahsis edileceğine kaaniiz. 
Bu 45 milyon lira. birikecektir, bu köylüden 
kaçırılmış bir para değildir. Bu. hususun bil
hassa bilinmesini rica ediyorum. 

SARGINALP NİHAT — Efendim, bu se-
neki il ve köy yollarına ayırdığınız para ile 
kaç kilometrelik köy yolu yapacaksınız? Bu 
gidişle 150 bin kilometrelik yolu ne kadar za
manda yapacaksınız? 

BAYINDIRLIK BAKANI GÖKDOĞAN 
MTJKBÎL — Efendim, şimdi il yolu olarak Ka
ray ollarinn baktığı 10 bin kilometrelik yol yar. 
10 bin kilometrelik de vilâyetlerimizin baktığı 
yol vardır. Ve yeniden bakımı istenen 15 bin 
kilometrelik il yolu vardır. 

Bunun için her sene 35 milyon lira istiyor. 
Her sene bu tahsisat verilirse bunu 20 senede 
bitirebiliriz. 

Efendim, Koksal arkadaşımızın, bina, yapı 
mevzuundaki ikazlarına teşekkür «derim. Bu, 
üzerinde durduğumuz meseledir. Bütün ilgili 
Bakanlıklardan bu mevzuda ricalarda nurun
duk. Bize gönderilen işlerin programlı olması-
TLI ve gayet iyi hazırlanmasını istedik. Veri
len plân ve projelerde sonradan tadilât yapıl
mamasını temenni «ttik. Birçok işlerin şu ve-

\ ya bu şekildeki mütalâalarla hacimlerinin, kat
larının değiştirilmemesini rica ettik. 

Elmas arkadaşımızın (bahsettikleri hâdise 
ise maalesef varittir. Okunun üzerinde titizlikle 
duruyoruz. Murakabe ediyoruz; 'bundan sonra 
bu türlü şeyler vukua gelmiyecektir, işin ba
şında Ibulunduğum müddetçe. 

Teknik plân, proje (mevzuları: 
Bu hususta .arkadaişlaomızın izahları tama

men yerindedir. Antalya'ya» Antalya havalisi 
arızalı, dağlık olduğu için yapılacak yollar di
ğerlerine nazaran pahalı olmaktadır. Bunun 
için 60 milyona ihtiyaç vardır. Sahil yoluna 
başlamak için ilk plânda 1961 yılı işleri ara
sında, Antalya'nın doğusundan gelen turistler 
için, Aydın - Denizli, Antalya - Afyon'u bağla 
ma bakımından izmir ile Antalya'nın irtiba
tını temin etmeye çalışacağız. Yabancılarla teş
riki mesai mevzuunda 'bilhassa hassasiyetle du
racağız. 
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Tabiî teknik elemanlarımızı yetiştirmek re 

onlara ieabeden saygıyı göstermek vazifemiz
dir. îşe başladığım günden beri şahsımda bunun 
en iyi misalini arkadaşlarım görmüş olacaklar
dır. Bunda hiçbir zaman kusur edilmiyeceğine' 
emin olabilirler. 

Çakıroğlu -'arkadaşımın teşekkürlerine ben 
de iştirak ederim. Bilhassa sayın Bütçe Rapor
törümüz Avni Doğan Beye huzurunuzda teşek
kür etmek isterim. Hazırlanmış olan 30 sayfa
lık kitap, hakikaten şimdiye kadar olan işleri 
ve bundan sonra yapılacak işleri güzel Ibir şê  
kilde telhis etmiş bulunmaktadır. Hem bir'do
küman olarak değerlidir, hem de bugünkü man
zarayı tebit etmesi bakımından değerlidir. 

Arkadaşımızın bahsettiği gibi, (hakikaten 
Türkiye içkide yapılmış olan karayolları, bu
günkü haliyle ilk merhalesini bitirmiş sayıla
bilir, çekirdek şebeke teşekkül etmiştir. Şimdi 
bu şebekenin, bu ağın daha kesif hale sokul
ması sırası gelmiştir. Ufak açıklıklar kapan
mak suretiyle yurdun muhtelif bölgeleri ara-, 
smda mütemadi bir münakale akımı temin edil
miş olacaktır. Hükümetin ve Bayındırlık Ba
kanlığının bu mevzudaki faaliyetini zaman za
man kamu 'oyuna aktarıyoruz. Bir hafta için
de üç gün devam eden hasın toplantısı yaptık. 
Bütün teşkilâtın faaliyeti hakkında bilgi ver
dik. Zaman zaman radyo neşriyatı ile de vatan
daşları bu hususta aydınlatacağız. Yine 3 ay
da bir yapacağımız hasın toplantıları ile hal
kımıza Bakanlığın faaliyetleri (hakkında bilgi 
vereceğiz. 

Zamanğil arkadaşımın hassas ve içli konuş
masına bilhassa teşekkür ederim. «Yaralı çık
tım» diye bir telmihte bulundular. Aynı yara 
bizde de var. Bunun tedavisi Sayın Heyetinize 
düşecek. Yol hakikaten politikamızın demirbaş 
maddesidir. Kendileri teklif ettiler. Hususî ida
relere yatırılmış olan 45 milyon liranın bizim 
tarafımızdan kullanılmasını tasrih edecek bir 
madde konmasını istediler. Hakikaten 'bunda 
mutabıkız. 

Baltacıoğlu arkadaşımız, elimizi köyden çe
kiyoruz gibi bir şey oluyor, dediler. Deminden 
beri bunu arz ediyorum, tenkis edilmiş değil
dir. Bu itibarla böyle bir şey mevzuufbaffıis de
ğildir. 

Fakat tatbikat bizi oraya getirmiştir. Ka
yıt konmasında fayda olacaktır. 
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istanbul - Ankara yolu 1961 yılı içinde Bo-, 

lu geçidi ile Sapanca'nın kuzeyinden yaptığı
mız son geçitin tamamı ile Hendek - Adapa
zarı 'mn da on yedi kilometrelik kısmı da bi
tirilerek tamamlanmış 'olacaktır. 

Teknik çalışmalara çok güzel şekilde par
mak basılmıştır. Karayolları Umum Müdürlü
ğünün çalışma sisteminde son «enelerde bir da
ğılma olmuştur. Muhtelif şebekelerde 15, 25, 
40 kilometre de bir kopukluklara raslanır. Şim
di muayyen bir siste'mle, teksif ile »b.u kopuk
luklar tamamı ile yok edilecektir. 1961 de tek
sif programı hazırlanıyor. Ayın sekizinde böl
ge müdürleri buraya geliyor, bu mevzular üze
rinde onların fikirleri alınmak suretiyle bir 
karar verilecektir ve faaliyet tou şekilde teksif 
edilecektir. 

Avni Doğan arkadaşımızın yine mahallî ida
reler paralarının sağlam esaslara bağlanması fik
rine de iştirak ediyoruz. 

Nihat Sargmalp arkadaşımızın uızun ve gü
zel konuşmasına bilhassa teşekkür ederim. Haki
katen işte ideal olmalıdır. Buna elden gelen bü
tün gayretimizle çalışacağımızı huzurunuzda tek
rar ifade ediyorum. Esasen bu gayeden hiçbir 
zaman ayrılmış da değiliz. Eksik taraflarımız var
sa, maalmemnuniye tamamlamaya çalışırız. Gün
lük, iğreti iş yoktur. Birisini bitirmeden diğerine 
başlamak yoktur. Hakikaten bu, Bakanlığımızın 
düsturu olmalıdır. Ve elimizden geldiği kadar bu 
sisteme riayet etmek lâzımdır. Paranın temininde 
cesaret gibi bir cümle söylediler. Biraz evvelki ko
nuşmalarımda bu cesarete neden lüzum görmedi
ğimizi veyahut her zaman her yerde cesaret gös-
terilemiyeceğini ifade etmek isterim. Bahsettikleri 
rakamlar, mütalâalar tamamen yerindedir. De
miryolu İktisadî Koordinasyonu hususunda So-
mucak hattı etüdü bitiyor, Sargınalp arkadaşım. 
Yakında Koordinasyon Heyetine vereceğiz. Tak
riben 4 aydan beri ben çalışıyorum bu mevzu üze
rinde. iktisadî etüdü bitiriyoruz. Plânlama Daire
siyle bu iş konuşulmuştur. Oraya vereceğiz. 

Karayol şebekesinin gözden geçirilmesi de ele 
alınmıştır. 16 bin kilometrelik çekirdek şebeke 
vardır. Bunun üzerinde bilhassa duruyoruz. • 

Devlet Su işleri hakkındaki mütalâalar da ye
rindedir. Fakat bütçe içinde ancak demin izah 
ettiğim yeri alabilmiştir. Barajlar mevzuunda 
konuşan arkadaşımız, bilhassa fiyat farkları hak
kında; 90 milyona ihale edilip 270 milyona çık-

ı 
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mistir buyurdular. Bunların birçokları maalesef 
doğrudur, hakikattir. Fakat bunların hesapları, 
işlerin tesfiyesi sırasında icabedenlerden sorula
cak, icabı yapılacaktır. 

Buna asıl sebep, 4 Ağustos kararlarıdır. Ma
lûmunuz olduğu üzere Dört Ağustos Kararları 
ile 280 kuruş olan dolar dokuz küsura çıkmıştır. 
Otomatik olarak 100 milyona ihale edilen iş 300 
milyon olmuştur, bir fiyat yükselmesi olmuştur. 
Hesap kitap hususunda bunlar tamamen yabancı 
memleketlerde olduğu için, yabancı firmalar tara
fından yapılmış olduğu için projelerinde teknik 
bir hatanın bulunabileceği kanaati yerinde olma
mak gerekir. 

Fiyat mevzuları bilhassa üzerinde durulacak 
mevzularımızdır. İşler ihale edilirken ehliyet ve 
kifayet, çeşitli işleri üzerlerine almış kimseler üze
rinde aylardan beri çalışılmaktadır. Kısa zaman- , 
da bunların hepsi elden geçirilecektir. Yeni
den yapılan ihalelerde birim, fiyat esasları analize, 
ayrlarak mütaahhitlerin hepsi muayyen bir sis
temde, gözden geçirilerek, yenilenecek ve ehliyet 
vesikaları da, işlere göre, grup grup tasnif edi
lecektir. 

Bu sene inşaatına devam etmekte olduğumuz 
6 baraj vardır, 120 milyon lira ayrılmıştır, ikin
ci Çubuk barajı da buna dâhildir. 

Ethem Bey arkadaşımız barajın dolması mev
zuuna temas ettjler. Arkadaşlar; literatürde dol
muş bir baraj diye bir şey yoktur. Yalnız taşkın 
dereler ağzında inşa edilen küçük barajlara böyle 
birtakım birikintilerle dolmalar ve muayyen bir 
kısmı işgal eden birtakım birikmeler olabilir. Ve 
erozyondan mütevellit büyük barajlarda toprak 
dolması suretiyle taban seviyelerinde yükselmeler 
olabilir. Hiçbir tedbir alınmadığı takdirde eroz
yondan mütevelit dolma tehlikeli olabilir. Bunun 
için de ağaçlandırmaya gidilir. Ayrıca bir ilâcı 
yoktur. Bugün Afrika'da bu mevzuda tecrübe
ler yapılmaktadır. Fakat henüz bulunmuş bir so
lüsyon yoktur, ömrü 50 sene hesabedilmiş bir 
barajın, 50 sene içinde böyle bir vakanın meyda
na geldiğini bilmiyoruz. Fakat bizim bütün bent 
bölgelerimizde millî parklar tesisi yoluna gidiyo
ruz. 5 sene içinde 500 milyon ağaç. dikme faa
liyetine başlandı. 

Sulama mevzuunda bahsettikleri çoraklaşma 
tehlikesi hakikaten bâzı bölgelerde bahis mevzuu
dur. Sulama, Ziraat Bakanımızın dediği gibi iki 
ağızlı bir bıçaktır, tyi kullanılmazsa yanlış işliye-
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bilir. Bilhassa sulama mevzuunda Tarım Bakan
lığı ile sıkı iş birliği halindeyiz. Yakında inşal
lah hayırlı neticelere varacağız. Küçük sulama 
teşkilâtımızı tamamen Tarım Bakanlığına devre
deceğiz. Bu suretle tarla sulamasından tamamen 
mesul olacak olan Tarım Bakanlığı küçük sula
ma işlerini tanzim edecek ve tedbirlerini alacak
tır. 

Elmas arkadaşımızın koordinasyon hakkındaki 
tavsiyesine bilhassa teşekkür ederim .Bu da 
vazife aldığım ilk günden beri üzerinde durdu
ğum noktalardan biridir. 

Millî Müdafaa, Tarım ve Sanayi ve diğer 
Bakanlıklarla sıkı bir iş birliği halindeyiz. İh
tisas ve ilim bakımından işler neyi icabettiri-
yorsa bunları yapma yolundayız. Böyle çalışma
larımıza rağmen yine de bâzı yanlışlıklarımız 
olabilir, bunun için arkadaşlarımızın ikazları
nı bilhassa istirham edeceğim, çok müstefid-
oluruz. 

Şayanı şükran olan bir mevzu da revizyonu 
yapılan işlerimizden biri 2490 sayılı Kanunun 
Millî Birlik Komitesi ile müşterek çalışma ile 
değiştirilmiş ve modern bir hale gelmiştir. Di
ğer mevzulardaki çalışmalarımız da yakında 
huzurunuza getirilecektir. 

Lüks ve süs merakı üzerinde dikkatle duru
yoruz. Bütün arkadaşlarımızın müsterih olma
larını isterim. Rifat Çini arkadaşımızın temen
nilerine kısmen cevap vermiş bulunuyorum. 

Hasan Tez arkadaşımızın bahsettikleri bi
rinci nokta üzerinde hiç endişe etmemelerini 
temenni ederim. İcraat son safhasına gelmiş
tir, kendilerine tepşir ederim. 4 - 5 aydan beri 
üzerinde çalışıyoruz. 

Zannediyorum ki bütün sorulara cevapları
mı arz ettim. Eğer noksan kalmış kısımlar 
varsa lütfen ikaz ediniz, cevaplarımı arz ede
yim. 

KABADAYI İHSAN — Kifayeti müzakere 
takriri verilmiş bulunuyor. Könuşamıyacağım-
dan dolay üzüntü duyuyorum. Müsaade eder
seniz kürsüden, bir derdim var, anlatmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Bakandan sorunuz, varsa sora
bilirsiniz. -. 

KABADAYI İHSAN — 15 gün evvel Kon
ya'ya gittiğim vakit Valiyi, Nafıa Müdürünü 
ziyaret ettim. Dertli idiler, endişeli idiler. Sor
dum, nedir, derdiniz diye. Bu yıla kadar ayrıi-

—' aıa — 
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makta olan tahsisat verilmemektedir. Sebebi 
Arazi ve Bina vergilerindeki fazlalık ihtiyacı
mızı karşılıyacak vaziyette değildir. Bu faz
lalığın % 70 i Hazineye gider, geriye % 30 ka-

, lir, bunun da % 20 si Eğitim Kanunu ile ilgili 
olarak okullara sarf edilir, ancak % 10 kalır. 
Bu % 10 la ne yapılabilir? 

Haritaya bakınca göz doyuran, tarlası ile 
karın doyuran Konya ovasında 160 bin lira ile 
bir şey yapılamaz. Geçen sene Konya vilâye
tine tahsis edilen miktar 1 milyon 393 bindir. 

Endişem şu, bu işler için 165 milyonla ka
lırsak, bayındırlık hizmetlerine koy takozu; 
makinayı çek kızağa. İşçiye yol ver. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuz varsa lütfen 
onu sorun. 

KABADAYI ÎHSAN — Sordum. Müspet ra
kam verdim. 

FEYYAZ KOKSAL — Proje ve etüdlerinin 
hiçbirisi tamamlanmamış, muhtelif Bakanlıkla
ra ayrılmış binalardan tasarruf imkânı yok mu? 

Bir misal ile arz edeyim. 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

bütçesinde stüdyo için dokuz milyon 250 bin 
lira tahsisat ayrılmıştır. Bunun ancak bir iki 
milyonu harcama durumu hâsıl olacak, geri 
kalan yedi sekiz milyonunu tasarruf mümkün 
olacaktır. 

Bunun gibi dört beş bina bulunur. Maliye 
Vekilimiz söylediler, 15 milyon ilâve ettiler, 
bu 30, 40 hattâ 68 milyona çıkar. Bütün ka
pasitesi ile il ve köy yollarındaki makinaların 
çalıştırılması imkânı yoktur. 

BAYANDIRLIK BAKANI GÖKDOĞAN 
MUKBİL — Efendim, aynı husus, Bütçe Encü
meninde de mevzuubahsedildi. Maalesef hiçbir 
yerden diğer bir yere oynamaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Avni Doğan. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLÎ 

DOĞAN AVNİ — Munterem arkadaşlarım; 
• üzerinde ittifak ettiğimiz bir nokta var: Gerek 

hükümetiniz, gerek Yüksek Heyetinizin söz alıp 
konuşan üyeleri, köy yollarına daha geniş öl-
çüete'' bir yardım sağlamak için gayret etmekte
dirler. Hükümet de Encümen de aynı endişeyi 
duymuştur. Mevcut imkânlar içinde Maliye 
Bakanımızın tefrikini vadettiği 15 milyon liranın 
mazbatasını yaptık. Takdim edeceğiz. Tasvip 
buyuracağınızı şimdiden tahmin etmek müm
kündür. 
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Bir nokta üzerinde dikkatinizi biraz teksif 

etmek istiyorum. Köyden elimizi çekmişiz en
dişesi, iyi niyetin fazla mübalâğa edilmiş bir 
şekli mahiyetinde telâkki edilebilir. Bugün 
hükümetinizin ve milletinizin muhtacolduğu 
seviyeye vâsıl olabilmesi için ıslah edilecek 
muhtelif sektörleri rakamlara vurduğumuz za
man bu arzumuzun millî gelirlerle kabili telif 
olmadığını görürüz. En küçük bir misal alalını, 
zabıtanın ıslahı için tecrübevî mahiyette 2 000 
kişinin yetiştirilmesi istenilse senevi 500 milyon 
lira tahsisat verilmesi icabeder. Hangi sahayı 
alırsak alalım bundan fazla rakamlara vâsıl 
olunmaktadır. Bugün memleketin kaderini si
zin önünüze serdiği bütçe ile mesuliyeti üze
rine almış olan Hükümet köy ve köylülerimiz 
için geniş imkânlar göstermiştir. Bir parti 
düşüncesi olmadığı ve rey avcılığına da ihtiya
cı olmadığı için, bu sözlerimle parti gayre
tinin bir belirtisi sayılması endişesi duymak
sızın söylüyorum. Arkadaşlar, ziraî sahada, 
Millî Eğitim sahasında bu sene geniş ölçüde 
tahsisat verilmiştir. Hepsini bir anda yapmak 
imkânı olsaydı, hiç şüphesiz Karayollarına, Su 
İşlerine de aynı tahsisatı vermek şevki bizde 
olduğu kadar Hükümette de meveudolurdıı. 

Söylenecek söz şudur ki, bu yıl ayrılan tah
sisatla Karayolları ancak nefes alabilir, mev
cut imkanlarını muhafaza edebilir. Onarım 
yapar, bakım yapar, küçük mikyasta yeni yollar 
yapabilir. Çünkü tahsisat imkânı bundan iba
rettir. Karayollarına 1 milyar 200 milyondan 
aşağı verdiğimiz zaman büyük bir şey bekliye-
mez. Bunu temin etmek lâzımdı, önümüze ge
tirilen bütçenin ağır mesuliyetini büyük bir ce
saretle kabul eden kıymetli Maliye Bakanımızın 
karayollarına daha fazla para verebileceğini 
zannetmiyorum. Devlet Su İşlerinde tatbiki dü
şünülen cihet bugüne kadar yapılmış olan işler 
içinde geniş randımanı verecek sahaya teksif 
edilmiştir. 

Sulama santral v. s. gibi yani köye doğru 
olan hareket durdurulmuş değildir. Karayolla
rının, Devlet Su İşlerinin geniş ölçüde ele alın
dığı seneler gibi bu yıî da Kurucu Meclisinizin 
tasvib-ettiği şekilde tarım sahasiyle Millî Eği
tim sahasında köye doğru geniş yatırım ve im
kânlar götürülmüş bulunmaktadır. Bu yüksek 
ve ince duygularınızın biraz agrandize edilmiş 
şekilde ortaya çıkışı köylerimize ters aksetme-
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sin. Arkadaşlarımın isteklerine uygun olarak 
memleketin her sahasına bütün imkânları gö
türmek lâzım olduğunu biliyorum. Bu memle
ketin millî geliriyle mütenasibolabilinektedir. 
Bu yıl millî eğitim ve tarım sahasında bunu ya-
pacağız. Diğer sahaları daha verimli noktalara 
sevk etmek suretiyle azamî randımanı alacağı
mızı tahmin etmekteyiz. Gelecek yılda malî im
kânlarımızın, daha fazla olacağını millet ola
rak ümidedebiliriz. Türk milletinin, milâttan 
üç dört bin yıllık kabiliyeti bir menşur ışığın
dan bir nur gibi damla damla süzülerek gelen 
hâkimiyete alışkanlığı bizim büyük güven kay
nağımızdır. Bütçe önümüzdedir. Bu bütçe bü
tün sahalarda arzuladığımız imkânları götüre-
miyorsa ne Hükümetin ne de bizim kusurumuz-
dur. Bu itibarla yeni vergi »anılarından doğan 
fazlalık iyi şekilde ayrılır ve mahalline sarf edi
lir ve Maliye Vekâleti bu on beş milyonu rea-
lize ederse ve bütçe yılı içinde ek ödenekler 
verirse hizmet imkânları yükselebilir. Bir 
ehemmiyetli saha olarak, bu sene Karayolları 
ve Devlet Sular İdaresi seçilmiş değildir. Bun
ları iyi bir şekilde muhafaza etmek ve mevcut 
hizmetlerini devam ettirmekle iktifa edilmiştir. 
Bütün malî imkânlar başka sahalara teksif 
edilmiştir. Binaenaleyh, köye doğru himmet 
ihmal edilmiş değildir. 15 milyon zammın tas
vibini rica eder, hürmetlerimle selâmlarım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Argun. 
ARGUN TAHSİN — Muhterem arkadaşla

rım; anlaşılıyor ki, Hükümet Bayındırlık büt
çesini huzurunuza getirirken, koy ve ili yolları
na ve Söylere tahsisine ehemmiyet vermemiş. 
Ehemmiyet vermiş olsaydı, işte biraz evvel do
kundukça tozuyan Maliye Bakanımız bir taraf
tan #> milyon lirayı bir taraftan bulup getir
mezdi. Fakat, ancak Yüksek Meclisinizin has
sasiyetidir ki, bu parayı bulup getirmek imkâ
nım bulmuştur. Bir hükümet ki, bizi köye gö
türen yollardan mahrum eder, bir hükümet ki 
köye gidecek her türlü imkânı düşünmez, mü
saade ederseniz bu hükümetin getirdiği bütçe
ye kırmızı oy vermek suretiyle onu yeniden bu 
möseleyi tetkika sevk ederim. Böylece artık 
bizim karşımızda 25 milyon liralık bir mesele
de direnmesin. Geçenlerde kabul edilen bir ka
nun münasebetiyle erbaşlara 60 milyon lira bul
mak lâzımgeldi. Halbuki bütçedeki tahsisat 
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30 milyon lira idi. 30 milyon liranın tasarruf 
suretiyle temin edileceğini söylediler. Hattâ 
birçok arkadaşlarımız, erbaşın aldığı 10 lira 
aylığı 5 liraya indirmek suretiyle bu tasarrufu 
yapmaya çalıştılar. Bütçe Encümeninden ve 
hükümetten rica ediyorum, bu meseleyi ihti
yaçlara cevap verecek şekilde tetkik etsinler ve 
yeni bir teklifle gelsinler. Bu bütçeye kırmızı 
rey vereceğimi beyan ederek sözlerime son veri
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var
dır. 

KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN (Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN (Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümete müte
veccih son konuşma olsaydı, söz almak niyetinde 

. değildim. Bilhassa bu konuşmada, bir Hükümet 
ki, bizi köye götüren yoldan mahram eder, şek
lindeki söz beni kürsüye çıkarmaya mecbur etti. 

Arkadaşlar, biz sizi köye götürmekten mah
rum etmiyoruz. Hükümet, köye kültür götürü
yor, köye ziraat götürüyor, köye İlköğretim Ka
nunu ile gençlik sivilizasyon götürüyor. Bunlar 
ortada dururken görmeden, affınıza güvenerek 
söyliyeyim, siyasî yatırım veya seçim yatırımı 
gibi bir mevzuu, köyün yalnız yolunu, yalnız.su 
problemini ileri sürmek asla caiz değildir. 

ARGUN TAHSİN — Sakat zihniyet bundan 
ileri geliyor. Seçim yatırımı değildir. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI KIZILOĞLU MUHARREM İHSAN 
— Şimdi sizlere soruyorum; mantık ve hesabı
nıza müracaat ediyorum. 10 yıldan beri, yatırım
ların köy yollarına verilmiş olan milyarları he-
salbediniz. Yapılmış 28 bin kilometre yol, bakaya 
kalmış 7 bin kilometre yol. Ne olmuş? İsraf.. 
Hata, tâviz, politika, rey.. Hakikaten bu yol po
litikası mühimdir. Muhterem arkadaşlarım; yal
nız tahsisatı vermek, bütçeyi para ile şişirmek, 
yol yapımı için kâfi bir kıstas, kâfi bir delil, kâfi 
bir esas olamaz. Teknik olan arkadaşlar bilirler, 
gayet iyi bilirler ve hesabederler ki, bu yollar 
için iyi bir organizasyona, mükemmel bir plân
lamaya ve iş makinalarınâ insan gücü ve mesai
sine, konsantrasyona ihtiyaç vardır. Bir makina 
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oraya, bir dozer buraya, bir grayder bu köye; ı 
yol getiriyor. Asla arkadaşlar, bu şekilde köye 
yol gitmez. Bu şekilde köye yol götürdüğünü 
söyliyen, hem kendisini, hem de köylü vatandaşı 
aldatmış olur. Zaten o senelerce aldatılmıştır. 
Ben tümen kumandanı iken, bir yerde yol için 
300 000 küsur lira sarf edilmiş gene de başarıla-
mamıştı. Kendi istihlkâim sınıfının araçları ile 
yeni güzergâhı açtım. Bu 300 000 lira nereye 
harcanmıştır? Bu miktar, 650 milyon liralık bir 
rakam içinde % 1 bile değildir. 

Köy yolu derken yol nasıl yapılır, hangi kıs
ma, hangi irtibatlar kurulmalıdır v. s. gibi hu
suslar düşünülmelidir. 39 902 köyün hepsine 
yol yapmak imkânsızdır. 30 haneli bir köye gü
zel bir cadde mi açalım? Asla... Çünkü, bu şekil
deki hareket ekonomik değildir. Yol yapılırken I 
iktisadî şartlar, ticarî imkânlar, sosyal imkân- I 
lar, münasebetler hepsi düşünülecek, plânlana- I 
çaktır. Yalnız, mücerret yol, yol; para, • para is
raftır. Tek bir kelime ile israftır. Bugün Hükü
metimiz bu yolları planlamıştır. Hangi nüfustan 
itibaren, hangi köyün, hangi köye bağlanacağı 
plânlanmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel I 
plânlarla, koordineli bir şekilde bu köylerin yol- I 
lan hangi tarihte yapılacağı ve karayollarının I 
hangi makinaları bu yollara teksif ederek kulla
nacağı bellidir. İsterseniz siz bir milyar koyunuz, I 
bütün yatırımları silip karayollarına koyalım. 
Teknik imkânlar, plansızlık karşısında tek söyle
necek kelime paranın israfıdır. 45 milyon değil, I 
450 milyon koyunuz, kullanamaz. Sene sonu ge- I 
liyor, diye normal ve alışılmış bir şekilde para I 
yanmasın, diye lüzumsuz malzeme ve taahhütlere I 
yatırır. Bunu mu istiyorsunuz? Hayır arkadaş- I 
lar. Rasyonel bir çalışma istiyoruz. Demin, Sayın I 
Bayındırlık Bakanımızın verdiği rakamları ha- I 
fırlarsınız; dörtte biri hayatta kalan, dörtte üçü I 
ölen yol yapmak istemiyoruz. Eğer böyle bir yol I 
yapılmasını istiyorsanız, köye grayder ve köye I 
buldozer göndermek için bir program istiyorsa- I 
nız bunu Hükümetiniz asla düşünmüyor ve dü- I 
şünemez. Mantık da, usul de, sistem de, teknik I 
de buna cevaz vermez. Kırmızı rey kullanacak I 
olan, kullanabilir. Gayet tabiîdir, serbesttir. De- I 
mokratik nizamda yeşil de, kırmızı da, beyaz da I 
müsavidir., Kırmızı kullanan yolundan geçemez, I 
trafik işaretleri vardır. (Alkışlar) I 

Onun için önümüze getirilmiş olan bütçe, he- I 
saplarla, yapılabilecek İmkân, takat ve teknik I 
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kabiliyetlerle hesaplıdır. Mahallî idarelerin yapa
bileceği, yardımlarla desteklenecek, yol progra
mının tahakkuku için ana ve stratejik yolları
mız vardır. Karayolları, mesaisini daha ziyade 
(buralara teksif etmek durumundadır. Bu husus, 
memleketin hayatiyeti ve ekonomisi bakımından 
önemlidir. 

Saygılarımla... 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde söz 
istiyen var mı? Buyurun, Emin Soysal. 

•SOYSAL EMÎN — Sayın Paşam «kırmızı oy 
kullanan bu yoldan geçemez, trafik var.» deme
selerdi buraya çıkmıyacaktım. Bunu paşama ya-
kıştıraanam. 

İşin anlaşılmıyan tarafları yardır. 130 milyon 
liranın köy yollarına sarf edilmiyeceği... (önerge 
için söz aldın, önergeye gel sesleri, gürültüler..) 

BAŞKAN — Emin Beyefendi yalnız yeterlik 
önergesi aleyhinde söz vermiş bulunuyorum, bu 
mevzuda konuşmanızı rica ederim. 

SOYSAL EMÎN (Devamla) — Bütün bu me
selelerin izahı bakımından bu önergenin kalbul 
edilmemesi lâzım geldiğine inanıyor ve sizden 
(bunu kabul etmemenizi rica ediyorum^lmtün me
sele işin yapılmasıdır. Bu mevzîuu durdurun, 
görüşülmesin. Böyleai daha iyi... Biz filânın hüs
nüniyetinden bir sanltim dalla, bir milim daha az 
hüsnüniyet taşımıyoruz. Memleket içinde her
kes kadar hüsnüniyete sahibiz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yülkşek Başkanlığa 
Görüşmeler kâfidir. 
Oya konulmasını arz ederiz. 

Ercan AptullaJh Şimasi özdenoğlu 
Batırbaygü Remziye Ergüven Nedim 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerini 
okumaya geçiyoruz. 

B. Lira 
Birinci kısım - Tahsisat ve 

benzeri Özlük haklar ..,,,.,-. 
101 Baikan ödeneği 12 000 
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İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği- , 
7458 sayılı Kanuna göre veri
lecek kasa tazminatı 

24.2.1961 
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Üçüncü kısım - Yönetici 
gidtrleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahlar 
Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma genel giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar -
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 

6 146 002 
4 728 000 
2 561 000 

201 600 

110 800 

# 
707 197 

4 200 

6 000 

166 000 
19 500 
10 000 

179 000 
10 200 
33 000 

347 500 

33 500 
9 000 

25 000 

300 000 

63 000 

Lira 
451 
452 
453 

• 

501 
502 

Yaym giderleri 
Staj giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

25 000' 
45 000 

10 500 

20 Ö00 
4 000 

653 

701 

741 
742 

705 

746 

748 

749 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bayındırlık Bakanlığı mensup
ları istihlâk Kooperatifine 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 

Yatırımlar 
Devlete ait yapıların bakım ve 
onarım giderleri 

II 

60 000 

1 

Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 142 576 580 
5011, 5855, 7074 ve 7416 sayılı 
kanunlar gereğince Büyük 
Millet Meclisi binası ve eklen
tileri yapımı 4 000 000 
6373, 6594 ye 6595 sayılı ka
nunlar gereğince kurulacak . 
üniversitelerin bilûmum inşa-; 
at ve tesisat giderleri 13 300 000 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yeni binasiyle müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması giderleri 2 300 000 
Sığmaklar inşaatı, tesisi, tami
ri her türlü giderleri 500 000 
Anıt - Kabir inşaatı bono kar
şılığı 1 026 420 

760 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine bağlı Cebeci Hasta
nesine Doğum, Çocuk, Akıl ve 
Göğüs klinikleri inşası, kat ilâ
veleri ve ikmalleri giderleri 

761 7026 sayılı Kanuna gereğince 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin ilâve in-

2 500 000 

ş&atı giderleri 2 500 000 

317 — 
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763 

776 
783 
791 

24.2 
Lira 

5367, 5843, 6213 ve 7415 sayılı 
kanunlar gereğince hava mey
danları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler 36 890 000 
Demiryolları yapımı giderleri 63 975 000 
Limanlar yapım giderleri 149 425 000 
Yatırım hizmetleri muvakkat 
vazife harcırahı 1 000 000 
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi

nin bölümlerinin okunması bitti. Bütçeyi yük
sek oylarınıza sunuyorum . Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bakanlık ile ilgili mülhak bütçeleri yarın 
ki oturumda görüşülmek üzere, 25 Şubat 1961 
Cumartesi günü saat 9,45 te toplanılmak üzere 
Kurucu Meelisin bu günikü birleşimini kapatı
yorum. 

Kapanma Saati: 00,45 

»>«»« 
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KURUCU MECLÎS 
Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kannuna verilen oylann sonucu [Kanun (12) Millî Birlik 

Komitesi Üyesi ve (150) Temsilciler Meclisi üyesinin kabul oyiyle onaylanmıştır;} 
T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Aksoyoğlu Ref et 
Ataklı Mucip 

— G — 
Gürsoytrak Suphi 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

23 
12 
12 
0 
0 

11 
0 

[Kabul edenler] 
— K — 

Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 

Koksal Osman 
Küçük Sami 

_ ö -
özdilek Fahri 

• » • 

\ 

özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattin 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

Temsilciler Meclisi üyeleri 

~ A — 
Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçaeu Necmi 
Akdağ Burhan 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavas Halil 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler - . 1 5 0 

Kabul edenler 150 
Reddedenler 0 

Çekinserler 0 
Oya katümıyanltr 123 

Acık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
Akyurt Nurettin 
Alişiroğlu Osman 
Altınsoy Mehmet 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan BaDür 
Argun Tahsin 
Arkan Ferhan 
Artus Amil 
Asbuzoğlu Şevket 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 

— B — 

Baban Cihad 
Baltacıoğlu Zeki 
Başaran Kâmil 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 

Beşerler Mehmet Rafit 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Boransü Eteni 

Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu ismail Sel
çuk 
Çini Rif at 

% 
— 319 — 



- D -

Dicleli Vedat 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_ ' E — 

Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Eroğlu Hamza 
Ertanık Adnan 
Esengin Kenan 

Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhaın 
Fırat Fehim 

- G — 

Geboloğlu Cevdet 
Gençosıman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Gökdoğan Mukbil 
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Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 

Hatiboğlu Şevket Raşiı 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hoeaoğlu Ahmet Sırrı 

— I — 

Isıtan Rıza 

- İ -

Ipşiroğlu Abdullah 

— K — 

Kabadayı ihsan 
Kaflı Kadircan 
'Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
KÖseoğlu Ahmet 
Küley Muin 
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— M — 

Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

— N — 

Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 

Okyay Abdülkadir 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— Ö -

Ödül Atıf 
öktem İbrahim 
ö*ıalp Halim 
öymen Al tan 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özdü ilhan 
özfakih Fakih 
Özkol Mazhar 
özmen Halil 
öztrak Orhan 

— P — 

Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar llhami 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Selek Hulusi 

KURUCU MECLÎS 
T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katılmıy anlar] 

Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Sökmen Enver 

Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

* - T -

Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

— Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

_ A — 
Acuner Ekrem (I. A) 

- ç -
Çelebi Emanullah 

— E — 
Ersü Vehbi 

— K -
Kuytak Fikret 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

- 35 

— 0 — 
O'Kan Sezai (I. A) 

— Ö — 
özkaya Mehmet Şükran 

20 — 

— ü — 
Ulay Sıtkı 

— Y — 
Yıldız Ahmet 
Yurdakuler Muzaffer 
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Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katılmtyanlar] 
— A — 

Akan Atalay 
Aksal ismail Rüştü 
Aksoy Muammer < 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Aidoğan Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arıkan Vedat 
Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

— B — 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Bayazıt Kemali (t.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Bilge Necip 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— O — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 

Coşkun Alev 

Çağa Esat (î.) 
Çağatay Nazif 
Çelikbaş Fethi (t.) 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef i 
Dilek Erol 
Doğukan Suphi 

— E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Ersoy Bahir 
Esen îlhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— F — 
Feyzioğlu Yavuz 

— G — 
Giritli ismet 
Gökqen Rauf 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Güven Ferruh 

— H — 
Hazer Mehmet 

- t -
tnan ismail 
inan M. Rauf 

tnan Şefik 
ismet inönü (I.) 

— K — 
Kapani Münei 
Karahasan Ömer 
Karal Enver Ziya 
Karamustafaoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I.) • 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(t) 

__ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Omay ibrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım; 

— ö ~ 
ögat İhsan 
öğünç.Fcriduıı Şakir 
öztürk Seyfij 

özal Rüştü 
— P — 

Paksüt Emin 
Pamukçu Mahir (I.) 

— S — 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Selâmi 
Savcı Bahri 
Senil ibrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal ilhamı 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

- Ş -
Şişman Mehmet 

— T — 
Tekîner Zeki 
Tokbey Sadettin 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

- Ü -
îîner Ragıp (B.) 
Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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KURUCU MECLÎS 
Ege Ünffce^sitesi 1961 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların neticesi [Kanun (13) Millî Birlik 

Komitesi Üyesi ve (147) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle onanmıştır.] 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

> 

— A — 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

_ G — 
Gürsoytrak Suphi 

— A — 
Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasıı Neemi 
Akdağ Burhan 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil * 
Akyurt Nurettin 
Alişfiroğlu Osman 
Altınsoy Mehmet 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : 13 

Kalbul edenler : [3 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 10 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 
— K — 

Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 
Koksal Osman 

Küçük Sami 
— M — 

Madanoğlu Cemal 
- Ö -

Özdilek Fahri 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 147 
Kabul edenler : 147 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 126 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Altuğ Abdurrahman 
Argun Tahsin 
Arkan Ferhan 
Artus Amjil 
Asbuzoğh1' Şevket 
Atalay Sırirı 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 

— B 4-
Baban Ciha4 
Baltacıoğlu #Jeki 
Başaran Kâmil 
Batırbaygil Jftemziye 

Batur Suphi 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmü 
Beşerler Mehmet Ragit 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Boransü Etem 

_ ç _ 
Çakıroğlu İsmail Selçuk 
Çini Rif at 

özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattin 
özkaya Mehmet Şükran 

— T — 
Tmıçkanat Haydar 

— D — 
Demiray Ahmet 
Dicleli Vedat 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Egeli Yusuf Âdil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfc 
Elgün Fethi 

— 322 
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Ehnas tmadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadî 
Erdinç Sait 
Brel AH 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Broğlu Hamza 
Ertanık Adnan 
Bsengin Kenan 

— F — 
Feyîdoğln Bedî 
Feyzioğlu Turhan 
Fırat Fehim 

— a — 
Geboloğiu Cevdet 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfî 
Gögüş. Abdülkad&r 
Gögüş Ali İhsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Göle Turgat 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Gtinay Rahmi 
Gürün. Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

Hatiboğlu Şevket Ra§it 

Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Şalin 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

— I — 
Isıtan Rıza 

- î -
îpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı thsan 
Katlı Kadircan. 
Kalüstyari Hermine 
Karafakıoğlu Bedri * 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper D&nia/ 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Küley Muin 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

— JT — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

ödül Atıf 
öktem İbrahim 
önalp Halim 
Övmen Altan 
özbay Mehmet > 
özdenoğlu Şinasi 
ÖEdil Ühan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

— P — 
Parnip Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

Sağıroğlu Adil 
San Necip 

''Sargınalp Nihat 
Satar Kemal 
Serim Etkem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Sökmen Enver 

- Ş - ' 
Şener Ahmet 

Şengön Mehmet 

Tahtaküıç Ahmet 
Tandal Salahattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tengirserik Yusuf 
Kemal 
Tez Hasan 
Tdközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen ÖaMh 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

'.— Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yümaz Asım 
Yurdakul Daniş. 
Yücebilgin Yusuf Zıya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

Gürsel Cemıal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

Acuntea* Eıkrem (I. A) 

— A — 
Akan Atalay 
Aksal İsmail Büstü 

KURUCU MECLİS 
T. C. MiIH Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya hatılmtyanlar] 
- S - - K -

Kaplan Kadri 
Kuytak Fikret 

_ O -~ 
O'Kan Sezai (1. A) 

Çelebi Emanullah 
_ . E — 

Brsü. Vehbi 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katilmtymlar] 

Aksoy Muammer 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer (B.) 

Aldoğah Sadık 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 

. — .Ü — 
Ulay Sıtkı 

- _ Y _ 
Yıldız Ahmet 
Yurdakıüer Muzaffer 

Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arıhan Vedat 

323 — 
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Arna Fuat 
Aşkın Fethi (B.) 
Aveıoğlu Doğan 
Aybar Baif 
Aydnı Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

— B - , - ; 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başer Adnan 
Başman Avnî 
Bayazıt Kemalî (I.) 
Baydur itehmet (B.) 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Beşıat 
Bilge Necip 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfİ 
Bora Arslan 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— O — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

Çağa Esat (İ.) 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çelikbaş Fethi..(£)'• 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu Mahmut Tekin 

_ D — 
Dağlı Hazım 

Demirlioğlu Nef'i 
Dilek Erol 
Doğukan Suphi 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun , 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Ersoy Bahir 
Esen ilhan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— p w 
Feyzioğlu Yavuz 

— G — 
Giritli Isınel 
Gökçen Rauf j 
Göksu Rıza 
Güîek Kasım 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Güven Ferruh 

— t -~ 
înan İsmail 
İnan M. Rauf, 
înan Şefik 
inönü İsmet (I.) 

— K — 
Kapani Münci 
Karahasan Ömer 
Karal Enver Ziya -
Karamustafaoğlu Yekta 

Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtö 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri ( t ) -
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Muharrem 
ihsan (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
(t) 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(î.) 

_ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

• — O — 

Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Omay ibrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

— ö -
ögat ihsan 
öğünç Feridun Şakir 
özmen Halil 
özal Rüştü (B.) 
öztürk Seyfi 

— p — 
Paksüt Emin 
Pamukçu Mahir (I.) [ 

Sancar Ilhami ı 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Seiâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal Ilhami 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

- Ş -
Şişman Mehmet 

— T — 
Tekitler Zeki 
Tokbey Sadettin 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

- tr -
Üner Ragıp (B.) 
Üstün Feridun 

_ V — 
Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı 
Veldet 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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KURUCU MECLÎS 
İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanunu tasansına verilen oyların sonucu : [Kanun (13) 
Milî Birlik Komitesi Üyesi ve (150) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle onaylanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— A — 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

— G — 
Gürsoytrak Suphi 

— A — 
Adalan Şevket 
Akadlı Lûtf i 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksoley Mebnıre 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Alişiroğlu Osman 
Altmsoy Mehmet 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Argun Tahsin 

Üye sayısı 23 
Oy verenler : 13 

Kabul edenler : 13 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 10 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
— K — 

Kaplan Kadri 
Küçük Sami 

_ M -
Karaman Suphi | Madanoğlu Cemal 
Karavelioğlu Kâmil i . — ö — 
Koksal Osman \ özdilek Fahri 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 150 
Kabul edenler : 143 

Reddedenler : 27 
Çekinserler 9 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
\rkan Ferhan 
Asbuzoğlu Şevket 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 

_ B — 
Baban Cihad 
Baltacıoğlu Zeki 
Başaran Kâmil 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Beşe Hakkı Kâmil 

— 82 

Beşerler Mehmet Raşit 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Boransü Etem 

- Q -
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çini Rif at 

_ D — 
Demiray Ahmet 
Dicleli Vedat 
Dinekli Mustafa 
Pizdaroğlu Vahâp 
Doğan Avni 

& — 

# 

özgür Selâhattin 
özkaya Mehmet Şükran 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Egeli Yusuf AdiJ 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas İmadettin 
Engin Lûtfİ 
Ercan Abdullah 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Eroğlu Hamza 

file:///rkan


Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 

— p _ 
Feyzioğlu Be'dî 
Feyzioğlu Turhaın 
Fırat Fehim 

— Q _ 
Geboloğlu Cevdet 
Gençosanan Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Gpğ*üş Abdülkadfr' 
Göğüs Ali îhsan 
Gökdoğan Mukbil 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Kahmi 
Gürman Ab dur rahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hoeaoğlu Ahmet Sırrı 

— I — 
Isıtan Rıza 
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îpşiroğlu Abdullah 
— K — 

Kabadayı İhsan 
Kafîı Kadirean 
Kalüstyan Henmine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Küley Muin 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 
Müezzinoğlu Ziya 

— N -
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — • 

Okyay Abdülkadir 
Oıhon Hamdı 
Otan Hüseyin 

.1961 O : 3 
- ö -

ödül Atıf 
öktem îbrahim 
önalp Halim 
öymen Altan 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
özdü İlhan 
özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sanear îlhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Sökmen Enver 

- Ş -
Şener Ahmet. 
Şengün Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâh attın 
Tardu Reşat ' 
Taşman Derviş Sami 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş îsmail 

— Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

Ulay Sıtkı 
— y _ 

Yıldız Ahmet 
Yui'daküler Muzaffer 

Alpaslan Fehmi 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arıkan Vedat 

Gürsel Cemıal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

__ A — 

Aeunier Ekrem (1. A) 

~ A -
Akan Atalay 
Akdağ Burhan 

KURUCU MECLİS 
T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya kaUlmtyanlar] 

Çelebi Enıanullah 

— E — 

Ersü Vehbi 

_ K — 
Kuytak Fikret 

— O — 
O'Kan Sezai (I. A) 

_ ö -
özü'ünes Mehmet 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kaülmıyanlar] 

Aksal İsmail Büstü 
Aksoy Muammer 
Akyüz Abdülkerim 

Alankuş Muzaffer (B 
Aldoğan Sadık 
Alican Ekrem 
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Arna Fuat 
Artus Âmil 
Aşkın Fethi (B.) 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

— B ~ 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Bay azıt KeniPİî (1.) 
Baydur Mehmet (B.) 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belger Nihat Reşat 
Bilge Necip 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Bölükbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

_ C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç ~ 
Çağa Esat (î.) 
Çağatay Nazif 
Çelikbaş Fethi, (1.) 
Çolakoğlu Bahri 
Oullu Mahmut Tekin 

—̂ D — 
Dağlı Hazım 
Demirlioğlu Nef'i 
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Dilek Erol 

f Doğukan Suphi 

Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erdem Sadi 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Esen İlhan 
Bsengin Kenan 
Eyüboğlu Cem a L Reşit 

— F — 
Feyzioğlu Yavuz 

. — G — 
Giritli ismet 
Gökçen Rauf 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Güven Ferruılı 

— t - " 
İnan İsmail 
İnan M. Rauf 
İnan Şefik 
İnönü İsmet (t.) 

— K — 
Kapani Münci 
Karahasan Ömer 
Karal Enver Zdya 
Karamustafaoğlu Yekta 

Karamüftüoğhı Ahmet 
Kara'osmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Koperler Tevfik Kamil 
(D 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Kümbetlioğju Hikmet 
(D 

— L — 
Laskaris Kaludi 

_ O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Omay İbrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet * 
Onur Hüseyin 
Örbay Kâzım 

— Ö -

ös-at İhsan 
öğünç Feridun Şakir 
özal Rüştü (B.) 
özmen Halil 
öztürk Seyfi 

— P — 
Paksüt Emin 
Pamukçu mahir (1.) 

— S — 
Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Seliâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal İlhamı 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

- ş -
Şişman Mehmet 

— T — 
Tekîner Zeki 
Tokbey Sadettin 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 
Üstün Feridun 

— V — 
Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

_ Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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KURUCU MECLÎS 

1961 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu. [Kanun (13) 
Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (147) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle onaylanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

.>• 

— A — 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

— G — 
Gürsoytrak Suphi 

• f 

— A — 
Ad alan Şeviket 
Akadlı Lûtfi 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akçasu Necmi 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Âkyurt Nurettin 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Argun Tahsin 
Aikan îerhan 
Asbuzoğlu Şevket 

üye sayısı : 23 
Oy verenler : 13 

Kabul edenler : 0 
Reddedenler 0 
Çekînserler : 0 

Oya katılmıyanlar 1 o ' 
Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
— K — 

Kaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 
Koksal Osman 

Küçük Sami 
— m — 

Madanoğlu Cemal 
- Ö -

Özdilek Fahri 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler 1 47 
Kabul edenler 147 

Reddedenler : 0 
ÇeMnserler 0 

Oya katılmıyanlar 126 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 

— B — 

Baltaeıoğlu Zeki 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batıır Suphi 
Baykal Bekir Sıtkı 
Belen Fahri 
Belgei" Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilgen Süleyman 

Binark Hikmet 
Boransü Etem 

_ ç _ 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çini Rifat 

— D — 
Demiray Ahmet 
Dicleli Vedat 
Dinekli Mustafa 
Doğan Avni 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursun oğlu Cevat 

özgür Selâhattin 
Özkaya Mehmet Şükran 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

— E — 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin L$tfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Ereİ Ali 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergüven Nedim 
Eroğlu Hamza 

— 328 
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Ersoy Bahir. 
Ertanık Adnan 

— P — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan 
Fırat Fehim 

— G —-
Geboloğlu Cevdet 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali ihsan 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazer dağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Ahmet Sırrı 

— I — 
Isıtan Rıza. 

Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

— A — 
Aeunter Eıkrem (î. A) 

_ Ç _ 
Çelebi Emanullah 

i - A — 
Akan Atalay 
Akdağ Burhan 

îpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı îhsan 
Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Koper Dâniş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Küley Muin 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
'Mümcuoğlu Hayri 
Müezzinoğlu Ziya. 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir, 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

. — Ö — 
Ödül Atıf 
öktem. İbrahim 
Ön alp Halim 
Öymen Altan 
özbay Mehmet 
özdenoğlu Şinasi 
Özdil İlhan 
ö/fakih Fakih 
Özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

_ p _ 

Pamir Fikret 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirineeioğlu' Vefik 

Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar Ilhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Sökmen Enver 

Şener Ahmet 
Sengün Mehmet 

v. ..' 
KURUCU MECLİS 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oı/a 'katılmayanlar-] 

— E -

Ersii Vehbi 

— K -

Kuytak Fikret 

O'Kan Sezai (1. A; 

— Ö — 

özgüneş Mehmet 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya katilmvyanlar] 

Aksal İsmail Rüştü 
Aksoy Muammer 
Akyüz Abdülkerim 

Alankuş Muzaffer. (B.) 
Aldoğan Sadık 
Aliean Ekrem 

— * . — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Töközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuneel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 

Ulut aş İsmail 
- Ü -

Üstün Feridun 
— Y — 

Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal '.. • 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yüeebilgin Yusuf Ziya 

_ Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan* 
Zamangü Cahit 

. . ^ . U — 
Ulay Sıtkı 

— Y — 
Yıldız Ahmet 
Yurdakuler Muzaffer 

Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
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Ardıçoğİu Nurettin 
Arıkan Vedat 
Ama Fuat 
Artus Âmil 
Aşkın Fethi (B.) 
Aveıoğlu Doğan 
Aybar Eaif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

— B — 
Babam Cihad (B.) 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Bayazit Kemali 
Baydur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Bilge Necip 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfi 
Bora Aralan 
Bölûkbaşı Osman 
Burak Ratıp Tahir 

— C — 
i 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çelikbaş Fethi (B.) 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu Mahmut Tekin 

1 : 5 24.2.1961 0 : 3 

Dağlı Hazım 
Demirlioğlu No f i 
Dilek Erol 
Dizdaroğlu Vahap 

— E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erençin Zihni 
Ergönenç Alaettin 
Erkut Halil Sezai 
Esen ilhan 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— P — 
Feyzioğlu Yavuz 

_ <* — 
Giritli ismen 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Güneş Turan 
Gürler Şahap 
Güven Ferruıh 

inan ismail 
inan M. «Rau^ 
inan Şefik 
inönü ismet 

- . K — 
Kaflı Kadircan 
Kapanı Münci 
Karahasan Ömer 

Karal Enver 24ya 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmaınoğlu Yakup 
Kadri 
Kırca Coşkun 
Kızıloğlu Mııha t-renı 
İhsan (B.) 
Koeatopçu Şahap (B.) 
Koperler Tevfik Kâmil 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki. 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Kümbetlioğlu Hükmet 

— L — 

Laskaris Kaludi 

— O — 

Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekai 
Omay ibrahim Saffet 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

— Ö -

ögat ihsan 
öğünç. Feridun Şakir 
özal Rüştü 
özmen Halil 
öztürk Seyfi 

— p — 

Paksüt Emin 
Pamukçu Mahir 

Sarıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş Seliâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal Ilhami 
Soysal Mümtaz 
Sungur Celâl 

- 9 -
Şişman Mehmet 

— T — 
Teklner Zeki 
Tokbey Sadettin 
Tönük Vecihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 

- Ü -
Üner Ragıp (B.) 

• — V — 

Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

— Y __ 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurçdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 
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istanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu mazbatası (1/11) 

T. C. • • • - • , • ' • 

Başbakanlık 24 . 1 . 1961 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1391/237 ' 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
* 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan İstanbul üni
versitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte, bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
' • < • • • • Cemdi Gürsel 

tstanbul üniversitesi 1961 yılı bütçe tasarısı 

GEKEKÇESİ 

İstanbul Üniversitesi 1960 yılı (A/l) bütçesi 40 574 825 lira ve (A/2) "yatırımlar bütçesi de 
4 982 000 lira olup ceman 45 556 825 lira olarak kabul edilmiş iken 51 sayılı Kanunla (A/l) 
bütçesinden 842 956 lira ve (A/2) bütçesinden de 30 000 lira olmak üzere ceman 872 956 lira 
tenzil edilmiş olduğundan 1960 yılı (A/l) ve (A/2) bütçeleri yekûnu 44 683 869 liraya inmiş 
bulunmakta idi, 1961 (A/l) ve (A/2) bütçeleri yekûnu 1960 yılında 51 sayılı Kanunla indirilen 
miktara nazaran 9. 477 131 lira fazlasiyle 54 161 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Aşağıda (I) işareti ile gösterilen tertiplere üniversitemizin her sene mevcudu artan talebe 
sayısına muvazi olarak artmakta olan öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gerektirdiği 
masrafları karşılamak maksadiyle 9 746 315 lira eklenmekte ise de (II) işareti ile gösterilen ter
tiplerden de 269 184 lira indirilmiş olduğundan geçen yıla nazaran umumi fazlalığın 9 477 131 
lira olduğu anlaşılacaktır. 

I - Artırılan miktarlar. 

B. '. .'.."".'" 

201 Maaşlar : 
Bu fasıldaki artış memur : maaşlarına yapılan zamdan ileri gelmiştir. 

202 Ücretler : 
Bu fasıldaki fazlalık rektörlük ve fakültelerde ve bilhassa Tıp Fakültesinin 
tedrisinde kullandığı lıastahanelerinde idare, öğretim ve inceleme hizmetle-* 

Lira 

2 400 000 

1 319 848 

( S. Sayısı: 5 ) 



Lira B< , % 'I.. ! ';: 

rinde öğrencilere ve hastalara daha geniş ölçüde yardım zaruretinin doğur
duğu personel ihtiyacını karşılamak için yeniden ihtas edilen kadrolar ile 
terfie lâyık hizmetlilerin terfilerini sağlamak için, bir kısım kadrolarda 
yapılan birer derece artıştan ve ücretlere yapılan zamdan ileri gelmiştir. 

19 800 203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu fasılda görülen 19 800 liralık artış Tıp Fakültesi için istenilen bu* 
aded 1 100 lira ve iki aded 950 liralık uzman kadrosu ile Orman Fakülte
sinde Ormancılık Politikası ve Amenajman Enstitüsü için istenilen bir aded 
800 liralık kadronun İÜ aylık tutarından ileri gelmiştir. 

24 000 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Bu faslın iktisat Fakültesine aidolan, 16 nci maddesinde görülen 24 O00 li
ralık artış, İ961 yılında Siyasi Disiplinler dersini okutmak üzere getirtile
cek profesöre verilecek ücretten ileri gelmiştir. 

5 000 206 4598 sayılı Kanun gçreğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Geçmiş senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak Tıp, Fen ve İktisat fa
kültelerine ait çocuk zammı tahsisatı bir miktar arttırılmıştır. 

.266 210 209 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu faslın 11 ve 12 nci maddeleri maaş ve ücret fasıllarmdaki tahsisata göre 
arttırılmış, 14 ncü maddeleri de ihtiyaca göre ayarlanmıştır. 

1 350 218 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı : 
7458 sayılı Kanunun neşri tarihinde 1960 yılı bütçesi kabul edilmiş oldu
ğundan bu masraf için bir fasıl açılmamıştır. •1961 yılında kasa tazminatı 
alacak olan veznedar ve veznedar yardımcılarına istihkaklarının ödenmesi için 
bu fasla 1 350 lira tahsisat konulmuştur. 

3 543 400 219 4936 sayılı Kanun gereğince veril * cek üniversite tazminatı : 
4936 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan 115 ve 119 sayılı kanunlar üniversite 
öğretim üyesi ve yardımcılarına verilmekte. olan tazminat miktarlarını arttır
mış bulunduğundan bu farkı karşılamak üzere 1961 yılı tahsisatının 3 543 400 
lira arttırılması zarureti hâsıl olmuştur. 

26 Q00 301 Büro masrafları : 
Geçmiş senelerin ödeme seyri ve 1961 yılı ihtiyacı nazarı itibara alınarak bu 
faslın 18 yabancı diller okulu kırtasiye masrafları tertibine 1 000 lira ve 
üniversitemizin fakülte, enstitü, lâboratuvar ve hastahanelerinde kullanılan 
su sarfiyatı bedelini karşılamak üzere 41 nci rektörlük öteberi masraflarına 
25 000 lira eklenmesi zaruri görülmüştür. 

1000 303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Rektörlük teşkilâtına dâhil bulunan zatişleri, yazı işleri, muhasebe ve kü
tüphane müdürlüklerinin ihtiyacı nazarı itibara alınarak 1961 yılı tahsisatı 
1 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

46 000 304 Posta ve telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Fakülte neşriyatlarının muntazaman tevzii ve dış üniversitelerle yapacakları 
muhaberatın gerektirdiği masrafları karşılamak ve Üniversite Merkez ve Or-

( S. S*ywı: 5) 
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Lira B. 

man Fakültesi telefon santrallerinin genişletilmesi maksadiyîe bu tertibe ceman 
46 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

4 297 306 Giyecekler : 
Üç senedir palto verilmemiş olan hizmetlilere bu sene palto verilmesini te
min maksadiyîe buı faslın 13, 17 ve 18 nci maddelerine cemaan 4 297 lira zam 
yapılmıştır. 

35 000 307 Harcırahlar : s • ' 
Faakültelerin yurt içinde yapacakları ilmî araştırmalara geçen senelere nis
peten daha fazla öğretim üyesi, yardımcısı ve talebelerin katılmasının ve 
araştırma sahalarının daha geniş tutulması maksadiyîe bu faslın muhtelif 
maddelerine ceman 35 000 lira eklenmiştir. 
Geçmiş senelerin ödeme seyri ve 1961 yılı ihtiyacı nazarı ititbara .alınarak 
bu faslın 11, 51 ve 52 nci maddelerine ceman 2 750 lira tahsisat eklenmesi 
zaruri görülmüştür. 

10 000 419 Mahkeme masrafları : 
1 nci kadın doğum ve çocuk kliniği mütaahhidi ile üniversite arasındaki dâ
vada bilir kişi ve ekspertin olarak çalıştırılanlara verilecek ücretleri karşıla
mak üzere 1961 yılı tahsisatı 10 000 lira artırılmıştır. 

237 000 420 Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit mas
raflar : 
Üniversitemizin başlıca hizmetlilerden 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 enstitü
lerin, satınalınmasma kati zaruret hâsıl olan alet ve cihazlarla, tıbbi ve kim
yevî maddelerin temini için bu faslın muhtelif maddelerin 237 000 lira fazla 
tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

21 000 - 428 Maliye Enstitüsünün her çeşit masrafları: 
Enstitünün ilmî çalışmalarının neticelerini ıefkârı umumiyeye arz edilmek 
üzere yapılacak neşriyatın devam edilmesi ve enstitünün kitap, kırtasiye ve 
saire masrafları ile konferansçılara' verilecek ücretleri karşılamak maksa
diyîe 1961 yılı tahsisatı 21 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

609 818 435 Tıp Fakültesinin hastanelerle ilişkin masrafları : 
Tıp Fakültesinin Cerrahpaşa ve Haseki hastaneleri ile Gureba Hastanesine 
yerleşmiş bulunan klinikleri,belediye ve evkaf daireleri ile yapılan anlaşmalarla 
idare edilmektedir. 
Bu sene gerek belediye ve gerekse Evkaf idaresi yatak başına verilen iaşe 
ücretlerinin günün şartlarına uymadığından artırılmasını istemiş bulunduğun
dan bu isteklerin kabul edilmesi için ve hastanelerin öğretimi ilgilendiren mal
zeme ve tıbbi cihaz ve aletlerinin temini için bu fasla geçen seneye nazaran, 
609 818 lira fazla tahsisat teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

223 500 451 Yayın masrafları : 
Fakültelerin yeym organı olan mecmuaların kâğıt ve baskı ücretlerinin temi
ni için 1961 yılında eski. senelere nazaran daha fazla neşriyatta bulunmak 
ve makale sahiplerine yayın yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücret-

( S . S a r 
\ 



Lira B. 

lerinin ödenmesi ve fakülte kütüphanelerinde eksik olan kitapların tamam
lanması ve dış memleketlerdeki yeni neşriyatın takibedilmesi için gereken 
masrafları karşılamak ve yeniden yapılan Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi
nin kitap ihtiyacını karşılamak üzere bu fasla 223 500 lira fazla tahsisat tek
lif edilmiştir. 

267 342 452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için yabancı memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları : 
4936 sayılı Kanuna ek 115 sayılı Kanun gereğince bilgi ve görgülerini ar
tırmak maksadiyle yabancı memleketlere gönderilecek olan öğretim üyeleri
ne verilecek harcırah, yurt içi yevmiyelerini üç misline çıkarmış bulunduğu 
için 1961 yılı tahsisatı buna göre hesabedilmiştir. 1960 yılında 452 nci fasıl
dan 51 sayılı Kanunla 402 956 lira düşülmüş bulunduğundan 1961 yılı tek
lifimiz 1960 yılı tahsisat miktarından daha az bulunmaktadır. 

185 000. 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit masraflar : 
Bu faslın, 10, 20 ve 30 ncu maddelerine konulan tahsisat 1961 yılı ihtiyacı 
nazarı itibara alınarak teklif edilmiştir. 

115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma giderleri için tesis 
edilecek fon karşılığı : 
115 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesi gereğince üniversitece yapılacak ilmî in
celeme ve araştırmalar .karşılığında sarf edilmek üzere 1961 yılı için 250 000 
lira tahsisat istenilmiştir. 

* 
Eski yıllar borçları : 
Bu faslın 10 ncu maddesine 1960 yalında 51 sayılı Kanunla düşülen miktar 
olan 10 000 lira eklenmek suretiyle 1961 yılı tahsisatı, 1960 yılı tahsisatı se
viyesine çıkarılmıştır. 

604 Memur kantinine yardım. 
Üniversitede mevcut memur kantininde Öğle yemeği yiyecek memur ve hizmet
lilerin ödiyecekleri yemek ücretlerine yardım yapılması maksadiyle 1961 yılı 
için 200 000 lira tahsisat istenilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Fen ve Edebiyat fakültelerinin işgal ettikleri binanın çatısında yapılacak ta
mirat masraflarını karşılamak maksadiyle bu fasla geçen seneye nazaran 
38 000 lira eklenmiştir. 
(A/l) ve (A/2) bütçelerindeki artış yekûnu. 

II - Eksilen miktarlar : 

206 000 203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Gteçici hizmetlilere ait kadroların bir kısmı 1961 yılından itibaren (D) cetve
line geçirilmiş bulunduğundan bu fasılda 206 000 lira bir eksilme olmuştur. 

32 070 204/ Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
13 

Hukuk Fakültesine aidolup 1961 yılında kullanılmıyacak bir profesör kadro
sunun tahsisatının bü4 ^ tenzil edilmesinden bu fasılda 32 070 lira eksilme 
olmuştur. (V> 

İ " 

250 000 477 

10 000 502 

200 000 

38 000 

9 746 315 
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Lira B. 

17 900 209/ 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
13 (Emekli ikramiyesi): 

1961 yılında emekliye ayrılacaJk memur az olduğundan 1961 yılı tahsisatı 17 900 
lira eksiği jle teklif edilmiştir. 

2 736 221 Emekli, dul ve yetim aylıkları: 
1960 yılında yetim maaşı almaktanken evlenen bir kızın tahsisatı olup 1961 
yılında bütçeden çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

10 478 452/ 4489 ve 4936 S. K. gereğince staj için yabancı memleketlere igönderileoek-
13 lerin harcırahları ile her çeşit masrafları : 

1961 yılında 100 000 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından 1960 yılı 
tahsisat miktarından 10 478 lira düşülmüştür. 

6 291 315 v269 184 

4k ,-

Eksilen tahsisat yekûnu 

A/ l Bütçesi 
A/2 Bütçesi 

icmal 

Fazlası 

» 708 315 
38 000 

9 746 315 

Eksiği 

269 184 

269 184 269 184 

l'" îstanıbul Üniversitesi 1961 yılı gelir (bütçesi 

•*"••;•• GEREKÇESİ 

1961 yılı (A/l) gider ıbütçesi 49 171 000 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 4 990 000 lira olmak üze
re 54 161 000 liraya ibaliğ ©lan ıher iki gider bütçesi aşağıda izah ledüdiği üzere karşılanmış olacaktır. 

1. Tahsili tahmin ©dilen harçlardan 3 000 000, kitap satışından 250 000, diğer çeşitli gelirlerden 
500 000, geçen yıldan devredilecek 1 115 998 ve ayrıca tahmin olunan 2 lira nabitle ıbirlikte gelir ye
kûnumuz 4 866 000 liraya ibaliğ olmaktadır. 

2. Gider (bütçesinin toplamı olan 54 161 000 liradan 4 866 000 lira çıkarıldığı takdirde, geriye ka
lan 49 295 000 liranın 4 990 000 lirası yatırımlar için ve 44 305 000 lirası da, yatıranlar dışındaki 
masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesalbedilmiş ve gelir -bütçesi yukar-
daki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 

(S. Sayın: 6) 
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İstanbul Üniversitesi Senatosu Sayın Başkanlığına 

îstanbul Üniversitesinin 1960 bütçesi tatbikatı hakkında Üniversiteler Kanununun 57 nei mad
desi mucibince hazırlanan rapor saygı ile arz ve takdim olunur. 

Bu raporda, geçen seneden beri tesis olunan usule uyarak, evvelâ üniversitemiz bütçelerinin 
son yıllardaki seyri hakkında mukayeseli bir fikir vermeye çalışılmıştır. 

Yeni bir malî yıl bütçesinin tanziminde isabetli tahminler yapabilmek, bu tahminlerin üniver
sitenin ihtiyaçlarına imkân nispetinde tetabukunu temin edebilmek ve vâki olacak tekliflerin sa
mimiyeti ve isabeti hususunda yetkili mercileri ikna edebilmek için bu nevi tahlillerin büyük fay
dası olacağı umulur. 

Devlet ve diğer âmme idare ve müesseseleri için olduğu gibi, üniversitemiz için de, kanaatimiz
ce, asıl yapılması lüzumlu ve faydalı iş, sadece bu tahlillerle iktifa edilmiyerek uzun vadeli Ibir ge
lişme plân ve programıniın hazırlanmasıdm Yıllık ıbütçe tekliflerinin böyle bir plân ve programa 
ahenkli olarak tanzim ve terkibi o zaman çok daha 'kolay ve isabetle yapılabilir. 

Bu gelişme plânı ve programında, Öğretim üyelerinin yetiştiııilmesinden, bilgi ve görgülerinin artı-
rılmasıından tutun, öğrencil»erinı miktar ve; evsafına, ve bahusus öğretim yerleri ve araklarına kadar 
.üniversitenin bilcümle ihtiyaçlarına yer verilmeli ve bunların malî portesi hesaplanarak finansman 
membaları da gösterilmelidir. Kısaca üniversitemizin (birinci kısmı eğütim ve öğretim, ikinci kısmı 
onun için gerekli yatıranları gösteren ıbir gelişme plânı bulunmalıdur. 

işte, sadece.Ibâzı noktalarına temas edebildiğimiz »böyle bir gelişme plân ve programıı tesbit edildiği 
takdirdedir ki, üniversitemizin senelik bütçeleri için yapılan tahminlerde bütçenin hukuki fonksiyo
nunu olduğu kadar iktisadi ve malî fonksiyonlarını ve hususiyle bugün tam mânıasiyle yerine getiri
lemediğini itiraf zorunda 'bulunduğumuz kontrol ve murakabe fonksiyonunu gerçeikleştirmek imkânı
na kavuşabilir. Kısaca, bütçeden ve onda inikasını bulan üniversite fonksiyonlarından' âzami randı
manı elde etmek ümidi gerçekleşebilir. 

Yüksek heyetinize, bu umumi mülâhazaların ışığı altında şimdi sıraisiyle evvelâ geçmiş yıllar büt
çelerine dair malûmat arz edecek, saniyen cari 1960 (bütçe tatbikatınla temas olunacak ve nihayet ye
ni 1961 bütçe tahminleri hakkında arzı malûmatta bulunulıacaktır. 

1. îstanbul Üniversitesi bütçelerinin 1950 ilâ 1960 seneleri zarfındaki umumi seyri hakkında 
malûmat : 

1950 senesi esas ittihaz edildiğinde, İstanbul Üniversitesi masraflarında nominal olarak 1954 sene
sinde % 47, 57; 1959 senesinde % 143, 91; 1960 bütçesi ile de % 261 bir artış kaydedilmiştir. (1) 

Derhal ilâvesi icabeder ki, maısraflardaki bu artış hizmetlerin ziyadeleşmesinden veya daha iyi ifa 
edilmesinde değil fakat bilhassa fiyat tereffüünden ileri ıgelmiştir. Hakiki ıtezayüdün (belirmesi için, bu 
müddet zarfında fiyat endeksinde vukubulan artış nispetinin bütçelerin nominal artış nispetinden 
tenzil edilmesi ıgerekir. 

1950 senesi 100 itibariyle toptan fiyat endeksi 1954 te 121,6 ya; 1959 da 241 e; 1960 da 282 ye 
yükselmiştir. (2) 

(1) 1960 bütçesinin artış nispeti 51 numaralı Kanunla yapılan indirmelerden sonra hesaplanmıştır, 
Diğer nispetler, kesin raporlardan çıkarılmıştır. 

(2) 1950, 1954 endeksleri Konjonktür Dairesinin, 1960 endeksi ise İstanbul Ticaret Odasınındır. 
Bakınız : T. C. Merkez Bankası Bülteni, Nisan 1960, 8. 36. Doç. Dr. Halûk Cillov, «Fiyatlarda umu
mi bir istikrar var», İstanbul Ticaret Odası Mecmuasının 1 . 12 . 1960 tarihindeki sayısında neşrolu
nacak etüdü. , . ' 

(S. $8$mi: 5) 
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Bu itibarla, İstanbul Üniversitesi bütçelerinde 1950 senesine nazaran 1954 te hakiki artış % 23,87; 

1959 senesinde '% 2,91 den; 1960 da ise % 79 dan ibaret hale girmektedir. 
Son üç sene zarfındaki .-bütçeler arasında bir mukayese yapıldığı takdirde 1960 da 1959 senesine na

zaran % 48,19 de nominal, % 7,19 hakiki bir artış vukubulmuştur. 1961 bütçe teklifimizde ise 1959 
bütçesine kıyasla % 114,40 nominal, % 73,4 hakiki bir artış mevcuttur. 1960 bütçesine nazaran 1961 
bütçe teklifinin ilâvesi ise % 44,67 den ibarettir. 

Üniversitemiz bütçelerindeki bu seyir, Ankara ve İstanbul Teknik Üniversiteleri 'bütçeleri ile mu
kayeseli bir şekilde mütalâa edildiğinde şu tablo ile karşılaşılır ; 

Artış No: Artış No: Artış No: 
1950-1954 1950-1959 1950-1960 

Ankara Üniversitesi % 124 % 324,46 % 513 
İstanbul Teknik Üniversitesi % 202,05 % 491,83 % 768 
İstanbul Üniversitesi % 45,47 • % 143,91 % 261 

Demek oluyor ki, en eski ve'-en çok talebesi bulunan İstanbul Üniversitesi olmasına rağmen, Üni
versitemiz bütçelerindeki tazayüt, diğer üniversiteler bütçelerinden hayli geride kalmaktadır, öyleki, 
İstanbul Üniversitesi bütçelerindeki teızayüt, Ankara Üniversitesi (bütçesindeki artışın yarısına, İstan
bul Teknik Üniversitesi bütçesindeki artışın üçte birine dahi bulamamaktadır. 

Bütçe tahsisat ve sarfiyatından, yani masraf bütçelerinden 'sonra, varidat bütçelerinden bir nazar 
atfedilecek olursa üniversitemizin, Haizine yardımı dışındaki kendi öz gelir kaynaklarında, -1950 ye 
kıyasla vukıibulan artış 1954 te % 6,5; 1959 da % 65; 1960 dâVise % 256 olduğu görülür. 4960 yükse
lişin sebebi,. Ihar el ar a yapılması mutasavver %' 300 zam ile müterakim 2 milyon liralık silektren bedeli
nin özel varidat meyanma ithalinden ileri gelmiştir. Harçlara yapılacak zamdan bilâhara sarfınazar 
edildiği cihetle 1960 bütçesi tatbikatından harç v. s. özel varidatın, 5 000 000 liralık tahminine muka
bil bugüne kadar ki tahsilat ancak 1,5 milyon liradan ibaret kalmıştır. Malî yıl sonuna kadar bu tah
silat ancak 1,5 milyon liradan ibaret kalmıştır. Malî yıl .sonuna kadar bu tahsilat 1.750 bin lirayı bul
sa 1960 varidat bütçesindeki özel kaynaklarda 1950 ye nazaran gerçek artış % 47 den ibaret olacaktır, 
demektir. Şu izahat 1961 bütçe tahminlerinde üniversitenin öz gelir kaynakları bakımından ihtiyatlı 
davranmak lüzumunu ortaya koymaktadır. 

10 sene zarfında İstanbul Üniversitesine verilen tahsisatın ıbütçe tertibine göre fakülteler arasın 
dalki tevezzü tarzı şöyle bir seyir takibetmiştir. 

Bütçe tahsisatmdaki hissesi itibariyle Tıp Fakültesi, bütün üniversite -bütçesinin % 37 - 41 ini al
mak üzere, Ibaşta gelmektedir. 

Diğer fakültelerin hisselerinin esas ittihaz 'olunan 5 sene zarfındaki tevezzü aşağıdaki tablolara 
alınmıştır. 

1950 

26,47 Rektörlük 
37.15 Tıp 
5.48 Hukuk 
9.84 Edebiyat 

13.20 Fen 
3.46 İktisat 
3.60 Orman 
0.8 Yabancı Diller Okulu 

-

7r 
7c 
r/c 
7c 
7 
7 
7 

' 7 

J954 
29.44 
37.90' 
4.70 
8.39 

1.1.60 
4.21 
3.36 
0.06 

Rektörlük 
Ti]) 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen . 
İktisat 
Orman 
Yabancı Diller Okulu 

(S. Sayısı: 5) 



— 10 
1959 1960 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

21.22 Rektörlük 
39.45 Tıp 
5.35 Hukuk 
9.95 Edebiyat 

14.34 Fen 
4.52 İktisat 
4.47 Orman 
0.70 Yabancı Diller Okulu 

1960 
Muaddel 

22 Rektörlük 
41 Tıp 
5 Hukuk 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

24.64 
38.37 
5.36 
7.76 

14.14 
4.58 
3.01 
1.54 
9 

13 
5 
4 
1 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edelbiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 
Yabancı Diller Okulu 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 
Yabancı Diller Okulu 

Üniversite bütçelerinde 11 sene zarfında görfüen nominal artışın fakülteler itibariyle tevezzu 
tarzı da aşağıdaki tabloda irae olunmuştur. 

1950 den 19İ60 a kadar vukubulan % 261 nispetindeki artışın : 
Rektörlük Tıp Hukuk m Edebiyat Fen İktisat 
% 54,81 % 11(2123 % 13,05* % 20,88 % 33,93 % 13,05 

ni almıştır. 

Orman 
% 10,44 

Y. Diller 
% 261 

Bu tabloların irae ettiği üzere bütçedeki artışın en mühim kısmı da Tıp Fakültesi masraf
larında vukua gelmiştir. Bu fakültenin masraflanndaki artışın başlıca sebebi de hastane mas-
rafındaki tezayüttür. Masraflanndaki artışa nazaran Tıp Fakültesinden sonra diğer fakülteler 
şöylece yer almaktadır : Fen, Edebiyat, Huku.t, İktisat ve Orman fakülteleri. 

Şimdi bir de fakültelerin masraflanndaki artış seyri her fakültenin talebe mevcudu, ile öğre
tim üyesi adedindeki seyir ile mukayese edilmek üzere aşağıdaki- tablolar tanzim edilmiştir. 

1950 den 1954 e kadar 

Fakülteler 

Umumi nispet 

Talebe mevcudu 
artış nispeti 

% 4.46 

öğ. üyesi adedi 
artış nispeti 

% 21,31 

Bütçe sarfiyatı 
artış nispeti 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

% — 0.8 
% — 0.82 

. % — 33.01 
% +. 11.43 
% •-' + 13.95 
% — 18.12 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

18.36 
29.03 
19,56 
6.97 

83.32 
35.71 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

— 
44.51 
22.08 
21.26 
26.80 
41.67 
29.47 

% 45.47 

(S. Sayısı: 5) 
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1950 den 1958 e kadar : 

Fakülteler 

Rektörlük 
'Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Yekûn 

Talebe mevcudu 
artış nispeti, 

—. 
% — 0.62 
% + 48.51 
% — 26.67 
% + 97.65 
% + 121.64 
% + 97.37 

% + 29.37 

öğ. üyesi adedi 
artış, nispeti 

% 
% 
% 
% 

'% 
% 

% 

32.65 
61.29 
45.65 
39.53 

108.33 
57.14 

45.08 

-

Bütçe sarfiyatı 
artış nispeti 

% 
% 
% 

' -% 
% 
% 

% 

— 
159.03 . 
138.36 
143.94 
165.02 
69.80 

154.24 

143.91 

Bu tabloların irae ettiğine göre, üniversiteni iz fakülteleri arasında talebe mevcudundaki on 
fazla artış İktisat Fakültesinde vuku bulmuştur. Talebe mevcudundaki tezayüt sırasında İktisat 
Fakültesinin mütaakıp Fen ve Orman fakülteleri gelmektedir. Edebiyat ve Tıp fakültelerinde, 
bilâkis, azalma vukubulmuştur 

1950 den 1959 - 1960 a kadar : 

1950 
1959 

- 1951 
- 1%0 

1960 
1960 

Fakülteler 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Umumi artış: 

- 1961 : % 
- 1961 : % 

Talebe mevcudu 
artış nispeti 

% - . 
% -
% 49.50 
% 53.62, 
% 133.04 
% 135.33 
% 212.28 

nispeti % 64.96 

99.78 • , ' 
21.30 

Bütçe sarfiyatı 
artış nispeti 

% 
% 

'% 
% 
% 
% 
% 

% 

* - • - - . 

54.81 
112.23 
13.05 
20.88 
33.93 
13.05 
10.44 

2.61 

Halbuki bütçe tahsisat ve sarfiyatındaki en fazla artış 19*50 - 1954 devresinde Tıp Fakültesin
de, 1950 - 1959 devresinde Fen Fakültesinde husule gelmiştir. 

İstanbul Üniversitesi bütçelerinin seyri hakkında tahlillerimizi, üçüncü bir tertip dâhilinde 
daha yapmak mümkündür. Bu tertipte, masraflar, bütçedeki fasıl ve maddeler itibariyle değil 
de fonksiyonel bir tasnife nazaran ele alınmıştır. 

Fonksiyonel tasnif, bütçedeki masrafların müteveccih bulundukları hizmetin nev'i ve mahiye
tine göre gruplandırılmaismdan ibarettir. Bu tasnif için mevcut çeşitli örneklerden biz, masrafla
rı sekiz grupa ayıran fonksiyonel tasnifi esas ittihaz etmiş bulunmaktayız. 

( S. Sayısı: 5 ) 
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Buna nazaran, bütçelerimizdeki masrafların.: 

1950 de 

1950 de 

1954 de 

1954 de 

1959 da 

1959 da 

1960 da 

1960 da 

Personel Büro 
% 38 % 6 

Vasıtazız vergiler 
% 0.2 

Personel Büro 
% 39 % 6 

Vasıtazız vergiler 
% 2 

Personel Büro 
% 51 % 8 

Vasıtazız vergiler 
% 1 

Personel Büro 
% 54 % 1 

Vasıtazız vergiler 
% 1 

Eğitim Sosyal yardım Transfer 
% 26 % 1 % 4 

Amortisman Karşılığı Yatırım 
% 4 ' % 21 

Eğitim Sosyal yardım Transfer 
.% 25 % 2 % 3 

Amortisman Karşılığı Yatırım 
% 4 % 23 

Eğitim Sosyal yardım Transfer 
% 24 % 3 % 2 

Amortisman Karşılığı Yatırım 
• % ı ' % ıı 

Eğitim Sosyal yardım Transfer 
% 10 % 13 % 4 

Amortisman Karşılığı Yatırım 
% 1 % 10 

grupu için ifa olunmuştur. 

Bu icmal tablosu, en büyük masraf kategorisinin personel masraflarına taallûk ettiğini göster
mektedir. Ondan sonra 1959 a kadar ikinci sırayı eğitim masraflan, 1960 da ise ikinci sırayı 
sosyal yardım mahiyetindeki masraflar almaktadır. 

Mukayeseye esas ittihaz olunan seneler zarfında üniversite bütçesi masraflarında fonksiyonel 
tasnife nazaran vâki artışlar da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1950 senesi esas ittihaz edildiğinde : 

Personel masraflarında 
Büro masraflarında 
Eğitim masraflarında 
Sosyal yardım masraflarında 
Transfer yardımlarında 
Vasıtasız vergilerde 
Amortisman karşılığında 
Yatırım masraflarında 

Tereff ü vukua gel'miştir. 

1954 de 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 15 
% 89 
% 15 
% 183 
% 42 
% 100 

-% 58 
% 105 

1959 da % 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

169 1960 da 
300 
156 
652 
154 

• 5 0 
24 

7 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

313 
450 
222 
242 
417 
192 

00,6 
124 

Foksiyonel tasnife göre tanzim olunan işbu tablo en mühim artış nispetinin 1959 senesinde 
sosyal yardım masraflarında 1960 da ise büro masraflarında meydana geldiğini göstermektedir. 

Buna mukabil yatırım masraflarında 1954 senesine kadar vâki % 105 artış 1959 senesinde 
hayli düşmüş ve % 7 den ibaret bulunmuştur. 1960 da yatırım masrafları nispeti tekrar % 124 e 
yükselmiştir. 

«Amortisman karşılığı» adı altında ifade olunan yapı onarımları ve emsali masraflar grupun-
da ise 1950 ye nazaran 1954 te % 58 ve 1959 da % 24 bir azalma husule gelmiştir. 1960 da % 0,6 
gibi pek ufak bir artış vardır. Bu nispet, binaların bakımına ve idamesi için gerekli devamlı ta-
mir'at masraflarına ne kadar kifayetsiz bir yer verildiğini açıkça göstermektedir. 

( S. S*yı»ı: $ ) 
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2. — 1960 bütçe tatbikatı : 

Üniversitemiz bütçelerinin 11 senelik seyri hakkında yukarda arz olunan malûmatı mü-
taakıp, câri (1960) bütçe tatbikatına bir nazar atfedilmeye çalışılacaktır. 

1961 bütçe prejesinin hazırlıkları bu sene Kasım ayına kadar intikal ettiği için, 1960 bütçesi 
tatbikatını, geçen sene bütçesinden de daha uzun bir devre itibariyle takip imkânı hâsıl ol
muştur. Buna mukabil 1960 yılının memleketimiz bakımından arz ettiği fevkalâde ahval bütçe 
tatbikatında da inikasını bulmuştur. 

A) Masraf bütçesi ile ilgili hususlar : 

1960 bütçesi, evvelâ İnkılâp Hükümetinin devraldığı Hazine durumuna intibak ettirilmek 
üzere 51 No. lu Kanunla revizyona tâbi tutulmuş ve tahsisat yekûnundan 872 956 liralık bir ten
zilât yapılmıştır. 1960 bütçe yekûnuna nispetle bu tenizlât % 1,9 etmektedir. 

Derhal ifade etmemiz icabeder ki, inkılâp idaresi, üniversitelere karşı olan sevgi ve itimadını 
bu hususta da göstermiş ve Umumi Devlet Bütçesi ile diğer mülhak bütçelere kıyasla üniversite 
bütçeleri tahsisatında fazla bir indirmeye gitmemiştir. Bu anlayışı mütekabilen üniversitemiz
de göstermiş ve dış memleketler yolluklarına ait 452 nci fasılda 543 036 lira, diğer fasıllarda da 
tasarruf sağlanacaktır. Ancak bu tasarruf sayesindedir ki Hazine yardımiyle özel kaynaklara ait 
tahminler hayli geride kaldığı halde, üniversitemiz bütçesi yine muvazeneli olarak uygulanabile
cektir. • , , 

inkılâptan tevellüdeden bu değişikliklerden başka, üniversitemiz bütçe tatbikatı, geçen yıl
lardaki itiyadlarından pek kurtulamamıştır, denebilir. 

Öyle ki : 

A) Masraf bütçesi ile %ili hususlar : 

1. Maaş ve ücretlerin dışındaki masraflara mütaallik senelik tahsisatın istimalinde gecikil-
memesi, bunlardan bahusus taahhüde raptı iktiza edenlerin mukavelelerinin bir . an evvel akdi 
icaıbederken malî yılın sonuna yaklaşılmış olmasına rağmen bâzı fasıllara konulan tahsisatın bir 
kısmının el'an kullanılmamış bulunduğu görülmektedir. 

Filhakika, hususiyle kitap ve ders malzemesi ile giyecek ve demirbaş tedarikine, yapr ve ona
rım işlerine mütaallik bulunan 301, 306, 420 ve 742 nci fasıllarda durum böyledir. Adı geçen mas
rafların ifasında ,malî sene sonuna doğru kanuni ve fiilî güçlüklerle karşılaşılmaması için sipariş 
ve inşaat işlerinin vaktü zamanında yürütülmesi icabedeceği mütalâa olunmaktadır. Mamafih, 
1960 bütçe devresinde inşaat işleri ihalesi hususunda geçen yıllara nazaran daha süratli hareket 
edilmiş ve meselâ 2 020 000 liralık 741 nci fasıl tahsisatının 1 920 340 liralık kısmı taahhüde 
bağlanmıştır. Şu kadar ki, Ekim nihayetine kadar bu taahhütten ancak 307 370 lira ödenmiştir. 
Yani Ekim sonuna kadar, tahsisatın ancak % 15 tahahhül ettirilmiş ve ita emrine rapdedilmiştir. 

2. Kitap, v. s. öğretimi ilgilendiren araçlar konusunda masrafların taahhüdü Muhasebei 
Umumiye, Artırma, Eksiltme ve Üniversiteler Kanunu hükümlerine tamamen riayetin temin edil
mediğini, bu sene de, Yüksek Senatonun nazarı dikkatine ehemmiyetle arz etmek isteriz. 

B) Varidat bütçesi ile alâkalı hususlar : ^ 

inkılâp Hükümetince neşrolunan 51 sayılı Kanunun üniversitemiz varidat bütçesinde (Hazine 
yardımı faslında) masraf bütçesindeki tahsisatta yapılan tenezzülden daha fazla bir indirme yap
tığını kaydetmemiz lâzımdır. Filhakika 51 No. lı Kanunla yeniden tanzim olunan (B) cetvelinde 
Hazine yardımı 31 742 457 lira olarak gösterilmiş ve 1960 bütçesinin ilk şeklindeki 33 035 433 
liralık yardımından bu ısuretle 1 292 976 liralık bir azaltma husule getirilmiştir. Bütçe tahsisatın
dan sadece 872 956 liralık bir indirme yapıldığına göre, 51 No. lı Kanunla ist, Üni, bütçesi 420 020 
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liralık bir açıkla bağlanmış hale girmiştir. Aslında, sabık iktidar üniversitesinin özel kaynaklan
ın gayrisamimî olarak şişirdiği cihetle Hazine yardımının hiç indirilmeyip bilâkis artırılması ge
rekirdi. Mamafih, yukarda da işaret ettiğimiz üzere 1960 sarfiyatında üniversitece sağlanan ta
sarruf sayesinde bütçe kesin hesabının mütevazin olarak kapanması çok muhtemeldir. 

üniversitemiz bütçesinin masraf yekûnunda 11 sene zarfında % 282 nominal % 79 gerçek ar
tış kaydedilmesine mukabil, üniversitenin kendi özel varidatının anealk % 47 nispetinde artmış 
bulunması varidat bütçesine, şimdiye kadar olduğundan daha fazla itina gösterilmesi icabettiğinin 
açık bir delilidir. Bu itina, kanaatimizce, üniversitenin özel gelir kaynaklarının geliştirilip kuvvet
lendirilmesine matuf bulunmalıdır. Zira, üniversite muhtariyetinin filhakika tahassürünün belki 
ilk ve esas şartı budur. 

üniversitenin özel varidat kaynaklarından geliştirilmeye müsait bulunan başlıealarma kısaca 
işaret edelim : 

a) özel idareler ve belediyelerce yapılacak yardımlardan üniversitenin bugüne kadar hiç 
faydalanmamış olmasını, sırf o idarelerin alâkasızlığına atfetmek doğru olmasa gerektir. 

Hususi mahiyette teşikil olunan talebe yurtlarına dahi yardımlarını esirgemiyen İstanbul ve 
taşra belediyeleriyle il özel idareleri, îstaıılbul üniversitesince yapılacak müracaatı elbette daiha 
ciddiyet ve ehemmiyetle telâkki edeceklerdir. . • 

b) Üniversitece kurulacak bir matbaa veya hiç değilse bir satış bürosu sayesinde yayın gelir
leri de ehemmiyetini gittikçe artıran bir varidat kaynağı haline gelebilecektir. 

c) Lâlboratuvar ve klinikler ile fakülte ve enstitülerdeki araştırma ve danışmalar karşılığı 
olarak alınacak paralar da, üniversitenin bu neviden faaliyetlerinin sanayi ve ticaret erbabına 
filhakika faydalı hale getirildiği nispette, artan bir gelir kaynağı haline gelebilir. 

d) Nihayet, bağışlar faslının da; bununla hususi surette vazifelendirilecek daimî bir komite
nin gayreti sayesinde, Garp üniversiteleri için olduğu gibi istanbul Üniversitesi için de, belki en 
mühim varidat kaynağı olabilir. 

Muhtelif bankalarla sair millî ve beynelmilel teşe'kküllerce fakültelere verilen ve aslında bağış
tan başka bir şey olmıyan burslar ile muhtelif enstitülere yapılan yardımların bir taraftan faz-
lalaştırılmasma çalışılırken diğer taraftan bu burs ve yardımların bütçe dâhilinde istimal edil
mesine dikkatle riayet olunmalıdır. Zira'bütçenin umumiyeti prensibi ve Muhasebei Umumiye Ka-' 
nunu hükümleri buna âmirdir. 

3. — 1961 bütçe projesinin 1960 bütçesi ile mukayesesi : 

Son olarak muhterem Senatodan, müzakereye mevzu bütçe projesi ile cari bütçenin kısa bir 
mukayesesini ifa müsaadesini dileyeceğim. 

1961 bütçe projesi, umumi yekûnu itibariyle, 1960 bütçesinin 51 No. lı Kanunundaki tahsisatını 
% 44,67 nispetinde tecavüz etmektedir. Bu artışın, 

% 4.47 Rektörlük 
% 6.75 Trap 
% 2.49 Hukuk 
% 3.16 Edebiyat . - . • • • • 
% 19.82 Fen 
% 3.19 İktisat 
% 4.73 Orman 
% 0.06 Yabancı diller okulu 

Bütçelerine mütaallik bulunmaktadır. 

Umumi yekûnda olan artış âdi masraflar ve yatırım masrafları yani (A/l) ve (A/2) cetvelleri 
itibariyle ayrı mütalâa edildiğinde, âdi masraf bütçesindeki artışın % 32,61, yatırım masrafları bütçe-
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sindeki artışın ise % 12,06 ı bulduğu görülür. Demek oluyor ki, 1960 Bütçesinde 1960 senesinde-
kinin aksine asıl tezayüt cari masraflar grupunda vukua gelmişir. 

Netice itibariyle : ^ 
İstanbul Üniversitesi Bütçesinin 11 senelik seyri hakkında nihai bir fikir vermek üzere şu ciheti 

ehemmiyetle nazarı dikkate arz etmeme müsaade rica edeceğim. 
1950 den 1960 a kadar bütçe masraflanndaki hakiki artış nispeti % 79 dan ibarettir. Buna mu

kabil ayni müddet zarfında Üniversitenin talebe mevcudunda % 99,78 bir tezayüt husule gelmiştir. 
Talebe mevcudundaJM bu artış nazarı itibara lalmdığı takdirde, bütçe yekûnunda hakikati halde 

% 20,78 bir azalma, husule gelmiş demektir. 
Bu vaziyette 1961 bütçesinin 1950 bütçesi seviyesinde bir çalışma (kudretine erişebümesi için, 

iki bütçe arasındaki gerçek farkın asgari % 99,78 ve nominal farkın % 330,16 ya iblâğ edilmesi 
gerekmektedir; Bunun mutlak rakam halinde ifadesi, 961 bütçesinin 'asgari 53 176 340 liraya iblâğ 
edilmesi halinde 1950 bütçesi seviyesinde /bir çalışma ve iş kudretine erişmiş olabilecektir. 

1961 bütç« tasarısının Yüksek Heyetinize takdim olunan yekûlnu 64 647 851 lira olunduğuna 
göre, 1950 bütçesine kıyasla * ancak % 21,57 gerçek bir fark arz etmektedir ki, 11 sene gibi uzun 
bir devreye taksim edildiğinde yıllık vasati tezayüt 0,96 dan ibaret olmaktadır. 

Bu Ikadar mütevazi bir tezayüdü de, üniversitelere memlekette lâyık olduğu seviyeyi kazan
dırmak istediğinde tereddüdedilmiyen İnkılâp Hükümetinin tabiî ve hattâ nakâfi göreceği ümid-
edilebilir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 27. .1X1.1960 

Prof. Dr, Bedî N. Feyzioğlu 

) 

(S. Sayısı: 5) 





• — 1 7 — 

Bütçe Komisyonu mazbatası 
T. C. 

Kurucu Meclis - 12.2. 1961 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/11 
Karar No, 10 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
İstanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Kurucu 

Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24.1.1961 tarihli ve 71-1391/237 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. 

Üniversitenin 1961 yılı bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 9 439 131 lira fazlasiyle 49 171 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekunu ise yine 38 000 lira fazlasiyle 4 990 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarı gerekçesinde ayrı 
ayrı arz ve izah edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere konulan ödenekler ürerinde yapılan tetkik neticesinde ödeneği kifayetsiz 
görülen bölüm ve maddelere ceman 550 000 lira zam yapılmış ve bu suretle (A/l) işaretli cetvel 
yekûnu 49 721 000 lira olarak komisyonumuzca tesbit ve yatırım kısmında ise bir değişikliğe lü
zum görülmemiş olduğundan (A/2) işaretli cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Üniversitenin 1961 yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu geqen yıla nispetle 
9 477 131 lira fazlasiyle 54 711 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu ge
lir, 49 295 000 lirası umumi bütçeden verilecek tahsisattan ve geri kalan kısmının da üniversite
nin çeşitli gelir kaynaklarından sağlanmaktadır. 

(A/l) işaretli masraf tertiplerini ihtiva eden cetvelin muhtelif bölüm ve maddelerine yapılan 
550 000 lira zammın (B) işaretli gelir cetvelinin 1 nci genel bütçeden verilecek ödenek bölümü
nün 1 nci yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler maddesine* 400 000 liranın ilâvesi ve 3 
neü çeşitli varidat bölümünün 1 nci kitap satışından elde edilenler maddesine de 150 000 liranın 
ilâvesi suretiyle karşılanması uygun görülmüş ve bu suretle gerekli rakam değişikliği yapılmak 
suretiyle (B) işaretli gelir cetveli yekûnu da 54 711 000 lira olarak komisyonumuzca kabul edil
miştir. * 

Madde metnindeki rakamlarda ve kelimelerde değişiklik yapılmak suretiyle kabul olunan İs
tanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Kuru
cu Metlisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Baser Adnan 

Sekreter Üye Üye Üye 
Müezzinoğlu Ziya Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedî Kaplan Kadri 

Üye * Üye Üye Üye 
Karaman Suphi Karavelioğlu Kâmil Melen Ferid Oğuz Ahmet 

Üye Üye üye Üye 
Tunçkanat Haydar özgür Selâhattin Özkol McCzhar Üniversiteler bütçelerim, profesor-

. ' 1er meselesinde Hükümetin ciddî za
ruretleri ile savuna geldiğim inanç
larım arasında mahsur olarak imza 

ediyorum 
Zamangil Cahit 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversiteyi 1961 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı. (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 49 171 000 lira ve yatırını masrafları için
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 4 990 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1961 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
54 161 000 lira olarak talimin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1961 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın t a A ve tahsiline 1961 bütçe yılın
da da. devam olunur. 

MADDE 4. — Istanlbul Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karraı ile kadro alınaıbileeek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin ku
mluğu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna 
bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 büt
çe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin aidol-
duğu tertihinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından, bu fakla Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan öddhir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da, Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1961 yılı büt-

(S . Say 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADÎLÎ 

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1961 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 49 721 000 lira yatırım masrafları içinde 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 990 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1961 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
54 711 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kalbul edilmrivştir. 

ı 

MADDE 4. -•- Ayniyle kalbul odihımştar. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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çeainin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden en&i yıllar borçları faslına Mâliye Ba
kanlığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapüa-
caık sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bıı kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9, — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alrnıkuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Milli Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Devlet Bakanı 
ff. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M, î. Ktziloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurâaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Oökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Ün&r 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. TdhtaJalıç 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

B. Ko. 

îmar ve tşkân Bakanı 
F. Yavuz 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

B . 

201 

= 

202 

203 

. 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18, 

ödeneğin çeşidi 

İkinci , kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îkt isat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 
Açık maaşı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen , 
îkt isat 
Orman 

L 

Bölüm toplamî 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îkt isat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

234 250 
5 535 950 
1 351 729 

%1 946 750 
1 962 650 

964 200 
766 749 
188 500 

19 900 

12 970 678 

564 600 
4 416 125 

195 000 
274 200 

1 052 152 
245 400 
253 800 

25 800 

7 027 077 

248 100 
25 000 
16 800 
28 200 
24 500 

102 000 
0 

220 800 

665 400 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

276 415 
6 567 699 
1 595 040 
2 297 165 
2 345 927 
1 137 756 

904 764 
222 430 

23 382 

15 379 678 
* ş 

830 592 
5 060 173 

258 048 
310 464 

1 256 640 
310 464 
291 648 

2'8 896 

8 346 925 

87 100 
36 000 

0 
26 500 
24 500 
75 500 

0 
220 800 

479 200 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

276 415 
6 567 699 
1 595 040 
2 297 165 
2 345 927 
1 137 756 

904 764 
222 430 

23 482 

15 370 678 

822 792 
5 060 173 

256 848 
310 464 

1 256 640 
310 464 
285 048 

28 896 

8 331 325 

87 100 
36 000 

0 
26 500 
24 500 
85 950 

8 800 
220 800 

489 650 
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B. M. 

204 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

* 

206 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 
, 30 

ödeneğin çeşidi 

Ecnebi profesör ve uzananlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
Tıp Fakültesi memurları çocuk 
zammı 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları çocuk 
zammı. 
İktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Yabancı Diller Okulu memur
ları çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

31 330 
334 509 

78 870 
558 097 
504 000 
72 624 
40 000 
60 480 

1 679 910 

6 000 

35 000 

7 000 

10 000 

9 000 

' 4 500 

6 000 

1 600 
15 000 
18 000 

112 100 

İ9Ö1 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

31 330 
334 509 
46 800 

558 097 
504 000 
96 624 
40 0Q0 
60 480 

1 671 840 

6 000" 

38 000 

7000 

10 000 

10 000 

4 500 

6 000 

1 600 
15 000 
18 000 

117 100 

i için 
Komisyonca. 
kabul edilen 

Lira 

31 330 
334 509 
46 800 

558 097 
504 000 
96 694 
40 000 
60 480 

1 671 840 

-

6 000 

* 38 000 

7 000 

10 000 
Â 

10 000 

4 500 

6 000 

1 600 
15 000 
18 000 

117 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 7 500 7 500 

(S. Sajı*i: 5) 



Ödeneğin çeşidi 
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1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul öcülen 
Lira Lira 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış, farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » % 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

1 299 854 
199 977 
52 200 

88 032 
250 000 

1 890 063 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

1 492 574 
237 176 
34 300 

124 323 
250 000 

2 138 373 

5, 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

1 492 574 
237 176 
34 300 

124 323 
250 000 

2 138 373 

» 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
giderleri 0 1 350 1 350 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Tıp Fakültesi 720 000 2 000 000 2 000.000 
Hukuk » 155 000 725 000 725 000 
Edebiyat » 317 400 800 000 800 000 
Fen » 330 400 1 000 000 1 000 000 
İktisat » 118 800 460 000 460 000 
Orman » 100 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 1 741 600 5 285 000 5 285 000 

(S. Sap»; 5) 



- a â -

M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

İ96l yılı için 
Hükümetçe Komisyonca, 

istenen kabul^ edilen 
Lira Lira « 

Emekli, dul ve yetim aylıklan 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve yolluklan ile başka 
giderleri 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

35 703 

8 000 
5 000 

20 000 
16 000 
15 000 
12 000 
5 000 

Bölüm toplamı 81 000 

İkinci kısım toplamı 26 239 161 

32 967 

8 000 
4 000 
20 000 
16 000 
15 000 
12 000 
5 000 
80 000 

32 967 

8 000 
4 000 
20 000 
16 000 
15 000 
12 000 
5 000 
80 000 

33 559 063 33 553 913 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 

Büro giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 

kırtasiye 

» 

» 

döşeme Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Sukuk Fakültesi , 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabanci Diller Okulu » 
Rektörlük demirbaş 
Tıp Fakültesi » 
Hukuk Fakültesi » 
Edebiyat Faültesi » 

» 

» 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 

000 
000 
000 
Q00 

3 000 
3 000 
7 500 

20 000 
2 000 
3 500 

550 
7 500 
4 000 

10 000 
10 000 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
500 

17 000 
2 000 
3 500 

550 
7 500 
4 000 

10 000 
10 000 

2 
3 
2 
7 
3 
3 
7 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 

C00 
000 
000 
000 
000 
000 
500 

17 000 
2 000 
3 500 

550 
7 500 
4 000 

10 000 
10 000 

(fiLBayai'îr) 



— 24 — 

\ 

*B. M. 

35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
60 

303 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi demirbaş 
İktisat Fakültesi » 
Orman Fakültesi » 
Yabanci Diller Okulu » 
Rektörlük öteberi 
Tıp Fakültesi » 
Hukuk Fakültesi » 
Edebiyat Fakültesi » 
Fen Fakültesi » 
İktisat Fakültesi » 
Orman Fakültesi » 
Yabancı Diller Okulu » 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabanci Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

1060 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7.500 
10 000 
6 000 
1 000 

575 000 
7 500 
7 500 

10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
875 000 

1 200 000 

2 832 800 

9 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

44 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 500 
10 000 
6 000 
1 000 

600 000 
7 500 
7 500 

10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
875 000 

1 200 000 

2 853 800 

10 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

45 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 500 
10 OOO 
6 000 
5 000 

600 000 
7 500 
7 500 

10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
875 000 

1 200 000 

2 857 800 

10 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

45 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve» telgraf 
giderleri 

12 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

13, Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri ' 

14 Edebiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 İktisat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 

( S. Sayısı: 5) 
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Ödeneğin çeşidi 

1900 
yılı 

ödeneği 
Lira 

17 Orman Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 1 500 

20 Telefon giderleri 200 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul »dilen 
Lira Lira 

2 500 
245 000 

2 500 
245 OCO 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

40 
50 

72 

73 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
Tıp Fakültesi muvakkat vazife 
harcırahı 
Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
'Edebiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Fen Fakültesi Muvakkat 
vazife harcırahı 
İktisat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Orman Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi Porofesör ve uzmanlar 
harcırah ve giderleri 
Tıp Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve* 
giderleri 
Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 

226 700 

22 000 
30 000 
8 578 

14 550 
24 625 
12 500 
11 200 

275 

123 728 

1 000 

50 000 

5 000 

4 500 

7 500 

12 500 

4 500 

10 000 
15 000 

30 000 

8 000 

2 000 

272 700 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 

128 025 

1 000 

40 000 

5 000 

4 500 

7 500 

9 500 

4 000 

10 000 
10 OCO 

30 000 

7 000 

2 000 

272 700 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 

128 025 

1 000 

40 000 

5 000 

4 500 

7 500 

9 500 

4 000 

10 000 
10 000 

30 000 

7 000 
-

2 000 

( S. Sayım : 5) 



M. ödeneğin çeşidi 

74 Edebiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ye giderleri 

75 Fen Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 

76 iktisat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 

77 Orman Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

11 Rektörlük taşıt işletme gider
leri 

12 Rektörlük taşıt onarma gider
leri 

21 Tıp Fakültesi taşıt işletme gi
derleri 

22 Tıp Fakültesi taşıt onarım gi
derleri 

51 Fen Fakültesi taşıt işletme gi
derleri 

52 Fen Fakültesi taşıt onarım gi
derleri 

71 Orman Fakültesi taşıt işletme 
giderleri 

72 Orman Fakültesi taşıt onarım 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 1961 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

60 000 70 000 70 000 

38 000 50 000 50 000 

8 000 6 000 6 000 

42 000 50 000 50 000 

298 000 306 500 306 500 

25 000 25 000 25 000 

5 750 

4 000 

7 500 

3 000 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

63 250 

3 613 478 

7 000 

4 000 

7 500 

3 000 

2 000 
1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 695 525 

7 000 

» 4 000 
7 500 

3 000 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 699 525 

(fl,S*7~: 5) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe i Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

403 
407 
417 

419 

Dördüncü kısım - Dâire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite binalarının bina ve 
arazi vergileri tapu tescil har
cı ve diğer giderleri ile bina, 
levazım eşya ve sair menkul
lerin sigorta bedelleri 
Mahkeme giderleri 

« 

20 000 
1 000 

7 000 
25 000 

20 000 
a ooo 

7 000 
35 000 

20 000 
1 000 

3 000 
35 000 

420 Araştırma ve inceleme ve öğ- « 
retimi ilgilendiren malzeme
lerle .her çeşit giderler * 

11 Rektörlük 50 000 50 000 50 000 
12 Tıp Fakültesi 700 000 800=000 840 000 
13 Hukuk » - 9 000 9 000 9 000 
14 Edebiyat » 45 000 45 000 45 000 
15 Fen » 1 200 000 1 300 000 1 340 000 
16 İktisat » 20 000 30 000 30 000 
17 Orman » 100 000 125 000 145 000 

Bölüm toplamı 2 124 000 2 359 000 2 459 000 

421 'Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit giderleri 20 000 20 000 20 000 

422 Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 20 000 20 000 20 000 

423 İdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit giderleri , 20 000 20 000 20 000 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 20 000 20 000 20 000 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit giderleri 17 000. 16 000 30 000 

426 İstatistik Enstitüsünün <her 
çeşit giderleri 15 000 14 000 20 000 

427 Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 21000 21000 40 000 

(S. Sayı» : 5) 
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ödeneğin çeşidi 

Maliye Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 
îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit gijflerleri 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 
İktisat Tarihi Enstitüsünün ? V * ^ ^ ^ 
her çeşit giderleri 
İşletme İktisadı Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren giderler ile yatak bedeli 

1960 

ödeneği 
Lira 

20 000 

25 000 

30 000 

15 000 

40 000 
!»w»ty **!»*'•'•' -;•«• 

12 000 

50 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 

25 000 

30 000 

15 000 

40 000 
. ' :'•< i ' f 

12 000 

50 000 

40 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

17 150 

50 000 

ve her çeşit giderleri 
Hastanelerde doyurulacakla-
rm yiyecek bedeli 

Bölüm toplamı 

Coğrafya Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Fizik Tatbikat Merkezinin 
giderleri 
Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu giderleri 
Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Üniversite Medilkososyal Mer
kezinin her çeşit giderleri 
Sanat ? Tarihi Enstitüsü her 
çeşit giderleri 

(S. Sayısı 

4 635 482 

539 111 

5 174 593 
0 

15 000 

15 000 

15 000 

30 000 

10 000 

50 000 

5 000 
, :5 ) 

5 245 300 

539 111 

5 784 411 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

50 000 

5 000 

5 245 300 

539 111 

5 784 411 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

50 000 

5 000 
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M. 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Rektörlük satmalma ve abone 
Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone 
Hukuk Fakültesi satınalma ve 
abone 
Edebiyat Fakültesi satınalma 
ve abone 
Fen Fakültesi satınalma ve 
abone 
iktisat Fakültesi satmalma ve 
abone 
Orman Fakültesi satmalma ve 
abone 
Yabancı Diller Okulu satmal
ma ve abone 
Rektörlük çeşitli yayın 
giderleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Edebiyat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
îktisat Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
OrmTan Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Yabancı Diller Okulu çeşitli 
yaym giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

14 000 

52 0Ö0 

45 000 

89 000 

111 000 

51 000 

22 000 

3 000 

34 500 

97 000 

172 000 

171 000 

180 000 

120 000 

-86 000 

6 000 

1 253 500 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

14 000 

52 000 

45 000 

125 000 

130 000 , 

51 000 

30 000 

3 000 

34 500 

125 000 

200 000 
% 

200 000 

210 000 

150 000 

100 000 

7 500 

1 477 000 

lı için 
Komisyone ı 
kabul edilen 

Lira 

14 000 

J.02 000 

45 000 

160 000 

155 000 

76 000 

30 000 

3 000 

34 500 

150 000 

225 000 

225 000 

235 000 

190 000 

125 000 

7 500 

1 777 000 

"i" r? 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar •• 
gerekince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırahlarijyle başka her 
çeşit giderleri 

11 Rektörlük 30 000 25 000 - 25 000 

( S. Sayısı: 5 ) 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 

ödeneğin çeşidi 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

220 956 
110 478 
151 284 
180 150 
81612 
81 612 

856 092 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

180 000 
100 000 
125 000 
150 000 
65 000 
65 000 

710 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

180 000 
100 000 
125 000 
150 000 
65 000 
65 000 

710 000 

4)63 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit 
giderleri 

10 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara katılacakların her 
çeşit giderleri 

20 Hukuk Fakültesinin Devlet 
Hukuku Enstitüsünün Kolom
biya Üniversitesi ile müştere
ken yapacağı hukuki araştır
malar seminerinin her çeşit 
giderleri 

30 Milletlerarası Termodinamik 
ve Smetik Elektroşimik Kon
gresi ile îslâm Tetkikleri Kon
gresinin her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

285 000 

10 000 

50 000 

345 000 

200 000 

10 000 

10 000 

220 000 

200 000 

10-000 

10 000 

220 000 

459 Spor giderleri 

477 115 sayılı Kanun gereğince il
mî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 

10 000 

0 

7 000 

250 000 

7 000 

250 000 

Dördüncü kısım toplamı 10 281 185 11 348 411 11 895 561 

501 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 10 000 10 000 10 000 

(S. Sayısı; 5) 
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B. M. 

502 
10 
20 

505 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yuları borçları 
1938 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısmı - Yardımlar 

1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

20 000 
1 

20 001 

10 000 

40 001 

• 

1961 yılı için 
Hükümetç* Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 
1 

20 001 

10 000 

40 001 

20 000 
1 

20 001 

10 000 

40 001 

601 

602 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

10 

20 

Muhtaç 1 talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
Rektörlük 
öğrencilere 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 

Türk ve yabancı 

Fakültesi 
» 
>> 
»' 
» 

Orman » 

Bölüm toplamı 

Talebe teşekküllerine yardım 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe sanat ve kültür hare
ketlerinin gerektirdiği her tür
lü giderler 

Bölüm toplamı 

25 000 
20 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
6 000 

129 000 

7 000 

15 000 

22 000 

15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
6 000 

117 000 

6 000 

5 000 

11 000 

' 15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 

121 000 

6 000 

5 000 

11 000 

603 Talebe kantinlerine yardım 250 000 200 000 200 000 
604 Memur Kantinine yardım 

(Memur ve müstahdemlere öğ
le yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 0 200 000 200 000 

Altıncı kısım toplamı 401 000 528 000 532 000 

•(& Sayısı: 5) 



— 32 — 

M. ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı * 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşimii kısmı toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

26 239 161 
3 613 478 

10 281 185 
40 001 

401 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

33 559 063 
3 695 525 

11 348 411 
40 001 

528 000 

33 553 913 
3 699 525 

11 895 561 
40 001 

532 000 

GENEL TOPLAM 40 574 825 49 171 000 49 721 000 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük 
yapılar 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 
12 
15 
17 

-

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

II - Satmalma, yapı, tesis ye 
sermaye tahsisleri . 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
"Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

, 30 000 
250 000 
30 000 
17 000 
•50 000 
25 000 . 
30 000 

432 000 

900 000 
800 000 
200 000 
120 000 

2 020 000 

30 000 
250 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

470 000 

900 000 
800 000 
200 000 
120 000 

2 020 000 

30 000 
250 000 
30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

470 000 

900 000 
800 000 
200 000 
120<000 

2 020 000 

(S. Sayısı: 5) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sa
yılı Kanun gereğince yapılacak 
üniversite yapısı ve tesisatı 
türlü giderleri (Bina yapısı) 

752 Taşıt satınalma giderleri 
0 Orman Fakültesi 

2 500 000 

30 000 

2 500 000 2 500 000 

O O 

Yatırımlar toplamı 4 982 000 4 990 000 4 990 000 

B - CETVELİ 

B. M. 

~ 1 ~ 

1 

2 

Gelirin çeşidi 

1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırımlar dışındaki giderler 
için verinlenler 
Yatırımlar için verilenler 

27 210 477 
4 952 000 

44 305 000 44 705 000 
4 990 000 4 990 000 

Fasıl yekûnu 32 162 477 49 295 000 49 695 000 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) -

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilenler 
2 Muayene tahlil ve tecrübe 

ücretleri ^ 
3 Diğer çeşitli gelirler 
O 6408 sayılı Kanun gereğince 

Merkez Bankasında tesis edi
len fondan iade 

5 000 000 

400 000 

1 
311 000 

2 000 000 

3 000 000 

250 000 

1 
500 000 

0 

3 000 000 

400 000 

1 
500 000 

0 
Fasıl yekûnu 2 711 001 750 001 900 001 

4 
5 

Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 4 810 390 

1 1 
1 115 998 1 115 998 

GENEL TOPLAM 44 683 869 54 161000 54 711000 

(S. Sayı»: 5) 
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O - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

M. P. 

Ö Z E T İ 

Kamu 18 . 6 .1046 4936 
Sk. Ek. 115 

54 a) 
b) 

o) 

d) 

e) 
f) 

« ) • 

h) 

i) 

Genel bütçeden verilecek ödenek; 
özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku 
rumlarca alınan harçlar ve ücretler; 
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve bunlarda yapılacak araştırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku-
ramlar veya kişilerden alınacak paralar; 
Yayın satış gelirleri; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 
Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 
Bağışlar ve vasiyetler, 

(S. Sayım: 5) 



Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

TefcnMyen 
Sicil kaorteteks memuru 
(Daktilo bilir) 
Daktilo (Y. dil bilir) 

» 
» 

Arşiv memuru 

Satış memuru 
Hesap memuru 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Şoför 

Sağlık Merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

Laborant 

Daktilo ve arşiv memuru 
Başhademe 
Hademe 

Saymanlık Müdürlüğü 

Memur 

» 
» 
> 

— 35 — 
D - CETVELİ 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
ı 
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 

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 

( S . Saj 

ı G. Memuriyetin nev'i 

ArşiV memuru 
Memur 

> 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

Merkez Bakım ve İşletme 
Servisi 

Daire Müdürü 
Bahçe teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Marangoz 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 
Başbahçıvan 
Santralcı 

» 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 
» 

Koruyucu. 

» 

Film Merkezi 

Film teknisiyenıi 

İnşaat Bürosu 

Yüksek Mimar veya Y. Mü
hendis 

nsx; 5 ) 

• 

Aded 

1 
2 
2 
2 
1 

i 
1 

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 
3 

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 
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Memuriyetin nev'i 

Prosektör (Teknik uzman) 
Röntgenci 
Teknik uzman 
Teknisiyen 

» 
» 

Teknisiyen 
» 
» (Hijyen) 
» 
» 
» Yardımcısı 

Ressam 
» 

Fotoğrafçı 
Müzeci 
Sanatkâr îşçi 
Şoför 
Daktilo 
Sekreter 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Baş'hademe 

» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 
» 

Kunduracı 
Kapıcı 
Kaloriferci 

> 
» 
> 

Aded 

3 
1 
1 
1 
l ' 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

18 
6 
7 
3 

10 
5 

35 
100 

2 
17 
2 

14 
1 

100 
185 

18 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 37 — 
Ücret 

1 250 
1 250 

800 
950 
950 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
350 
700 
350 
500 
400 
350 
450 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
300 

•400 
350 
300 
300 
250 
200 

400 
300 
250 
300 
300 
250 
200 
200 
200 
600 
300 
400 
600 
500 
400 

(S. S^ 

G. Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci yardımcısı 
Demirci 

Klinik özel personeli 

Başhemşire 
» 
» 

Hemşire 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 

Hamşire (Diyet) 
» 
» i ' 

» 
> 

Hastabakı 
» 

Masajcı 
» 
» 
» 

Ebe 
> 
> 
» 

Çapa atelyesi 

Teknisiyen 
Teknisiyen 

Makinist 
Usta 

•» 
» 

Elektrikçi 
Tesfiyeci Ustası 

Aded 

1 
1 

* 

7 
15 
35 

1 
5 

15 
2 

10 
18 
11 
2 
3 
1 

33 
25 
10 
15 

1 
i 
2 
2 
2 
4 
2 
4 

1. 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

Çapa Hastanesi Ktlmikleri 

Daire Müdürü 
Başeczacı ~-
Eczacı 
Eczacı Kalfası 

^ısı: 5 ) 

1 
1 
3 
2 

ücret 

300 
600 

800 
700 
600 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
600 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
700 
600 
500 
300 
600 
500 
'400 

"300 

1 250 
800 
700 
500 
600 
450 
350 
350 
800 

800 
500 
450 
300 
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a Memuriyetin nev'i 

Usta 
Daktilo 
Terzi 
Memur 
Gassal 
Başaşçı 

» 
Aşçı Yardımcısı 

Terzi Yardımcısı 
Memur 
Kaloriferci 
İşçi 
Usta 
Bahçivan 

». 
Hademe 

Aded Ücret 

Çocuk Psikiyatrisi 

Sekreter 
Hemşire 
Laborant 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 
Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kitaplık memuru 
Arşiv memuru 
Dosya memuru 

» » 
Neşriyat memuru 
Daktilo 

3 
5. 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
13 
12 » 
11 Gece bekçisi 

Başhademe 
Hademe 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
3 
10 

350 
300 
350 
300 
300 
600 
400 
300 
300 
250 
250 
300 
300 
300 
250 
300 
250 
250 

1 600 
1 600 
1 350 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
20 
1 

950 
700 
700 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
400 
400 
350 
200 
250 
300 

Devletler Hukuku ve Milletlerarası Münasebetler 
Enstitüsü 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Arşivci 
12 Hademe 

500 
250 

Ceİa Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 

7 Memur 
6 Daktilo 
9 kitaplık memuru 

12 Hademe 

1 500 
1 600 
1 400 
1 250 

İdare Hukuku ve t dar e ÎUmleri Enstitüsü 

7 Daktilo 1 500 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

6 Daktilo 1 

3 Kitaplık memuru 
9 Daktilo 

950 
400 

5 
6 
7 
9 

10 
3 
8 
9 
9 

11 
11 
6 

11 
6 

10 
9 
5 
6 
7 
7 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
7 

12 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
ÎŞÇİ 
Bahçıvan 
Teknisiyen 

» 
Laborant 
Santralci 
Usta 
Ambar memuru 
Memur 
Seminer Arşivcisi 
Memur 

Başhademe 
Hademe 

itfaiyeci 
Bekçi 

500 

1 
2 
1 
3 * 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
,1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
18 
14 
1 
2 

700 
600 
500 
400 
350 
950 
450 
400 
400 
300 
300 
600 
300 
600 
350 
400 
700 
600 
500 
500 
350 
350 
350 
300 
250 
200 
500 
250 

{ S, Sayıaı: 5) 



C4. Memuriyetin nev'i 

Fen Fakültesi 
2 Botanik uzmanı 
2 Uzman 
2 Teknişiyen 
3 » 
4 Müze memuru 
6 Teknişiyen 
9 » 

10 » 
6 Fotoğrafçı 
3 Teknişiyen 
4 Elektrik Uzmanı 
5 Elekrikçi 
7 » 
4 Usta 
5 Atelye ustası 
7 Usta 
9 » 
6 Makinist 

11 » 
10 » 

7 Şoför 
1 Teknik uzman 
1 » 
6 'Laborant 
5 » 
6 » 
7 » 
6 » 
7 » 
7 » 
.8 » 
7 » 
9 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
10 » 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
8 » 
7 Laborant 

11 Daktilo 
9 » 

11 » 
10 Kütüphane memuru 

5 . » » 
9 Memur 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 

10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
î 
9 

- 2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

. 6 

— 39 — 
Ücret 

1 100 
1 100 
1 100 

950 
800 
600 
400 
350 
600 
950 
800 
700 
500 
800 
700 
500 
400 
600 
300 
350 
500 

1 250 
1 250 

600 
700 
600 
500 
600 
500 
500 
450 
500 
400 
450 
400 
350 
300 
350 
600 
450 
500 
300 
400 
300 
350 
700 
400 

(&Sac 

G." 

. 2 
11 
9 

10 
11 
10 
11 
8 
9 
8 

ip 
10 
11 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
11 

2 
3 

. 4 
7 
7 

•5 
11 

1 

5 
8 
9 
9 
6 
7 

' 7 

6 
8 
9 

11 
10 
11 
12 
11 

. 12 
| 13 

jnm : 

Memuriyetin nev'i 

Kartograf 
Kalorifer işçki 
Kaloriferci 

• » 

» 
Santralci 

fe 
Bahçıvan 

» 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 
» 
» 

Gece bekçisi 
» 

Hademe 
» 

Teknik uzman 
» » 
» » 

Memur 
Laborant 

» 
Başhademe 
Teknik uzman 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
» 
» 

Memur 
Uzman 
Teknişiyen 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Bekçi 

» 
Hademe 

» 

5 ) 

Aded 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 

32 
10 

2 
3 
5 
2 
4 
2 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
o 
3 
9 
4 

Ücret 

1 100 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
450 
400 
450 
350 
350 
300 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
300 

i 1Ö0 
950 
800 
500 
500 
700 
300 

1 250 

700 
. 450 

400 
400 
600 
500 
500 
600 
450 
400 
300 
350 
300 
250 
300 
250 
200 
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G. 

4 
7 

12 

6 
7 

12 

4 
8 

12 

7 
9 

12 

4 
7 
7 

12 

7 
7 

11 
12 

4 
6 
7 

Memuriyetin nev'i A 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

Arşivci (Y. dil bilir) 
Daktilo 
Hademe 

İstatistik Enstitüsü 

Arşiv memuru (Y. dil bilir) 
Daktilo 
Hademe 

Gazetecilik Enstitüsü 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

İktisat Tarihi Enstitüsü 

Uzman 
Arşiv memuru 
Daktilo 
Hademe 

İsletme İktisadı Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

Orman Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
» 
» 

ded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
\ 
t 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 1 

800 
500 
250 

600 
500 
250 

800 
450 
250 

500 
400 
250 

800 
500 
500 
250 

500 
500 
300 
250 

800 
600 
500 

« • • • • • • 

G. 

6 
9 
6 
5 

10 
10 

7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 

4 
4 
8 
7 

12 
11 

6 
9 

10 
11 
12 
11 
10 
11 
12 
13 
.8 
9 

4 
6 
8 

1 n 

Memuriyetin nev'i 

Arşiv memuru 
Ressam 
Elektrikçi 
Makinst 

» 
Usta marangoz 
Şoför 

* 
Laborant 

•» 
» 
» 
» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

îşçi 
Santralci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

Bekçi 
Başhademe 

» 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
İtfaiyeci 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
8 
3 
1 
1 

Yabancı Diller Okulu 

Daktilo (Y. dil bilir) 
» 

Kaototeks memuru 
Hademe 

1 
1 
1 
1 

ücret 

600 
400 
600 
700 
350 
350 
500 
450 
450 
450 
400 
400 
350 
350 
300 
800 
800 
450 
500 
250 
300 
600 
400 
350 
300 
250 
300 
300 
300 
250 
200 
450 
400 

800 
600 
450 
300 
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E - CETVELİ 

Fasıl : 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 •— İktisat Fakültesi 

17 — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

Fasıl : 204 — Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — tktisat Fakültesi 
1/ — Orman Fakültesi 
1S^_ Yabancı Diller Okulu 

G - CETVELİ 
Kanun No. 

7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı 
İstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 

(S . Sayısı: 5) 



D. 

5 
•6 

8 
7 
8 
9 

10 

5 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
7 

8 

9 

5 
5 
6 

Memuriyetin nevi 

Tıp Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

Asistan 

» 
» 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

Asistan 
» 
» 
» 

Kriminoloji Enstitüsü Psiki
yatri asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü iBiyo-
loji asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü Psiko
loji asistanı 

Edebiyat Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

» 

1 

Aded 

4 
3 

11 
5 
7 
1 
1 

1 
2 

12 
9 
7 
2 

15 

1 

1 

1 

1 
2 
5 

- 4 2 — 
L - CETVELİ 

Aylık 

1 100 
950 
700 
800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

800 

700 

600 

1 100 
1 100 

950 

D. 

7 
7 

• 8 
9 

10 

1 
5 
7 
8 
9 

2 
5 
6 
7 
7 
8 

10 

4 
5 
6 
7 
7 
8 

Memuriyetin 

» 
Asistan 

> 

» 

Profesör 

Doçent 
Asistan 

» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» . 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

nev'i 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

* 

Orman Fakültesi 

Aded 

2 
1 
2 
4 
8 

1 
2 
6 

6 
2 
4 
3 
1 
2 

o 
1 
6 
4 
3 
1 

Aylık 

800 
800 
700 
600 
500 

2 000 
1 100 

800 
700 
600 

1 750 
1 100 

950 
800 
800 
700 
500 

1 250 
1 Î00 

950 
800 
800 
700 
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R - CETVELÎ 

Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (B) cetvelindeki for
mül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 204 - Madde 11-18 — Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle, sözleşmelerde yazılı olup bütçe karşılığı bu 

lunan diğer masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 223 - Madde 11-17 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırah
ları ile ücret ve başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile, askerlik dersleri ve konfe
rans ücretleri, ecnebiler için 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 yardımcılarinın 
yolluk, yevmiye ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu yaz kursları 
için yapılacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 - Madde 41-48 — Öteberi masrafları 
Aydınlatma maksadı ile kullanılan ampul masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için 

yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

Madde 72-77 — Yurt içi araştırma ve inceleme harcırahı ve masrafları 
Tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere gönderi

lecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları 
ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde ve yurt içinde 
başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mûtat en ekonomik nakil vasıtası mas
rafları ile fakülte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere 
belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir, 

öğrencilerin gezilerde, şehir içinda banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, jehir içinde, 
vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mev
ki bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemiyen veya yapılacak tetkik icabı her iki 
vasıta ile gidildiği zaman buna ait nakil ücretleri ile tatbikat esnasında yapılacak masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 309. — Taşıt masrafları 
Her nevi akaryakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, mevcudolduğu takdirde rad

yo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedek ve her çe
şit onarımlar bu tertipten ödenir. Araba vapuru ücreti de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417. — Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri, Tapu Tescil Harcı ve diğer masrafları ile 
bina levazımı, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 

Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkulllerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş
yalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, vergi, 
resim ve her türlü harçlar ve radyo abone ücreti ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

(S . SayiBitö) 



Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, itiraz ve Temyiz Komisyonlarına ödenecek hare 

ve mukavele ile tutulacak avukat ücreti, resim, vergi ve her türlü masraflar, 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 mah
keme masrafları ve avukatlara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 - Madde 11-17 — Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her 
"* * çeşit masraflar 

Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malze
meler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı' yaptırma, onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, 
bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onar
ma masrafları, sterilizasyon cihazları, firigorifik cihaz ve tesisleri, projeksiyon, fotoğraf, agrandisman, 
yazı, hesap ve "teksir makinalârı ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, nakil, montaj ve onarım 
masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, Fakülte, okul, kütüphane, enstitü, 
lâboratuvar ve atelyelerinin öğıetim ve araştırmaları ile ilgili işlerinde her fakülte yönetim kurulu
nun tesbit edeceği sürelerde, çalıştırılacak yardımcı ve işçilerin (20 lirayı geçmemek üzere) yevmiye
leri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satın alınması, öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, 
vitrin gibi sair masraflarla, öğretimie ilgili benzeri levazım ve ilân ücretleri ile fennî kurumların işlet
me levazımından doğan havagazı ücretleri ile, iş icabı, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerin
de giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satın alınacak öğretim ve araştırma malzemesi, güm
rük resmi, ardiye, nakliye ve komüsyon ücreti gibi masraflar ve Fen Fakültesi Radyosunun işletme 
ve yayın programları için gereken her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Rektörlük film merkebinin yapacağı filimlerin, filim ve ses malzemesi ile bunların kopya, 
montaj, dııp pozetif, seslendirme müzik trak idlerinin yaptırılması filimlerin çekilmesi, montajı 
ve muhafazası için lüzumlu demirbaş eşyanın satmalınması filimlerin tanıtılması için afiş, prog
ram ve broşür baskı bedeli ile bu merkezin işletilmesi için lüzumlu her türlü masraflar da bu 
fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 - 442 — Enstitülerin her çeşit masrafları 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve te

lefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete broşür satmalına ve abone bedelleri, telif ve tercüme hak
ları ve baskı ücretleri, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili her türlü masraflar, enstitülerce mu
vakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırahları, bu formülde yazılı öğretimi 
ilgilendiren giderler senato kararına göre bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 435 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11 — Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak bedelleri ve diğer masraflar 

a) Belediye, evkaf daireleri ile Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar 
dairesinde ödenecek yatak bedelleri. 

b) 420 nci (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar) faslına ait formülde ya
zılı masraflar ile yayın masrafları, bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onarım ücretleri 
hastane kliniklerinde Öğrencilerin bilgilerini artırmak maksadiyl^e hastaneye kabul olunan hasta
lara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola1, komodin ve saire hasta ile ilgili malzemeler senato ka
rarına göre bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli * 
Yukarda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten öde

nir. - . • . : • - . - - - : ~ T ' - r ~ : ; " * ; ^ ğ 
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Fasıl 441 — Üniversite Medikososyal Merkezinin her çeşit masrafları 

Üniversite Medikososyal merkezinin işlemesine mütaallik her türlü eşya, tıbbi ecza, kırtasiye ve 
sair masraflarla,' ihtiyaç halinde talebeye yapılacak her çeşit ilâç, tedavi ve muayene yardımları 
bu fasıldan ödenir. 

Merkezin her türlü giderlerinin tediyesini Rektör onaylar. 

Fasıl 451 - Madde 2 1 - 2 8 — Yayın masrafları 
öğrenci seçme kayıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret

ler, İcra Vekilleri heyetince verilecek karar üzerine bu tertipten ödenir. 

Fasıl 45S — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahut ve ikamet masrafları ile 

bu maksatla çalıştırılacak mütereim ve tercüme ücretleri, her türlü t ayın masrafları (Kâğıt be
delleri, telif ve tercüme hakları, klişe resim ücretleri dâhil) -kongre münasebetiyle yapılacak 
davet, ziyafet, ve geziler gibi, temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 601 - Madde 11 — Türk ve ecnebi öğrencilere verilecek burslar ve yardımlar 
Devamı ve sair şartları, yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle rektörlükçe Türk ve yaban

cı öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol masrafları bu tertipten 
ödenir. 

Madde 12-17 — Muhtaç talebeye yapılacak yardım ve burslar 
Senatoca tesbit olunacak esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardımlarla, 

sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek h.ısta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedellerisv2 
zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 602 - Madde 20 — Talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 
Bu tertipteki tahsisat yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde sarf edilir. 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapa

cakları her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin 
şekil ve esasları üniversitece tanzim edilen talimatname tatbik edilir. 

Fasıl 701 - Madde 11-17 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000, liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak is

timlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satmalmması, yukardaki maksatlarla yapılacak 
etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri esaslı onarımlar 
Yapılacak yeni yapı ve onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalına bedelleri 

ve masrafları, muhammin ve bilfir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçlar, inşaat işlerinde kullanıla
cak makina ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit mal
zeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalmması, taşınması, emaneten yaptırılacak işlerde 
keşif, test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarı 
lacak işlerde ilan ücretleri, projeler için lüzumla her nevi kırtasiye ve bunların bası ve nakliye 
masrafları, istikşaf, etüd ve proje işlerine ait masraflar bu tertipten ödenir. Bu formül 742 nci 
fasıl için de uygulanır. 

(& 8ayw: 5) 
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1960 yüt masraf bütçesinin 203 geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlara ait kadro 

cetveli Bakanlar Kurulunun 24 . 3 . 1960 tarih ve 4/12809 sayılı karan 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1960 malî yılı bütçelerinin (E) cetvellerine giren tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek 
suretiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadrolar 1 . 3 . 1960 - 28 . 2 . 1961 tarih
leri arasında muteber olmak üzere Maliye Bakanlığının 16 . 3 . 1960 tarihli ve 111109 -1/3200 sa
yılı yazısı Bakanlar Kurulunca 24 . 3 . 1960 tarihinde tasdik edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Rektörlük geçici hiz
metliler ücreti 

Görevin adı 

İnşaat bürosu şefi 
İnşaat teknisiyeni 
Tesisat teknisiyeni 

» » 
İnşaat teknisiyeni 

» » 
» » 
» » 
» sürveyanı 
» » 

Tesisat .sürveyanı 
Yazıcı 

» 
Arşiv memuru 
Okutman - Uzman 
Hesap kontrolörü 
İnşaat muamelât ,şefi 
Kalorifer ateşçisi 

» işçisi 
» » 

t§0J. 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

Ücret 
Lira K. 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
500 
500 
500 
500 
400 
450 

1 100 
1 100 
1 100 

400 
300 
300 
200 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
6 
5 
1 

Tutarı 
Lira K 

21 000 
36 000 
18 000 
15 000 
12 100 
22 800 

9 600 
8 400 

12 000 
16 500 
6 000 
6 000 
4 800 
5 400 

13 200 
13 200 
13 200 
9 600 
3 600 
1 500 

200 

Yekûn 248 100 

12 Tıp Fakültesi geçici 
hizmetliler ücreti 

Sekreter' 
Hemşire 
Laborant 

1 

600 
600 
500 
350 

12 
12 
12 
12 

7 200 
7 200 
6 000 
4 200 

13 Hukuk Fakültesi ge- Uzman 
cici hizmetliler ücreti Mütercim 

700 
700 

Yekûn 24 600 

12 
12 

8 400 
8 400 

Yekûn 16 800 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

14 Edebiyat Fakültesi ge- Uzman 
cici hizmetliler ücreti 

15 Fen Fakültesi geçici Uzman 
hizmetliler ücreti Yardımcı 

16 İktisat Fakültesi ge- Okutman 
cici hizmetliler ücreti » 

18 Yabancı Diller Okulu Okutman 
geçici hizmetliler ücreti » 

204 11 JBektörlük ecnebi pro- Uzman 
fesör ve uzmanlar üc- » 
retâ 

Görevin adı 

Uzman 
» 
» 

Yardımcı 

Aded 

1 
1 
2 
1 

Ücret 
Lira K. 

1 250 
400 
300 
200 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
12 
6 

Tutarı 
Lira K, 

15 000 
4 800 
7 200 
1 200 

1 100 
500 
400 

1 5 000 
1 1 350 

8 
12 
12 

Yekûn 28 200 

8 800 
6 000 
9 600 

Yekûn 24 400 

1 
11 
1 
1 

1 100 
600 
450 
350 

12 
12 
12 
12 . 

13 200 
79 200 
5 400 
4 200 

Yekûn 102 000 

1 
2" 
2 
1 
3 
3 
5 
5 
1 
6 
6 
4 
4 

1 100 
1 100 
1 100 
950 
950 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
600 

12 
7 ' 
5 
12 
7 
5 
7 

' 5 
12 
7 
5 
7 
5 

13 200 
15 400 
11 000 
11 400 
19 950 
14 250 
28 000 
20 000 
8 400 
29 400 
21 000 
16 800 
12 000 

Yekûn 

3 
12 

Yekûn 
• 

220 800 

15 000 
16 200 

31 200 
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M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

12 Tıp Fakültesi ecnebi Profesör 
profesör ve uzmanlar » 
ücreti > 

Tecrübi araştırma şefi 
Protez uzmanı 
Uzman hemşire (Diyet) 

» histoloji 
» hemşire 
» •» 

» 

» 

13 Hukuk Fakültesi ec- Profesör 
nebi profesör ve uz- » 
manlar ücreti 

14 Edebiyat Fakültesi ec- Profesör 
nebi profesör ve uz- » 
manlar ücreti » 

Uzman 

Aded 

r-l 
r-l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 

Ücret 
Lira K. 

4 500 
3 000 
800 . 
800 

2 900 
1 670 
1 375 
1 325 
1 250 
1 025 
1 025 
1 025 
1 025 

Hizmet 
süresi 
• Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K, 

54 000 
36 000 
9 600 
9 600 * 
34 800 
20 040 
16 500 
15 900 
»15 000 
12 300 
24 600 
24 600 
61 500 

3 900 
2 670 

12 
12 

Yekûn 334 440 

46 800 
32 040 

Yekûn 78 840 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 

4 500 
4 500 
4 000 
4 000 
3 700 
3 500 
2 400 
2 000 
1 400 
1 100 
1 000 
800 

12 
8 
12 
3 
4 
4 
12 
6 
12 
12 
12 
12 

216 000 
72 000 
48 000 
12 000 
14 800 
14 000 
28 800 
12 000 
84 000 
13 200 
24 000 
19 200 

Yekûn 558 000 

(.& SftJMI: 5 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

15 Fen Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanlar 
ücreti 

* • 

Profesö 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Görevin adı 

r 

i 

Aded 

3 
1 
2 
1 
1 

* 2 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira K. 

6 000 
5 000 
5 000 
4 500 
4 500 
3 000 
3 000 
2 000 
1 500 

Hizmet. 
süresi 

Ay 

12 
12 

6 
7 
o o 

12 
3 

12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

216 000 
60 000 
60 000 
31 500 
13 500 
72 000 
9 000 

24 000 
18 000 

Yekûn 504 000 

16 İktisat Fakültesi ec
nebi profesör ve uz
manlar ücreti 

17 Orman Falkültesi ec
nebi profesör ve uz
ananlar ücreti 

18 Yabancı Diller Okulu 
ecnebi profesör ve uz
manlar ücreti 

Profesör \' 

Profesör ' 
Uzman 

. . . . . . . .J. 

Uzman 
Okutman 

•» 

2 

1 
2 

3 . 
5 
1 

3 026 

4 500 
2 500 

625 
600 
495 

12 

4 
4 

Yekûn 

12 
12 
4 

72 624 

18 000 
20 000 

38 000 

22 500 
36 000 

1,980 

Yeikûn ' 60 480 

( S. Sayısı: 5) 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı* Bütçe kanunu tasarısı v& 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1/12) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1392/238 
Kumcu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan İstanbul Teknik 
Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı, - gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasmi rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanun lâyihası 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 
istanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı câri masrafları 1960 yılma nazaran 5 225 962 lira fazlası 

ile 29 350 750 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 6 164 943 lira ise de geçen yılm 
tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 938 985 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği 
üzere 5 225 962 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların müfredatiyle gerekçeleri ve ilgili tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar : 
Lira 

1 742 400 201 nci fasılcja olup yapılan zam ve ödenen üst dereceler farklariyle Maden Fakülte
since fiilî kadroya alman 500 lük 6 asistan kadrosundan mümbaistir. 

1 186 400 202 nci fasılda olup yapılan zam ve (*E) cetvelinden naklolunan kadrolarla bâzı kad
roların yükseltilmesi ve 4 kadro ilâvesinden münbaistir. 

79 600 204 ncü faslın rektörlük maddesinde olup Nükleer Enerji Enstitüsü için kadroya ilâve 
olunan 2 uzmanın ücretinden doğmuştur. 

52 000 204 ncü faslın Teknik Okul maddesinde olup bu yıl mezkûr okul kimya şubesi için celb-
olunacak 1 yabancı uzmanın ücretinden mütevellittir. 

279 514 209 ncu faslın 11 nci maddesinde olup maaş ve ücretler faslmdaki tahavvül neticesin
de meydana gelen kanuni bir artıştır. 

29 388 209 ncu faslın 12 nci maddesinde olup maaş ve ücretler faslmdaki tahavvül netice
sinde meydana gelen kanuni bir artıştır. 

9 000 209 ncu faslın 14 ncü maddesinde olup sandığın tahakkuk eden nizamına göre 0.096 
esasiyle hâsılı zarbından mütevellittir. 

( S. Sayısı: 6) 



— 4 -
Fazlalar : 
Lira 

1 800 218 nci fasıldadır. 7458 sayılı Kanun gereğince veznedar ile yardımcısına verilecek ka
sa tazminatı için konulmuştur. 

1 448 200 219 ncu faslın muhtelif maddelerinde olup 115 sayılı Kanun dolayısiyle meydana gel
miş kanuni bir artıştır. 

74 625 301 nci büro masrafları faslının muhtelif maddelerinde olup tahsisatlarının yetişme
mesi dolayısiyle bâzı tertiplere yapılmış olan zamlardan münbaistir. 

1 000 303 ncü basılı kâğıt ve defterler faslının 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesinde 
olup tahsisatın ademikifayesine binaen yapılmış bir zamdır. 

5 000 304 ncü Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları faslının 22 - 27 telefon mas
rafları maddelerinde olup Fakülteler tahsisatlarının yetişmemesi dolayısiyle yapılaü 
zamdan hâsıl olmuştur. 

401 020 307 nci faslın muhteli'f maddelerinde olup gerek muvakkat memuriyet harcırahının 
yetişmemesi yüzünden yapılan zamlarla dış memleketlerden gelecek yerli ve ya
bancı elemanların yol paralarının karşılanması ve gerekse dış memleketlere gidecek
lerin harcırahları için yapılan zam vo ilâvelerden mütevellittir. 

45 000 432 nci fasıldadır. Beynelmilel Stajyer öğrenci Mübadelesi Merkezimizin masraf
larına yetişmiyen tahsisatına bütçe imkânları nazarı dikkate alınarak bu miktar bir zam 
yapılmıştır. 

200 433 ncü Çiğre Türkiye Merkezinin tahsisatının yetişmemesi için artırılmıştır. 
20 000 438 nci fasıldadır. Bir yıldan beri kurulmuş olan üniversitemize bağlı Yabancı 

Diller Okulunun mubayaa olunacak büro malzemesi ve saire gibi ihtiyaçlar için büt
çeye konulmuştur. 

100 000 439 ncu fasıldadır. Yeni kurulmuş olan Nükleer Enerji Enstitüsünün her çeşit mas
rafları için konulmuştur. 

178 000 451 nci faslın 21-27 nci maddelerinde olup bastırılacak eserler için ödenecek baskı, 
telif ve tercüme ücretleri dolayısiyle artırılmıştır. 

79 300 453 ncü faslın maddelerindedir. Tertip tahsisatının yetişmemesi yüzünden artırıl
mıştır. 

250 000 477 nci fasılda olup 115 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesiyle tesis olunan fon için 
mevcut (5) Fakültenin herbirisine 50 000 er lira olmak üzere bütçeye konulan bir 
tertiptir. 

18 000 -G01 nci faslın 11 nci maddesinde olup mütekabiliyet esası dolayısiyle Almanya'dan 
gelecek (3) öğrenciye verilecek burs için bütçede bu yıl yer almış bir tertip ve tah
sisattır. 

164 500 604 ncü fasılda olup memur ve müstahdemlere yapılacak yemek yardımı dolayısiyle 
bütçede yer almış bir tertiptir. * »$-.-•••• 

6 164 947 Yeyûn 

( S. Sayısı: 6) 
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Notbsanlar 

Ldra 

426 700 203 ncü fasılda olup gerek bu yıl cetvelden çıkarılan ve gerekse daimiyet arz etme
lerinden dolayı 202 nei faslın muhtelif maddelerine naklolunan hizmetli kadrola
rından mütevellittir. 

354 416 204 ncü faslın İnşaat, Makina, Elektrik ve Maden fakültelerinin maddelerinde olup 
bu yıl mezkûr fakültelerce istihdam olunacak yabancı personel sayısiyle (hizmet su
relerine göre bu miktar bir tasarruf temin edilmiştir. 

9 056 221 nei fasılda olup bu yıl vefat eden bir emekli dolayısiyle tenzil edilmiştir. 
75 000 224 ncü faslın muhtelif -maddelerinde olup fakülteler lâboratuvar ve atelyelerinde 

yapılacak muayane, tahlil ve tecrübe faaliyeti dolayısiyle tenzil edilmiştir. 
32 500 301 nei büro masrafları faslının bâzı tertiplerinde yapılan bir indirimdir. 
12 812 307 nei faslın muhtelif tertiplerinden yapılan bir indirimdir. 
23 500 420 nei faslın İnşaat ve Makina fakülteleri maddelerinde fakültelerince yapılmış 

bir tasarruftur. 
5 000 452 nei faslın İnşaat Fakültesi maddelerinde olup gönderilecek 'asistan sayısına gü

re tasarruf mümkün olmuştur. 
1 505 nei fasılda olup ilâma müstenit borç "olmamasından tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

938 985 Yekûn 

YATIRIMLAR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı yatınrû masrafları 1960 yılma nazaran 856 900 lira 
noksaniyle 6 393 250 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu noksanlık haddizatında 1 040 000 lira ise 
de. geçen yılın tahsisatlarına nazaran zam olunan 183 100 lira düşülünce hakiki noksanlık yukar
da belirtildiği veçhile 856 900 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların ilgili tertipleriyle gerekçeleri aşağıda açık : 
Fazlalar: 
Lira 

100 000 701 nei Yapı onarımı ve küçük yapılar faslında olup tahsisatın yetişmemesine bina
en artırılmıştır. 

57 600 711 nei faslın maddelerinde olup tahsisatlarının yetişmemesi dolayısiyle yapılan zam
dan hâsıl olmuştur. 

25 000 751 nei faslın 16 ncı Maden Fakültesi maddesinde olup yeni binasında faaliyete 
geçecek mezkûr fakülteye muktazi ders aletlerinin temini için artırılmıştır. 

500 752 nei fasılda olup Maden Fakültesince Karayolları Genel Müdürlü günden seyyar 
lâboratuvar olarak alınacak bir taşıt için konulmuştur. 

183 100 Yekûn 

;(S. Ssyitı: 6) 
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Noksanlar: 
Lira 

500 000 742 nci fasıldadır. 7146 sayılı Kanunla alman taahhüt salâhiyeti gereğince 1961 tah
sisatının 2 000 000 olmasından münbaistir. 

540 000 751 nci faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesinde olup Fransa'dan mubayaa olunan 
şebeke analizörü dolayısiyle bu miktar tasarruf olunmuştur. 

1 040 000 Yekûn 

VARİDAT BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı varidatı 1960 yılma nazaran 4 369 062 lira fazlasiyle 
35 744 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 11 075 962 lira ise de geçen 
yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 6 706 900 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda arz 
olunduğu üzere 4 369 062 liradan ibarettir, 

Fazla ve noksanların miktariyle gerekçeleri aşağıda tertip sırasiyle açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

11 075 962 1 nci fsalın 1 nci (yatırımlar dışındakiler için verilenler) maddesinde olup üniversite
nin zatî varidatının ademikifayesine binaen bu miktar fazlasiyle yardıma ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

11 075 962 Yekûn 

Noksanlaa* 
Lira 

856 900 1 nci faslın 2 nci (yatırımlar için verilenler) maddesinde olup yapılacak yatırımlara 
nazaran bu miktar tasarruf edilmiştir. 

150 000 3 ncü faslın 1 nci (kitap satışından elde edilenler) maddesinde olup tahsilat seyrine 
göre bu miktar noksan gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

50 000 3 ncü faslın 2 nci (giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak ücretler) mad
desinde olup tahsilat seyrine göre bu miktar noksanı ile gelir sağlanacağı tah
min edilmiştir. 

200 000 3 ncü faslın 3 ncü (Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri) maddesinde olup yapılması 
muhtemel hizmetlere göre bu miktar noksanı ile gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

100 000 3 ncü faslın 4 ncü (diğer çeşitli varidat) maddesinde olup bu miktar noksaniyle vari
dat temin olunacağı t'ahmin edilmiştir. 

5 350 000 5 nci (esM yıllardan devredilen nakit) faslında olup devri mümkün para olmıyacağmın 
tahminine binaen bu miktar tenzil edilmiştir. 

6 706 900 Yekûn 

(Ş. Sayısı: 6) 



T. C. Bütçe Komisyonu mazbatası 
Kurucu Meclis 18.2.1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/12 

Karar No. 6 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

istanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanhjuı 24 .1 .1961 tarihli ve 71 -1392/238 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim Bakan-
vekili, üniversite rektör ve dekanları, Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Üniversite 1961 yılı bütçe tasarısını komisyonumuz adına inceliyen raportörümüzün izahatı 
dinlendikten ve üniversiteyi alâkadar eden mevzular üzerinde sorulan sualler Hükümet tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
5 225 962 lira fazlasiyle 29 350 750 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu 
ise 856 900 lira noksaniyle 6 393 250 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif eo^lmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçe
sinde her bölüm ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

Yatırım dışı masrafları gösteren (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan 
inceleme sonunda, bu yıl bütçesiyle memur ve ücretlilerin maaşlarına zam yapılması Hükümetçe 
derpiş edilerek bunu teminen gerekli ödeneğin de bütçelerde yer almış ve bütün bütçelerde (D) 
cetvelindeki ücretli kadrolara zam yapılmaması prensibi komisyonumuzca karar altına alınmış ol
duğundan 202 nci ücretler faslının alâkalı maddelerinden ceman 21 000 liranın tenzili, 417 nci 
vergi ve resimler bölümüne mevzu ödeneğin kifayetsizliği dolayısiyle bu bölüme 8 000 ve 451 nci 
yayın masrafları bölümünün 17 nci Teknik Okulu satımalma ve abone maddesine de 13 000 liranın 
ilâvesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvelde ise 741 nci bina yapımı bölümüne 
265 000 ve 752 nci taşıt satmalma bölümüne ise 35 000 liranın ilâvesi komisyonumuzca uygun görül
müş ve bu suretle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 6 693 250 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nispetle 
4 369 062 lira fazlasiyle 35 744 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu gelir 
toplamının 32 703 999 lirası umumi bütçeden verilecek ödenekten ve mütebakisinin de üniversite
nin çeşitli gelir 'kaynaklarından meydana geldiği görülmektedir. 

(A/2) işaretli yatırını cetvelinin 741 ve 752 nci bölümlerine ilâve olunan ceman 300 000 lira
nın karşılığı olarak (B) işaretli gelir cetvelinin 3 ncü çeşitli varidat bölümünün 3 ncü muayene, 
tahlil ve tecrübe ücretleri maddesine ilâvesi suretiyle mezkûr cetvel yekûnu da 36 044 000 lira 
olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmig'ir. 

Tasarının birinci ve ikinci 'maddeleri, metinlerindeki rakamlar değiştirilmek ısuretiyle ve müta-
akıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ilişiği bulunan cetvellerle birlikte 
Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Başer Adnan 

Sekreter Üye Üye Üye 
Müezzinoğlu Ziya Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedi Kaplan Kadri 

Üye Üye Üye Üye 
Karaman Suphi Karavelioğlu Kâmil Melen Ferid Oğuz Ahmet 

Üye Üye Üye Üye 
Tunçkanat Haydar özgür Salâhattin özkol Mazhar - Zamangil Cahit 

(S. :Sayıs ı : $ ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1961 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 29 350 750 lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 6 393 250 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 35 744 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1961 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağı (C) işareti cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1961 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 uncu 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 kanun tasa
rısı ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Tefenik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . '1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerde yazı
lı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan; 

1928 - 1959 bütçe yıllarına ait olupta Muha-
sebei Umumiyeye Kanununun 93 üncü madde-

(S. Sı 

| BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

1961 Yılı İstanbul Tekink Üniversitesi Bütçe 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 29 350 750 lira ve yatırım mas-

. rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 693 250 lira tahsisat verilmiştir. 

. MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1961 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 36 044 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. *— İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetleri, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Teş
riî Organa sunulur. Bunlann eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

: 6 ) 
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Hü. 

sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebeyi Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış karşılıkları yıl 
ların bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Balamı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakam 
§. Kocatopçu 

Devlet Bakanı 
H. İlumcuoğlu 
Adalet Bakam 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 

Sa. 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Bayındırlık Bakanı 
M. Gökdoğan 
ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakıhç 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 
îmar ve İskân Bakanı 

F. Yavuz 

B. K a 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edimiştir. 

( S. Sayısı: 6 ) 



B. 

201 

202 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

— 10 .— 

A / l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

ikinci i 
rt 

I - Ma; 
Maaşlar 
Rektörlük 
İnşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

kısım - Personel 
masrafla/n 

aşlaı * ve ücretler 

Fakültesi 

Teknik Okulu 
Açık maaşı 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

Fakültesi 

Teknik Okulu 

» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

330 000 
1 179 400 

916 800 
1 347 600 

845 400 
712 800 

2 596 800 
"9 600 

7 938 400 

973 800 
1 004 400 

259 200 
1 626 600 

899 400 ' 
663 000 
763 800 

6 190 20C 

/ 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

414 20ü 
1 427 000 
1 106 800 
1 627 600 
1 065 000 

898 800 
3 129 800 

11 600 

9 680 800 

1 380 560 
1 124 928 

290 304 
1 848 456 
1 015 392 

861 504 
855 456 

7 376 600 

ı için 
Kuıııisyonc ı 
kabul edilen 

Lira 

414 200 
1 427 000 
1 106 800 
L627 600 
1 065 000 

898 800 
3 129 800 

11 600 

9 680 mo 

1 375 160 
1 124 928 

290 304 
1 843 656 
1 008 192 

857 904 
855 456 

7 355 600 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profeslr ve uzmanlar

la bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

784 800 

144 000 
327 000 
140 000 
352 500 
272 500 
235 316 
20 000 

358 100 

223 600 
216 000 
140 000 
335 700 
196 200 
115 000 
72 000 

358 100 

223 600 
216 000 
140 000 
335 700 
196 200 
115 000 
72 000 

Bölüm toplamı 1 521 310 1 298 500 1 298 500 

(•S.. Sayısı: 6) 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 5 000 5 000 

M. 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 
zammı 

12 inşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 7 500 7 500 7 500 

13 Mimarlık Fakültesi memurları 
çocuk zammı 6 000 6 000 6 000 

14 Makina Fakültesi memurları 
çocuk zammı 10 000 10 000 10 000 

15 Elektrik Fakültesi memurları 
çocuk zammı 4 500 , 4 500 4 500 

16 Maden Fakültesi memurları 
çocuk zammı 5 000 5 000 o 000 

17 Teknik Okulu memurları 
çocuk zammı 3 000 3 000 3 000 

20 Doğum yardımı 7 000 7 000 7 000 
30 Ölüm yardımı * 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 56 000 56 000 56 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 4 500 4 500 

11 

12 
13 
14 
15 

11 
12 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ye % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 

615 088 
141 186 
48 000 
50 000 
60 000 

914 274 

7 361 
2 842 

894 602 
170 574 
48 000 
59 000 
60 000 

1 232 176 

7 361 
2 842 

894 602 
170 574 
48 000 
59 000 
60 000 

1 232 176 

7 361 
2 842 

( S. Sayısı : 6 ) 
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M. 

13 
14 
15 
1«> 
17 

ödeneğin çeşidi 

Mimarlık Fakültesi 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2.842 

19 550 

41 121 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

Komisyonca, 
kabul edilen 

Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
4936,115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 

O 1 800 

o V e a * v •:•• 

Emekli, dul ve yetim maaşlan 29 056 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başko 
masrafları 110 000 

20 000 

110 000 

1 800 

12 
13 
14 
15, 
16 

înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 
» i 
» 
» -
» 

"1 
Bölüm toplamı 

196 800 
136 800 
203 000 
122 400 
129 600 

788 600 

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 

20 000 

110 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

4936 sayılı 
nununun 55 

Üniversiteler Ka-
nci maddesi gere-

ğince verilecek ücretler 
Rektörlük 
înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

„ 

30 000 
120 000 
10 000 
75 000 
60 000 
60 000 

355 000 

10 000 
100 000 
10 000 
60 000 
50 000 
50 000 

280 000 

10 000 
100 000 
10 000 
60 000 
50 000 
50 000 

280 000 

îkinci kısım toplamı 18 733 267 22 696 397 22 675 397 

(S. Sayı» ; 6) 
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B. M. 
S: .:•:•'!'--'•-"• - r ~ ? r ^ : 

301 
İ l 

• 1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
İnşaat Fkültoesi s> 
Mimrlık Fakültesi » 
Makino Fakültesi ' » 
Elektrik Fakültesi » 
Maden Fakültesi » 
Teknik Okulu » 
Rektörlük döşeme 
înşaat Fakültesi » 
Mimarlık Fakültesi » 
Makina Fakültesi » 
Elektrik Fakültesi » 
Moden Fakültesi » 
Teknik Okulu » 
Rektörlük demirboş 
înşaat Fakültesi » 
Mimarlık Fakültesi » 
Makina Fakültesi » 
Elektrik Fakültesi » 
Maden Fakültesi » 
Teknik Okulu » 
Rektörlük öteberi giderleri 
înşaat Fakültesi öteberi gider
leri 
Mimarlık Fakültesi öteberi gi
derleri 
Makina Fakültesi öteberi gi
derleri 
Elektrik Fakültesi öteberi gi
derleri 
Maden Fakültesi öteberi gider
leri 
Teknik Okulu öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 4 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
3 750 
1 500 
3 00Ö 
1 875 
1 875 
7 500 
4 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 

25 000 
20 000 
6 250 

10 000 
3 750 
3 750 
5 000 

12 500 
25 000 
84 000 

7 500 

6 750 

50 000 

9 000 

6 750 
22 500 

150 000 
481 600 

978 850 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

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 

10 000 
22 500 

180 000 
400 000 

939 375 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 
5 000 
3 00O 
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 

10 000 
22 500 

180 000 
400 000 

939 375 

( S. Sayısı: 6) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 inşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf gi
derleri 

12 İnşaat Fakültesi posta ve tel
graf giderleri 

13 Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 

14 Makina Fakültesi posta ve tel
graf giderleri 

15 Elektrik Fakültesi posta ve 
telgraf giderleri 

16 Maden Fakültesi posta ve tel
graf giderleri 

17 Teknik Okulu posta ve telgraf 
giderleri 

21 Rektörlük telefon giderleri 
22 İnşaat Fakültesi telefon gider-

. leri 
23 Mimarlık Fakültesi telefon gi

derleri 
24 * Makina Fakültesi telefon gi

derleri 
25 Elektrik Fakültesi telefon gi

derleri 
26 Maden Fakültesi telefon gider

leri 
27 Teknik Okulu telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 
3 600 
2 500 
4 000 
3 000 
2 250 
10 000 

37 350 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 
10 000 

38 350 

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 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

2 000 
5 000 

101 500 

5 000 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 

1 500 

2 000 
75 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

4 000 
6 000 

106 500 

5 000 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 

1 500 

2 000 
75 000 

2 000 

2 000 

2 000 

2 000 

4 000 
6 000 

106 500 

(S/Sayısı : 6) 
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M. 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

51 

52 

53 

54 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
înşaat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Mimarlık Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Makina Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Elektrik Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Maden Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Teknik Okulu muvakkat 
vazife harcırahı 
Rektörlük ecnebi memleketler 
harcırahı 
înşaat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Mimarlık Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Makina Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Elektrik Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Maden Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Teknik Okulu ecnebi memle
ketler harcırahı 
Rektörlük ecnebi profesör ve 
uzman harcırah ve sair 
giderleri 
inşaat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
giderleri 
Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
sair giderleri 
Makina Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve t 
sair giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

63 675 

750 

10 937 

7 812 

6 250 

17 812 

6 250 

7 812 

3 906 

10 000 

177 000 
* 

130 000 

177 000 

151 700 

130 000 

25 313 

6 000 

10 000 

10 000 

t 

25 000 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

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 

5 000 

10 000 

20 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

63 675 

750 

L5 000 

9 000 

7 500 

L0 000 

7 500 

9 000 

5 000 

24 000 

125 000 

90 000 

125 000 

-105 000 

90 000 

25 000 

12 000 

5 000 

10 000 

20 000 

( S. Sayısı • 6 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

55 Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
sair giderleri . 12 000 12 000 12 000 

56 Maden Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
giderleri 20 000 15 000 15 000 

57 Teknik Okulu ecnebi profesör 
ve uzman harcırah ve sair gi
derleri 0 • 5 000 5 000 

72 înşaat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 

. ve sair giderleri 35 000 35 000 35 000 
73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 

araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair giderleri 22 500 22 500 22 500 

74 Makina Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair giderleri 35 000 35 000 35 000 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi * 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair giderleri 25 000 25 000 25 000 

76 Maden Fakültesi yurt içi 
araştırma ve'inceleme harcırah 
ve sair giderleri 35 000 35 000 35 000 

77 Teknik Okulu yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair giderleri 30 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 1 128 042 909 250 909 250 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 6 000 6 000 6 000 
Taşıt giderleri 

71 Taşıt,işletme giderleri 
72 Taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

(S. Sayısı 
• 

10 000 
9 000 

19 000 

2 334 417 

: 6 ) 

10 000 
9 000 

19 000 

2 082 150 

10 000 
9 000 

19 000 

2 082 150 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilea 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

406 Temsil giderleri 10 000 10 000 10 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

' 

417 
420 

* 

L 

30 
40 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

G-eriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

Bölüm toplamı 

Vergi ve resimler 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me giderleri 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik . » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

1 000 
7 500 

8 500 

2 000 

130 000 
30 000 

380 000 
250 000 
160 000 
1*0 000 

1 080 000 

1 000 
7 500 

8 500 

2 000 

100 000 
30 000 

360 500 
250 000 
160 000 
130 000 

1 030 500 

1 000 
7 500 

8 500 

10 000 

100 000 
30 000 

360 500 
250 000 
160 000 
130 000 

1 030 500 

421 însaat Fakültesi Zemin Meka-
• niği Araştırma Kurumu her 

çeşit giderleri 7 000 6 300 6 300 
422 * Mimarlık Fakültesi Xapı Araş

tırma Kurumu her çeşit 
giderleri 45 000 40 500 40 500 

423 înşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
giderleri . 6 000 5 400 5 400 

424 Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu her çeşit 
giderleri * 23 000 20 700 20 700 

425 UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi î. T. Ü. ye ve
rilen Sismoloji Enstitüsünün 

- ~ -iter çeşit-giderleri - ~ ^ 70 000 63 000 63 000 



- ıa -

ödeneğin çeşidi 

î . T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit giderleri 
t. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit giderleri 
î. T. Ü. Hisropoloji Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit giderleri 
Türk Gemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Bevnelmilel Staiyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit giderleri 
Cigre Türkiye Merkezi her 
çeşit giderleri 
Elektroteknik Kurumu her 
çeşit giderleri 
Telekomünikasyon Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit 
giderleri 
Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu her çeşit giderleri 
Yabancı Diller Okulu her çe
şit giderleri 
Nükleer Enerji Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Topografya ve Jeoloji kamp
ları her çeşit giderleri 
înşaat Fakültesi 
Maden » 
Teknik Okulu 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

36 000 

36 000 

72 000 

45 000 

49 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 

36 000 

72 000 

45 000 

49 500 

55 000 

50 000 

2 000 

7 000 

5 000 

100 000 

5 000 

0 

0 

50 000 
S5 000 
25 000 

49 500 

90 000 

2 000 

6 300 

4 500 

90 000 

4 500 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

49 500 

90 000 

2 000 

6 300 

4 500 

'90 000 

4 500 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

Bölüm toplamı 110 000 110 000 110 000 

(S, Sayışa: 6) 
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M. 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Rektörlük satmalma ve abone 
İnşaat Fakültesi satmalma 
ve abone 
Mimarlık Fakültesi satmalma 
ve abone . 
Makina Fakültesi satmalma 
ve abone 
Elektrik Fakültesi satmalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satmalma 
ve abone 
Teknik Okulu Satmalma 
ve abone 
Rektörlük başka her çeşit 
giderleri 
İnşaat Fakültesi başka her 
cesit giderleri 
Mimarlık Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Makina Fakültesi başka her 
cesit giderleri 
Elektrik Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Maden Fakültesi başka her 
cesit giderleri 
Teknik Okulu başka her 
çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

80 000 

160 000 

180 000 

70 000 

185 000 

120 000 

75 000 

160 000 

1 430 000 

1961 yılı için 
Hükümetle 

istenen 
Lira 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

80 000 

180 000 

216 000 

84 000 

222 000 

144 000 

90 000 

192 000 

1 608 000 

Konılsvn; 
fcnbul edilcM 

Lira 

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 

4489 sayılı Kanun gerekince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka çeşit giderleri 

12 İnşaat Fakültesi 
13 .Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden * 
17 Teknik Okulu 

35 0Ö0 
24 000 
45 000 
35 000 
30 000 

1 

25 000 
24 000 
45 000 
35 000 
30 000 

1 

25 000 
24 000 
45 000 
35 000 
30 000 

1 

Bölüm toplamı 169 001 159 001 159 001 

(S. Sayışa: 0) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası Münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

11 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma payı 

21 Rektörlük kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri 

22 înşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

23 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

24 Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

25 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara işi İrak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

26 Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

27 Teknik .Okulu kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve giderleri 

Bölüm toplamı 

10 700 

12 000 

24 000 

12 000 

24 000 

16 000 

16 000 

10 000 

12 000 

10 000 

20 000 

12 000 

20 000 

13 000 

13 000 

8 000 

12 000 

10 000 

20 000 

12 000 

20 000 

13 000 

13 000 

8 000 
124 700 108 000 108 000 

459 _Şpor giderleri 

476 Kurslar genel giderleri 

47.7 115 sayılı Kanun gereğince 
, ilmî inceleme ve araştırma gi

derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 

Dördüncü İnsim toplamı 

25 000 
15 000 

25 000 
15 000 

0 '• 250 000 
3 614 201 4 067 201 

25 000 
15 000 

250 000 
4.088 201 

(S.. Sayım..: 6) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 

502 Eski yıllar bprçları 
10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

0 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 1 000 1 000 

1 
1 

2 

1 

. 1 003 

1 
1 

2 

0 

1 002 

l 
1 

2 

0 

1 002 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

' Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

0 
18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

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 

602 Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu Talebe birliklerine 
yardım 

11 Üniversite Talebe Birliği 
17 Teknik Okulu Talebe Birliği 

Bölüm toplamı 

603 Talebe kantinlerine yardım 

4 000 
2 000' 

6 000 

225 000 

4 000 
2 000 

6 000 

225 000 

4 000 
2 000 

6 000 

225 000 

(S. Sayısı: 6) 
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ödeneğin çeşidi 

Memur kantinine yardım !Me-
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine kullanılmak üze
re) 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

Altıncı kısım toplamı 321 500 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

164 500 

504 000 

164 500 

504 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

18-733 267 
2 334 417 
3 614 201 

1 003 
321 500 

22 696 397 
2 082 150 
4 067 201 

1 005 
504 000 

22 675 397 
2 082 150 
4 088 201 

1 002 
504 000 

25 004 388 29 350 750 29 350 750 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Tapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina, alet ve malzeme 
onanmı 

300 000 
•¥»» 

300 000 300 000 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

# 

Teknik Okulu' 

Bölüm toplamı 

(S. Sayısı: 

45 000 
10 000 

100 000 
23 000' 
45 000 
30 000 

253 000 

6) 
% 

33 750 
7 500 

75 000 
17 350 
33 750 
22 500 

189 750 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Bina yapımı 1 550 000 1 440 000 1 705 000 

742 özel Kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi bina
ları ile lâboratuvarlarının te-

751 
• 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

sis ve inşası 

Satmalmacak makina, 
malzemeler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Bölüm 1 

alet ve 

toplam* 

2.500 000 

170 000 
430 000 
55 000 

720 000 
1 150 000 

250 000 
400 000 

3 175 000 

2 000 000 

170 000 
430 000 
55 000 

648 000 
550 000 
250 000 
360 000 

2 463 000 

2 000 000 

170 000 
430 000 
55 000 

648 000 
550 000 
250 000 
360 000 

2 463 000 

752 Taşıt satınalma O 500 35 500 

Yatırımlar yekûnu 7 778 000 6 393 250 6 693 250 

3- Sa~m ? Ş ) 
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B - CETVELİ 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 15 234 787 26 310 749 26 010 749 
Yatırımlar için verilenler 7 250 150 6 393 250 6 693 250 

Bölüm toplamı 22 484 937 32 703 999 32 703 999 

Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 800 000 800 000 800 000 

Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilenler 400 000 250 000 / 250 000 
Giriş ve sıralama imtihanla
rında ilgililerden alınacak 
ücretler 300 000 250 000 250 000 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 840 000 640 000 940 000 
Diğer çeşitli varidat 200 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 1 740 000 1 240 000 1 540 000 

Bağışlar 1 1 l 
Eski yıllardan devreden nakit 6 350 000 1 000 000 1 000 000 

GENEL TOPLAM 31 374 938 35 744 000 36 044 000 

(S..Sayısı Î 6) 
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CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanon 13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

D - CETVELİ 

k 

SHP 

3 
4 

6 

5 

6 
6 

3 
5 
6 
8 
9 

4 
6 
5 
6 

11 

5 
6 

Memuriyetin nev'i Ad 

Rektörlük Bürosu 

Sekreter (Yabancı dil biıir) 
Sekreter 

Genel Sekreterlik 

Spiker 
Teknisiyen (Radyo Bakım) 
Ma'ttbaa Memuru 

Saünalma ve Tahakkuk 

Daktilo 
Memur 

Zatişleri Müdürlüğü 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Yazıişleri Müdürlüğü 

Memur (Yabancı dil bilir) 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 
Daktilo 

Kütüphane Müdürlüğü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

ed 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Ücret 

950 
800 

600 
600 
700 

600 
600 

950 
700 
600 
450 
400 

800 
600 
700 
600 
3Ö0 

700 
600 

( S . Sa 

G. 

9 
9 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
7 

ı 
8 
8 
4 
4 
6 
8 

10 
12 

6 
10 
11 
12 
7 
o 

10 

y ı s ı : 

Memuriyetin nev'i Ac 

Memur 
Daktilo 

' Muhasebe Müdürlüğü 

Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 

Merkez Bakım Servisi 

Şef Teknisiyen 
Memur 
Daktilo 
Elektrik tesisatçısı 
Telefon tesisatçısı 
Usta 
Usta 
Usta 
Usta 
KolÖrifercd ustası 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Boyacı ve badanacı 
Santralci 
Santralci 
Başbahçıvan 

6 ) 

[ed 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
400 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
500 
450 
500 

1 250 
450 
450 

. 800 
800 
600 
450 
350 
250 
600 
350 
300 
250 
500 
400 
350 
400 



G. Memuriyetin nev'i 

10 Bahçıvan 
9 itfaiyeci 
9 itfaiyeci 

11 Başhademe 
12 Hademe 
13 Hademe 
10 Bekçi 
12 Bekçi 
13 Bekçi 
11 Kapıcı 
7 Hastabakıcı 

11 Doktor 
10 Hastabakıcı 
7 Şoför 

— 26 — 
Aded Ücret G. 

1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
1 

1 
1 

78 

350 
400 
400 
300 
250 
200 
350 
250 
200 
300 
500 

350 
500 

Sismoloji Enstitüsü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 Memur 1 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 

12 Hademe 1 

Teknik Haberleşme Merkezi 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

10 

500 
600 
250 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 

1 
1 
1 

2 
2 
4 
5 
5 
9 
5 
5 
8 

12 
13 
12 

1 
4 
5 
6 

Teknisiyen (sismolog taşrada) 
Teknisiyen (sismolog merkezde) 
Sismolog (Uzman Yardımcısı 
yabancı dil bilir) 
Teknisiyen (Elektrik) 
'Teknisiyen (Mekanik) 
Teknisiyen (Harita) 
Teknisiyen 
Desinatör 
Jeolog yardımcısı 
Sekreter (Yabancı dil bilir) 
Memur 
Laborant (Merkezde) 
Hademe (Taşrada) 

•» » 
» (Merkezde) 

1 = 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
» 

3 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

22 
= 3 

1 
2 
2 
1 

1 250 
1 250 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
700 
700 
400 
700 
700 
450 
250 
200 
250 

1 250 
800 
700 
600 

( S. Sa3 

1 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
T 
8 

12 

2 
3 
5 

12 

ı s ı : 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Hidrojeloğ teğnisiyeni 
Teknisiyen 
Memur 

» 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kütüphaneci (Yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Şoför 

» 
Hademe 

Beynelmilel stajyer öğrenci mü
badelesi Türkiye Merkezi 

Memur 
Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil Ibüir) 
Hademe 

6 ) 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

— 
14 

= 3 

1 
1 
1 
1 

4 

1 250 
950 
800 
700 
700 
700 
700 
500 
450 
250 

1 100 
950 
700 
250 
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Ö. 

6 
4 
1 

1 
2 
1 
2 
6 
3 
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 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 

înşaat Fakültesi 

Teknisiyen 
Şef teknıisiyen 
Yapı elemanları teknisiyeni 
Şef teknisiyen 
Usta 
Baraj model teknisiyen 
Teknisiyen 
Desinatör 
Laborant 
Memur 
Marangoz ustası 
Makina ustası 
Duvarcı ustası 
Kârgir model ustası 
Tesisler teknisiyeni 
Usta 
Modelci 
Usta 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Fotoğrafçı 
Laborant 
Usta 
Teknisiyen 
Memur 
Laborant 
Ozalitçi 
Usta 

» 
Topoğraf 
Laborant 
Usta 
Laborant 
Dağıtıcı 
işçi 

» 

Aded 

1 
1 
1 

3 

33 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

* 1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
3 

Ücret 

600 
800 

1 250 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

600 
950 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
50^ 
500 
600 
400 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
300 
300 
250 
200 

( S . Sa; 

G. 

12 
13 
12 
12 
13 

1 
2 

4 

1 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
3 
3 
4 
7 
9 
5 

10 
9 

* 

1 
3 
3 

paı t 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 
» 

Bekçi 
» 

Aded 

3 
4 
6 
1 
3 

112 

ücret 

250 
200 
250 
250 
200 

Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu 

Şef Teknisiyen 
Mütehassıs Teknisiyen 

1 
1 

2 

Su îşleri Araştırma Kurumu 

Laborant Teknisiyeni 

Mimarlık Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
» 

Memur 
Modelci 
Usta 
Usta 
Memur 
Renkli foto 
Mikro foto 
Memur 
Laborant 
Laborant 
Memur 
Laborant 
îşçi 

Makina Fakültesi 

Teknisyen 
Taşıt Operatörü 
Memur 

6 ) 

1 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

29 

27 
1 
1 

1 250 
1 100 

800 

1 250 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
950 
950 
800 
500 
400 
700 
350 
400 

1 250 
950 
950 
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G. Memttriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev^i Aded Ücret 

2 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
7 

11 
8 
3 
5 
7 

10 
11 
12 
12 
13 
11 
9 

* 7 
11 
12 
12 
12 
10 

6 
4 
4 
7 
7 
4 
7 
5 

6 
4 
4 
4 
5 
6 
2 
3 

Makina Ressamı 
Makinist Şoför 
Atelye Şefi 
Usta 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknisyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Modelci 
Proje Ressamı 
Ressam 
Laborant 

» 
' » 

» 
Hademe 

» 
Memur 
Makinist 
Memur 
îşçî 

» 
Bekçi 
Gece Bekçisi 
Şoför 
Usta 
Kazan Şef Teknisiyeni 
Klima Şef Teknisiyeni 
Kaynakçı Ustası 

» » 
Ziraat Ustası 
Şoför 
Ziraat Makinalan • Atelye 
Şefi 
Ziraat Makinisti 
Döküm Teknisiyeni 
Oto Tamir Teknisiyeni 
Kaynakçı Teknisiyeni 
Memur 

» 
Ressam 

» 

1 
1 
2 
2 •' 

3 
8 • 

1 
5 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
n 
1 
7 
1 
2 

, 7 
6 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
500 
300 
450 
950 
700 
500 
350 
300 
250 
250 
200 
300 . 
400 
500 
300 
250 
250 
250 
350 
600 
800 
800 
500 ' 
500 
800 
500 

700 
60Ö 
800 
.800 
800 
700 
600 

1 100 
950 

(S. Sa; 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
5 
4 

1 
2 
3 

1 
' 4 

6 
6 
7 
9 

10 
11 
12 

. 

f is i : 

Tornacı Ustabaşısı 
Tesviyeci Ustası 
UstaJbaşı 

» 
öğrenci Staj İşleri Şefi 
Memur 
Hassas Aletler Teknisiyeni 
Kazan Teknisiyeni 
Dizel Teknisiyeni 
Me'toloğrafi Teknisiyeni 
Su Türbünleri Teknisiyeni 
Gemi Model Teknisiyeni 
Tekstil Teknisiyeni 
Ziraat aletleri teknisiyeni 
Memur 
Tezgâh atelye şefi 
Memur 
Ziraat m'akinaları teknisiyenii 
Memur 
Benzin teknisiyenii 
Usta 

1 
1 

*1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

• 

151 
= . 

Isı Tekniği Ekonomisi Araştırma 
Kurumu 

Teknis'iyen 
Proje ressamı 
Teknâ'siyen 

Motorlar Enstitüsü 

Teknisiyen 
Proje ressamı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye şefi 
Usta 
Laborant 
Laborant 
îşçi 
îşçi 

6 ) 

1 
1 
1 

1 
i 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
2 

16-'-. 
' 

• - I T - -

950 
950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 
8G0 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
500 
700 
800 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
800 
600 
600 
500 
400 
350 
300 
250 



G. Memuriyetin nev'i 

Malzeme ve İmal Usulleri.Enstit 

1 Töknlisiyen 
4 Proje ressamı 
6 Daktilo (Yabancı dil'bilir) 
6 Atelye şefi 
7 Usta 
9 Laborant 

10 ». 
11 işçi 
12 İşçi 

Aded 

üsü 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 

15 

— 2 9 -
Ücret 

1 250 
800 
600 
600 
500 
400 
350 
300 
250 

* 

Türk Gemi E7idüstrisini İlerletme Enstitüsü 

1 Teknisiyen 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
6. Atelye Şefi 
6 Usta ' 
7 » 
9 Laborant 

10 » 
9 tşçi 

11 » 
12 » 

Ziraat Makinaları Muayene ve 
Merkezi 

2 Sekreter (Yabancı dil bilir) 
9 Bekçi 

11 Hademe 
1 Ressam 
3 Ziraat Makinaları Operatörü 
3 » » » 
1 Ziraat Makinaları Teknisiyeni 
1 Hassas Aletler Uzmanı 
2 Tornacı Teknisiyeni 
2;. » » 
2 Kaynakçı Teknisiyeni 

1 
1 
1 
1 

'S 
1 
1 
1 
4 
2 

16 

1 250 
600 
600 
600 
500 
400 
350 
400 
300 
250 

Araştırma 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

:,::X'-. 
1 
1 

15 

1 100 
400 
300 

1 250 
950 
950 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

G-

1 
4 
4 
5 
6 
4' 
5 
4 

-7 
7 
6 
5 
7 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8-
9 

10 
10 
10 
9 

11 
12 
12 
6 

13 
12 
13 
12 

5 

Memuriyetin nev'i Aded 

Elektrik Fakültesi 

TeknisijAfen 26 
» 12 

» ı 
> • ' . . . ' 2 

» 3 
Harita ressamı 1 
Ressam » 1 
Bakım Şefi 1 
Memur. 1 

» 1 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 2 
Daktilo 1 
Memur 1 

» 1 
Laborant 3 

» ' 2 
» 2 . 
» 1 

Usta 6 
Laborant 1 
Usta 4 
Memur 2 
Laborant 10 

» 2 
» 3 

2 
2 

» 4 
Memur 1 
Laborant 7 
Hademe 2 

» 3 
Bekçi 2 

* 118 
« 

Cigre Türkiye Merkezi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) . 1 

Ücret 

1 250 
800 
800 
700 
600 
8C0 
700 
800 
500 
500 
600 
700 
500 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
400 
350 
350 
350 
400 
300 
250 
"250 
600 
200 
250 
200 
250 

700 

(S. Sayış* ^6) 



G. 

5 

1 
2 
3 
5 
7 
4 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
9 
6 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
8 

12 
13 

1 

I 
1 

1 
1 

1 
1 

Memuriyetin nev'i A 

* 
Elektroteknik Kurumu 

Memur « 

Maden Fakültesi 

Teknisyen 
Şef Teknisyen 
Teknisiyen 

» 
» 

Haritacı (Desiinatör) 
Sürveyan 
Ressam 
Atelye şefi 
Daktilo (Yabancı dil bilür)' 
Daktilo 
Memur 
Memur 
Usta 
Usta 
Laborant 

» 
» 

Dağıtıcı 
Î§Çİ 

» 
Şoför 
Hademe 
Hademe 

Yüksek Mühendis (Statikçi) 
Yüksek Mühendis (Tesisatçı) 
Yüksek Mimar 
Yüksek Mimar (Dekoratör) 
Sürveyan 

i 

Teknik Okulu 

Şef teknisiyen 
Marangozhane şef teknıM-
yeni 

ded 

» 1 

16 
4 
5 
1 
3 
S 

*2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
3 

11 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
7 

87 

1 
1 
1 
2 
1 

6 

4 

1 

- 3 0 -
Ücret 

700 

1 250 
1 100 

950 
700 
500 
800. 
600 
700 
700 
600 
500 
500 

} 400 
600 
400 
350 
350 
300 
250 
250 
200 
450 
250 
200 

1 750 
1 750 
1 750 
1 100 
1 100 

« 

1 250 

1 250 

( & S a ı 

• 
G. Memuriyetin nev'i A 

1 Duvarcı şef teknisiyeni 
2 Talaş kaldırma şef teknisiyeni 
2 Kuvvet maıkinaları teknisiyeni 
2 Teknisiyen 
2 Kaynak teknisiyeni 
3 Teknisiyen 
4 » 
5 » 
4 Desinatör 
5 Usta 
6 » 
n- » 
6 Laborant 
7 » 
8 » 
9 » 
5 Memur 
8 Hastabakıcı 
7 Daktilo 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Kaloriferci 

' 7 Şoför • 
i?, Başhademe 
12 Gece bekçisi 
13 Hdeme 
12 » 
12 Bahcivan 
l̂ V îşçi 
7 Usta 
9 » 
1 Kimya lâboratuvarı şefi tek

nisiyeni 
1 Tesviyehane şef teknisiyeni 
1 Bobinaj ve motor atelye şefi 

teknisiyeni 
1 Dökümhane şef teknisiyeni 
1 Merkez bakım şef teknisiyeni 

2 Elektrik teknisiyeni 
2 Döküm teknisiyeni 
2 Sıhhi tesisat teknisiyeni 
2 Telefon teknisiyeni 
6* Laborant 
4 Ambar memuru 
(\ Sanralcı 
8 İtfaiyeci 

10 Başhademe 
10 Kapıcı 

r ıs ı : 6 ) 

.ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
5 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

10 
11 
1 
3 
2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
i> 

Ücret 

1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
700 
450 
500 
700 
700 
500 
250 
250 
200 
250 
250 
250 
500 
400 

1 250 
1 250 

1 250 
1 250 
1 250 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

600 
800 
600 
450 
350 
*50 



G. Memuriyetin nev'i 

11 Dağıtıcı 
12 î.şçi 

— 31 — 
Aded Ücret G. 

1 
2 

109 

300 
250 

(1) Rektörlük 

1 Yüksek Mühendis veya Mi
mar 

1 Yüksek Mimar 
1 Yüksek Mühendis Statikçi 
1 Yüksek Mühendis Tesisatçı 
1 Başsürveyan 
2 Yüksek Mimar Dekaratör 
2 Ressam 
5 Sekreter 

750 
750 
750 
750 
250 
100 
100 
700 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Daktilo 1 

13 

600 

Sismoloji Enstitüsü 

1 Mühendis (Sismolog) 
1 » •» 

1 1 750 
1 1 500 

2 

1 Yüksek 
Mimar 

(2) Makina Fakültesi 

Mühendis vaya 
1 750 

F. M. 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 
204 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı prufesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
7146 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

Maden Fakültesinin binalariyle lâ-
boratuvarlarmm inşa ve tesisi hak
kındaki 6034 sayılı Kanuna ek Jla 
nun. 

(& Sayısı $ 6) 



— 32 —-
L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Rektörlük 

b — Yabancı ,düler Okulu 

9 Okutman 2 600 

înşfiat Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

5 Profesör 1 1 100 
7 Doçent 6 800 

B) öğretim yardımcıları 
10 Asistan 18 500 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyesi 
2 , Profesör 
3 » 

2 1 750 
2 1 500 

B) öğretim yardımcıları 
9 Asistan 5 

10 » 5 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

6 Doçent 
7 » 

4 
10 

B) öğretim yardımcıları 
6 Asistan 2 
9 > 2 

10 * » 5 

600 
500 

9İ50 
800 

700 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Majden Fakültesi 

A) öğretim üyesi 
2 Profesör 1 
3 » 2 

B) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 2 
8 » 3 
9 » 3 

10 » 6 

Teknik Okulu 

A) öğretim üyesi 
4 öğretmen 
5 > 
6 » 
.7 » 
8 » 
9 » 

10 » 

B) öğretim yardımcıları 
7 öğretmen yardımcısı 
9 » » 

10 |» » 
11 » » 

8 Atelye öğretmeni 
7 Okutman 
8 Uzman 

C) Memurlar 
12 Büro memuru 
11 Hesap » 
11 Şube kâtibi 

1 750 
1 500 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

800 
600 
500 
450 
700 
800 
700 

1 400 
1 450 
1 450 

( & Sayifii*6)' 



TAŞITJtAB 

Plâka 
No. 

1588 
00041 

Yok 
01466 
01221 
01972 

1600 
L801 
1246 

1063 

2013 

Çeşidi 

Kamyonet 
Binek Oto. 
(Makam) 
Kamyonet 
Jeep 
Station Wagotı 
Arazi pikabı 
Kamyonet 
Jeep 
Kaptıkaçtı 
Station Wagoıı 
Binek 
Motosiklet 
Station Wagon 

1593 Arazi 
1161 Kamyonet 
2025 Kamyonet 
1250 Kamvonet 

Markası 

Ford 1951 
Ford 1956 

Willys Overland 
Land Rower 
Jeep 
Jeep 
Chevrolet 
Willys Overland 
Wolks Wagen 
Renaut 
Dodge - Sedan. 
Lambretta 
Nash 

Jeep Willys 
Landrower 
Dodge Seden 
Wıllys Overland 

Motor No: Hangi işte kullanıldığı 

155806 Malzeme taşıma vasıtası 
M 6 ET. 112696 Rektörlük makam arabası 

M 6 F/T. 112696 
26137673 

40190 
42816 

3.A-58 T.10107* 
130068 

20-0518587 
1506 

S. 799 
426368 

P. m 9 1 3 

4J-39742 
26137212 

024-426923 
42644 

Kullanılmayacak kadar hurda 1 000 
Staj ve tatbikatlarda 
Seyyar lâboratuvar 

» Optik atelye olarak 
Daimî ve devamlı hizmette 
Seyyar lâboratuvar 

» y> 

» » 

Yeşilköy - Gümüşsüyü arası 12 000 
irtibatı teinin ve çalışma 
Jeolojik araştırma 
Seyyar lâboratuvar 
Gümüşsüyü - Maçka Servis 
Seyyar lâboratuvar 

Al 
Bedeli 

14 881 
40 000 

ı 1 000 
7 500-
9 079 
1 000 
23 887 
7. 250 
6 750 
655 
875 

1 330 
12 000 

9 500 
7 500 
1 500 
1250 

i m 
Tarihi 

20.11.1952 
1959 

1948 
1952 
1947 
1959 
1958 
1947 
1953 
1956 
1956 
1953 
1959 

1954 
1952 
1958 
1957 



E - OETVELÎ 

(Umumi bütçede mütenazırı ulan tertipler için mezkûr kanuna bağlı (H) işaretli cetveldeki fov 
»tül aynen uygulanır,) 

Fasıl 301 - Madde 21 . 3 1 - 4 2 - — Büro masrafları 
Misafir lojmanının gerektirdiği masraflar da bu tertiplerden yapılır. 

Fasıl 307 - Madde 72 - 77 — Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve masrafları • 
Araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğrencilere muayyen tarifeli vasıta 

larda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrinıuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile seyahatle* 
raüddetince 6245 sayılı Kanımla tesbit edilen asgari yevmiye haddini geçmemek şartiyle fakülte
ler yönetim kurallarının- belirtilecek-zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Lâboratuvar ve atölyeler işletme masraf l an 
Lİboitttuvat «del.se, ' dıştı ki ıu , '< \e<. w ,1,1' >eıi( pıoje oda ve salonları ve müstakil 

fasl olmn aıı < ı^rıtubu î<;n> ah u 1 ' <. ıısıf uı •> > u U.KKUI aıaı ve edevat ve sairenin işle
tilmesi, i^İPİmf de "gı'ı PC8d ve vd ^ t u mart ı J e 1 a «, n h\ KL bakımı ile ilgili her çe§it 
masrailaı, hU t < r MM «donacak »teı çes i mal'tm,. > ' IM' UIM » i «»1 ,,n değıştrilmesi veya monta
ja w. luıiu «J J 3'hnd aası J» 1: ı'< >> .»an, «-M» -i *IMafLıla dunuuk ftesmı ve kondisyon ücretle
ri, bu ila ıu ><• » , r . ,. ıı>nv< ! .« * , nr\akkat olarak çalıştırı
lın! ict -a i IM s >.ıu v < ' « ı < M ,v,j < J t n e ı ıe * apdan işin ve iş yerinin 
husıisj#vM' "«ıu >.s\ i s( ıw« 1 1 - <tı n 1 H/i ratuvar ve atalye ola
rak tMİı-sihn,) Ui.hu1 • f u'p-t <tM i •» ı ' >w / ı v< ıu çeşit .yağlarla bn vası-
talaı »• tmuıı m* ı> ( Min la p ı t ı ı \ iı • ı ılı ] ' o ' ıp tMiu > nı '. 

Fasıl 421 - 439 — (432 hariç) Enstitü merkez ve kurumların her çeşit masrafları 
Büro, posta, telgraf v-e telefe-;1. yzynu araştırma ve inceleme masrafları, öğretimi ilgilendiren 

malzemelerin satmalın/mas >. tamir ve tâdilleri > i e beraber ner c;;eşii işletme masrafları, yurt içi muvak
kat memuriyer harcırahları, y.abam-ı profesör \-c it/.jiun'b.inti uiukav^ielermde yazılı harcırah ve mas
raflar. laboramv?ırdn muvakkate-: «/uhKlira^:.; işen^nu ık-ro s h-.-i de bu tertipten ödenir, 

Fasıl 432 Beyne'»iiiol s t ' - ' iy^ öğr^ne1 f badelesi Türkıve merkezi her çeşit masrafları 
) u ('ı'i ' ° i * u ı 'ir \ - ı ı tbı ı« ı > > tun ki tt1 mı/dek, iskân ve ia$e 

h m ) IH i u ı- * M >ı m • < t >uı c t ek ı^ '< Jb-n ıhuak tercüman, isçi gibi 
peT^tKJjı (h d ıı «• t ' ıci ı. e u ıh u ' \kıiAK •stajyerlerin yol pa 
ıalaıı ıh bun um dd ınml uda mı sapacak! "j t t . < u,t eı dt bu teıtipten ödenir. 

Fasıl 440-Madde 12 - 16 17 — Topografya t *fo'«»jı aıazı ka lp l a r ı her çeşit masraflan 
Kampu : i/ v. ı ,. e ı ^ * \ ı tv ı / ıu t di «it haıe ab ve ve\mıyeleriyle öğren» 

(ilmin UİK -™ ' c ns t "M b , n v u t u m mtk ^a tıvle Fakülteler Yönetim 
KuiuPaı lîid? huıiı <tk f<i nu >ıns, ı.ııı 1 ı t»,) Aiâ  df l> t 1nt pnn udeniı 

Fasıl 451 - Madde ^21 - 27 — Yayın masrafları 
Öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma baskı ve yazdırma ücreti, senato karar-

lariyle ü.ve davetiye kartları ve kılavuz, yönetmelikle benzerlerinin baskı ücretleri de bu tertipten 
ödenir. 

http://�del.se
http://Ui.hu1


Fasıl 459 — Spor masrafları 
Her nevi becleu terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu yo idarecilerin yolkıklariyle. 

yründelikleri, beden terbiyesi ve spor, temas ve hareketlerinin gerektirdiği her türlü spor malzeme!© 
ri, eşofman, şort,., atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi giyim malzemeleri, top, atma ve atlama spor 
vasıtaları gibi her türlü spor gereçleri, madalya, kv.na, şilt, bayrak, flama ve benzeri mükâfatların 
alınması, bütün malzemelerin muhafazası, spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak 
stad, saha veya spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetine ve 
takım oyun bilgisini artıracak her çeşit. spor uzmanlarının ücreti. 

Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
Fakülteler yönetim ve Teknik Okul Kurulunca- trsbit edilecek «esaslar dâhilinde yapılacak yardım

lar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 603 — Talebe kantinleritfeyardım 
Rtr.tertibe mevzu.tahsisatın tevziini üniversite Yönetim Kurulu yapar. 

Fasıl 701 — Yapr onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar bina, elektrik, havagazı, kalorifer, su ve asansör gibi sabit tesisatın tamir mas 

rafları da bu tertipten ödenir. t 

Kasıl 711 - Makina, alet ve malzemeler onarımı 
Fakültelerin, ders, resim ve proje odaları, kürsü, lâhora-tuvar ve atelyelere ilişkin her türlü mal--

Keme ve ders al ât. ve makmalarınm onarımı. 

Fasıl 751 - Madde 11 - 17 — Satmalmacak makina, alet ve malzemeler 
Rektörlük ve fakültelere bağlı konferans salonu, kürsü, iâboratuvar, atelye, dersaıne, resimha-

ne, proje salonu ve odalarına gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, makina, alât ve edevat, mo
tor ve benzerleri, dershane sıralan, proje masaları, ortelâj, tabure, her çeşit alât muhafaza dolap 
ve vitrinleri, alât muhafaza örtülen, yazı tahtası, kütüphane ve aparet ile -benzerlerinin ve bu yer
ler için öğretimle ilgili yazı, hesap ve teksir makin alan ve bunların her çeşit levazımı ile diğer her 
türlü materyalin alımı ve yaptırılması masrafları, ile Gümrük Vergi resimleri, ilân ücretleri, sigorta 
masrafları somaj, ardiye, vergi, komüsyon, faiz, tazminat masrafları, nakliye ücretleri, anabadftj v* 
montaj masrafları faslın ilgili maddelerinden ödenir. 

Fasıl 752 — 237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Aded Cinsi 

1 Arazi Maden Fakültesi 
1 » Makina » 

(S.-S«ffMff: fi) 



36 — 
Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1960 yılına ait kadrolar 

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Bakanlar Heyetinin 24 . 3 . 1960 tarih ve 4/12809 sayılı kararlariyle) 

$V M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Rektörlük 

203 Geçici hizmetliler ücreti Merkez proje ve kontrol bü
ro şefi (Yüksek mühendis 
veya mimar.) 
Yüksek mimar 

1 . » mühendis (Statikçi) 
» » (Tesisatçı) 

Başsürveyan 
Yüksek dahilî (mimar - Deko
ratör 
Ressam 
Sekreter 
Daktilo 

1 
4 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 •. 

1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 250 

1 100 
1 100 

700 
600 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Yekûn 

21 000 
84 000 
21 000 
42 000 
15 000 

13 200 
13 200 
8 400 
7 200 

225 000 

Maden Fakültesi 

Yüksek mühendis (Statikçi) 
» » (Tesisatçı) 

Yüksek mimar 
Yüksek dahilî mimar - Deko
ratör 
Sürveyan 

J 
1 
1 

2 
1 

1 750 
1 750 
1 750 

1 100 
1 100 

12 
12 
12 

12 
12 

Yekûn 

21 000 
21 000 
21 000 

26 400 
13 200 

102 600 

Sismoloji Enstitüsü 

Sismolog mühendis (Barem 
dışı) 
Sismolog mühendis (Barem 
dışı) 
Sismolog mühendis (Barem 
dışı) 

1 

1 

1 

1 750 

1 500 

800 

12 

12 

12 

Yekûn 

21 000 

18 000 

9 600 

48 600 

(S. Sayısı s 6 j 



— s# 

F. M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Sondaj teknisyeni uzmanı 
(Barem dışı) 

Aded 

1 

Ücret 
Lira K 

1 750 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 

Tutarı 
Lira K. 

21 000 

Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi 
Uzman yüksek mühendis 
(Barem dışı) 2 1 750 12 42 000 

Kurslar 

Hidrojeoloji Enstitüsü 
Kurs öğretmeni (Barem içi) 10 800 

Elektrik Fakültesi 
Gece kursu öğretmeni (Ba
rem içi) ' 
Gece kursu öğretmeni ve 
idarecisi (Barem içi) 

Makina Fakültesi 

Kaynak gece kursu Öğretmeni 
(Barem içi) 

Kaynak gece kursu öğretmeni 
ve idareeisi (Barem içi) 
Motor ve motorlu taşıt gece 
kursu öğretmeni (Barem içi) 
Motor ve motöflü taşıt gece 
kursu öğretmeni ve idarecisi 
(Barem içi) 1 S00 
Isıtma, havalandırma, klima 
ve soğutma gece kursu öğ
retmeni (Barem içi) 2 800 
Isıtma, havalandırma, klima 
ve soğutma gece . kursu öğ
retmeni ve idarecisi (Barem 
içi) 1 800 

12 96 000 

14 

1 

3 

1 

•3 

800 

800 

800 

800 

800 

12 

12 

Yekûn 

12 

12 

12 

134 400 

9 600 

144 000 

28 800 

9 600 

28 800 

12 9 60C 

12 19 200 

12 9 600 

Yekûn 105 600 

(1) Bu kadroda çalıştırılacaklardan mühendis ve mimar olmıyanlann 1 250 liradan fazla ücret 
verilemez. 

(2) Bu kadroda çalıştırılacaklardan 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
tadadedilenlerden bulunmıyanlara 1250 liradan fazla ücret verilemez. 

(S; Sayısı t 6) 
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Mütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1960 yuma ait kadrolar 

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Bakanlar Heyetinin 24 . 3 . 1960 tarih ve 4/12809 sayılı kararlariyle) 

M. Tahsisatın nev'i 

Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı personelin ücreti 

Kadronun adı 

11 
Uzman 

4$^ MMM Y^fr Primi Yekan 

Sayı Ljra (A^) > Lira kira Lira 

Rektörlük 
2 4 000 12 96 000 48 000 144 000 

12 însaat Fakültesi 

Profesör veya uzman 4, 4 0$) 
JŞrofesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 1 1 750 
Profesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 1 1 500 

13 Mimarhk fakültesi 

12 192 000 

12 21 000 

12 18 000 

96 000 288 000 

21 000 

— 18 000 

Profesör 
Profesör veya ujpan 

* » » 
tozman (T. C. Tâbiiyetinde olabi
lir.) '"' 
Uzman (T. C. Tâbiiyetinde olabi* 
lir.) 

Yekûn 231 000 96 000 • 327 000 

2 
1 
1 

1 

1 

4.,Q0P 
2 m, 
1 530 

1 750 

ı m 

3 
n 12 

12 

24 000 
34 000 
18 500 

21 000 

7 500 

12 000 
16 000 
9 100 

— 

___ 

36 000 
48 000 
27 500 

21 000 

7 m 
YM$ 102 900 37 100 140 000 

14 
Profesör veya uzman 

» 
» 
» 
» 
5> 
2> 
» 

>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
5» 
P 
» 

T- %?$t%g§$m^£FPwm 

Makina Fakültesi 

1 4 000 
1 4 000 
1 4 000 
1 3 000 
1 3 000 
1 2 000 
1 İM 
1 1 600 

ŞV 2 1 2QÛ 
ı ı ıoo 

12 
12 
4 
4 
3 
12 
12. 
12 
12 
n, 

48 000 
48 000 
32 000 
12 000 
9 000 
24 000 
19 200 
19 200 
28^00. 
iş m 

24 000 
18 000 
16 000 
7 200 
5 400 
14 400 
4 800 
3 600 

,— ,. 
-^ 

72 000 
66 000 
48 000 
19 200 
14 400 
38 400 
24 000 
22 800 
28 800 
13 200 



F. M. Tahsisatın nev'i 

Kadronun adı 
Aylık Müddet Yıllığı Primi 

Sayı Lira (Ay) Lira . Lira 

1 000 
1 000 

12 
11 

24 000 
11 000 

Yekûn 
Lira 

24 000 
11 000 

Yekûn 288 400 93 400 381 800 

.15 

Profesör 
> 
» 
» 

veya 
» 
» 
s> 

uzman 
» 
» 
» 

Elektrik Fakültesi 

Profesör veya uzm%n yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâlbiiyetinde olabilir.) 

1 
9* 

1 
1 

1 

1 

4 000 • 
4 000 
3 000 

^3 000 
2 000 

1 500 

1 250 

12 
6 
12 
4 
6 

12 

12 

48 000 
48 000 
36 000 
12 000 
12 000 

18 000 

15 000 

24 000 
24 000 
21 100 
7 200 
7 200 

— 

_ 

72 000 
72 000 
57 100 
19 200 
19 200 

18 000 

15 000 

Yökûn 189 000 83 500 272 500 

16 

Ordinaryüs profesör 
Profesör 
Uzman 

» 
Yabancı profesör ve uzman yar
dımcısı (Almanca bilir.) (T. C. 
Tâbiiyetinde olabilir.) 

Î7 

Maden Fakültesi 

3 4 000 
3. 4 000 
1 2 000 
1 1 855 

4 
4 
12 
12 

48 000 
48 000 
24 000 
22 260 

24 000 
24 000 
12 048 
12 000 

72 000 
72 000 
36 048 
34 260 

1 1 750 12 21 000 

"Uzman 
Yardımcı ussman 

21 000 

Teknik Okulu 

2 700 
1 700 

Yekûn 

12 
4,5 

Yekûn 

163 260 

16 800 
3 150 

19 950 

72 048 

— 

— 

235 308 

16 800 
3 150 

19 950 
t - . , 1 . 1 , • ' . • ! • • ; • ; . ; , : ' 

(3) 6114 sayılı Kanun gereğince Birlesmi§ Milletler Teknik Yardım Fonu ile UNESCO vasıta-
siyle getirtilecek uzmanın resmî tatil günleri çıkarıldıktan sonra günde 23 T. L. yevmiye 
ile bir senelik tutan. 

( S. Sayısı: 6 ) 





Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 

1961 YILI 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 





Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu mazbatası (1 /4) 

T. C. 
Başbakanlık M \ 1 . 1961 

Kammlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1390/236 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Ankara Ünive^ 
sitesi 1961 yüı bütçe 'kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle" birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasmi riea ederim. 
• Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Oûrsel 

1961 yılı masraf 

BÜTÇESİ ESBABI MUCÎBESt 

Ankara Üniversitesi 1961 bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bu yıl sarfiyatı 
yatırımlar da dâhil olduğu halde 53 911 000 lira olarak bağlanmıştır. Bu miktar geçen seneye 
nazaran 10 040 567 lira bir artış arz etmekte ise de; hakiki artış 115 ve 119 sayılı kanunlarla 
1 Kasım 1960 tarihinden itibaren profesör, doçent, eylemsiz doçent ve uzmanlar ile Dr. asistan, 
asistanların 4936 sayılı Kanunun 32, 38 nci maddeleri gereğince almış oldukları üniversite tazmi
natlarına yapılan zam tutarı olan 3 786 400 lira tenzil edildikten sonra hakiki artış 2 394 167 
liradan ibaret bulunmaktadır. 
P. M. 

201 Maaşlar : 
Bu faslın muhtelif maddelerinde görülen 288 400 lira artış (L) cetvelinde bulunan 
bâzı kadroların lüzumuna binaen serbest bırakılmasından ileri gelmektedir. 

202 Ücretler : 
Keza bu faslm da muhtelif maddelerinde görülen 86 100 liralık artış lüzum ve za
ruretine binaen yeniden ihdas olunan kadroların tutarıdır. 

201 20 Açık maaş : . 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti•: 
11 Rektörlük : 
15 Tıp Fakültesi : ' 

Rektörlüğün (E) cetvelinde bulunan 1 aded 1 750 liralık yüksek mimar ile 1 aded 
500 liralık daktilo kadrolarının kaldırılması ile, Tıp Fakültesi kadrolarının da lü-

(&a»7*ı:7) 



P. M. 

zumuna binaen aynen teklif edilmesi dolayısiyle 27 000 liralık bir tasarruf sağlan
mıştır. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Bu fasılda görülen 173 589 liralık noksanın muhtelif fakültelere ait bâzı profesör 
ve uzman kadrolarının kaldırılması ve prim farkı olarak ödenen miktarların da 
ücretlerine ilâvesinden hâsıl olmuşta?. 

206 4598 sayılı Kanun mucibince yapılacak zam ve yardımlar : 
10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : ' 
30 ölüm yardımı : 

Bu maddelerdeki tahsisat geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 

mükâfatı : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
11 •% 6,5 Emekli keseneği ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları : 
12 % 1 ek karşılıklar : ' • 
13 Emekli ikramiyesi : 
14 Sandık yönetim masrafları : 
15 Diğer ödemeler : 

Bu fasılda görülen 127 971 liralık artış (L) cetvelinden serbest bırakılan ve (D) cet
velinde yeniden ihdas olunan kadrolar ile 114 sayılı Kanunla açığa çıkarılan öğ
retim üyelerinin emekli ikramiyesini karşılamak üzere, sandık yönetim masraflarının 
T. C. Emekli Sandığınca nispetlerannin artırılmış olmasından bu fazlalık hâsıl ol
muştur. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Rektörlük : 
D. T. C. Fakültesi 
Fen > 
Hukuk > 
Tıp > 
Veteriner > 
Ziraat » 
îlâhiyat » 
Siyasal Bilgiler > 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı : 
Bu fasla konulan 2 400 liralık tahsisat veznedar ve veznedar muavinine maaşlarının 
% 20 nispetinde verilecek kasa tazminatı karşılığıdır. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : 
Bu faslın muhtelif maddelerindeki 3 786 400 liralık artış, 115 ve 1119 sayılı kanun
larla tazminatlara yapılan zam ile (L) cetvelinden serbest bırakılan kadroların taz
minatından ileri gelmektedir. 

223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve harcırahları ile 
başka masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

msa^ıvry 
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301 Büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma masraflarını ihtiva eden 
bu faslın muhtelif maddelerine cenan 308 000 lira ilâve edilmiştir. Bu artışın en 
yüksek rakamını bütçenin alâkalı maddelerinde görüleceği üzere öteberi, aydınlatma 
ve ısıtma maddelerinde müşahade edilmekte olup, su, kömür, havagazı ve elektrik 
fiatlarma yapılan zamlar dolayısiyle bu ilâvelerin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatına nazaran bu fasıldan 2 000 liralık bir artışın yapılmasına zaruret 
hâsal olmuştur. 

304 - Posta, telgraf, telefon ücret ve masrafları : 
Bu faslın muhtelif maddelerinde görüleceği üzere geçen yıl tahsisatına nazaran 184 000 
liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

306 Giyecekler : 
1960 yılında müstahdemlerin ekserisine palto verilmiş olmasından 1961 yılı bütçeli 
2 180 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

307 Harcırahlar : 
1960 yılı bütçesine nazaran bu faslın muhtelif maddelerinde görülen ceman 152 546 
lira fazlalık bu yıl ecnebi memleketi re gönderilmesi zaruri bulunan öğretim üyeleri
nin harccrahlariyle yurtiçi araştırmalarına daha fazla ehemmiyet verilmesi bakımından 
bu maddelere ilâvesine zaruret hâiil olmuştur. 

308 4598 sayılı. Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları : 
Bu fasılda görülen 8 000 liralık artış fazla yıpranmış bulunan bâzı motorlu taşıt vası
talarının tamirini karşılamak üzere konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Bu fasla da geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

407 Geriverilecek paralar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları : * 
Her yıl biraz daha artan dâvaların takip ve intacı için mahkeme ve icra dairelerine 
ödenmesi icabeden miktar kâfi gelmediğinden geçen yıl tahsisatına 5 000 lira ilâvesiyle 
bu tertibe 15 000 lira teklif olunmuştur. 

420 Araştırma, inceleme, ve öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit masraflar : 
Bu fasbn muhtelif maddelerinde geçen yıla nazaran görülen 100 000 liralık noksan 
bâzı maddelerden yapılan tasarruflardan ileri gelmektedir. 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe rotasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
ve incelemelerin her çeşit masrafları : 
Bu fasla konulan 10 000 liralık fazlalığın tecrübe istasyonlarındaki araştırma ve 
incelemelerin daha semereli olmasını temin maksadiyle konulmuştur. 

422 D. T. C. Fakültesi arkeoloji, Doğu ve orta ve Batı Anadolu araştırma istasyonları
nın her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

423 Türk Devrim Tarih Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

[(S. SayıasTy 
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Tıp Fakültesi Hastanelerine ilişkin her çeşit masraflar : 
Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi
lendiren masraflariyle yatak bedeli ve her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen 1 lira olarak teklif olunmuştur. 
Hastanelerde doyurulacaklarm yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi mas
rafları : 
Beyanı aşağıda görüldüğü üzere geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştur. 

Beyan 

3 öğün ye 
3 öğün yemek yiyenlerin. 1 öğün yemek yiyen- meğin bir 

adedi lerin adedi günlüğü 

949 X 350 = 3 321,50 233 X 200. = 466 350 
' 949 X 350 == 3 321,50 
' 233 X 200 = 466 

1 öğün 
yemeğin 

tutarı 

200 

Müddet 

350 

'1 182 X 550 = 3 787,50 X 350 = 1 325 625 

Tıp Fakültesi Hastanesinin umumi masrafları : 
Beyanı aşağıda olup bu fasla geçen yıla nazaran 596 939 liranın ilâvesine zaruret 
görülmüştür. 

Hasta Beherinin 
adedi günlüğü 

Günlüğün 
tutarı Müddet (Gün) Tutarı 

1 159 X 600 
1 159 X 237 
1 159 X 131 

= .6 954 
= 2 746,83 
= 1 518,47 

* * 
« 

X 
X 
X 

365 
365 
365 

== 2 538 210 
= 1 002 592,95 
= 554 241,55 

84 955,50 

4 180 000 

Yiyecek 
ilâç 
Müteferrik 
Su 

Yekûn 

(Jocuk sağlığı bilimsel ve sosyal, araştırma enstitüsü hastanesi umumi masrafları 
Beyanı aşağıda olup bu maddeye de 306 160 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Hasta Beherinin Günlüğün Müddet 
adedi günlüğü tutarı (Gün) Tutarı 

240 
240 
240 

X 
X 
X 

600 
237 
131 

X I 440 
— 568,80 
== 314.40 

X 
X 
X 

365 
365 
365 

— 525 600 
==' 207 612 
= 114 756 

150 000 
319 792 

İaşe 
îlâç 
Müteferrik 
Kömür 
Elektrik, su, havagazı 

1 317 760 Yekûn 

( S. Sayısı: 7) 



Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesinde duyurulacakla
rın yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi masrafları : 
Beyanı aşağıda görüldüğü üzere geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Personel 1 günlüğün 
öğün 1 günlüğü adedi tutarı Gün Tutarı 

3 350 X 144 = 504 X 350 = 176 400 
1 200 X 86 = • 172 X 350 = 60 200 

236 600 

Nebraska ve Newyork üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit 
masraflar i 
Hukuk Fakültesi 1 
Veteriner > 50 000 
Ziraat » 100 0Ö0 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 

150 002 lira olarak geçen yılın tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 

Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı olan 6 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları : 
1960 yılı bütçesiyle verilen tahsisat kâfi gelmediğinden 1961 yılı 'bütçesine 5 000 lira 
ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
İdari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları : 
1960 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Türk İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Bu fasılda görülen 9 000 lira artış 1960 yılına nazaran 1961 yılında bastırılacak 
eserlerin fazla oluşundan ileri gelmiştir. 
İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Bu fasıldan 1960 yılına nazaran 9 000 liralık bir tasarruf sağlanarak 5 000 lira 
olarak teklif olunmuştur. 
Tiyatro Enstitüsü her çeşit masrafları : * 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Hitit Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Arkeoloji Enstitüsü her şeçit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Oocuk Sağlığı Biliım's>el ve Sosyal Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Bu fasılda görülen 150 000 lira fazlalık bu sene ihdas edilmekte olan İnzüm'oloji, 
FiloleKesant, Imünöloji, Endoksinoloji, Allerji, Onkoloji Araştırma blokları binası ta
mamlanmış olup bu blokların araştırma giderlerini karşılamak üzere konulmuştur. 

( S. Sayısı • 7 ) 
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iktisadi İşletme ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Yayın giderleri : 
Bu faslın muhtelif maddelerinde görüleceği üzere 1960 yılı bütçesine nazaran 1961 
bütçesine 50 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
4489 «sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere 'gönderileceklerin harcı-
rahlariyle her çeşit masrafları : 
Bu faslın da muhtelif maddelerinde görüleceği üzere 1960 yılı bütçesine nazaran 1961 
yılı bütçesine 11 420 lira ilâvesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Spor masrafları : 
Geçen yılm tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı : 
İlmî inceleme ve araştırma giderleri için yeni tesis olunan bu fona 200 000 liralık 
bir tahsisat teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Eski yıllar borçları : 
İki maddeden ibaret olan bu fasılm tahsisatı da aynen teklif olunmuştur. 
Ilükme bağlı borçlar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Muhtaç talebeye yapılacak , yardımlar ve verilecek burslar : 
D,okuz maddeden ibaret bulunan bu faslın 17 nci Ziraat Fakültesi maddesine 5 000 
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ,19 neu maddesinde de 28 000 lira ki, ceman 33 000 
liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım-. 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 
Talebe kantinine yardım : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Vehbi Koç Öğrenci Yurduna yardım: . 
130 000 liralık bir tasarrufla 1961 yılı bütçesi 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yardım (öğle yemeği için): 
Memurların öğle yemeklerinin daha ucuza yedirilmesinin temini için bu maksatla 
konulmuş bulunan tabildotlara yardım maksadiyle 150 000 liralık bir tahsisat teklif 
edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu fasılın muhtelif maddelerinde görüleceği üzere 1960 yılı bütçesine nazaran 
54 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 
Yapı işleri ve tesisler : 
Bu faslın 20 nci maddesine geçen yıla nazaran 55 000 liranın ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 
Satmalınacak makina alet ve malzemeler : 
Bu maddeye Üniversitede kurulması kararlaştırılan matbaanın makina ve levazıma-
tının satınalınması için 500 000 liralık bir tarsisat konulmuştur. 

(S. Şayia: 7) 



7ü>2 Taşıt satmâlma : 
Bu faslın 11 ve 15 nci maddelerine 1960 yılı bütçesinde konulan 100 000 liralık tah
sisat kaldırılmış olup 13 ncü. Fen Fakültesi maddesine satınalınacak hizmet ara
bası için 32 000 liralık tahsisat konulmuştur. (Bu tahsisat 237 sayılı Kanun gere-
ğinne satınalınacak taşıt masrafları içindir.) 
Bu itibarla geçen yıla nazaran bu fasıldan 68 000 liralık bir tasarruf sağlanmış * 
bulunmaktadır. 

RAPOR 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi gereğince Ankara Üniversitesi 1960 yılı 
bütçe tatbikatiyle 1961 yılı bütçe tasarısı incelenmiş ve bunun neticeleri aşağıda arz edilmiştir. 

I - 1960 yılı Bütçe Tatbikatı 

1960 yılında memleketimizde vukua gelen fevkalâde hâdiseler dolayısiyle Ankara Üniversitesi
nin 1960 yılı bütçe tatbikatında bâzı aksaklıklar görülmüş olmasına rağmen bu bütçede umumi
yetle memnuniyet verici neticeler alınmıştır. 

115 sayılı Kanunla Öğretim üyeleri ve yardımcılarının artırılan tazminatlarının ödenmesinde, 
Tıp ve Hukuk Fakültelerinde tazminat alan öğretim üyelerinin çok az olması dolayısiyle, takriben 
200 000 lira civarında bir açık meydana geleceği anlaşılmış, 51 sayılı Kanunla yapılan indirimler 
dolayısiyle de bâzı hizmetlerde noksanlıklar hâsıl olmuştur. Fakültelerin öteden beri Yönetim gi
derleriyle Daire giderleri kısımlarında mâruz kaldıkları güçlükler bu bütçe yılında da devam et
miştir. Bu cümleden olarak muhtelif Fakültelerin gerek kırtasiye, aydınlatma, telefon, basılı kâğıt 
ve defterler, telefon giderleri gerekse araştırma inceleme ve hususiyle yayın giderleri kifayetsiz 
bir seyir takibetmiştir. O şekildeki bu gibi güçlükler mecburiyet dolayısiyle eskiden beri takib-
edilen kötü bir usulü devam ettirmiştir. Gerçekten Fakülteler, bütçe tahsisatlarını aşan bu gibi 
giderleri ehemmiyetli bir kısım itibariyle ertesi yıl bütçesinden ödemektedirler. Maliye Bakanlı
ğınca da malûmu olan bu keyfiyetin düzeltilmesi bütçede samimiyet prensibinin bir icabıdır. İnce
leme ve araştırma ve basın - yayın giderleri hakkında da aynı mülâhazayı beyan etmek lâzımdır. 
115 sayılı Kanun mucibince bu sene Üniversite bütçesine konulan 250 000 liralık mütedavil ser
mayenin, bu sahadaki ihtiyacı (karşılıyacağı da düşünülemez; Zira bu 250 000 liranın 200 000 
lirası 1960 bütçesinin ilgili fasıllarından yapılan indirimlerden doğmuştur. Diğer taraftan öğretim 
Üyelerinin 1960 yılında yabancı memleketlere gönderilmemesi kararı dolayısiyle Üniversiteler 
Kanununun 62 nci maddesinin icabı da yerine getirilememiştir; 

Yatırımlar sahasında da 1960 yılı bütçe tatbikatı, mezkûr hâdiseler dolayısiyle noksanlıklar 
arz etmiştir. Gerçekten 1960 yılı bütçesinin (A/2) cetvelindeki tahsisatta 51 sayılı Kanunla 
937 000 liralık bir indirim yapılmıştır. Bütün bunlara rağmen umumi olarak Üniversite Bütçesi
nin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde yapılan indirimler miktarının 2 608 920 lira gibi küçüksenmiye-
cek bir miktara baliğ olmasını, zamanın fevkalâde ve mesut olayları karşısında bir şikâyet mev
zuu yapmaktan içtinap ederim. Ancak Ankara Üniversitesinin 1960 yılında Öğretim sahasındaki 
külfetlerinin arttığı da (bir vakıadır. Filhakika 1960 - 1961 tedris yılında Ankara Üniversitesine 
6468 öğrenci kaydolmuştur. Geçen sene Üniversiteye kayıtlı öğrenci miktarının takriben 15 000 
ve aynı yıl sonunda mezun olanların sayısının takriben 1 500 olduğu nazara alınırsa halen Üniver
siteye kayıtlı öğrenciler miktarının 20 000 civarında olacağı anlaşılmaktadır. Buna rağmen Fa
kültelere kaydolamamış mühim miktarda öğrencinin mevcudiyeti, bina kifayetsizliğinin bir neti
cesidir. Diğer taraftan Üniversite personeli de 189 Profesör, 156 Doçent, 628 Asistan, 40 Okut-

(S. Sayısı:?) 
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man ve baikıye uzman memur ve hemşirelerle birlikte 1 266 dır. Bu mânada bina ve buna müte-
ferri olara!k öğretim imkân ve kadrolarının bütçe bakımından yeniden gözden geçirilmesi bir zaru
ret olarak belirmektedir. 

II. 1961 yılı bütçe tasarısı 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı bütçesi, yatırımlar dâhil, 53 911 000 lira tahsisatla bağlan-
"mıştır. Bu miktar, 51 sayılı Kanunla yapılan 2 638 920 lira indirimden sonra 1960 yılı bütçe
sinin baliğ olduğu 43 870 433 lira tahsisata nazaran 10 040 567 lira artış göstermektedir; artış 
nispeti % 12/28 dir. Ancak bu iartışm 10 000 000 liraya yaklaşan kısmı bir taraftan 115 sayılı 
Kanuni a kabul, edilen yeni tazminatlar ve diğer taraftan öğretim üye ve yardımcıları ve ücretli 
kadrolarında vâki olan artışlardan doğmaktadır. Bu itibarla asli hizmetlerde ehemmiyetli bir ar
tış olmadığı gibi, yatırımlar kısmında da 1960 bütçesine nispetle 411 000 lira tutarında indirim 
yapılmıştır. 

1960 yılı bütçesinin (B) cetvelindeki bâzı varidat tahminleri tatminkâr bir netice vermemiştir. 
Hare, kayıt, imtihan ve diploma harçları karşılığı olarak tahmin edilen 950 000 lira varidata 
mukabil takriben 400 000 liralık bir varidat elde edilmiştir. Aynı cetvelin (Eski yıllardan dev
reden gelire) taallûk eden 5 nci faslı Muhasebe! Umumiye Kanununa aykırı olarak senelerden 
beri bütçede yer almaktadır. Hazine hesaplarında karışıklık tevlidetmesi ve bütçede samimiyetsiz
liğe sebebiyet vermesi dolayısiyle bu faslın kaliırılmasmı temenni ederiz. 

Malûm olduğu üzere 115 sayılı Kanun üniversitelere daha fazla muhtariyet tanımış ve bu se
beple üniversiteleri Maarif Vekâletinden ayırmıştır. Ancak, bu muhtariyetin tamamlanması için 
üniversitelerin malî bakımdan da ilgili makamlardan ayrılması icabeder. Bu manâda bütçenin 
hazırlanması ve tatbiki bakımından, mülhak bir bütçe olmaktan çıkarılması ve tahsisatının yar
dım şeklinde genel bütçeye konulması muvafık görülmelidir. Böyle bir halde üniversiteler bütçe 
tekniğinin çok defa seyyaliyetten mahrum icaplarının dışında kalacak ve şüphesiz kendi gayelerini 
tahakkuk ettirmek üzere daha rasyonel ve seyyal bir idareye kavuşmuş olacaktır, lllö sayılı Ka
nunun kabul ettiği mütedavil sermaye usulü bu sahada atılmış bir adım olarak karşılanmış bu
lunmaktadır. Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdare Enstitüsünü kuran 7163 sayılı Kanun mezkûr 
enstitüye, bütçesi itibariyle böyle bir muhtar1 iyet tanımıştır. Aynı şeyi üniversitelere sağlamak 
muhtariyet manâsında hakiki bir inkılâp olacaktır. 

Bütün bunlara rağmen üniversite öğretim üye ve yardımcılarının terfii için çıkarılan 115 sayılı 
Kanun dolayısiyle İnkılâp İktidarına ve üniversite bütçesinin hazırlanmasında, zamanın malî şart
larına rağmen, gösterdiği anlayış ve alâka dolayısiyle Maliye Vekâletine teşekkür etmeyi bir va-
""ifo telâkki ederim. 

Ankara Üniversitesi 
Malî Danışmanı 

Prof. Dr. Akif Erginay 

( S. Sayısı : 7 ) 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 18.2.1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/4 

Karar No. 9 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Kurucu. 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24 . J. 1961 tarihli ve 71-1390/236 sayılı tezkeresi yile 
gönderilen kanun lâyihası komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim Bakan Vekili, 
üniversite rektör ve dekanları ile Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik vo * 
müzakere edildi. 

Üniversite bütçesinin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle 9 514 567 lira fazlasiyle 50 104 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cet
vel yekûnu da 526 000 lira .fazlasiyle 3 807 00ü lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçesin
de her bölüm ve madde hakkında ayrı ay.ı arz ve izah edilmiştir. 

(A / l ) işaretli cetvelin bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda, bu yıl maaş 
ve ücretlere zam yapılması esasen Hükümetçe teklif edilmiş ve gerekli ödenek de bütçe ler ko
nulmuş olduğundan bütün (D) cetveli kadrola^nda 1960 yılı kadrolarına göre ücret artırılma
sı cihetine gidilmemesi komisyonumuzca prensibolarak kabul edilmiş olduğundan 202 nci ücret
ler bölümünün bâzı maddelerinden ceman 9 000 liranın ve 219 ncu üniversite tazminatı faslının 
15 nci Tıp Fakültesi maddesinden, muayenehanesi bulunan doktorların tazminat alamıyacakla-
rmdan dolayı, 162 000 liranın tenzili, 307 nci harcırahlar bölümünün 48 nci ilahiyat Fakültesi 
maddesine 10 000, 49 ncu Siyasal Bilgiler Faküi'esi maddesine de 22 000, 75 nci Tıp Fakültesi mad
desine 10 000, 420 nci öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit masraflar .bölümünün 16 nci 
maddesine 25 000, 17 nci maddesine 42 000, 439 ncu îslâm İlimleri Enstitüsü bölümüne 2 000, 440 I 
nci Tiyatro Enstitüsüne 10 000, 451 nci yayın masrafları bölümünün bâzı maddelerine ceman 125 000 
liranın ilâvesi komisyonumuzca uygun görülmüş ve hu suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu da 
50 204 000 lira olarak teabit ve kabul edilmiştir. 

(A/2) işaretli yatırım cetvelinin bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan inceleme sonunda ise 741 
nci yapı işleri ve tesisler bölümünün 20 nci yapı işleri ve tesisler maddesine 150 000 ve 751 nci satm-
almacak makina alet ve malzemeler bölümüne ise 250 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu da 4 207 000 lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nispetle 10 040 567 
lira fazlasiyle 53 911 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş olup bu gelir, 51 605 999 lirası 
umumi bütçeden verilecek tahsisattan ve mütebakisi üniversitenin çeşitli gelir kaynaklarından tahas-
sül etmektedir. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin muhtelif bölüm ve maddelerine yapılan zamların mecmuu olan 
500 000 liranın karşılığı olarak (B) işaretli gelir cetvelinin 2 nci hare, kayıt ve imtihan ve diploma 
harçları bölümüne 250 000 ve 5 nci eski yıllardan devreden nakit bölümüne de 250 000 liranın ilâ
vesiyle mezkûr cetvel yekûnu da 54 411 000 lira olarak komisyonumuzca teslbit ve kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 7 ) 
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Tasarının birinci ve ikinci maddeleri, metinlerinde yazılı rakamların değiştirilmesi suretiyle 
mütaakıp maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kaibul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1961 yılı 'bütçe kanunu tasarısı ilişiği (bulunan cetvellerle birlikte Kuru-
Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Ba$er Adnan 

Sekreter Üye Üye Üye 
Müezzinoğlu Ziya Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedî Kaplan Kadri 

Üye Üye Üye Üye 
Karaman Suphi Karavelioğlu Kâmil Melen Ferid Oğuz Ahmet 

Üye Üye Üye Üye 
Tunçkanat Haydar özgür Selâhattin özkol Mazhar Zamangil Cahit 

( S. Sayısı: 7 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Ankara Üniversitesi 1981 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. —. Ankara Üniversitesi 1961 yılı 
yatırımlar dışında kalan masraflar için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
50 104 000 lira ve yatırımlar masrafları için 

de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 3 807 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1961 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
(bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
53 911 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1961 büt
çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden ı 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1961 yılında da de
vam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 6 . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlilere ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat ma- I 
niyetteki hizmetler için İcra Vekilleri, Heyeti j 
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile teşriî organa 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları fanlmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

• i • I 

1928 -1959 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine. 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları I 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı I 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya | 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1961 yılı 
yatırımlar dışında kalan masraflar için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
50 204 000 lira Ve yatırımlar masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 4 207 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1961 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 54 411 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kaıbul edilmiştir. 

MADDE 4. —. Ayniyle kaıbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( 9. Sayısı: 7 ) 
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Hü. X Ko. 

3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. G. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

, Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba 
Ş. Kocatopçu 

imar ve îskân Bakanı 
F. Yavuz 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. i. Kıziloğlu 
Maliye Bakanı 

K, Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. tiner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakîlıç 
- Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( a Sayısı: 7) 
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A/l - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• 

201 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

202 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

203 
11 
15 

/ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Açık maaşı 
Eczacı Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Eczacı » 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

* 
217 200 

1 650 000 
1 130 000 

927 600 
5 176 066 
1 246 600 
1 956 400 

440 000 
1 179 600 

7 000 
0 

13 930 466 

250 000 

276 600 
460 200 
190 200 

4 028 700 
360 600 
799 200 
50 400 

178 400 
0 

6 594 300 

48 000 
30 000 

78 000 

267 200 

2 000 000 
1 380 000 
1 208 800 
6 073 224 
1 586 600 
2 306 400 

525 400 
1 411 400 

7 000 
150 000 

16 916 024 

258 900 

331 200 
563 600 
222 600 

4 428 700 
422 800 
938 800 
57 400 

223 400 
30 000 

7 477 400 

21 000 
30 000 

51 000 

267 200 

2 000 000 
1 380 000 
1 208 800 
6 073 224 
1 586 600 
2 306 400 

525 400 
1 411 400 

7 000 
150 000 

16 916 024 

255 900 

330^)00 
563 600 
222 600 

4 428 700 
420 400 
937 000 
57 400 

222 800 
30 000 

7 468 400 

21 000 
30 000 

51 000 

( S. Sayısı: 7 ) 
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B. 

204 

206 

M. 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
20 
30 

ödeneğin çeşidi 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-" 
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 
320 393 
34 550 

426 894 
46 420 
51 453 

253 468 
175 068 

1 808 246 

92 000 
14 000 
13 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

465 000 
320 393 
28 800 

426 894 
1 
1 

218 500 
175 068 

1 634 657 

92 000 
14 000 
13 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

' 
465 000 
320 393 
28 800 

426 894 
1 
1 

218 500 
175 068 

1 634 657 

92 000 
14 000 
13 000 

Bölüm toplamı 119 000 119 000 119 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 8 000 8 000 8 000 

209 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler M 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

|PK|K^f^' 

1 334 109 
205 247 
60 000 

159 980 
171 630 

1 930 966 

j i . ^ - ^ C • ''' 

1 548 250 
243 960 
177 000 
128 097 
171 630 

2 268 937 

, 

1 548 250 
243 960 
177 000 
128 097 
171 630 

2 268 937 

i S. Sayısı: 7) 
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B. 

217 

-

M. 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

• 18 
19 
20 

ödeneğin çeşidi 

4644 sayılı Kanun gereğince 3 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » / 
Eczacı » 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

m$m$F 
5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

0 

30 025 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. * . - . . , , . . , : • . , . . . 

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 

-

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 0 2 400 2 400 

219 4936,115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 

12 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa-

223 

, 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

11 
12 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Eczacı » 

Bölüm toplamı 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlariyle başka 
giderleri 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 

300 000 
184 200 
132 600 
736 600 
201 000 
298 200 

60 400 
175 200 

0 

2 088 200 

500 

10 000 

855 600 
588 000 
475 000 

1 572 000 
580 800 
950 000 
223 200 
600 000 
30 000 

5 874 600 

500 

10 000 

855 600 
588 000 
475 000 

1 410 000 
- 580 800 

950 000 
223 200 
600 000 
30 000 

5 712 600 

i 

500 

10 000 
[( S. Sayun : 7) 
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M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ödeneğin çeşidi 

Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
ilahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Eczacı Fakültesinin her çeşit 
giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 500 
3 000 
5 000 
1 000 
1 000 
1 000 

10 000 

34 000 

0 

1961 yılı için 
'.ametçe 
istenen 
Lira 

2 500 
3 000 
5 000 
1 000 
1 000 
1 000 

10 000 

34 000 

150 000 

Komisyonca 
kabul edildi 

Lira 

2 500 
3 000 
5 000 
1 000 
1 000 
1 000 

10 000 

34 000 

150 000 

İkinci kısım toplamı * 26 621 203 34 568 885 34 397 885 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

31 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi kırtasiye 
Fen Fakültesi kırtasiye 
Hukuk Fakültesi kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Veteriner Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
İlahiyat Fakültesi kırtasiye 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi döşeme 
Fen Fakültesi döşeme 
Hukuk Fakültesi döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Veteriner Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
İlahiyat Fakültesi döşeme 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
döşeme 
Rektörlük demirbaş 

3 000 

5 000 
3 000 
5 000 

13. 000 
3 500 
3 500 
1 000 

4 000 
2 000 

9 000 
6 000 
5 000 

25 000 
5 000 
8 500 
5 000 

8 000 
2 500 

3 000 

5 000 
3 000 
6 000 

13 000 
3 500 
2 500 
1 000 

4 000 
2 000 

9 000 
5 000 
5 000 

25 000 
30 000 
5 000 
4 000 

8 000 
1 500 

3 000 

5 000 
3 000 
6 000 

13 000 
3 500 
2 500 
1 000 

4 000 
2 000 

9 000 
5 000 
5 000 

25 000 
30 000 
5 000 
4 000 

8 000 
1 500 

(S. Sayısı: 7 > 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

41 
42 

43 

44 

45* 

46 

47 

48 

49 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

ödeneğin çeşidi 
1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi demirbaş 
Fen Fakültesi demirbaş 
Hukuk Fakültesi demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş 
Veteriner Fakültesi demirbaş 
Ziraat Fakültesi demirbaş 
İlahiyat Fakültesi demirbaş 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
demirbaş 
Rektörlük öteberi giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi öteberi^giderleri 
Fen^ Fakültesi öteberi 
giderleri 
Hukuk Fakültes i öteberi 
giderleri 
Tıp Fakültesi öteberi 
giderleri 
Veteriner Fakültesi öteberi 
giderleri 
Ziraat Fakültesi öteberi 
giderleri 
İlahiyat Fakültesi öteberi 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi aydınlatma giderleri 
Fen Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Hukuk Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Tıp Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Veteriner Fakültesi aydın
latma giderleri 
Ziraat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
İlahiyat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ay-v 

dmlatma giderleri 

Lira 

7 500 
10 000 
3 000 

20 000 
2 500 
3 500 
4 000 

5 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

25 000 

20 000 

3 000 

15 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

27 000 

40 000 

1 

12 500 

Lira 

7 500 
8 000 
3 000 

15 000 
15 000 
3 500 
3 000 

5 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

25 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 

1 

15 000 

Lira 

7 500 
8 000 
3 000 

15 000 
15 000 
3 500 
3 000 

5 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

25 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 , 

1 

15 000 

(S . Sayısı: 7 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

60 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü ay
dınlatma giderleri 

62 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ısıtma giderleri 

63 Fen Fakültesi ısıtma 
giderleri 

64 Hukuk Fakültesi ısıtma 
giderleri 

65 Tıp Fakültesi ısıtma 
giderleri 

66 Veteriner Fakültesi ısıtma 
giderleri 

67 Ziraat Fakültesi ısıtma 
giderleri 

68 İlahiyat Fakültesi ısıtma 
giderleri 

69 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ısıtma giderleri 

70 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü ısıtma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Basılı kâğıt ve < 
Rektörlük 
Dil ve Tarih -
kültesi 

defterler 

Coğrafya Fa-

Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
ücretleri 

1060 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 

60 000 

120 000 

80 000 

525 000 

127 550 , 

127 550 

1 

60 000 

96 000 

60 000 

120 000 

80 000 

600 000 

127 550 

127 550 

1 

50 000 

96 000 

60 000 

120 000 

80 000 

600 000 

127 550 

127 550 

1 

50 000 

0 86 000 86 000 

2 021 852 

1 500 

1 000 
1 500 
6 000 

11 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

31 250 

2 306 852 
• <™ — 

1-500 

1 000 
1 500 
8 000 
8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

30 250 

2 306 852 

1 500 

1 000 
1 500 
8 000 
8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

30 250 

1 500 1 500 1 500 

(S. Sayısı: 7) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

12 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

1.3' Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri -

18 İlahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
posta ve telgraf ücretleri 

21 Rektörlük telefon giderleri 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi telef on giderleri 
23 Fen Fakültesi telefon 

giderleri 
24 Hukuk Fakültesi telefon 

giderleri 
25 Tıp Fakültesi telefon 

giderleri 
26 Veteriner Fakültesi telefon 

giderleri . 
27 Ziraat Fakültesi telefon 

giderleri 
28 İlahiyat Fakültesi telefon 

giderleri 
29 Sivasal Bilgiler Fakültesi 

telefon giderleri 

Bölüm toplama 

Giyecekler 
11 Rektörlük 
12 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 

1 500 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 
5 000 

9 000 

12 000 

8 000 

40 000 

12 000 

197 000 

5 000 

9 000 

316 500 

3 000 

1 500 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 
5 000 

9 000 

10 000 • 

8 000 

40 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

132 500 

3 000 

1 500 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

40 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

132 500 

8 800 8 800 8 800 

18 200 18 200 18 200 

(a Sayıaı: 7) 
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M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi muvakkat vazife 
harcırahı 
Fen Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Tıp Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Veteriner Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Ziraat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
İlahiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
muvakkat vazife harcırahı 
Rektörlük ecnebi memleketler 
harcırahı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi memleketler 
harcırahı 
Fen Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Trp Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 

(S. Sagrist': 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
16 850 

100 000 
23 175 
15 750 
3 430 

11 800 

213 005 

7 000 

5 000 
• 

10 000 

. 9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

9 375 

3 000 

7 500 

12 000 

121 660 

121 660 

121 660 

121 660 

121 660 
:7) 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 
15 000 

100 000 
23 175 
20 000 
2 250 
8 400 

210 825 

7 000 

3 500 

10 000 

9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

9 375 

3 000 

7 500 

6 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

t için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
15 000 

100 000 
23 175 
20 000 
2 250 
8 400 

210 825 

7 000 

3 500 

10 000 

9 000 

8 750 

20 000 

5 000 

9 375 

3 000 

7 500 

6 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 121 660 100 000 100 000 

48 İlahiyat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 48 664 38 664 48 6b4 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ecnebi memleketler harcırahı 72 996 48 000 70 000 

52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi profesör ve uz
manlar harcırah ve giderleri 8 000 8 000 8 000 

53 Fen Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanlar harcırah ve 
giderleri 8 000 8 000 8 000 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanlar harcırah ve 
giderleri 1 1 1 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanlar harcırah ve 
giderleri 12 000 12 000 12 000 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi 
profesör ve İzmanlar harcırah 
ve giderleri 5 000 1 1 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanlar harcırah ve 
giderleri 6 000 1 1 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi 1;.'•'•••• 
profesör ve uzmanlar harcırah 
ve giderleri 2 000 2 000 2 000 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec- *.w* v V ^ t l l " ™ *-* 1* ^ ." *' "" 
nebi profesör ve uzmanlar har- '"^rı^n~^ 
cırah ve giderleri 5 000 . 1 1 

72 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yurt içi araştırma ''^' "̂ J 

ve inceleme harcırah ve 
giderleri 18 000 18 000 18 000 

73 Fen Fakültesi yurt içi araş- ^ •"-
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri _ 15 000 10 000 10 000 

74 Hukuk Fakültesi yurt içi araş- -
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 1 10 000 10 000 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 8 000 6 000 16 000 

(S. Seyisi: 7-> 
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M. 

76 

77 

78 

79 

• 

ödeneğin çeşidi 

Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
giderleri 
Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
giderleri 
ilahiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt 
içi araştırma ve inceleme har
cırah ve giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 

37 500 

7 500 

15 000 

1 120 247 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

75 000 

37 500 

6 500 

15 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11» Rektörlük 
12 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa-

5 000 5 000 

75 000 

37 500 

6 500 

15 000 

980 793 1 022 793 

5 000 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

11 

12 

31 

32 

51 

52 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Rektörlük taşıtları işletme 
giderleri 
Rektörlük taşıtları onarma 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları işletme 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları onarma V 
giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme ' 
giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma | : 
giderleri 

(S. Sayısı: 

2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 
4 000 
1 000 
2 000 

23 000 

7 000 

3 000 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 
:7) 

2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 

, 4 000 
1 000 
2 000 

23 000 

8 000 , 

7 500 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 

2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 
4 000 
1 000 
2 000 

23 000 

8 000 

7 500 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 
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B. 

403 
407 
419 
420 

M, 

53 

54 

61 

62 

71 

72 

91 

92 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi çocuk sağlığı 
taşıtları işletme giderleri 
Tıp Fakültesi çocuk sağlığı 
taşıtları onarma giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları-
onarma giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları işletme giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
G-eriverilecek paralar 
Mahkeme giderleri 
öğretimi ilgilendiren malzeme 
ile ilgili her çeşit giderler 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı! 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 000 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

5 000 

4 500 

3 500 

123 500 

3 849 354 

- . - - - — • " -

10 000 
1 000 

10 000 

35 000 
550 000 
15 000 

500 000 
350 000 
400 000 

5 000 
15 000 

İ «70 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 

131 500 

3 815 720 

10 000 
1 000 

15 000 

30 000 
500 000 
15 000 

420 000 
300 000 
450. 000 

4 000 
15 000 

1 734 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 

131 500 

3 857 720 

- - • -

10 000 
1 000 

15 000 

-' -

30 000 
500 000 
15 000 

420 000 
325 000 
492 000 

4 000 
15 000 

1 801 000 

(S. Sayısı s 7) 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde' yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit gider
leri - W 30 000 30 000 30 000 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta 
ve Batı - Anadolu araştırma is
tasyonlarının her çeşit giderleri . 35 000 35 000 35 000 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit giderleri 10 000 10 000 10 000 

Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 

11 Tıp Fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde bulunan 
kliniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrafları ile yatak bedeli 
ve her çeşit giderleri 

12 Hastanelerde duyurulacakla 
rın yiyecek bedeli ve hastane 
personelinin her çeşit "giderleri 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi umu
mi giderleri 

14 Çocu'k Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü Has
tanesi umumi giderleri 

15 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü Has
tanesinde doyurulacaklarm 
.yiyecek bedeli ve hastane per
sonelinin umumi giderleri 

1 1 1 

1 325 625 1 325 625 1 325 625 

3 583 061 4 180 000 4 180 000 

1 011 600 1 317 760 1 317 760 

236 600 236 600 236 600 

7 059 986 7 059 986 Bölüm toplamı 6 156 887 

( S. Sayısı: 7) 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Nebraska ve New - York Üni-
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
giderler 
Hukuk Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Kriminoloji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
İdari ilimler Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
iskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Türk - islâm Sanatları Ensti
tüsü her çeşit giderleri 
islâm ilimleri Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
Tiyatro Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Hitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit giderleri 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü her 
çeşit giderleri 
iktisadi işletme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit giderleri 
Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone 
giderleri 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

6 000 

25 000 

22 500 

30 000 

15 000 

21 000 

17 000 

50 000 

30 000 

30 000 

50 000 

20 000 

1 500 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

6 000 

30 000 

22 500 

30 000 

15 000 

25 000 

5 000 

30 000 

25 000 

30 000 

190 000 

20 000 

1 500 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

6 000 

30 000 

22 500 

30 000 

15 000 

25 000 

7 000 

40 000 

25 000 

30 000 

190 000 

20 000 

1 500 
( S. Sayım : 7) 
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M. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

ödeneğin çeşidi 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi satmalma ve abone 
giderleri 
Fen Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
Veteriner Fakültesi satmalma 
ve abone giderleri 
Ziraat Fakültesi * satmalma ve 
abone giderleri 
ilahiyat Fakültesi satmalma ve 
abone giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tmalma ve abone giderleri 
Rektörlük çeşitli yayın gider
leri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yayın giderleri 
Fen Fakültesi yayın 
giderleri 
Hukuk Fakültesi yayın 
giderleri 
Tıp Fakültesi yayın 
giderleri 
Veteriner Fakültesi yayın 
giderleri 
Ziraat Fakültesi yayın 
giderleri 
îlâhivat Fakültesi yayın 
giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yayın giderleri 

Bölüm toplamü 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

75 000 

50 000 

35 000 

45 000 

18 000 

15 000 

25 000 

45 000 

12 000 

125 000 

117 000 

160 000 

140 000 
'-''-.İ : 

60 000 

120 000 

72 000 

160 000 

1 275 500 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 

50 000 

35 000 

35 000 

18 000 

15 000 

15 000 

45 000 

9 000 

125 000 

87 000 

160 000 

140 000 

75 000 

120 000 

72 000 

180 000 

1 257 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

75 000 

75 000 

55 000 

35 000 

18 000 

15 000 

15 000 

65 000 

9 000 

145 000 

87 000 

160 000 

160 000 

100 000 

' 120 000 

92 000 

180 000 

1 407 500 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit giderleri 

11 Rektörlük 5 000 3 000 3 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 25 680 W 680 15 680 
(&-8umuf;) 



— 29 — 

B. M. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bil i ler » 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

18 000 
16 050 
36 110 

6 420 
17 000 
8 045 

19 260 

151 565 

,1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 
16 050 
26 110 
6 420 

17 000 
3 045 

19 260 

124 565 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

18 000 
16 050 
26 110 
6 420 

17 000 
3 045 

19 260 

124 565 

453 Milletlerarası «münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Üniversitelerarası birliğe 
katılma payı 
Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masraf-
lariyle bunlara katılacakların 

vT"Sv, 

10 

20 
3 221 3 221 3 221 

459 
477 

: 

501 
502 

505 

30 

f 

10 
20 

harcırah ve giderleri 
Derneklere katılma payı 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince il
mî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yıllan borçlan 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

(S. Sayı 

224 700 
6 420 

234 341 

5 000 

0 

10 255 795 

10 000 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 

Si: 7 ) 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

11 194 894 

10 000 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

11 423 894 

10 000 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 



80 

ödeneğin çeşidi 

Altıncı hısım - Yardımlar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ' 
Ecnebi memleketlerden gelecek 
öğrencilerin burs ve har
cırahları 15 000 15 000 15 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
ilahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe kantinine yardım 
Vehbi Koç öğrenci Yurduna 
yardım 
Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına yardım 
(öğle yemeği için) 

Altıncı kısım toplamı 

7 500 , 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 
5 000 

20 000 
31 000 

114 500 

5 000 
200 000 

160 000 

0 

479 500 

7 500 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 

119 500 

5 000 
200 000 

30 000 

150 000 

504 500 

7.500 
10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 

119 500 

5 000 
200 000 

30 000 

t 

150 000 

504 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 26 621 203 34 568 885 34 397 885 
Üçüncü kısım toplamı 3 849 354 3 815 720 3 857 720 
Dördüncü kısım toplamı 10 255 795 11 194 894 11 423 894 
Beşinci kısım toplamı 20 001 20 001 20 001 
Altıncı kısım toplamı 479 500 504 500 504 500 

GENEL TOPLAM 41 225 853 50 104 000 50 204 000 

( S. Sayısı: 7 ) 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edil on 
Lira Lira Lira 

701 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

741 
10 

-

20 
30 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü bina 
inşaatı 
Yapı işleri ve tesisler 
Göz Bankası bina inşaatı için 

}:-

6 000 

£5 000 
7 000 

85 000 
400 000 
60 000 
120 00 
30 000 
20 000 

753 000 

900 000 
1 200 000 

500 000 

6 000 
^ * r , 

20 000 
85 000 
50 000 

380 000 
75 000 

120 000 
4 000 

20 000 

760 000 

900 000 
1 115 000 

500 000 

6 000 

20 000 
85 000 
50000 

380 000, 
75 000 

120 000 
4 000 

20 000 

760 000 

900 000 
1 265 000 

500 000 

751 

0 

752 

Bölüm toplamı 2 600 000 2 515 000 2 665 000 

Satmalmacak makina alet ve 
malzemeler 
Taşıt satınalma 

0 Rektörlük 
0 Tıp Fakültesi 
0 Fen Fakültesi , 

(237 sayılı Kanun gereğince 
alınacak taşıt için) 

Bölüm toplamı 

Y50 000 

40 000 
60 000 

0 

100 000 

500 000 

o 
o 

32 000 

32 000 

750 000 

0 
0 

32 000 

32 000 

[(S. Suyun: 7) 
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ödeneğin çeşidi 

Döner sermaye 
Veteriner Fakültesi döner ser
mayesi 

Yatırımlar toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

4 218 000 

B - CETVELİ 
- * 

1960 
yılı 

talhminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırım dışındaki masraflar 
için verilenler 

Yatırımlar için verilenler 

Bölüm, toplamı 

Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 
Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilenler 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli varidat 

Bölüm toplamı 

Bağışlar 
Eski yıllardan devreden na
kit) gelir 

GENEL TOPLAM 

36 499 832 
3 281 000 

39 780 832 

950 000 

125 000 
5 000 

75 000 

205 000 

1 

2 934 600 

43 870 439 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

3 807 000 

1961 yi 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

47 798 999 
3 807 000 

51 605 999 

500 000 

125 000 
5 000 

175 000 

305 000 

1 

1 500 000 

53 911 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

4 207 000 

ılı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

47 398 999 
4 207 000 

51 605 999 

750 000 

125 000 
5 000 

175 000 

305 000 

1 

1 750 000 

54 411 000 

( S. Sayısı: 7) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başk'a gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun. 13 . 6 .1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Ac 

Rektörlük 

5 Usta 
6 Şoför 
2 Daktilo (Yabancı) 
4 » > 
1 Mütercim 
9 Daktilo 
4 Memur 
6 » 
7 » 
9 » 

10 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 
9 Fiş Memuru 

11 Kapıcı 
2 Matbaa Şefi 
2 Matbaa Teknisiyeni 

dil bilir) 
» 

(*) 
(*) 

Muhasebe Müdürlüğü 

7 Daktilo 
4 Memur 
5 » 
6 » 
7 4» 
8 > 
9 > 

10 Dağıtıcı 
12 Hademe 

(*J t§areiU kadrolo ir (6) aylık 

led 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

far. 

Ücret, 

700 
600 

1 100 
800 

1 250 
400 
800 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
250 
950 
800 

500 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
250 

(S. Sa, 

G. Memuriyetin 

Dil ve Tarih -

6 Fotoğrafçı 
7 » 
7 Desinatör 
5 Ciltçi 
7 Kaloriferci 
6 Usta 

10 » 
12 > 

9 Eletrikçi 
10 Santralci 
10 Bahçivan 
9 Laborant 
9 Daktilo 

10 » 
3 » (Yabancı 
6 Memur 
5 » 
7 > 
8 > 

10 » 
,11 » 

nev'i Aded 

Coğrafya Fakültesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

dil bilir) 1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 

9 » (Müstabzır) 2 
11 Dağıtıcı . 1 

ı 11 Başhademe 
10 Hademe 

i 12 » 
13 » 
11 Kapıcı 
11 Gece Bekçisi 

Türk tnküâ] 

10 Memur 
1 12 Hademe 

y m : 7 ) 

1 
6 

10 
13 
1 
1 

o Tarihi Enstitüsü 

1 
1 

Ücret 

600 
500 
500 
700 
500 
600 
350 
250 
400 
350 
350 
400 
400 
350 
950 
600 
700 
500 
450 
350 
300 
400 
300 
350 
350 
250 
200 
300 
300 

350 
250 
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37 — 
G. Memuriyetin neVİ .. Aded Ücret , G. Memuriyetin nev 1 Aded Ücret 

11 Veteriner hizmetlisi 
12 » » 
13 » » 
11 Daktilo 
12 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 
12 Bekçi 

Ziraat Fakültesi 

Desinatör 

Usta 

Usta 

4 Teknisyen 
5 » 
6 » 
7 » 
9 » 

12 
3 
8 
7 
9 

.4 
2 
5 
6 
7 
8 

11 
7 

11 
7 
9 

11 
6 
7 » 
6 Bahçivan 
9 » 

11 » 
13 » 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
10 Memur 
5 Matbaa şefi 

Kaloriferci 
» yardımcısı 

Elektrikçi 
Telefoncu 

» yardımcısı 
Şoför 

Laborant 

Daktilo 

1 
1 
13 
2 
1 
1 
10 
17 
3 

3 
7 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
22 
17 
1 
2 
1 
2 
1 

300 
250 
200 
300 
250 
300 
250 
200 
250 

800 
700 
«600 
500 
400 
250 
950 
450 
500 
400 
800 

1 100 
700 
600 
500 
450 
300 
500 
300 
500 
400 
300 
500 
500 
600 
400 
300 
200 
400 
350 
300 
400 
350 
300 
350 
700 

6 Başmürettip 
11 Dağıtıcı 

• 11 Başhademe 
12 Hademe 
13 
9 

10 
11 
12 
13 

Tarım hizmetlisi 

1 
1 
1 

14 
20 
11 
10 
6 
5 
8 
5 
1 
1 

11 Bekçi 
10 Arabacı 
11 » 

İlahiyat Fakültesi 

7 Şoför 
6 Daktilo (Y. dil bilir) 

10 Santralci 
9 Daktilo 
9 Memur 
7 Düzeltici 

12 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

7 Kaloriferci 
8 Elektiriıkçi 
8 Santralci 
9 Usta 

12 » 
6 Şoför 
9 Bahçivan 

11 » yardımcısı 
3 Daktilo (Y. Dil Biür) 
7 Daktilo 
4 Paktilo (Y. Dil Bilir) 
6 Daktilo 
8 ' » * 
9 » 
8 Memur 
9 » 

11 Dağıtıcı 

600 
300 
300 
250 
•200 
400 
350 
300 
250 
200 
300 
350 
300 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

500 
600 
350 
400 
400 
500 
250 
300 
250 
200 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

450 
450 
450 
400 
250 
600 
400 
300 
950 
500 
800 
600 
450 
400 
450 
400 
300 

( a SaÇBffl:: 7 ) 



a 

u. 
12 
13 
11 
11 

3 

Memuriyetin nev'i 

Başlı ad eme 
» 

Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 
Daktilo (Y. Dil Bilir) 

Aded 

* 1 
10 
5 
1 
1 
1 

— 38 .— 
Ücret 

300 
250 
200 
300 
300 
950 

G. 

6 
6 
G 
7 

12 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı Fakültesi 

Memur 
Daktilo 
Laborant 

» 
Hademe 

E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
15 Tıp Fakültesi 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal B.» 

(S. S a ™ : 7) 
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L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

1 Profesör (öğretim üyeleri) 1 
3 » » 2 
4 » > . 2 
5 » » 1 
5 Doçent » 4 
6 » » 5 
7 » » 7 
8 » » 5 
7 Asistan (öğretim Yardımcıları 10 
8 » » 11 

10 1. Mümeyyiz 1 
11 2. > 1 
10 Hesap Memuru 1 
10 Atıabar Memuru 1 

Fen Fakültesi 

2 Profesör (öğretim Üyeleri; 
3 » » 
4 » » 
5 » » 
6 Doçent » 
7 » » 

3 
5 
4 
1 
4 

8 » » 7 
7 Asistan (öğretim Yardımcıları) 2 
8 » ' » ' 7 
9 » » 10 

10 » » 4 
8 Kültüphane Memuru 1 
9 » > 1 

11 2. Mümeyyiz 1 
10 Amibar Memuru 1 
10 Hesap Memuru 1 

Hukuk Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 

Doçent 

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 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 
1 250 

.1 100 
1 100 

950 

D. Memuriyetin nev'i 

7 Doçent » 
8 . « » 
7 Asistan (Öğretim Yardım

cıları) 
8 Asistan (öğretim Yardım

cıları) * 
9 Asistan- (Öğretim Yardım

cıları) 
6 Asistan (Öğretim Yardım

cıları) 
10 Okutman (Öğretim Yardım

cıları) 
8 Okutman (öğretim Yardım

cıları 
6 Kütüphaneci 
8 Memur 

Âded Aylık 

Tıp Fakültesi 

Profesör ^öğretim Üyeleri) 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

ı 

i) 

7 
8 >> 
7 Asistan (öğretim yardımcılara 
8 
9 
fü 
4 
o 
6 
7 
8 
6 
10 
7 
8 
11 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Eczacı 
Karantinacı 
Kütüphaneci 

> 
Memur 

3 
4 
3 
4 
5 
8 
2 
13 
20 
18 
12 
5 
8 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 

800 
700 

800 

700 

600 

500 

800 

950 
700 
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 

( S* Sayın .: 7) 



D. 

10 
10 
12 
11 

8 
10 
11 

Memuriyetin ııev'i 

1. Mümeyyiz 
Klinik hemşiresi 

» » 
» » 

Ebe 
» 
» 

Aded 

1 
5 
5 

18 
1 
2 
2 

— s 
Ücret 

x 500 
500 
400 
450 
700 
500 
450 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve sosyal Araştırma 

9 
7 
8 

11 
4 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 

4 

5 

8 
9 

11 
10 
12 

1 
4 
5 

Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 

Eczacı 
"Başhemşire 
Hemşire 
Hemşire 
Uzman 
Asistan (öğretmen Yardım
cıları 

_ • ; 

Fetfen'îier Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» » » 
» » » 
» » » 

Doçent » » 
» » » 
» » » 

Asistan (öğretim Yardımcı
ları) 
Uzman (öğretim Yardımcı
ları) 
Uzman (öğretim Yardımcı
ları) 

Kütüphaneci 
» 

2 nci Mümeyyiz 
Hesap Memuru 
idare Memuru 

Ziraat Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» > > 

> » » 

1 
1 
3 
4 
1 

1 

1 ı 
1 
3 
3 
4 

13 
6 

2 

1 

2 
1 
2 
2 
1 
1 

9 
7 

600 
800 
700 
450 

1 250. 

500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

800 

1 250 

1 100 
700 
600 
450 
500 
400 

2 000 
1 250 
1 100 

AJ — 

D. 

5 
6 
7 
8 

7 

8 

9 

10 

5 

8 

6 
8 
9 

1.0 
5 
6 

11 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

ıa 

Memuriyetin nev'i A 

Doçent 
» 
» 

» 

Asistan 
lan) 
Asistan 
lan 

Asistan 
lan) 

Asistan 
lan) 

» » 
» » 
» » 

» » 

(öğretim Yardımcı-

(öğretim Yardımcı-

(öğretim Yardımcı-

(öğretim Yardmıcı-

Okutman (öğretim Yardım
cıları) 

Okutman (öğretim Yardım
cıları) • 
Kütüphane Müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Hesap Memuru 
Uzman 

» 
Mümeyyiz 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
> ' 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

İlahiyat Fakültesi 

(öğretim üyeleri) 
» » 
» » 

» » 

» » 
> » 
» » 
,» » 

[öğretim yardımcıları) 
» » 
» » 
» » 

ded 

2 
7 

11 

5 

8 

6 

6 

3 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
5 
3 

4 
4 
5 
4 

Ücret 

1 100 
950 
800 

700 

800 

700 

600 

500 

1 100 

700 
950 
700 
600 
500 

1 100 
950 
450 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

1 100 
950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

(S. Sayısı ••*) 



D. 

6 
7 

10 
11 
9 

2 
3 
4 
6 
8 

1 

2 
3 
4 
5 

Memuriyetin nev'i 

Okutman » » 
» » » 

1 nci Mümeyyiz 
2 nei » 
Kütüphaneci 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 

Siyasal Bilgüer Fakültesi 

Profesör (öğretim üyeleri) 
» » » 
» » » 

Doçent » » 
» » » 

Eczacılık Fakültesi 

Profesör (öğretim üyesi) 

» » » 
» » » 
/ 

» » » 
» » » 

1 
2 
3 
2 
7 

2 

2 
3 
4 
5 

— 41 -
Aylık 

950 
800 
500 
450 
600 

1 750 
1 500 
1 250 

950 
700 

2 000 

-1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

1 P 

5 
6 
7 
8 
7 

8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 

6 
8 
7 
9 
9 

10 
5 

Memuriyetin nev'i 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
cilan) 

» 

» 
Uzman 

» 
Okutman 

» 

Kitaplık 

» 
» 
» 
» 

(öğretim 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
yardım-

» 

» 
» 
» 
» 
» 

Memurlar 

Md. 
Kütüphaneci 
İdare Müdürü 
Ambar memuru 
Memur 

» 
Doktor ( 

• 
Mütehassıs ) 

Aded 

3 
3 
5 
5 

5 

7 
8 

10 
3 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

1 100 
950 
800 
700 

800 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 

950 
700 
800 
600 
600 
500 

1 100 

( S. Sayısı: 7 ) 
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B - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipleri için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. ' 

Fasıl 223 —- Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 

Askerlik dersi, konferans ücretleriyle dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu fasıl
dan ödenir 

Fasıl 224 — Eczacı Fakültesi her çeşit masrafları 
Konferans ücretleri, büro, döşeme, demirbaş, öteberi aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defter, 

posta, telgraf, telefon, giyecekler, geçici görev yolluğu, Ecn. Mem. Yol. Ecn. Uz. Yd. Yur. Araş., 
tedavi, öğ. îlg. her Ç. Mas. yayın, staj, muhtaç talebeye yapılacak yardım. Ve onarım masrafları 
ile diğer her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 —* Harcırahlar 
Madde 42-49 — Ecnebi memleketler harcırahı 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin öğretim âzalarının harcırah ve diğer masrafları münhasıran bu tertipten ödenir. 

Madde 72-79 — Yurt içi araştırma, inceleme, harcırah ve masrafları 
Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcı

larına 6245 sayılı Kanuna göre ödenecek harcırahlariyle aynı maksatla toplu halde seyahat edecek 
öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarla ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vası
talarla bu vasıta ücreti ile Fakülteler Yönetim Kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hiz
metliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek seyahat yev
miyeleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkemelere ve îcra daireleriyle, Şûrayı Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek 

hare, resim, vergi her türlü masraflar, hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için ve karşı 
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla üzerine sonuç
lanan dâvalarda ilân vg diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve mukavelele-
riyle tutulacak avukatlara verilecek ücret de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar 
Enstitü, klinik ve lâboratuvarlarm fennî alet, levazım, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü 

malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, onarma, tecrübe hayvanları yemi, bakım 
ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onar
ma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehir
lere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna • göre tahakkuk edecek 
harcırahları, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazım, teferruatı, nakil, mon
taj ve onarma masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim 
ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâboralnvar, ateİye, tatbikat bahçelerinde yevmiye ile çalıştı
rılacak (muvakkaten) işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 
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 ücretleriyle iş icabı 
lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satın-
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alınacak Öğretimi ilgilendiren malzemenin gümrük resmi, nakliye, ardiye, komüsyon ücreti gibi 
masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, heykel, gezilerde lâboratuvar malzemesini koymak üzere 
satınalmacak çanta, tablo, vitrin gibi sair masraflar ve öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşriyat 
bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11 — Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi

lendiren masrafları ile yatak bedeli ve her çeşit masrafları 
\420 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılır. 

Madde 12 — Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi 
masrafları 

hastanelerde doyurulacakların yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe olunacak çeşitli 
personelin yiyecek bedelleriyle bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri ve 
hastabakıcıların her türlü giyecek masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 13 — Tıp Fakültesi Hastanesinin umumi masraflan 
îşçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar, 

makina ve aletler, taşıma ve montaj masrafları, küçük onarmalar, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme öğ
retim malzemesi ve yönetim masrafları, hastaneye ait öteberi, kırtasiye, su, görevlerinden ötürü 
şehir içinde dolaşacakların zaruri masraflan, fakir hastaların yol ve ölenlerin her türlü cenaze 
masraflan, akıl hastası olarak taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere 
nakli masrafları ile bunlara ilişkin ufak tesis ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün masraflan 
bu tertipten ödenir. Hemşirelerin giyecek masraf lan da bu tertipten ödenir. 

Madde 14. — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araştırma Enst. Hst. umumi masraflan 
Bu faslın 13 ncü maddesindeki 'formül bu ma İde için de aynen uygulanır, elektrik, havagazı, 

odun, kömür ve bunlara ilişkin masraflar da bu tertipten ödenir. Hemşirelerin giyecek masrafları 
da bu tertipten ödenir. 

Madde 15 — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araş. Enstitüsünde doyurulacakların yiyeoek bedeli ve Hast 
Perso. umumi masrafları 

Bu faslın 12 nci maddesindeki formül bu ma İde için de aynen uygulanır. 
Çocuk »ağlığı dallannda ihtisas gören (bürsiyer) asistan, doktor ve hemşirelerin iaşe masraf

ları da bu tertipten ödenir. • 

Fasıl 432 — Nebraska ve Ne^ - York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her 
çeşit masraflar 

••» Madde 16 — Veteriner Fakültesi 
Madde 17 — Ziraat Fakültesi 

Yöîielaaieîiğmde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek 
tefcöik stajiyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 433 •— Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 435 — İdari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 436 — Dış münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 437 — İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 438 — Türk İslâm Sanatlan Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 439 — İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları 

Bu enstitülerin büro, posta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendir 
ren vasıta ve malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masrafları, anket, araştır
ma raporları masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı 
kopya ve benzerleri ücretleri, yabancı profesör ve uzmanlarm bu maksat için yapacakları seyahatlerde 
mukavelelerinde yazılı harcırah ve masrafları ve konferans ücretleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 440 — Tiyatro Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 441 — Hitit Araştırmaları Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 442 — Arkeoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
Yönetmeliklerinde yazılı her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 443 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları 
Konferans için getirtilecek Türk ve yabancı profesör ye uzmanların ve Ankara dışından gele

cek Enstitü Genel Kurul üyelerinin yolluk ve her türlü masrafları bu tertipten Ödenir, Bu ensti
tülerin büro, posta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren vasıta ve 
malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masrafları, anket, araştırma raporlan 
masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı, kopya ve ben
zerleri ücretleri ile bilûmum konferans ücretleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 444 — İşletme İktisadi ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit masrafları 
Diğer enstitü masraflarına ait formül bu enstitü için de aynen uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları * 
Madde 21 — Rektörlük çeşitli yayın masrafları 

Madde 22 — Dil ve T. C. Fakültesi yayın masrafları 
Madde 23 — Fen Fakültesi yayın masrafları 

Madde 24 — Hukuk Fakültesi yayın masraftan 
Madde 25 — Tıp Fakültesi yayın masraflan 

Madde 26 — Veteriner Fakültesi yayın masraflan 
Madde 27 — Ziraat Fakültesi yayın masraflan * 

Madde 28 — ilahiyat Fakültesi yayın masraflan' 
Madde 29 — Siyasal Bilgiler Fakültesi yayın masraflan 

öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretiyle diploma, baskı ve yazdırma ücretleri ve test üc
retleri ve test defterinin kayıt ve baskı ücreti, Senato karariyle üye davetiye karttan, klavuz 
yönetmeliklerinin baskı ücretleri bu tertipten Ödenir. 

Fasıl 601 — Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları 
Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebaalı öğrencilerin iaşe ve 

ibateleri karşılığı bu tertipten ödenir. ©|*e|^«-^.-?j •- -- ...... 
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Fasıl 751 — Satmalınacak makina, alet ve malzemeler 

Madde 11 %— Rektörlük 
Yeniden kurulacak matbaa için alınacak makina alet ve bütün malzeme "bedelleriyle nakliye, 

gümrük Tergi ve resimler sigorta, ambalaj ve montaj masrafları, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 •— Taşıt satınalma 
Madde 13 — Fen Fakültesi hizmet arabası için 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıt bedelleri bu tertipten ödenir. 

F. M. Tahsisatın nevi 

203 11 Geçici hizmetliler üc-
15 reti 

E - CETVELİ 

Görevin adı 

Rektörlük 

Yüksek mimar veya mühen
dis (Barem içi) 
Daktilo 

Aded 

2 
1 

Ücret 
Lira K. 

• 

1 750 
500 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 

Tutarı. 
Lira K. 

42 000 
6 000 

Yekûn 48 000 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

204 12 Ecnebi profesör, uzman Profesör 
19 ve okutman ücreti » 

Uzman 

» 
» 

Tıp Fakültesi 
Teknik uzman 
Hastane ayniyat uzmanı 

1 
1 

1 250 
1 250 

.-12 
12 

15 000 
15 000 

Yekûn 30 000 

1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

2 800 
2 600 
2 500 
2 000 
2 000 
1 500 
1 300 
1 250 
1 000 

900 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

33 600 
93 600 
30 000 
72 000 
24 000 
18 000 
46 800 
15 000 
12 000 
10 800 

Yekûn 355 800 
(Prim F.) 144 200 

Yekûn 500 000 
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Tahsis&tm neVi Görevin, adı 

Pm Fakültesi 

Profesör 
» 

Uzman 

Aded 

5 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira K. 

3 000 
2 000 
2 000 
1 300 

950 

Hizmet 
süresi 

Ay 

. 12 
6 
4 

12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

180 000 
12 000 
8 000 

15 600 
11 400 

Tıp Fakültesi 

Profesör 
Anestezi uzmanı 
Uzman (Ortopedi) 
Uzman (Çocuk sağhğı) 

Yekûn 227 000 
(Prim F.) 93 393 

Yekûn 320 393 

Hukuk Fakültesi 

Okutman 3 600 12 
(Prim F.) 

21 600 
12 950-

(Yekûn) 34 550 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

4 000 
3 000 
2 000 
2 500 
2 000 
1 200 
1 000 

750 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

48 000 
36 000 
48 000 
90 000 
24 000 
14 400 
12 000 
9 000 

Yekûn 281 400 
(Prim F.) 145 494 

(Yekûn) 426 894 

Veteriner Fıkültm 

Profesör 1 
-

2 500 12 
(Prim F.) 

30 000 
16 420 

(Yekûn) 46 420 
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F. M. Tahsisatın ner'i Görevin adı 

Ziraat Fakültesi 

Profesör 
Uzman 

Aded 

1 
1 

Ücret 
Lira K. 

2 000 
1 500 

Prin 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
6 

Ye&ûn 
ı farkı 

Tutan 
Lira K. 

24 000 
9 000 . • 

33 000 
18 453 

Yekûn 51 453 

Siyasal Bügüer Fakültesi 

Profesör 
Uzman 
Okutman 

tlâhiyat Fakültesi 

Profesör 
> 

Uzman 
» 

Okutman 
» 

1 
3 
1 
1 
2 
1 

2 500 
2 000 
1 200 
1 000 
1 000 

800 

12 
12 
12 
12 
12 
121 

Yeldin 
Prim farkı 

30 000 
72 000 
14 400 
12 000 
24 000 
9 600 

ıagooo 
91 468 

Yekûn 253 468 

1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 

3 000 
3 000 

900 
700 
600 
500 
300 

6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 
Prim farkı 

Yekûn 

18 000 
18 000 
10 800 
16 800 
36 000 
6 000 
3 600 

108 600 
66 468 

175 068 

»m<* 
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1961 YILI 

Ege Üniversitesi Bütçesi 





Ege Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu mazbatası (1 /9) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar ' 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1393/239 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Ege Üniversi
tesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

Ege Üniversitesi 1961 Malî Yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Mucip sebepleri „ 

1961 yılı bütçesiyle Ege Üniversitesi katma bütçe ile idaresinin dördüncü yılına girecektir. Ev
velki senelerin bütçelerinin tatbikatından alman neticeler ve üniversitenin inkişafı dikkate alınarak 
1961 yılı bütçesi hazırlanmıştır. 1961 yılında daha verimli çalışma programı 'temini gayesiyle bâzı 
bölüm ve maddelerde ilâveler ve değişiklikler yapılmış ve üniversite bütçesinde bu yüzden zaruri 
bir artış meydana gelmiştir. 3960 yılı bütçesine rağmen değişiklik yapılan bölümler ve maddeler 
hakkında aşağıda, bilgi arz edilmiştir. 

B. M. 

201 11 Yapılan zamlar dolayısiyle 42 000 lira fazla teklif edilmiştir : 
12 Tıp Fakültesi enstitü ve klinikleri faaliyetlerinin günden güne artışı sebebiyle bu yıl 

(L) cetvelinden 10 aded asistan kadrosu serbest bırakılmış olup bu kadrolar ile ya
pılan zamlar dolayısiyle 656 400 lira ilâve yapılmıştır. Tafsilât fişte gösterilmiştir. 

13 Ziraat Fakültesinin açık bulunan öğretim üyesi 'kadrolarında 1961 senesinde kulla
nılmayacak olan 4 profesör, 8 doçent kadrosu (L) cetveline iade edilmiş ve karşılığı 
olan 147 600 lira tenzil edilmiştir. Buna karşılık 15 asistan kadrosu (L) cetvelin
den serbest bırakılmış ve bu kadrolar ile yapılan zamlara karşılık 268 400 lira ilâ
ve edilmiştir. 

202 21 Tahsisat (E) cetvelinin (D) cetvelini geçirilmesi ve zamlar dolayısiyle 88 480 lira 
artırılmış ve kadrolarda bâzı değişiklikler yapılmıştır. Tafsilât fişlerdedir : 

22 Klinik ve enstitülerin ihtiyacı olan personel kadroları ile (E) cetvelinin (D) cetve
line nakli ve zamlar dolayısiyle 423 610 lira ilâve yapılmıştır. 
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206 

207 
209 

217 

20 
30 -

11 

12 
14 

11,12, 
13 

23 Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Mtün işlerinin Ziraat Fakültesine «devredilmiş 
olması ve 'kürsülerin çalışmalarının artması, (E) cetvelinden bâzı kadroların (D) 
cetveline alınması dolayışiyle (D) cedveline fişte teferruatı bildirilen kadroların ilâ
vesi ve zamlar dolayışiyle 256 110 lira artırılmıştır. 

203 11 Kadrolar * (D) • cetveline alınmış yalnız 11 aylık ve 1 250 liralık bir kadro bırakılmıştır. 
12 Kadrolar (D) cetveline alınmış yalnız 11 aylık ve 1 250 liralık üç kadro bırakılmıştır. 
13 Kadrolar (D) cetveline alınmış yalnız 11 aylık ve 1 250 liralık bir kadro bırakılmıştır. 

204 12 1961 yılında Tıp ve Ziraat Fakültesinin ihtiyacı bulunduğu profesör ve mütehassıs
ların 'memleket dâhilinde temini mümkün olamadığından dış memleketlerden temini 
icaibetme'ktedir. Lüzumlu profesörleri getirebilmek ve primlerini de maaşlarına zam 
yapmak için Tıp Fakültesi bütçesine 70 000, Ziraat Fakültesi bütçesine 52 500 li
ra ilâvesi zaruri görülmüştür. 

206 10 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak.çocuk zamları üniversite kadrolarının art
ması dolayışiyle 5 000 lira fazla»iyle teklif edilmiştir. 
Yukarda arz edilen sebepler dolayışiyle doğum yardımı da 2 500 Mra artırılmıştır. 

.Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kaibul edilmiştir. 
Maaş ve ücret kadrolarındaiki değişiklik ve yapılan zamlar dolayışiyle 91 130 lira fazla 
olarak teklif •edilmiştir. 
İlâve kadro ve zamlar dolayışiyle 21 832 lira fazla olarak teklif edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. , 

Teşkilât kanunu gereğince aynen kabul edilmiştir. 
218 1961 yılında veznedara verilmesi kararlaştırılan % 20 kasa tazminatı için 750 lira ko

nulmuştur'. 
219 4936 ve 115 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı (L) cetvelinde ya

pılan değişiklik dolayışiyle : 
12 115 sayılı Kanun gereğince Tıp Fakültesine 610 988 lira ilâve yapılmıştır. 
13 Ziraat Fakültesi bütçesine 360 800 lira ilâve yapılmıştır. 

223 12 Ayhıen kabul edilmiştir. 
13 Aynen kabul (edilmiştir. 

301 1960 bütçesi tahsisatı ihtiyacı karşılayamadığından yönBÜan masraflarına 20 000 lira 
ilâve •edilmiştir. 

301 11 Aynen kabul edilmiştir. 
12 Aynen kabul edilmiştir. 
13 Ayiıeiı kabul edilmiştir. 
21 Aynen kabul edilmiştir. 
22 Aynen kabul edilmiştir. 
23 Aynen kabul edilmiştir. ' 
31 Aynen 'kabul edilmiştir. 
33 Aynen kaibul -edilmiştir. 
41 5 000 lira ilâve edilmiştir, 
42 Aynen kabul edilmiştir. 
43 Aynen kabul edilmiştir. < 
50 15 000 lira ilâve edilmiştir. * 
55 Aynen kabul edilmiştir. 
56 Aynen kabul'edilmiştir. 

, 57 Aynen kabul edilmiştir. 
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303 

304 

305 
306 

307 

308 
309 

403 
407 
416 
417 
420 

421 
422 
423 
424 

425 

426 
427 

11 
12 
13 
11 
12 
13 
20 

10 
*20 
40 

41 
42 
50 
70 

11 
12 
13 
30 

40 

11 
12 
13 
14 
10 
16 
17 

11 
12 

Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynetl, kabul edilmiştir. 
AyîiM labul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi posta ve telgraf masraflarına 500 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
1960 yılında santral temin edilemediğinden 1961 senesinde Tıp Fakültesi için bir san
tral almak ve tesisatını yaptırmak için bu fasıl 140 000 lira olarak bırakılmıştır. 
Yeni binaların yapılması dolayısiyle 23 000 lira noksaniyle kabul edilmiştir. 
Giyecekler faslı 1960 bütçesinde ihtiyacı karşılıyamamış olduğundan artan kadrolar da 
dikkate alınarak 11 750 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Rektörlükten dış memlekete tetkikat için yapılacak seyahate karşılık 5 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Yeni alınan otomobiller dolayısiyle 3 000 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Yeni alman 2 ambulans, 1 servis arabası ve 1 otobüs dolayısiyle bu fasla 4 500 lira ilâve 
ledilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
istimlâk mahkemelerinin sona ermesi dolayısiyle 35 000 lira teazil edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
İstimlâk azalması dolayısiyle 64 000 lira aoksaaiyle kajbul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
158 600 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
2.5 000 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul e^ilmiş^ir. 
Aynen kabul edilmiştir, 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
316 820 lira ilâve edilmiştir. 
Avnen kabul edilmiştir. 
Üniversite matbaasının her çeşit masrafları faslına, matbaaya bir baskı ve bir cilt ma-
kinası alınabilmesi1 için, 30 000 lira ilâve yapılmıştır. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 

(&â«09fL$.£) 
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Fakültelerin ve Sekreterliğin ihtiyacını karşılamak üzere 5 000 lira zam yapılmıştır. 
1 000 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
4 000 lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. , 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kalbul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir! 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kalbul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Talebe adedinin artması ve halen Kızılaydan da yardım alınmaması sebebiyle 5 000 
lira ilâve edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk edilmiş olan arazinin mahkemede bulunan ve 1961 senesinde sona erecek 
olan dâvaların fiyat farklarını karşılamak üzere 630 000 lira ve Ziraat Fakültesine 
lüzumlu çiftlik satınalınması için 3 000 000 lira ki ihtiyaç ceman 3 630 000 lirayı 
bulduğundan 2 063 7^9 lira ilâve edilmiştir. 

741 Aynen kabul edilmiştir. > . 
743 11,12, 

13 Döner sermaye için tahsisat ayrılmamıştır. 
751 Tesis edilecek şaraphane, süthane için mubayaa edilecek âletler ile Ziraat Vekâleti 

tarafından devredilecek 382 000 lira değerindeki aletlerin bedellerini ödemek üzere 
382 000 lira ilâve edilmiş ve tahsisıt 550 000 liraya çıkarılmıştır. 

752 1960 bütçesinden ithaline teşebbüs edilen otobüsün Gümrük Eesmi ve diğer masrafla
rını karşılamak üzere 50 000 lira konmuştur. 

(S. Salısı: 8) 
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" Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 18.2.1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/9 
Karar No : 7 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1961 bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Kurucu Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın "24.1.1961 tarihli ve 71-1393/239 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun tasarısı Millî Eğitim Bakan vekili, Üniversite Rektör ve dekanları ve Maliye Bakanlığı mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçesini komisyonumuz adına inceliyen raportörümüzün verdiği iza
hat dinlendikten ve üniversitenin faaliyet sahasına giren konular üzerinde sorulan sualler Hükümet 
mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine geçil
miştir. 

Üniversitenin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
3 126 420 lira fazlasiyle 19 031 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
2 185 789 lira fazlasiyle 5 030 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde rakamlarda görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının 
gerekçesinde her bölüm ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda 309 ncu taşıt masrafları bölümünün 30 ncu 
taşıt onarma masrafları maddesine 7 500, 451 nci yayın masrafları bölümünün 12 ve 13 neü mad
delerine ceman 70 000, yeniden açılan 653 neü bölüm memur ve müstahdemlerin yemek paralarına 
yardım olarak 30 000 liranın ilâvesi uygun görülerek bu suretle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
19 138 500 ve yatırım kısmında ise 741 nci yapı işleri ve esaslı onarmalar bölümüne 200 000 ve 752 
nci taşıt satmalma bölümüne 135 000 liranın ilâvesi lüzumu komisyonumuzca da uygun görülmüş ol
makla (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 5 365 000 ljra olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesinin 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
5 312 209 lira fazlasiyle 24 061 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş olup bu gelir, 
21 415 999 lirası umumi bütçeden verilecek tahsisattan ve mütebakisi üniversitenin çeşitli gelirin
den tahassui etmektedir 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde yapılan zamlar miktarı yekûnu 442 500 liranın karşılığı ola
rak (B) işaretli cetvelin 5 nci eski yıllardan devredilen nakit bölümüne ilâvesi suretiyle mezkûr cet
vel yekûnu da 24 503 500 lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci ve ikinci maddeleri, metinlerdeki rakamlar değiştirilmek suretiyle ve mütaakıp 
maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir 

Ege Üniversitesi 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Kurucu 
Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Başkanvekili 
Doğan Avni 

Üye 
Ersu Vehbi 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
özgür Selâhattin 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Ferid Melen 

Üye 
özkol Mazhar 

Sekreter 
Baser Adnan 

Üye 
. Kaplan Kadri 

Üye 
Oğuz Ahmet 

Üye 
Zamangil Cahit 

( a Sayısı: 8) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇfE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı Ege Üniversitesi 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
19 031 000 lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzeri 
5 030 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe. 
yılı masraflarına karşılık olari varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 24 061000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1961 büt
çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılıada 
da devam olunur. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . % . 
1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 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 Teşriî Organa sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayiîi 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gÖ^ı^enrer 
1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlar! M ı A İ M '' 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan 
ödenir. • 

1958 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 noü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleıintteh veya 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
19 138 500 lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 365 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE Û: — Ege Üniversitesi 1961 bütçe 
yıli masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cötverae fösterild^i Üzere 24 503 500 
lira olarak tatmin edilmiştir. 

MADDÎ3 3. — Ayniyle kaıbul ediİmûş'tir. 

MA©©İ3 4. ~ Ayniyle feiıbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

•*— ^y«%le %abttl e ^ m i p r . 

8) 
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3 - 6 neı kısım fasılları bakiyelerinden eski yıl
lar borçları faslına Maliye Bakanlığınca akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye , ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alcmkuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Fe1}z_ioğlu 

Ticaret Bakanı Sa 
M. Baydur 

(Mm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakam 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
•§. Kocatopçu 

İmar vo İskân Bakanı 
F. Yavuz 

Devlet Bakanı 
/ / . Mumcuoğlu 
Adalet Bakam 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. t. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gakdoğan 
ve So. Y. Bakam 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

0. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtalalıç 
Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

B. Ko. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 8) 
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A/ l - CETVELİ 

1960 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi * Lira 

tkinçi kısım -Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

202 200 
2 761 800 
1 593 000 

1 

4 557 001 

493 200 
1 531 200 

958 200 

2 982 600 

34 200 
141 000 
165 000 

340 200 

1 
180 000 
247 500 

427 501 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

244 200 
3 418 200 
1 861 400 

2 201 

5 526 001 

581 680 
1 954 810 
1 214 310 

3 750 800 

13 750 
41 250 
13 750 

68 750 

1 
250 000 
300 000 

550 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

> 

244 200 
3 418 200 
1 861 400 

2 201, 

5 526 001 

581 680 
1 954 810 
1 214 310 

3 750 800 

13 750 
41 250 
13 750 

68 750 

1 
250 000 
300 000 

550 001 

I I -• Başka 'haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 25 000 30 000 30 000 

( S. Sayısı: 8) 
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B. M. 
20 
30 

207 

209 

11 

217 

218 
219 

221 
223 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Boğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle yüzde yüz artış 

5 000 
4 000 

34 000 

7 500 
4 000 

41 500 

4 500 4 500 

7 500 
4 000 

41 500 

4 500 

12 
13 
14 
15 

11 
12 
13 

12 
13 

12 

farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Kasa tazminatı 

4936,115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim maaşları 
Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
giderleri 
Tıp Fakültesi 

490 070 
75 396 

1 
15 000 

1 

580 468 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

0 

327 412 
169 600 

497 012 

1 

25 000 

581 200 
97 228 

1 
15 000 

1 

693 430 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

750 

938 400 
530 400 

1 468 800 

1 

25 000 

581 200 
97 228 

1 
15 000 

.< 1 

693 430 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

750 

938 400 
530 400 

1 468 800 

1 

25 000 
( S. Sayısı: 8 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

13 Ziraat Fakültesi 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 60 000 50 000 50 000 

İkinci kısım toplamı • 9 550 468 12 231 718 12 231 718 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
11 
12 
13 
21 
22 
23 
31 
32 
33 
41 
42 
43 

50 
55 
56 
57 

11 
12 
13 

Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
Rektörlük demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş 
Ziraat Fakültesi demirbaş 
Rektörlük öteberi giderleri 
Tıp Fakültesi öteberi giderleri 
Ziraat Fakültesi öteberi gi
derleri 
Aydınlatma 
Rektörlük ısıtma 
Tıp Fakültesi ısıtma 
Ziraat Fakültesi ısıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi, 
Ziraat Fakültesi 

. Bölüm toplamı 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 

20 000 
7 500 

7 500 
60 000 
15 000 
50 000 
40 000 

241f000 

2 000 
3 000 
3 000 

8 000 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 

25 000 
7 500 

7 500 
75 000 
15 000 
50 000 
40 000 

261 000 

2 000 
3 000 
3 000 

8 000 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 

25 000 
7 500 

7 500 
75 000 
15 000 
50 000 
40 000 

261 000 

2 000 
3 000 
3 000 

8 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

10 Rektörlük posta ve telgraf 
ücret ve giderleri 2 500 2 500 2 500 

(S. Sayısı: 8) 



- 1 3 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücret ve giderleri 1 500 2 000 2 000 

13 Ziraat Fakültesi posta ve 
telgraf ücret ve giderleri 1 500 1 500 1 500 

20 Rektörlük telefon giderleri 158 000 140 000 140 000 

Bölüm toplamı 163 500 146 000 146 000 

305 Kira bedeli 73 000 .50 000 50 000 
306 Giyecekler 20 000 31 750 31 750 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 10 000 10 000 10 000 
20 Muvakkat vazife yolluğu 31 250 31 250 31 250 
40 Rektörlük ecnebi memleketler , 

yolluğu 0 5 000 5 000 
41 Tıp Fakültesi ecnebi memle

ketler yolluğu * 73 641 73 641 73 641 
42 Ziraat Fakültesi ecnebi memle

ketler yolluğu 98 188 98 188 98 188 
50 Yabancı profesör ve uzmanla

rın yolluk ve başka giderleri 15 000 15 000 15 000 
70 Yurt içi inceleme ve araştırma 

yolluk ve giderleri 15 000 15 0Ö0 15 000 

Bölüm toplanı* 243 079 248 079 248 079 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 5 000 5 000 5 000 

309 Taşıt giderleri! 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

giderleri 
12 Tıp Fakültesi taşıtları işletme 

giderleri 
13 Ziraat Fakültesi taşıtları işlet

me giderleri 
30 Taşıtları onarma giderleri 

6 000 

9 000 

16 000 
10 500 

6 000 

12 000 

16 000 
15 000 

6 000 

12 000 

16 000 
22 500 

Bölüm toplamı 41 500 49 000 56 500 

Üçüncü kısım toplamı 795 079 798 829 806 329 

( S. Sayısı: 8) 
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B. 

• 

403 
407 

M. 

30 
40 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - l 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebe! Umumiye 1 
nun 48 nci maddesini 
diren giderler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve ffideı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hüıkümötçe Komisyonca 

istenen kabul eiilen 
Lira Lira 

7 500 7 500 7 500 

Geriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık merkezinin her çeşit 
giderleri 

1 
45 000 

45 001 

3 000 

1 
10 000 

10 001 

3 000 

1 
10 000 

10 001 

3 000 
416 

417 Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri, Tapu Tescil Harcı 
ve diğer müteferrik masrafları 
ile bina, levazım, eşya ve saire 
menkullerin sigorta bedelleri 260 000 196 000 196 000 

420 Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit giderler 

11 Rektörlüğe bağlı Milletlerarası 
İktisadi Münasebetler Ensti-

12 
13 
14 
15 
16 
17 

421 

422 

tüsü her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Bioloji Enstitüsü 
Fizik - Biofizik 
Genel Kimra 
Arkeoloji Enstitüsü 

Bölüm toplamı 

Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit giderleri 
Laborant Okulunun her çeşit 

giderleri 

100 000 
991 400 
991 400 

50 000 
50 000 
50 000 
30 000 

2 262 800 

30 000 

15 000 

100 000 
1 150 000 

991 400 
75 000 
50 000 
50 000 
30 000 

2 446 400 

• 

30 000 

15 000 

100 000 
1 150 000 

991 400 
75 000 
50 000 
50 000 
30 000 

2 446 400 

30 000 

15 000 

( S. Sayısı: 8) 



— 15 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

423 Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
giderleri 25 000 . 25 000 25 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit giderleri 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren giderleri ile yatak bedeli 

425 

426 

427 

451 

12 

11 
12 

13 

21 

22 

23 

ve her çeşit giderleri 
Hastane erde doyurulacakların 
yiyecek bedelleri 

Bölüm toplamı 

Üniversite Matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım giderleri 
Üniversite merkez atelyeleri-
nin her çeşit giderleri 
Yabancı memleketler üniversi
teleriyle yapılacak anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
giderler 
Yayın giderleri 
Rektörlük satmalma ve abone 
Tıp Fakültesi satrnalma ve 
abone 
Ziraat Fakültesi satrnalma ve 
abone 
Rektörlük çeşitli yayın 
giderleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 

Bölüm toplamı 

2 059 330 

290 000 

2 349 330 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

45 000 . 

45 000 

1 000 

40 000 

40 000 

172 500 

2 376 150 

290 000 

2 666 150 

130 000 

60 000 

1 000 

2 500 

45 000 

45 000 

5 000 

40 000 

40 000 

177 500 

2 376 150 

290 000 

2 666 150 

130 000 

60 000 

1 000 

2 500 

80 000 

80 000 

5 000 

40 000 

40 000 

247 500 

( S. Sayısı: 8) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ve 
sair her türlü giderleri 

11 Rektörlük • 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 000 
55 000 
44 400 

4 000 
55 000 
44 400 

4 000 
55 000 
44 400 

453 

% 

459 

476 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 üniversitelerarası birliğe 
katılma payı 

20 Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit giderleri ile 

. bunlara katılacakların yolluk 
ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurs umumi giderleri 

Dördüncü kısım toplaım 

103 400 

3 200 

33 000 

36 200 

5 000 

10 000 

5 485 731 

103 400 

3 200 

33 000 

36 20Ö 

5 000 

10 000 

5 922 151 

103 400 

3 200 

33 000 

36 200 

5 000 

10 000 

5 992 151 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 
505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1000 
1 
1 

1 002 

1 000 
1 
1 

1 002 

1 000 
1 
1 

1002 

(S SayısT: 8) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 

10 Ecnebi memleketlerden gele
cek talebelerin burs ve har
cırahları 20 000 20 000 20 000 

12 Tıp Fakültesi, Yüksek Hem- , 
şire Okulu, Laborant Okulu 27 300 27 300 27 300 

13 Ziraat Fakültesi 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 52 300 52 300 52 300 

602 Talebe teşekküllerin yardım 5 000 5 000 5 000 

603 Talebe kantinlerine yardım 15 000 20 000 20 000 
653 Memur ve müstahdemlerin öğle 

yemekleri için yardım 0 O 30 000 

Altıncı kısım toplamı 72 300 77 300 107 30& 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 9 550 468 12 231 718 12 231 718 
Üçüncü kısım toplamı 795 079 798 829 806 329 
Dördüncü kısım toplamı 5 485 731 5 922 151 5 992 151 
Beşinci kışım toplamı 1 002 1 002 1 002 
Altıncı-kısım toplamı 72 300 77 300 107 300 

GENEL TOPLAM 15 904 580 19 031 000 19 138 500 
= = = 3 = = * ~ 

(S. Sayısı: 8) 
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A/2 CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük 
yapılar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
95 000 
95 000 

200 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

10 000 
95 000 
95 000 

200 000 

kabul edilen 
Lira 

10 000 
95 000 
95 000 

2 0 0 OOO 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

îstimlâk ye satınalma 
bedelleri 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

Döner sermaye 

Ziraat Fakültesine satınalma-
cak alet ve makinalar 

Taşıt satınalma 

Yatırımlar toplamı 

4 566 211 

600 000 

25 000 

168 000 

285 000 

5 844 211 

3 630 000 

600 000 

0 

550 000 

50 000 

5 030 000 

3 630 000 

800 000 

0 

550 000 

185 000 

5 365 000 

(3. Sayısı 13) 
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B - CETVELİ 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri' tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1. Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 13 864 579 16 385 999 16 050 999 

2 Yatırımlar için verilenler 2 844 211 5 030 000 5 365 000 

Bölüm toplamı 16 708 700 21 415 999 21 415 999 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 180 000 220 000 220 000 

3 Çeşitli varidat: 
1 Kitap satışından elde edilenler 30 000 50 000 50 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe 

ücretleri 
3 Diğer çeşitli varidat ridat 

Bölüm toplamı 

30 000 
50 000 

110 000 

50 000 
75 000 

175 000 

50 000 
75 000 

175 000 

4 Bağışlar 1 1 1 
5 Eski yıllardaıv devredilen nakit 1 750.000 2 250 000 2 692 500 

GENEL TOPLAM 18 748 791 24 061 000 24 503 500 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 13. VI. 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla mu
addel 54 neü maddesi 

( S. Sayısı: 8 ) 



G. 

1 
4, 
5 
7 
7 
1 

7 
4 
6 
9 

10 
6 
7 
6 

10 
8 

12 
10 
7 

7 
7 

5 
8 
8 
7 

11 

1 
3 
5 
4 
3 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i A< 

Ege Üniversitesi Rektörlü| 

Sekreter (iki yabancı dil bilir) 
Hukuk Müşaviri ve Avukat 
Memur 

» 
Evrak ve Dosya Memuru 
Daktilo (îki yabancı dil bilir) 

W 

Teknisiyen 
•» 

Usta 
Dağıtıcı 
Şoför 

» 
Bahçivan 
Bahçivan 
Başhademe 
Hademe 
Gece Bekçisi • 
Kaloriferci 

Muhasebe Müdürlüğü 

Memur 
Daktilo 

Sağlık Merkezi 

Hemşire. (Gezici) 

Laborant (Röntgenci) 
Daktilo 
Hademe 

Matbaa 

Şef teknisiyen (Matbaa Âmiri) 
Baş makinist 
Makinist 
Dizme makinal'arı bakım uzmanı 
Başmürettip 
Mürettip ve operatör 

•» > 
» > 

— 2 0 -
D - OETVELÎ 

led 

ü 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

1 250 
800 
700 
500 
500 

1 250 
600 
500 
800 
600 
400 
350 
600 
500 
600 
350 
300 
250 
350 
500 

500 
500 

700 
450 
450 
500 
300 

1 250 
950 
700 
800 
950 
600 
500 
450 

G. 

4 
7 
9 
8 

1 
2 
3 
4 

1 
' 2 

5 
9 
6 
6 
7 

1 
2 
3 
5 

1 
3 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
8 
9 

1 

fim : 

Memuriyetin nev'i 

Başmücellit 
Mücellift 

Aded 

1 
1 

Mücellit ve mürettip yardımcısı 2 
» » » 

Cam ve Kimya Atelyesi 

Mütehassıs 
Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

» 

Teknik ve Fizik Atelyesi 

Mütehassıs 
Teknisiyeni 

» yardımcısı) 
Elektrikçi 
Marangoz 

» 

Milletlerarası İktisadi Müna
sebetler Enstitüsü 

Uzman 
Uzman 
Yabancı dil bilir daktilo 

» » » 

Tıp Fakültesi 

Yabancı dil öğretmeni 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Başhademe 
Hademe 

Santral memuru 
» » 

Enstitü ve 'klinikler' 

Teknisiyen (Üniversite me
zunu) 

8) 

2 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

2 

Ücrot 

800 
500 
400 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 

1-250 
1 100 

700 
400 
600 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
700 

1 250 
950 
•600 
500 
450 
300 
250 
200 
450 
400 

1 250 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

5 
5 

11 
16 
8 

10 
22 
33 

b) Öğretim Üyesi Yardımcısı 

Asistan 
» 
» 
» 

12 
13 
17 
10 

L - CETVELİ 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

£ 

1 
2 
3 
4 
•3 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

% Memuriyetin nev'i 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
2 
4 

15 
4 
6 

11 
13 

b) öğretim Üyesi Yardımcıları 

Asistan 
» 

5 
5 

Ücret 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 

(S. Sayısı: 8) 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı bulunan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelin
deki formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 204 — Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçede karşılığı bulu

nan diğer masrafları bu fasıldan ödenir. 

îFâsıl 218 — Kasa tazminatı 
Bu tertipten muhasebe müdürü veznedarı ile yokluklarında yerifoine vekâlet edecek -vekillerine % 

20 nispetinde ödenir. * 

Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırahlariyle ücret ve 
başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, 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 konferans ücretlerinden 
başka afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin,baskı ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğ
rencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları gezilere refakat edecek mihmandarların yolluk, yevmiye 
ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu kurslar için yapılacak bilûmum 
masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre staj için gönderilenler haricinde, 

muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle ecnebi memleketlere gönderilenlerin harcırahları 
bu tertipten ödenir. 

Madde 70 — Yurt içi inceleme ve araştırma harcırah ve masrafları 
Yurt içi araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcı

larına 6245 sayılı Harcırph Kanununa göre ödenecek harcırahlar ile aynı maksatla toplu halde seya
hat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tari
feli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile fakülte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hiz
metliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek yevmiyelerle 
masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmedi, Plâka Resmi, mevcudolduğu takdirde rad

yo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri temizlik malzemesi ve yedekleri, her çeşit 
onarmaları. 

Fasıl 416 — Sağlık merkezleri her çeşit masrafları ' 
Sağlık merkezinin her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer müteferrik masrafları 
ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 

Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş
yalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, ver
gi resim ve türlü harç ve diğer, masrafları bu tertipten ödenir. 

(& Sayısi î8) 
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Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit masraflar 

Madde 11 - 12 - 13 - 14 
Enstitü lâboratuvar ve okulların fennî alet ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü mal

zemeler, öğretim ve araştırma ile ilgili her türlü materyalin alımı, yapımı, onarımı, tecrübe hay
vanları satmalmması, üretilmesi, yemi, bakımı, masrafları ve bunun için gerekli tesis ve malze
me masrafları, alet ye cihazların taşıma, montaj ve onarımı masrafları, tatbikat ve inceleme için 
şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleri ve yar
dımcıları ile yurt içinden ve dışından bu maksatla getirtileceklerin 6245 sayılı Kanuna göre tahak
kuk edecek harcırahları, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunjarm bütün levazım ve teferruatı, nakil, 
montaj ve onarım masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim 
ve araştırmayı ilgilendiren işleriride, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakka
ten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya 
kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair levazım, ilân ücretleri, ilmî, fennî kurumların öğ
retim ve araştırma ile ilgili alet ve cihazlarının havagazı, elektrik ücretleri, iş, icabı lâboratuvar atelye 
ve tatbikat bahçelerinde giyilmesi mecburi olan melbusata ait masraflar, öğretimle ilgili malzeme
nin Gümrük Eesmi, nakliye, ardiye ve komisyon ücreti, öğretim ile ilgili kitap, resim, hey
kel, tablo, maket, vitrin, dolap ve benzeri sair masraflar, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421— Yüksek Hemşire Okulunun her çeşit masrafları 
Fasıl 422 — Laborant okulunun her çeşit masrafları 

Okulların demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesinin satmalmması ve ona
rılması, posta, telgraf ve telefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür, satınalma ve abone 
bedelleri, telif ye tercüme hakları, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili diğer her türlü masraf
ları, öğretimi ilgilendiren malzeme ve cihazların satmalmması, tamir ve tadilleriyle her çeşit iş
letme masrafları, okullarca muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırah
ları, lâboratuvarlarda muvakkaten çalıştırılacak işçilerin bu formülde yazılı r öğretimi ilgilendi
ren masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 423 — Ziraat Fakültesi tecrübe istasyonlarında, gösteri tarlalarında ve işletmelerinde yapıla
cak araştırma ve incelemelerin gerektirdiği her türlü masraflar 

Kırtasiye, demirbaş, mefruşat, öteberi, aydınlatma, işletme masrafları, basılı kâğıt ve defterler, 
işçi, usta, çoban, seyis gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen seyislerin harcırah
ları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, her türlü makinalarm işlotme ve bakım 
masrafları, 

Tarla ziraati, bağ, ba)ıçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, balıkhane ve her türlü imalâthane 
masrafları, bu işleri denetlemek için gönderilecek asistan doçent veya profesörlerin yolluk ve za
ruri masrafları. 

Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit masrafları. 
Madde 11, 12 

420 nci faslın 12 nci maddesinde yazılı masraflar bu tertipten ödenir. 
Hastanelere alınacak hastaların yatak ve iaşe bedelleri hastanelerde görevli olup iaşe olunacak 

çeşitli personelin yiyecek bedelleri ve bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri, 
işçi gündelikleri, hastaneler talimatnamesi gereğince hasta besleme ve giyecekleri, fennî kurumlar 
makina ve aletler, taşıma ve montaj masrafları, küçük onarmalar, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme, öğre
tim malzemesi, işletme ve öğretim masrafları hastanelere ait öteberi, kırtasiye, su, elektrik, hava
gazı, kömür, odun ve bunlarla ilgili her çeşit nakil ve taşıma masrafları, görevleri icabı şehir dâ
hilinde vazife ile dolaşacakların zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, öğretim için 

(S. Sayısı: 8) 
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satmalınacak kadavra bedelleri ve bunların nakil masrafları, taburcu edilen akıl hastalarının yerle
rine gönderilmeleri veya bu hastalardan diğer hastanelere gönderilenlerin nakil masrafları ile bun
lara ilişkin küçük tesis ve onarmalar ve hastanelerin diğer bütün masrafları, hastane kliniklerin
de öğrencilerin bilgilerini artırmak maksadiyle hastanelere kabul olunan hastalara lüzumlu meibu-
sat ile yatak, karyola, komidin ve hasta ile ilgili sair malzeme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 425 — Üniversite Matbaasının her çeşit masrafları 
Matbaa için satmalınacak demirbaş eşya ile işletme ve bakım masrafları, matbaaya yeniden alı

nacak makina alet ve yedek parçaları ile matbaaya taallûk eden her türlü masraflar, çalıştırılacak 
işçi gündelikleri bu tertipten ödenir. : 

Fasıl 426 — Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit masrafları 
420 nci faslın 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerine ait formül bunlar için de aynen uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin müşterek kısmında gösterilen 451 nci faslına ait for

mül bunun için de uygulanır. •' . 
öğrenci seçme imtihanı kâğıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tespit edile

cek ücretler, İcra Vekilleri Heyetince verilecek karar üzerine; bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10, 20 

Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariyle bu 
maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedelleri, 
telif ve tercüme hakları, kilise ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak davet, zi
yafet ve geziler gibi temsili mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
iler 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 gi
yim eşyası, top, atma ve atlama sporlarında kullanılan spor vasıtaları gibi her türlü spor jnalzemesi, 
madalya, kupa, şild, bayrak, filâma ve benzeri mükâfatların alınması bütün malzeme ve tesis* 
lerin muhafazası, spor temas ve hareketleri için geçici müddetlerlo kiralanacak stad, saha, veya 
spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri oyuncuların ferdî kabiliyetine ve takım oyunu 
bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri. 

Fasıl 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve r verilecek burslar 
Madde 10 — Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve harcırahları 

Devam ve sair şartları yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle rektörlükçe yabancı öğren
ciler© verilecek burslar ile bunlara ait her türlü masraflar ve yol paraları bu maddeden ödenir. 

Madde 12,13 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile 

sağlık durumları fakültelerce tesbit edilecek hasta talebeler tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve zaruri 
masrafları bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı: 8.) 
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Fasıl 002 — Talebe teşekküllerine yardim 

Bu tertipteki tahsisat yönetim kurulunun teslit edeceği esaslar dairesinde sâri edilir. 

Fasıl 603 — İTalebe kantinlerine yardım 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapıla

cak her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin şekil 
ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatname halinde belirtilir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Madde 11,12,13 

30 bin liraya kaçla* \w$; v% tesisat onarımı ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak is
timlâk bedelleri, yukardaki miktar dâhilinde bina satmalınması yukardaki masraflarla yapılacak 
etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 731 — İstimlâk ve satınalma bedelleri 
1957 yılı sonuna kadar Maarif Vekaleti bütçesinin 774 ncü faslından Ege Üniversitesi için istim

lâk edilip karşılığı ödenememiş olan istimlâk bedelleri de bu tertipten ödenir-. 

Fasıl 751 — Ziraat Fakültesine alınacak alet ve malzemeler 
Ziraat Fakültesinin Atelye, Lâboratuvar ve Çiftliği için tedrisat ve tatbikata lüzumlu alet ve ma-

kınalar ve Tarım Bakanlığı Zirai Araştırma Enstitüsünden devren satınalınaeak alet, laakina ve canlı 
ve cansız demirbaşlar bu, tertipten Menir. 

(& Sayıaı: 8) 
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GEREKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1961 malî yılı bütçesi (A/l) yatırımlar dışında 'kalan mas
raflar için 30 218 000 lira ve (A/2) yatırım mas raf lan için de 757 782 000 lira olmak üzere 
788 000 000 lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve madde itibariyle hizalarında arz edilmiştir. 

F. M. ^ _ _ _' 

. - ' "i : 
201 11 Merkez memurları maaşı : 

5539, 6387 sayılı kannulann 7244 sayılı Kanunla aldığı şeMe göre [kanuni kadro 
tutan- 2 772 000 
1960 «L» cetveli 740 400 

2 031 600 
1961 yılında yeniden (L) cetveline alınan 696 400 

' 1 435 200 
»Sivil savunma hakkındaki 107 sayılı Kanunla 2 aded kadro ilâvesi 28 200 
Savunma sekreterlikleri kurulması hakkındaki 108 saylıı Kanunla 7 
aded kadro ilâvesi 103 600 
•' ' 

(».Sayı*:») _ 
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MÜÎ kadro 1 566 000. 
Yapılacak zam. kargılığı 495 000 

2 061 000 

1960 yılında yeniden 8 aded 1100 liralık, 9 aded 950 liralık, 15 aded 800 liralık, 7 aded 
700 liralık, 13 aded 600 liralık, 12 aded 500 liralık, 2 aded 450 liralık, 1 aded 400 liralık, 
ve 1 aded 350 liralık iki ceman 68 aded kadro (L) cetveline alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre, 1 ve 2 üst dereceden aylık alanların farkları tasarrufattan 
sağlanacaktır. 
Vilâyet memurları maaşı : 
5539, 6387 sayılı kanunların 7244 sayılı Kanunla aldığı şekle göre kanuni 
kadro tu tan 5 919 600 
1960 (L) cetveli 2. 655 600 

196.1 de yeniden (L) cetveline alman 

Sâ-v41 savunma hakkındaki 107 sayılı Kanunla 58 aded kadro ilâvesi 

Fiilî kadro 
Yapılacak zam karşılığı 

3 264 000 
499 800 

2 764 200 
617 105 

3 381 305 
800 000 

4 181 305 

1961 yılında yeniden 4 aded 1 250 liralık, 10 aded 950 liralık, 13 aded 700 liralık. 
10 aded 600 liralık, 9 aded 500 liralık, 7 aded 450 liralık, 11 aded 400 liralık ki 64 
aded kadro (L) cetveline alınmıştır. 
4508 sayılı.Kânuna göre 1 ve 2.üst dereceden aylık alanların farkları tasarruftan 
karşılanacaktır. 

Merkez memurları açak maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
Merkez hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı (D) cetveli Aded 513 4 477 800 
106ü de tenzil edilen Aded 112 582 000 

1901 (D) cetveli Aded 401 3 895 800 
Yapılacak zam karşılığı a 500 000 

4 395 800 

1961 yılında 2 aded 600 liralık, 19 aded 500 liralık, 5'3 aded 450 liralık, 13 aded 
400 liralık, 25 aded 350 liralık, ceman 112 aded kadro tasarruf maksadiyle (D) cet
velinden tenzil edilmiştir. ' ; -

( £ . StiVMi:») 



12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı (D) cetveli Aded 1 630 İSİ 935 800 
19161 de tenzil edilen Aded '' 601 3 094 800 

1961 yılı (D) cetveli Aded 1 029 8 841 000 
Yapılacak zam karşılığı 1 475 000 

10 316.000 

1961 yılında 92 aded 500 liralık, 325 aded 450 liralık, 64 aded 400 liralık, 86 aded 350 
liralık, 29 aded 300 liralık, 5 aded 250 liralık kadro tasarruf maksadiyle «D:» cetve
linden tenzil edilmiştir. 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1961 yılı «E» cetveli 34 aded kadro karşılığı 465 600 liradır. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : -
1961 yılı «E» cetveli 106 aded Ika^dro ve tahsisatı 1 140 600 liradır. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
68 aded kadronun «L» cetveline alınması sebebiyle 4 000 lira noksanı ile teklif edil
miştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
64 aded kadronun «L» cetveline alınması sebebiyle 10 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılların fiili ödemeleri göz önünde bulundurularak 3 000 lira noksanı ile teklif 
edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılların fiili ödemeleri göz önünde bulundurularak 3 000 lira noksanı ile teklif 
edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılların fiili ödemeleri göz önünde bulundurularak 1 000 lira noksanı ile te»klif 
edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardnmı : 
Geçen yılların fiili ödemeleri göz önünde bulundurularak 2 000 lira noksanı ile teklif 
edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yılların fiili ödemeleri göz önünde bulundurularak: 1 000 lira noksanı ile teklif 
edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Ecnebi dil imtihanı kazananlara verilecek ikramiyeleri karşılamak üzere teklif edilmiş
tir. 

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) fıkralarına göre ödenmesi icabeden emekli ve giriş kesenekleriylc. 
emekliye tâbi kadrolar tahsisatına göre bilhesap teklif edilmiştir. 

112 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre 
ödenmesi icabeden % 1 leri karşılamak üzere emekliliğe tâbi kadrolar tahsisatına 
göre bilhesap teklif edilmiştir. 

(S. Smw:9) 
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13 Emekli ikramiyesi : 
19^1 yılında '30 yıl ve daha fazla hizmet sürelerini doldurmuş bulunan memurların 
emeklilik isteklerinin yerine getirilmesini temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6511 sayılı Kanunun 9 nen madde
sine göre verilecek sandık yönetim masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 neu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin (C) fıkrasına göre kurumlarınca emekliye ayrılanların 55 ten ieksik olan her yaş 
yılı için ödenecek % 10 l an karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
Temsil tahsisatı : '"„, 
5027 ve 7244 sayılı kanunlara göre, umum müdürlük temsil tahsisatı olup bir se
nelik sarfiyatı karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
7399 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
7399 sayılı Kanun gereğince kıymet muhafızı vo veznedarlara verilmekte olan kasa 
tazminatı olup bilhesap tesbit edilmiştir. 

10 Kırtasiye (merkez) 
G-eçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkata alınmak suretiyle tesbit edil
miştir. 

20 Döşeme : 
Kullanma süresini doldurmuş ve kullanılmaz hale gelmiş olan bir ikisini döşeme ihti
yacının temini maksadiyle geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak tesbit edil
miştir. 

30 Demirbaş : ' 
Mevcut demirbaş eşyanın tamiri maksadiyle geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç 
nazarı dikkata alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkata alınmak suretiyle tesbit edil
miştir. 

50 Aydınlatma : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının çalıştığı binaların aydınlatılması maksadiyle 
teklif edilmiştir. 

60 Isıtma (merikez) 
Senelik ihtiyaç ve geçen seneler sarfiyatı nazarı dikkata alınarak tesbit edilmiştir. 

10 Kırtasiye (vilâyetler) 
20 Döşeme : ' 
30 Demirbaş : 
40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 
60 İsıtma : 

Bölgeler ihtiyacı ve fiilî ödemeler nazarı dikkata alınarak teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Bastırılacak basılı kâğıt ve defterler için teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının posta ve telgraf masraflarını karşılamaik mak

sadiyle teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı: 9 ) 
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12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: ~~' 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının telefon muhaiberatı masrafının temini maksadı 
ile teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Bölgeler ihtiyacı nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

305 11 Kira bedeli (merkez): 
Umum Müdürlüğün halen işgal etmekte olduğu binaların kira mukavelelerinin topla
mı tesbit edilmek suretiyle kira tahsisatı telklif edilmiştir. 

12 Kira bedeli (vilâyetler): 
Bölgelerde kira ile tutulan şube binaları Ikira bedellerini karşılamak maksadiyle teklif 
edilmiştir. % 

306 Giyecekler : 
Giyim eşyası verilmesi icabedenlere verilecek ihtiyaç maddelerini temin etmek mak
sadiyle teklif edilmiştir. 

307 10 Daimi vazife harcırahı : 
Sene içinde zaruri sebeplerle yapılacak daimî vazife nakilleri de nazarı dikkate alın
mak suretiyle hesabedilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Sene içinde iş icabı yapılacak vazife seyahatleri ihtiyacını karşılamak için teklif edil
miştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Fiilî ödemeler ve Türk parasının kıymetinin korunması hakkında alınan karar ve ya
pılan tebliğler nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira 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 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları (merkez) : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların 
lüzumunda tedavilerini sağlamak maiksadiyle senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alına
rak hesaplanmıştır. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları (vilâyetler) : 
Bölgeler teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların lüzumunda teda
vilerini sağlamak maksadiyle ve senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alınarak hesap
lanmıştır. 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu : 
Faslı muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Tahsisat, Umum Müdürlüğün ağırlama masrafları ile Ikurum ve derneklere yapılacak 
yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

407 30 Geriverilecek paralar : 
1050 sayılı Muhasebfei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerine tgöre gerive-
rilmesi icabeden paraları sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı: 9) 



8 
F. M. 

40 Mahkeme harçları : 
Mahkemelerde tahakkuk edip 1050 sayılı Kanunun 48 ve 74 ncü maddelerine ıgöre 
ödenmesi icabeden masrafları karşılamak: üzere teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları : 
Hakem, ilâm ücretleri, delil tesbiti, bilirkişi ücretleri, nihayetleııen dâvalari'n diğer 
tarafa ödenmek zaruretinde bıraktığı mahkeme masrafları ile mukaveleli avnlkat üc
retleri ve seyahat yollukları, adedi artan dâva masraflarını karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 

425 10 öğrencüerin her çeşit masrafları : 
1958 yılında Amerika'ya 5, Almanya'ya 1 öğrenci, 1959 yılında Amerika'ya 3 öğren
ci, 1960 .yılında Amerika'ya 6 öğrenci gönderilmiştir. 

Amerika 14 X 27 500 = 385 000 
Almanya 7 X 21 000 = 147 000 

532 000 532 000 
1961 yılında Amerika'ya gönderilecek 7 öğrencinin : 
Yol masrafı 7 X 7 000 ~ 49 000 
Şubat dönem 2 aylık masrafı 7 X 2 X 1 278 = 17 892 
Kitap ve sömestre masrafı 7 X 6 000 = 42 000 

108 892 108 892 
1961 yılında Almanya'ya gönderilecek 3 öğrencinin : 
Yol masrafı 3 X 3 100 = 9 300 
Şubat dönem 2 aylık masrafı 3 X 2 X 850 *= 5 000' 
Kitap ve sömestre masrafı 3 X 5 500 := 16 500 

30 900 30 900 

671 792 
20 Öğrencilerin seçimi için- yapılan masraflar : 

Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin seçimi için yapılan ilân, imtihan komis
yonu üyelerine verilecek ücret ve diğer zaruri masraflar için 10 000 lira konulmuştur. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Teknik Üniversite inşaat Fakültesinde tahsilde bulunan talebelerin burs ve diğer mas
raflarını karşılamak maksadiyle Millî Eğitim Bakanlığından alınan rakamlara göre bil-
hesap tesbit edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
idari ve teknik servisler için alınacak yerli ve yabancı gazete ve kitap bedellerinin 
ödenmesini temin maksadiyle teklif edilmiştir., 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Basın ve yayın mevzuunda ödenmesi gereken çeşitli masrafları karşılamak maksadiyle 
teklif edilmiştir. 

30 Tanıtma masrafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah
ları ile başka her çeşit masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre biri Amerika'da ikisi Almanya'da stajda bulunan 3 perso-

( S. Sayısı : 9 ) 



H. 

nelin masraflarını, dörtenlerin ve yerine gidenlerin yolluklarını karşılamak mak
sadiyle teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımından faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle gönderileceklerin yollukları ile nakil va
sıtaları masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı: 
Umum Müdürlük, Fransa'da Milletlerarası daimî yol kongreleri, Paris'te Rılem 
Araştırma Enstitüsü, Milletlerarası Köprü ve İnşaat Cemiyetinin, İngiltere Kraliyet 
Teknik Araştırma Enstitüsünün Büyük Britanya yol ihtiyaçları ve Türkiye Köprü 
İnşaat Cemiyetinin ve yol araştırmaları teşkilâtının tabiî üyesidir. Madde tah
sisatı bunların katılma payı toplamı olarak teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Karayolları Umum Müdürlüğü mevcut anlaşmalara göre Avrupa Prodüktivite Kon
feransına, Avrupa Ekonomi Komisyonu iç nakliyat toplantısına, Unesco Köprü Ce
miyeti yıllık toplantısına Beynelmilel Yollar Kongresine, Rılem Araştırma toplan
tısına iştirak etmek zaruretindedir. Madde tahsisatı bu maksatla teklif edilmiştir. 

10 Fuar umumi masrafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
Kurs masrafları : 
Alanya ve polatlı projelerinde kurs göreceklerle, umumi hükümler dışında lisan kurs
larında öğreticilere verilecek ücretlere verilecek ücretleri karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
1960 yılında tahakkuk edip senesi içinde ödenemiyen borçlan karşılamak üzere tek
lif edilmiştir. 

10 1956 - 1959 yılları borçları : 
Senesi içinde tahakkuk edip de ödenememiş olan borçlan karşılamak maksadiyle % 
teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1955 yılları borçlan : 
Seneleri içinde tahakkuk edip ödenemiyen borçların ödenebilmesi için teklif edil
miştir, 
Hükme bağlı borçlar : 
İlâma bağlanmış istimlâk borçlarım ödemek üzere teklif edilmiştir. 
Mahdut mesuliyeti* Karayollan Kredi ve İstihlâk Kooperatifi : «Memur ve hizmetli
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere» 
Memur ve hizmetlilere ucuz ve sıcak öğle yemeği temini maksadiyle Başbakanlığın 
8 . 8 . 1960 tarih ve 7/2152 sayılı yazılarında 1961 malî yılı Bütçesine bu hususta 
gerekli tahsisatın konulması emredilmekte olduğundan bu maksat için teklif 
edilmiştir, 

( & & j a » < f f ? 
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YATIRIMLAR 
* 

Tİ - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

Yapını : 
Bu maddeye 1960 yılma nazaran 21 191 889 lira fazlasiyle 359 189 594 lira teklif 
edilmiştir. 
Tahsisatın sureti hesabı aşağıda ayıklanmıştır : 
1 Yeni ihaleli yol yapınn " 6 000 000 
2 Devanı eden ihaleli yol yapımı 54 000 000 
o Emaneten yol yapımı 45 000 000 
4 Standart yollardaki noksanların ikmali 8 000 000 
5 Bitümlü kaplama • 35 000 000 
6 Yolboyıı inkişafı ve ağaçlandırma 1 500 000 
7 Devam eden şehir ve kasaba içi geçişleri 1 000 000 
8 İstimlâk 87 500 000 
9 Devam eden ihaleli köprü yapım i 24 000 000 

10 Emanet köprü yapımı 8 000 000 
11 Devam eden tesis yapımı 8 000 000 
12 Geçen yıllardan sâri malzeme bedelleri 18 000 000 
13 Vâdesi gelen bonolar H0 000 000 
14 Amerikan teknik yardımları muvakkat hesabına olan borç 3 189 594 

359 189 594 
Geoit yolları yapımı : 
Daha önceki yıllarda başlanılmış olan 1 314 Km. liık yol üzerindeki çalışmaları devam 
ettirebilmek maksadiyle 6 000 000 lira teklif edilmiştir-
Makina ve vasıtalar onarımı : 
Madde tahsisatı 30 099 072 lira fazlasiyle 118 000 000 lira teklif edilmiştir. Tahsisat 
aşağıda açıklanan kısımlara ayrılmıştır. 

t Makina onarımı * 44. 000 000 
2 İkmal 70 000 000 
3 Geçen yıllardan sâri malzeme bedelleri 4 000 000 

118 000 000 
Satınalınaeak makina ve vasıtalar : 
Tahsisatın hesap şekli aşağıdadır. 
1.'"" Yeni makina ' -••' •-••• 14000000 
2. Geçen ve eski yıllardan sâri malzeme bedelleri •• 53 000 000 
3. Konsolide edilmiş borçlar , 3 000 000 

70 000 000 

(& Saynn : 9) 
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50 İstikşaf, etüd, aplikasyon : 
Tahsisatın hesap şekli aşağıdadır'. 
.1. Yol etüd proje 7 000 000 
2. Araştırına etüoUeriııde 3 402 405 
3. Trafik için 4 500 000 
4. Plânlama için 890 000 
5. Köprü etüd proje için 800 000 

16 592 405 
60 Sürekli onarmalar: 

Tahsisatın hesap şekli aşağıdadır'. 
J. Yol onarımı 8 000 000 
2. Bakım 45 000 000 
3. Köprü imlâ, tahkimat ve onarım 3 000 000 

56 000 000 
70 Vilâyet ve köy yolları yapımı : 

Tahsisatın hesap şekli aşağıdadır. 
1. Karayolları eliyle yapılmakta olan köprüler 25 000 000 
2. Babım altındaki yolların bakım, onarım-ve yapmana 50 000 000 
3. Karayollannca yapılmakta olan il yol istimlâki 10 000 000 
4. t i yolları sâri malzeme taahhüdü 25 000 000 
5. Personel masrafları 8 000 000 
6. Makina parklarının çalışır halde tutulmaları için 12 000 000 

130 000 000 
80 G-enel Müdürlük binası ve merkez laboratuvar tesisleri : 

Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir, 
?82 Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı : 

Senelik fiilî ödemeler nazarı dikkate alınmak suretiyle hcsabedilmiştir. 

GELİR GEREKÇESİ 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 190 000 000 
lira olarak hesap edilmiş olmasından 1 nci «5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazi
neden al nacak paralar» faslı 190 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

• 2. Karayolları Umum Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edebileceği gelir miktarı 2 150 000 
lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 ncü «Teberru ve çeşitli varidat» faslı 1 lira, 4 ncü «Men-

• kul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri» faslı 2 000 000 lira, 5 nei «Mütaahhitlere verilecek 
•malzeme, alât, edevat, depo, arazi ve sairenin kira bedelleri» faslı 49 999 lira, 6 ncı «Muta 
ühhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçı-
•leri» faslı da 100 000 lira gelir teklif edilmiştir. 

3. Geçen ve eski yıllardan devreden nakit mevcudundan bakiye kalan 2 339 823 lira da 7 nci 
fasla' gelir olarak ilâve edilmiştir. 

•" • 4:- Bu duruma gör© gelir bütçesinin 2 nei faslını teşkil eden Hazmeden yapılacak yardım 
miktarı 593 510 177 lira olacaktır, . .„• 

( S." Sayisı:' 9 ) 
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Rapor 

4 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Medeni dünyanın bugün arz ettiği manzaraya göre her memleket karayollarına lıer zamandan 
ziyade sermaye yatırmak durumundadır. Harta denilebilir ki, karayollarına yapılan yıllık en-
vestisman seviyesi memleketin vâsıl olduğu refJı ve medeniyet derecesinin bir ölçüsü olmuştur. 
Karayolları hizmeti bilaistisna her vatandaşı doğrudan doğruya ilgilendiren bir halk hizmeti 
olması hasebiyle her hükümetin ön plânda meşgul olduğu bir mevzudur. 

Hükümetimiz de, memleketin iktisaden gelişmesinde, sosyal hayatın medeni bir seviyede 
inkişaf ve idamesinde ve dahilî ve harici asayiş ve emniyetin tahakkukunda ilk ana unsurlardan 
saydığına kaani olduğumuz karayolları hizmetle ti için elindeki malî imkânlarla mütenasip bir 
şekilde gereken âzami gayreti gösterdiğinde şüphe yoktur. 

Karayolları, Umum Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile taşrada da 13 bölge müdürlüğü ve 2 büyük 
transit ambarından teşekkül etmiştir. Her bölgede 6 ilâ 8 aded şube teşkilâtı ve şubelere bağh 
ufak tamirleri yapabilecek atelyeler mevcuttur. Bu atelyeler küçük tamir işlerini yapar. Büyük 
tamirler ise bölge merkezlerinde bulunan büyük atelyelerdo yapılır. 

Bunun haricinde karayolları memleketin her tarafından doğrudan doğruya bölgelere bağlı 
olmak üzere mütaaddit proje ve şantiyeler teşkil ederek çalışmaktadır. Bu projelerde yeteri kadar 
yol makinaları, teknik eleman mevcuttur. Misil olmak üzere : Şivelân - Bajirge - İran hududu 
yolu, Tercan - Aşkale yolu, İstanbul - Tekirdağ yolu, Ankara - İzmir yolu, Antalya - Mersin 
yolu, Ceyhan - Toprakkale, Hopa - İstanbul sahil yolu gibi daha birçok yollar zikredilebilir. 

Memleket şümul iktisadi etüdler, trafik sa;.rım ve tahminleri, malzore araştırmalar, teknik 
çalışmaların da .ya rd ım ile teessüs eden karayolu çalışma prensip ve programlarının ana hatları, 
en fazla nüfus ve trafiğe hizmet eden, rantabilitesi en yüksek olan işleri daha evvel ele almak ve 
ele alman her yol işine, muayyen b:r müddet için tahmin edilen ihtiyaca kifayet edecek kadar 
yatırım yaparak fazlasından kaçılmaktır. 

İşte bu esaslara göre, memleketin belkemiği mahiyetinde olmak üzere takriben 27 000 kilo 
metre tutan Devlet yolları ağı arasında 16 120 kilometrelik bir ana yol şebekesi seçilerek sürati: 
ve kesif trafiğe elverişli yüksek standartlara göre inşasına girişilmiştir. Bu yollara bağlı, bun
ları besliyen geri kalan Devlet yollarında ise daha düşük standartlarla ve mevcut trafiğe yete
cek kalitede mevcut imkânlara göre para ve ermk harcanmaktadır. 

35 500 kilometre tutan il yolları ağının 11 193 kilometresi Karayolları Umum Müdürlüğünce. 
10 000 kilometresi de vilâyetler teşkilâtnca balcım altında tutulmaktadır. Geri kalan 14 307 ki
lometresi il yolu da geçit vermez durumda olur» yeniden inşa edilmek zorundadır. 

Karayolları programımızın son 12 yıllık tatbikatı neticesinde vardığımız seviyenin başlangıç 
senesi olan 1948 senesi ile mukayesesi yapıldığı uda görülür k i : 1949 yılında yaz, kış geçit 
veren yollarımız 15 104 kilometreden ibaret iken bu yıl bu miktar 40 000 kilometreye yükseltil
miştir. Asfalt yollarımız ise 1 582 kilometre iken 7 000 kilometreye yaklaşmış ve trafiğe en 
yüklü olan bu yollar üzerinde trafik emniyetini çoğaltmak için gereken trafik tesisleri ilâve edil
miştir. Daimî olarak bakım altında tutulan yollanmızın uzunluğu da takriben 19 000 kilometreden 
45 493 kilometreye yükselmiştir. 

Aynı şekilde yollarımızın ayrılmaz birer cüzü olan karayolları köprülerimizin adedi ise 289 
dan 1 400 adede baliğ olmuş, tülleri de sırasiyle 13 000 metreden 58 OOÖ .merttfeyfe çakmıştım Ayrrcu 
103 aded 10 068 metre tulumda köprünün yapımı devam efelektedir * 
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Kısmen karayolları çalışmalarımızın tesiri ve kısmen de memleketimizin vâsıl olduğu nüfus 

seviyesinin tabiî bir neticesi olarak motorlu kara taşıtları sayısında da daimî bir artış göze çarp
maktadır. 1948 yılında 18 597 aded .olan motorlu vasıtalar 1960 senesi sonunda 94 591 adede baliğ 
olmuştur. Trafik hacmi ise, 1948 yılında 243 309 000 olan taşıt - km. miktarı 1959 senesi zar
fında 1 386 016 000 e yükselmiştir. Aynı şekilde karayollarındaki eşya nakliyatı hacmi ve yolcu 
trafiği eski senelerle mukayese edilmiyecek derecede artmakta ve gelişmektedir. Şehir dışı yol-
larımızdaki eşya nakliyatı hacmi 1948 de 407 522 500 ton - kilometre iken 1959 sonunda 
3 253 614 000 e yükselmiştir. Yolcu nakliyatı da 1 332 177 000 yolcu kilometreden 9 969 241 000 e 
yükselmiştir. Bu rakamlar karayollarının memleket ekonomisine ve gelişmesine yaptığı tesirlerin 
canlı birer ifadesidir. 

Bugünkü hüviyeti ile nispeten yeni bir teşekkül olan Karayolları idaremizin iştigal sahasını 
fazla dağıtmadan zaman zaman mesaisini muayyen hedeflere tevcih ve temerküz ettirmesi, bu 
idarenin muvaffak olmasının başlıca sebeplerinden birini teşkil etmiştir. 

İşte bu sebeple, Karayolları Umum Müdürlüğünün teşekkülünün ilk yıllarında Devletin fiilî 
hizmeti Devlet yollarına inhisar etmiş ve il ve köy yollarına malî ve teknik bâzı yardımlarla 
İktifa edilmiştir. 

Aradan geçen zaman zarfında bir taraftan Devlet yollarındaki gayelerimizde mühim merha
leler elde edilmesinin ve diğer taraftan Karayolları Umum Müdürlüğünün seneden seneye teşki
lâtını tekâmül ettirerek makina parkı ve bilhassa atelye ve bakam evi gibi sabit tesislerinde inki
şaflar sağlanmasının verdiği imkânlarla il ve köy yollarına yapılmakta olan fiilî Devlet yar
dımları artırılabilecek duruma gelinmiştir. 

Hiç şüphe yok ki il ve köy yolları, doğrudan doğruya vatan sathına yayılarak sıhhat, mede
niyet ve kültürü köylünün ayağına götüren memlekette her türlü teşebbüse imkân sağhyan, 
ziraati ve umumi istihsali teşvik eden ve pazarlara ucuz olarak intikalini temin eden 
bir vasfa malik olmaları sebebiyle Hükümetimizin ele almış bulunduğu ve ileride gayretlerini 
daha da çoğaltması gereken hizmet mevzularından biridir/ 

Karayolları Umum Müdürlüğü bâzı il yolları üzerinde kendi imkânları ile çalışmaktadır. Di
ğer il yolları ile köy yollarının da eski yıllarda olduğundan daha büyük bir süratle gelişmesi 
için Hükümetimizce gereken tedbirlerin alınacağına şüphe yoktur. 

Köy yollarına olan ihtiyacın tamamı 150 000 kilometre olarak tahmin edilmektedir. Kara
yolları Umum Müdürlüğünün vilâyetlere temin ettiği yardımların artırılmasiyle il yollarındaki 
vilâyetlerin göstermiş olduğu faaliyet temposunun da artacağı şüphesizdir. 

Türkiye'nin muhtaç bulunduğu karayollarının kısa zamanda inkişaf ettirilebilmesi ancak 
modern yol yapım ve bakım makinalarınm yardımı ile mümkün olabileceği anlaşılarak 1948 
senesinden itibaren karayolları çalışmaları bir prensip dâhilinde geliştirilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün bugün elinde bulunan yapım ve bakım makina ve vasıta 
parkının teşkiline * bundan 12 yıl evvel başlanmış olduğu için bu makinalarm mühim bir kıs
mı ömürlerini doldurmuş bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut yol programlarının yürütülmesi 
için Umum Müdürlüğün makina parkının takviyesi ve ayrıca vilâyetlerinde daha kifayetli bir 
şekilde makina vö araçlarla teçhizi zaruridir. 

Temin edilecek makinalarla Devlet yolları arasından çesilen bütün vilâyet merkezlerini 
bağlıyan ve memleketteki trafiğin % 85 gibi büyük bir payını taşıyan 16 120 kilometrelik yol 
ilk plânda en yüksek standartlara göre ve süratli trafiğe imkân verecek şekilde inşa edilecek
tir. Bu yolların büyük şehirler civarındaki kısımları, bugün dahi geliş ve gidişi ayrılmış, kav
şakları yonca yaprağı şeklinde geçit köprüleriyle teçhiz edilmiş «Autostrat» tarzında inşa edil
mektedir; Bu yolların diğer kısımları ise ileride trafiğin artması halinde s bu tarza göre tadil edi
lebilecek şekilde, kâfi istimlâk sahasını haiz olarak yapılmaktadır. 

Devlet yolları ağımızın modern bir şekilde geliştirilmesi ile ilerde memleketin çok büyük 
ekonomik kazançlar elde edeceği beklenmektedir. Yapılan iktisadi etüdlere göre, motorlu nak-
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İiyat yapabilen, ıslâh edilmemiş veya kısmen takviye edilmiş karayollarımızda vasati bir mü-
totrlu taşıtın beher kilometreye isabet eden işletme maliyeti 110 kuurşa kadar yükselmektedir. 
Motorlu taşıtların çalışamadığı yolsuz bölgelerde ise ancak iptidai arabalarla veya hayvan 
sırtında yapılan nakliyat ise bunun birkaç misline raal olmaktadır. Bunlara mukabil yüksek 
standartlı ve asfalt kaplı karayollarımızda bu maliyet 81 kuruşa kadar düşmektedir. Yüksek 
standatrlı yol mevcudu artığı nispette, taşıt işletme maliyetlerinde sağlanacak olan âmme tasar-
rufları, yapılan yatırımları çok kısa bir zamanda amorti edebilecek değerlere yükselecektir. 

Yollarda süratin artması sayesinde, çabuk bozulan meyva ve sebze gibi malların zayiat ver
meden istihasl merkezlerinden istihlâk merkezlerine sevkı büyük kazançlar Bağlıyacaktır.. Bun
dan başka, bütün nakliyat işlerinde, malın süratle sevkı dolayısiyle muayyen bir ticaret işine 
yatırılan' sermayenin süratle devredilerek yeni işlerinde kullanılabilmesi de mümkün olacaktır. 

Yol şebekesinin yurdun her köşesine bahşedeceği rahat ve çabuk ulaşma imkânları ile yeni 
yeni bölgeler iskâna,elverişli ve gelişmeye müsait duruma gelecek ve millî gelirin artışında bunun se
mereleri en bariz şekilde görülecektir. 

Karayolları nakliyat endüstrisi, yol şebekelerinin tevzii ve, ıslâhı ile büyük bir gelişmeye nam
zettir. Daha şimdiden binlerce, aile, geçimlerini karayolu nakliyatından elde etmektedir. Bu 
nakliyatın, yakın zamanda daha muntazam ve daha emniyetli bir süratte cereyanını sağlıyaeak 
idari murakabe mekanizmasının da kurulması ile çok daha fazla inkişafı beklenmektedir. 

Gerek yol ağlarının mükemmelleşmesi ve gerekse karayolu nakliyat endüstrisinin gelişmesi 
turizm endüstrisinin büyük mikyasta inkişafına imkân verecektir. Bu endüstri ise millî gelir 
itibariyle memleketin hâsılasını yükseltmekle beraber en mühimi, dışarıdan memleketimize gele
cek turistlerin memlekete getirecekleri dövizlerin, tediye muvazenemize büyük yardımı olacak
tır. 

Yol inşaatının, memleketin içtimai bakımdan kalkınmasına, sağlık tedbirlerinin alınmasına ve 
eğitim imkânlarının artmasına yapacağı mühim tesirleri de burada zikretmek yerinde olur. Yurt 
içi asayişinin daha iyi bir kontrol altında bulundurulmasında ve millî müdafaada yollar büyük 
bir rol oynamaktadır. 

Karayollarının kuruluşundan bu yana gösterdiği inkişaf ve 1960 senesinden itibaren 10 sene* 
iik istikbale muzaf programlan ve millî gelirimize iştirak payları ilişik cetvellerde gösterilmiş
tir. 

Bunların tetkikinden anlaşılacaktır ki mütaakıp 10 sene içinde karayollarının toplam yatı-
rım miktarı 14 123 000 000 Tl. olmalıdır. Buna mukabil millî gelire bu 10 sene içindeki kara
yollarının iştirak payı ise 13 424 000 000 Tl. sına baliğ olmaktadır. 

Bu 10 senelik devre içinde yollarımızda yapılacak İslâhatla meydana gelecek döviz tasarrufu 
yine tablo 3 te gösterildiği üzere 1 milyar liranın üstünde olacaktır. 

1960 yılı çalışmalarının özeti 

1. Devlet yollarında : 
Devlet yollarımızın tülü 26 783 kilometre olup bunun 16 120 kilometresi ana çekirdek şe

bekeyi teşkil etmektedir. 1959 yılı sonunda çekirdek şebekenin 6 788 kilometresi standart ola
rak tamamlanmıştır. 

1960 yılı içinde şimdiye kadar derlenen bilgilere göre 106 . kilometresi ihale ve 274 
kilometresi emanet olmak üzere 380 kilometre yeni yolun tesviyesi tamamlanmıştır. Yine 145 ki
lometresi ihale, 163 kilometresi emanet suretiyle 308 kilometre yolun temel tabakası ikmal edil
miştir. Tamamı emanet suretiyle yapılmakta olan asfaltlama işlerinde 1 890 kilometre yol as
faltlanmıştır. Uzunluklarının yekûnu 929 metre tutan .19 aded büyük köprünün inşaatı tamam
lanmıştır. 23 782 kilometre yolun normal bakımı ve 22 907 kilometre yolda kar mücadelesi 
yapılmıştır. 

( a Sayısı: 9) 
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2. t i yollarında : 
Eldeki mevcut bilgilere göre, Umum Müdürlükçe il yollan ağı üzerinde 373 kilometre tesviye, 

550 kilometre temel ve kaplama yapılmıştır. Köy yollarındakiler de dâhil olmak üzere Umum Mü
dürlükçe 50 aded 1 849 metre büyük köprünün yapımı tamamlanmıştır. Vilâyet bayındırlık 
teşkilâtı tarafından bakımı yapılan 10 000 kilometre yola ilâveten 11 193 kilometre yolun 
bakımı da Umum Müdürlük Bakıım Teşkilâtı tarafından yapılarak bakım altındaki mecmuu il 
yolları uzunluğu 21 193 kilometreye çıkarılmıştır. 2 401 kilometre kadar il yolunda da Umum 
Müdürlükçe *kar temizliği yapılmıştır. 

3. Şehir ve kasaba içleri : 
1960 yılında 22 şehir ve kasabanın içine rasthyan yollar üzerinde çalışılmış ve bunlardan 16 

adedi tamamlanmıştır. Geri 'kalan 6 adedinin de 1961 de ikmaline çalışılacaktır. 
1961 yılı program tasarısı : 

, 1. Devlet yollan : 
1961 bütçesi ile Devlet yollanna ayrılan Ödeneklerle mevcut ihaleli işlerin devarrama ve Umum 

Müdürlüğün elinde mevcut makina ve personelden faydalanılarak emanet suretiyle yapılmakta 
olan standart yapım, geçit yollan yapımı, asfalt ve köprü işlerinin yürütülmesine devam oluna
caktır. 

Bu yollara yapılacak masraflar, üzerindeki ağır trafiğin sağlayacağı işletme tasarrufları saye
sinde, fazlası ile memleket ekonomisine intikal edecektir. 

Verilen bütçenin imkânlan dâhilinde tasarlanan programa göre Önümüzdeki yılda Devlet yol
larında yapılacak işlerin nevileri, proje adedlerd ve miktarlariyle tahsis olunacak paralann müf-, 
redatı aşağıda gösterilmiştir. 

Sıra 
yapılacak işler 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

Yollar : 
Yeni ihaleli yol yapımı 
Devam eden ihaleli yol yapımı 
Emaneten yol yapımı 
Devam eden geçit yollan 
Standard yollardaki noksanların ikmali 
Yol onanmı 
Bitümlü kaplama 
Yolboyu inkişafı ve ağaçlandırma 
Devam eden şehir ve kasaba içi geçişleri 
Yol bakımı 
İstimlâk 

Köprüler : 
Devam eden ihaleli köprü yapımı 
Emaneten köprü yapımı 
Köprü imlâ tahkimat ve onanmı 
Tesisler : 
Devam eden tesis yapımı 
Etüdler 
Makina: 
Makina onanmı 
İkmal 

Üzerinde 
Proje 
adedi 

13 
- 17 
23 
16 

. 18 
36 
119 
9 
6 

_ 
— 

155 
41 

21 

calışüan 
V miktan 

288 Km. 
408 » 
858 > 
521 » % 

436 » 
^_ 

3 000 » 
,—. 
__ 

24 300 
-

8 377 M. 
2 011 >> 

Tahsisat 
(T.L.) 

6 000 000 
54 000 000 
45 000 000 
6 000 000 
8 000 000 
8 000 000 
35 000 000 
1 500 000 
1 CÖ0 000 
45 000 000 
37 500 000 

24 000 000 
8 000 000 
3 000 000 

8 000 000 
16 592 405 

44 000 000 
70 000 000 

(& Sayısı: 9) 
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Üzerinde çalışılan 

Sıra Proje tş 
No. Yapılacak işler adedi miktarı 

19 Yeni makina 
20 Geçen yıllardan sâri malzeme taahhütleri 
21 Vâdesi gelen bonolar 
22 Geçici görev yolluğu 
23 Konsolide edilmiş borçlar 
24 Amerikan Teknik Yardımları muvakkat hesabına olan borç 
25 (A/l) cetveli giderleri 

Yekûn 
26 İl ve kö*y yolları yapımı 

Umumi yekûn 

1960 malî yılı bütçesinden 51 numaralı Kanunla 184 855 840 lira mevkuf tutuldu, 42 sayılı Ka
nuna müstenideaı de Maliye Bakanlığınca 1 270 009 lira Millî Savunma bütçesine aktarılmak üzere 
186 125 840 lira tenzil edilmek suretiyle 971 135 257 liralık tahsisat 785 009 417 liraya inmiştir. 

Bu tenfcisat neticesinde birçok işlerin durdurulması veya ağırlaştırılması cihetine gidilmesine ve 
âzami tasarrufa riayet edilmesine rağmen 30 000 000 liralık tahakkuk etmiş Gümrük Resmi ödeneme
miş ve bizzarur tecili cihetine gidilmiştir. Şu hususu kaydetmeyi zaruri görüyoruz. Bu borç için 1961 
bütçesinde dahi tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle para konulamamış, 1962 yılma tecili hususu Mali
ye Bakanlığınca uygun mütalâa edilmiştir. 

Yine bu tenkisat neticesinde idarenin bu yıl istihlâk ettiği akar yakıttan 30 000 000 liralık bir 
borç kalmış olacaktır. 

1960 bütçesinde yapılan tenkisattan evvel 36 000 000 liraya Gümrük Resminin ödenmiş olması 
tenkisat sonunda bu miktar işe tesir ederek 18 000 000 liralık bir açık tevlidetmiştir. 

48 000 000 liralık bu açığa karşılık sene içinde 10 000 000 liralık bir ek ödenek alınmış, ayrıca 
35 000 000 liralık ek ödenek istenmiş fakat henüz iıs'af edilmemiştir. Bu durumda idare 1960 (büt
çesini borçla kapamış olacaktır. 785 000 000 liralık tahsisattan Aralık 1960 sonu itibariyle yapılan 
fiilî ödeme 642 273 899 liradır. 

1961 bütçemizin (A/l) cetvelini ihtiva eden cari masraflar kısmında kanuni ödemeleri karşılıya-
cafe tahsisat konulmuştur. Maaş kısmında bâzı münhal kadrolar (L) cetveline alınmış, (D) ve (E) 
cetvelleri kadroları kanuni maksatlarla uygun olarak tanzim edilmiştir. 

Ancak yatırım tertibi ile ilgili tahsisat; ihtiyacın çok dununda olup müessesenin ayakta durabil
mesini sağlıyaibilecek bir miktardır. İdarenin elindeki vasıta ve imkânlara nazaran göstermesi müm-
kün olan geniş çalışma imkânları bu durum karşısında tahakkuk edemiyecektir. Mukavelelerine gö
re mütaahhitlerce yapılan işler karşılığı istihkaklarında mühim bir kısmı ödenemiyecektir. 

Bilhassa vilâyetlere dağıtılacak tahsisatın bütçeden çıkarılmış olması geçen yıllarda Bayındırlık 
Bakanlığının yetkileriyle taahhüde girmiş bulunan valilikleri güç durumda bırakacağı gibi mevcut 
yolların bakımsızlıkla elden çıkması tehlikesi de kendini gösterecektir. 

Karayolları teşkilâtında ücretle çalışan yabancı uzman mevcut değildir. Ancak I. C. A. den üc
retlerini alan iki yabancı uzman mevcudolup bunların zaruri masrafları idarece karşılanmaktadır. 

4489 sayılı Kanun mevzuuna giren üç eleman mevcudolup tahsisatları kanunun tarif ettiği şek
le uygun olarak hesaplanmıştır. İdari masraflarda âzami tasarrufa riayet ©dilmektedir. 

(S . StYiM: J>) 

Tahsisat 
(T.L.) 

14 000 000 
75 000 000 

110 000 000 
2 000 000 
3 000 000 
3 189 o94 

30 218 000 

658 000 000 
130 000 000 

788 000 000 
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Temenniler ve umumi mütalâalar 

1. Ekli cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere elde mevcut 10 senelik program dâhilin
de mevcut makina ve personelden tam istifade edilebilmesi için Karayolları Umum Müdürlüğü 
bütçesinin asgari 1 200 000 000 lira civarında olması iktiza eder. Bu miktar tahsisatlarla ça
lışabildiği takdirde yol dâvası asgari 10 - 15 senede her noktaya geçit verecek bir duruma ge
lebilir. 

2. Elde ımevcut makina parkı 62 000 000 dolar olup her sene % 15 yemleme ve % 10 ye
dek parçaya ihtiyaç göstermektedir. Bütçelerin kifayetsizliği dolayısiyle zamanında tedbir alınıp 
yenileme ve ikmal yapılamazsa bu park elden çıkabilir. Bu takdirde de büyük bir işçi kitlesi boş 
kalacağı gîbi yol işleri de aksamış olur. 

. 3. Halen yolu bulunmıyan kaza ve nahiyelerin vilâyetlere ve ana yollara bağlanması ve hat
tâ köylerin -bu şebeke ile irtibat sağlaması iktisadi, sosyal, kültürel münasebetlerin inkişafı ba
kımından zaruridir. 

4. Memleketia döviz kaynaklarından birini teşkil eden turistik yollar cari bütçeler tahsisatı 
ile karşılanamamaktadır. Gerek Doğu bölgesindeki asayiş ve askeri hizmetler için lüzumlu yollar
la turistik yolların yapılabilmesi munzam tahsisatların verilmesini icabettirmektedir. 

5. Karayolları gelir kaynaklarının artırılması yönünden aşağıdaki hususlar şayanı arzudur : 
a) 5539 sayılı Karayolları kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun ilgili maddesinde tas

rih edilen gelir kaynaklan meyamnda Akaryakıt; vergileri nispetlerinin, yol şartlarının iyileşmesi 
neticesi olarak, düşen işletme maliyetleri dolayısiyle bir miktar yükseltilmesi, 

b) Karayollarından istifade eden nakliyeciler (yük ve eşya) yukarda (a) bendinde bahse
dilen vergiler dıŞmda, yatırımlara hiçbir surette iştirak ettirilmemektedir. Bu vaziyet, bilhassa 
demiryolları, ile karayolları arasındaki nakliyat muvazenesini bozmaktadır. Her iki yolda Devlet 
parası ile âmme hizmetine arz edildiği halde, demiryollarında istifade edenler istifadeleri nispe
tinde bir nakliye payı ödemekte olmalarına mukabil karayollarını kullanan oto, otobüs ve kam
yonlar hiçbir ücret ödemeden bu yolları yıpratıp aşındırmaktadır. Bu sebeple bu vasıtaların da, 
kullandığı nispette bir vergiye tâbi tutulması ve bu vergilerin yeni yollar inşasında kullanılması 
mümkün ve Garp memleketlerinde tutula gelmiş bir yoldur. 

Bu suretle hem demiryolları aleyhine bozulan muvazenenin uunsurlarmdan biri ortadan kal
dırılmış olur ve hem de kapasitesi çapında ödenek alamıyan Karayolları Umum Müdürlüğü yeteri 
kadar parayı bulmuş olur. 

Basit bir hesapla bu gelirin miktarı bulunabilir : 
Karayolları üzerinden seyreden vasıtalar senede : 56 800 000 yolcu, 14 100 000 ton eşya taşır. 
Bunların yolcu X Km. de değeri = 9 063 000 000 ve ton X Km. değeri ise 2 958 000 000 dır. 

Beher yolcu X Km. için 2 kuurş vergi alınsa 181 milyon T. L., beher ton X Km. için 3 kuruş ver
gi alınsa 90 milyon T. L. ki, ceman 271 milyon liralık bir gelir demektir. 

Bu ortalama olarak beher yolcu ve tona 3 er lira ilâve ücret demektir. 
6. Karayolları Umum Müdürlüğünün kurulması hakkındaki Kanun, genel olarak yalnızca 

karayollarının yapım, onarım ve bakımı ile bunlarla ilgili işlerin yapılmasını hedef tutmaktadır. 
Buna karşılık, motorlu taşlt işletilmesiyle ilgili meseleler hakkında pek az hüküm ihtiva etmek
tedir. Halbuki, bilhassa motorlu taşıtların süratle artmak temayülü göstermesi karşısında, bugün 
motorlu taşıt işletilmesi ile ilgili olarak diğer memleketlerde karşılaşılan meselelerin yakın bir 
gelecekte Türkiye'de de ortaya çıkacağı aşikâr bulunduğundan, bu meselelere şimdiden bir hal 
çaresi bulunması zaruridir. Bugün bile gerek yol inşaatına, gerekser nakil araçlarına yapılan yatı
rımlar arasında sıkı bir koordinasyonun sağlanmış olduğu iddia edilemez. 

Bu itibarla, çeşitli nakil sistemlerine yapılan yatırımlarla istihsal edilen nakil hizmetlerinde 

( S. Sayısı: 9) 
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tekerrürler kaçınılmaz bir hal almaktadır. Çeşitli nakil sistemleri arasında esasen mevcut bulunan 
hizmet tekerrürleri nakil araçlannm, bilhassa motorlu taşıtların daha fazla artması ve sistemler 
arasındaki rekabet ve koordinasyonu sağlıyacak tedbirlerin alınmaması halinde, işletme sahasın
da çok daha büyük mahzurlarla karşılaşılması muhtemeldir. 

Yukardan /beri kısaca izahına çalışılan bu duranı, tjmuin Müdürlüğün dikkatini çektiğinden, 
bu konuda gerekli incelemeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere, Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardımından faydalanılacak bir uzman getirtilmiştir. Bu uzman, 1958 - 1959'yılları arasında 
yaptığı incelemelerine dayanarak hazırladığı raporda ana hatları itibariyle şu tavsiyelerde bulun
maktadır. 

a) Türk karayolları üzerindeki trafik ve nakliyatın idamesine ait bütün sorumluluk tek bir-
otoriteye verilmelidir. 

b) Bu otorite, ticari motorlu taşıtların işletilmesinin tanzim ve koordinasyonuna ait çalışma
lara derhal başlamalıdır. 

c) Motorlu taşıtların tescili ,ruhsatiye ve şoför ehliyetlerimin verilmesi ile bunlara ait kayıt 
işlerinin yapılması bir otoritenin sorumluluğuna verilmelidir. 

d) Karayolları nakliyatının gerek kendi bünyesinde, gerekse demir, -deniz ve havayolları gibi 
diğer nakliyat sistemleri ile olan koordinasyonun sağlanması bu otoritece ele alınmalıdır. 

c) Profesyonel şoförlerin çalışma saatlerinin tanzimi ve aşırı yüklemenin karayollarına ver
diği zararları önlemek üzere Karayolları Trafik Kanununa daha detaylı ve kesin hükümler konul
malı ve bu hususta gerekli tedbirler alınmalıdır. 

f) Ticari ve özel matoıiu taşıtların memleket ihtiyacını karşılıyaeak durumda olmamaları se
bebiyle, imkân nispetinde motorlu taşıt ithali cihetine gidilmelidir. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Temsilci Meclis Üyesi 

Avni Doğan/ı 

(S . Sayısı: .9) 



Karayollarının 1960 -

Her mevsim geçit veren (Em.) 
Asfalt (Kim.) 
Modern standart (Km.) 
Bakım altında (Km.) 
Köprüler (Aded) 
Köprüler (Mt.) 
Motorlu taşıt (Aded) 
Yıllık taşıt (Km.) (Milyon) 
Ton (Km.) (Milyon) 
Yolcu (Bjn.) (Milyon) 
Karayollarının millî igelirdefci payı (Mil
yon T. L.) 

1960 

24 700 
7 000 
7 600 
26 500 
2 196 
57 000 
94 591 
1 524 
3 887 
10 686 

957 

1. Bu rakamlara Devlet yollan ile Karayolları Umu 
2. 10 yü içinde yapılacak köy yolları şebekesinin 150 
3. Bakım atelyeleri ve kapasiteleri ihtiyaca göre aya 
4. Motorlu taşıtlara motosiklet dâhil edilmemiştir. 
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Yapaıı 
müessese 

K. U. Md. 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İşin mahiyeti' 

Etüdler 
Asfalt 
Bakım 
Yol yapımı 
Köprü yapıma 
Tesis yapımı 
İstimlâk 
Makina 
Borçlar ve bono 
Personel 
îl yollarına yardım 

Projenin tu tan 
Dış para 

milyon TL. 

32,7 
81,0 

166,1 
277,9 

33,0 
7,7 
— 

1 581,2 
— 
— 

195,2 

(D 
2 374,8 

İç para 
milyon TL. 

213,1 
500,9 
480,5 

2 990,7 
394,6 
265,7 
787,5 
435,7 

l 909,0 
351,7 

3 418,8 

11 748,2 

(1960 - 1970) 

TENİ İŞLER 

(Tablo 

Toplanı 
milyon TL. 

245,8 
581,9 
646,6 

3 268,6 
427,6 
273,4 
787,5 

2 016,9 
1 909,0' 

351,7 
3 614,0 

14123,0 

: 3) 

Muhtemel 
Başlama 

yılı 

1960 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İkmal 
yılı 

1970 
» 
>•> 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

istihsal 
kapasitesi 
(ortalama 

1 200 Km./Y 

765 Km./ 
2 100 Mt . /T 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

1. 1 581,2 milyon TL..sı makina, geri kalan miktar akar yakıt }>edelidir. 
2. Projelere göre bölünmesi mümkün olmamıştır. Senelere göre Ibölünmüs değerler için tablo 1 e bak 
3. Projelere göre ayrılması mümkün değildir. 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 20 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/13 
Karar No : 11 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 2 1 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 71-1395/241 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Bayındırlık Bakanı, Karayol
ları Genel Mürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 

edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesini komisyonumuz namına inceliyen raportörü
müzün hazırlamış olduğu rapor mütalâa edildikten ve Genel Müdürlüğün çalışma sahasına gi
ren mevzular üzerinde sorulan sualler Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan son
ra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
1 912 749 lira fazlasiyle 30 218 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu ise 192 166 lira noksaniyle 757 782 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelerde görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri tasarının gerekçesinde ttıer 
bölüm ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller üzerinde yapılan inceleme sonunda 'bölüm ve maddelere 
mevzu ödeneklerin hizmetlere kifayet edecek miktarlarda olduğu görülmüş ve yatırım kısmında 
ise vilâyet ve köy yolları maddesine mevzu ödeneğin geçen yıla nispetle düşük olduğu müşahede -. 
edilmiş ise de ahiren kabul olunan Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak misil* \ 
ler hakkındaki kanun gereğince özel idarelere ayrılacak yüzde otuzların da hizmete tahsisi tak
dirinde bir aksama olmıyacağı ve bu seneki yatırım cetvelinde ise geçen yıla nispetle, yollan 
yapımı için 21 küsur milyon, makina ve vasıtalar onarımı için 30 küsur milyon, satmalmacak 
makina ve vasıtalar için 32 küsur milyon, sürekli onarmalar için 10 milyon lira fazla ödenek 
konulmuş olduğu görülmüş ve cetveller üzerinde her hangi bir değişikilik * yapılmamak sure
tiyle Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1961 vılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel geçen yıla 
nispetle 1 720 583 lira fazlasiyle 788 000 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş . 
olup bu gelir, 593 510 177 lirası Hazine yardımından, 190 000 000 lirası, 5539 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi gereğince Hazineden almaç ok paralardan ve mütebakisi idarenin çeşitli gelir 
kaynaklarından tahassül edip mezkûr cetvel Hükümetin teklifi veçhile komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 vüı bütçe kanunu tasarısı ilişiği bulunan cetvellerle bir
likte Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. • 

Başkan Başkanvekili Sözcü Sekreter 
Kuytak Fikret Doğan Avni Dr. Ergin Feridun Başer Adnan 

Sekreter Üye Üye Üye 
Müezzinoğlu Ziya Ersü Vehbi Feyzioğlu Bedt Gürsoytrak Suphi 

( S. %%yı*ı: 9 H 
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Üye Üye Üye 

Kaplan Kadri Karaman Suphi Karavelioğlu KâmÜ 
Üye 

îl ve köy yollarına yardım ödeneğinin ke
silmesinden açılan boşluğu Arazi ve Bina 
vergileri fazlasından özel idarelere ayrılacak 
% 30 larm dolduracağı ifade edilmişse de, 
bu yoldan ihtiyacın fiilen sağlanabileceğine 
kanaat getirmediğimden, bu konuda söz h?k-

kını mahfuz tutuyorum. 
Melen Ferid 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye 
özgür Salâhattin 

Üye 
özkaya M. Şükran 

Üye 
îl ve köy yollarına yardım ödeneğinin ke
silmesinden açılan boşluğu Arazi ve Bina 
vergileri fazlasından özel idarelere ayrılacak 
% 30 larm dolduracağı ifade edilmişse de, 
bu yoldan ihtiyacın fiilen sağlanabileceğime 
kanaat getirmediğimden, bu konuda söz hak

kını mahfuz tutuyorum. 
Zamangü Cahid 

Üye 
Yıldız Ahmet 

{ & 8*92*1 : 9 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ ; 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe j 
kanun tasarısı | 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü ! 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas- i 
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste- | 
rildiği üzere 30 218 000 lira ve yatırım masraf- j 
l an için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste- j 
rildiği üzere 757 782 000 lira tahsisat verilmiş- j 
tir. • | 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü j 
ğü 1961 bütçe yılı masraflarına karşılık olan | 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 788 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir, j 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
günce 1961 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, ı 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsil 
line 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
günün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. ] 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı J 
ile teşriî organa, sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şartır. i 

MADDE 5. ••- Karayolları Genel Müdürlüğü j 
ğü kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarihli ve I 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya- J 
zıh kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös- j 
terilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. j 

MADDE 6. •— Geçen yıl borçları fashndaki. j 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin j 
a i dolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar j 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla j 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan; 

j 

1928 - 1959 yıllarına, aidolup da Muhasebei i 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
kanun tasarısı 

.MADDE 1. • Ayniyi o kn'bul edilmiştir. 

MADDE 2. - Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. --- Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. •— Ayniyle kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE fi. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 9 ) 
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zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım 
fasıllan ile yatıran fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığınca akta-
nlacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. —• Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere girişme
ye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edilen 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla varidat 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut 
tertiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde .açılacak hususi bir fasla varidat, diğer ta
raftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bö
lümlere Maliye Bakanlığınca tahsisat kaydolu
nur. 

Bu tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen kı
sım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları dai
resinde varidat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Bayındırlık Bakanları memurdur. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
:V. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Devlet Bakam 
H. ILıımcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. İ. K-ızıloğht 
Maliye Bakanı 

K. Kurda* 

B. Ko, 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12.# Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayım : 9 ) 
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Millî Eğitim Bakam Bay ndırlık Bakam 
T. Feyzioğlu M. Gökdoğan 

Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
M. Baydur R. üncr 

(ıüm. ve Tekel Bakam Tarım Bnkanı 
F. Aslan O. Tosun 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
0. Mersinli A. Tahtalcthç 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bah:», 
8. Kocatopçu C. Baban 

İmar ve iskân Bakanı 

t a &&ymıO) 
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A/l - CETVELİ 

B. M. 

201 
11 
12 
21 
22 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 995 600 
3 264 000 

1 

1 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 061 000 
4 181 305 

1 

1 

• 

2 061 000 
4 181 305 

1 

1 

206 

Bölüm toplamı 5 259 602 6-242 307 6 242 307 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 4 477 800 4 395 800 4 395 800 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 11 935 800 10 316 000 10 316 000 

203 
11 

12 

11 

12 

21 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Bölüm, toplamı 

I I - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
vardımı 

16 413 600 

465 600 

1 140 600 

1 606 200 

19 000 

50 000 

5 000 

( S. Sayısı : 9 ) 

14 711 800 

465 600 

1 140 600 

1 606 200 

-
15 000 

40 000 

2 000 

14 711 800 

465 600 

1 140 600 

1 606 200 

15 000 

40 000 

2 000 
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B. M. 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı* 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
.Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 ' 
3 000 

95 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi, gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 

210 
218 

301 

11 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
7399 savılı Kanun gereğince 
ödenecek kaza tazminatı 

tkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro 
giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 

1 411 098 
217 092 
228 000 
20 000 
10 000 

1 888 190 

4 200 

36 000 

25 302 292 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 

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 

1 268 853 
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 
( S. Sayısı : 9 ) 



1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

50 Aydınlatma 40 000 40 000 40 000 
60 Isıtma 40 000 40 000 . 40 000 

Bölüm toplamı 133 750 133 750 133 750 

Vilâyetler* büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 

21 Merkez telefon giderleri 
22 Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat,vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 
33 000 
35 000 

129 000 
==-j=z=Z : 

23 000 
15 000 
•15 000 
8-000 
33 000 
35 000 

129 000 
— • —: 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 
33 000 
35 000 

129 000 
= = = = : — : 

5 000 5 000 5 000 

131 000 ' 131 000 131 000 
62 500 62 500 62 500 
100 000 100 000 100 000 

75 000 1 1 

129 000 

m 500 

45 000 

49 500 
176 000 
52800 

• I < 

323 300 

270 684 
5 000 

275 684 

W 500 

45 000 

49 500 
176 000 
52800 

• I < 

323 300 

270 684 
5 000 

275 684 

19 500 

45 000 

49 500 
176 000 
52 800 

323 300 

660 000 
5 000 

665 000 

19 500 

45 000 

49 500 
176 000 
52 800 

323 300 

660 000 
5 000 

665 000 

(S. Sayışı: 9) 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 

6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar * 0 2 000 000 2 000 000 

Bölüm toplamı 388 500 2 293 501 2 293 501 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

Üçüncü kısım toplamı 1 284 735 3 599 052 3 599 052 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 12 000 12 000 12 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
Geriverilecek paralar 10 000 10 000 10 000 
Mahkeme harçları 20 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 30 000 30 000 30 000 

Mahkeme giderleri 500 000 600 000 600 000 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
Öğrenci giderleri 400 000 675 000 675 000 
öğrenci seçimi için yapılacak 
çeşitli giderler " 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 410 000 685 000 685 000 
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& > r - ' 

B. 

450 

451 

M. 

10 
20 
30 

ödeneğin çeşidi 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 
Yayın* ve tanıtma giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Tamıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25*000 

4 000 
1 000 

100 000 

105 000 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 

4 000 
1 000 

1 

5 001 

için 
Komisyonca 
kabul edile a 

Lira 

40 000 

4 000 
1 000 

1 

5 001 

452 

453 

458 

Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 41 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle . ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin harcı
rah ve giderleri. 120* 000 

Bölüm toplamı 161 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 2 500 

20 Kongre ve konferanslara işti- # 
rak edeceklerin harcırah ve 

- giderleri 40 000 

476 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Fuar, sergi ve teşvik 
giderleri 
Fuar genel giderleri 
Sergi ve meşher genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

42 500 

1 

50 000 

50 001 

. 30 000 

41 000 

120 000 

161 000 

4 000 

40 000 

44 000 

41 000 

120 000 

161 000 

4 000 

40 000 

44 000 

1 

1 

30 000 30 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 365 501- 1 607 003 1 607 003 

(S. Sayısı: 9) 



' 

B. M. ödeneğin çeşidi , 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yılları boraları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

25 000 

3 000 
24 723 

27 723 

500 000 

552 723 

25 000 

3 000 
24 723 

27 723 

500 000 

552 723 

25 000 

3 000 
24 723 

27 723 

500 000 

552 723 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Mahdut Mesuliyetli Karayol
ları Kredi ve İstihlâk Koope
ratifi (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 60 000 60 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci: kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

. 4 ,25 302 292 
1 284 735 
1 365 501 

552 723 
0 

24 399 222 
3 599 052 
1 607 003 

552 723 
60 000 

0 

24 399 222 
3 599 052 
1 607 003 

552 723 
60 000 

GENEL TOPLAM 2Ş 505 251 30 218 000 30 218 000 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı içiıi 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

. 
10. 
20 
30 
40 

50 
60 
70 
80 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yollar, köprüler ve binalar 
Yapım * 
Geçit yolları yapımı 
Makina ve vasıtalar onarımı 
Satmalınacak makina ve 
vasıtalar 
istikşaf, etüd, aplikasyon 
Sürekli onarmalar 
Vilâyet ve köy yolları yapımı 
Umum Müdürlük binası ve 
merkez lâboratuvar tesisleri 

Bö)üm toplamı 

Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 

Yatırımlar toplamı 
• 

366 209 705 
10 000 000 
93 900 928 

38 328 373 
13 691 000 
46 000 000 

370 000 000 

2 500 000 

940 630 006 

2 000 000 

942 630 006 

359 189 594 
6 000 000 

118 000 000 

70 000 000 
16 592 405 
56 000 000 

130 000 000 

1 

755 782 000 

2 000 000 

757 782 000 

359 189 594 
6 000 000 

118 000 000 

70 000 000 
16 592 405 
56 000 000 

130 000 000 

1 

755 782 000 

2000 000 

757 782 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca, 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 109 800 000 190 000 000 190 000 000 

2 Hazineden yardım * 674 329 416 593 510 177 593 510 177 
3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 1 1 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar 

satış bedelleri 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
5 Mütaahhitlere verilecek mal

zeme, alât, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 50 000 49 999 49 999 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü- l 7 ! 

taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 100 000 100 000 

7 Geçen ve eski yıllardan devre
den nakit 0 2 339 823 2 339 823 

GENEL TOPLAM 786 279 417 788 000 000 788 000 000 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerİD ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T i 

Kanun 11.2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşki
lâtına dair kanunun 19 ncu maddesi. 

( S. Sayısı: 9 ) 
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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 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Telefon, santral memuru 
> » > 

Hemşire 
Dil bilir steno daktilo 

» » » 
Daktilo 

» 
» 
» 

Steno (lisan4bilir)' 
» $> 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Dosya ve kayıt memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Teknik arşivci 
» » 
» » 

Arşivci 
» 
» 
» . . 

Kartçı 
;» 

Tashihci 
Kütüphane memuru 
Makina sicil memuru 
Maliyet Memuru 

» » 
» » 
» » 

E 

Aded 

10 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

11 
12 

. 15 
1 
1 

85 
31 
19 
53 
21 
25 
26 
11 
7 
1 
4 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
1. 
1 
1 
4 
6 

— 33 — 
) - CETVELİ 

Ücret 1 

j 

1 250 
1 100 

800 
700 

' 500 
450 
600 
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 

G. Memuriyetin nev'i 

6 Yedek Parça Talep 
Memuru 

7 Yedek Parça Talep 
Memuru 

7 Takip ve Evrak 
Memuru 

8 Takip ve Evrak 
Memuru 

9 Takip ve Evrak 
Memuru 

11 Başodacı 
12. Odacı 

ve Tevzi 

ve Tevzi 

Tesellüm 

Tesellüm 

Tesellüm 

VİLAYETLER 

1 Teknisiyen 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
1 Desinatör 
7 Santral Memuru 
8 » » 
9 » » 

10 . •» » 
5 Sağlık Memuru 
6 •» » 

7 » » 
8 . » » 
6 Daktilo 

; 7 . » 
8 » 
9 » 
1 Atelye Şefi 
1 Ekip Şefi 
1 Memur 

1 2 • » 
1 3 » . 
! 4 Memur 
| 5 » 
1 : 6 » 

7 » • * 

1 8 » 
I 500 i 9 » 

( S. Sa yısı : 9 ) 
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Aded 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

401 

28 
5 

10 
4 
5 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
5 
7 
3 

. 5 
25 
35 
2 

43 
10 
70 
26 
48 
49 
54 
93 
69 
52 

5 

Ücrfct 

600. 

500 

600 

450 

400 
300 
250 

-

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 

- 400 



G. Memuriyetin nev'i 

2 Dosya Tasnif Şefi 
3 » » » 
6 Dosya ve Kayıt Memuru 
7 » » » 
8 » » » 
9 » » » 

10 » » » 
6 Arşivci 
7 » 

— 34 — 
Aded Ücret G. 

Kart Memuru 

Kütüpane Memuru 
» » 
» » 
» » 

Kantin Memuru 
» » 

Makina sicil memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» » » 
Maliyet Memuı-M 

Tapu Kayıl: Muhafızı 
» » » 
» » » 
» » » 

Daire Memuru 
» » 

1 
K 
3 
32 
40 
3 
2 
3 
2 
7 
1 
3 
27 
12 
2 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
26 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
6 
3 
10 
5 
9 
5 
2 
1 
3 
2 

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 
700 
600 

. 500 
450 
600 
500 

Memuriyetin nev'i 

6 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 

7 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 

8 Yedek Parça Talep ve Tevzi 
Memuru 

5 Takip ve Evrak Tesellüm 
Memuru 

7 Takip ve evrak tesellüm 
Memuru 

8 Takip ve Evrak Tesellim 
Memuru 

4 İrtibat Memuru 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
5 Muamelât Memuru 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
8 Başodacı 
9 » 
4 Muayene ve İmtihan Komis

yon Üyesi 
5 Muayene ve tmtihan Komis

yon Üyesi 
6 Muayene ve İmtihan Komis

yon Üyesi 
7, Muayene ve imtihan Komis

yon Üyesi 
8 Muayene ve imtihan Komis

yon Üyesi 
7 Trafikçi 

Aded 

2 

1 

5 

2 

1 

4 

7 
2 
3 
4 
2 
10 
15 
20 
9 
2 
3 

1 

3 

10 

12 

2 
2 

Ücret 

450 

600 

500 

450 

700 

500 

450 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
450 
400 

*800 

700 

600 

500 

450 
500 

1 029 
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Fasıl 203 - Madde 11 — Merkez geçici 
hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

Kanun No. 

5539 

D. Memuriyetin neV'i 

MERKEZ 
5 Y. Müh. Müh. Fen Memuru 

veya İktisatçı (iht. mev.) 
6 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Memuru 
7 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Memuru 
8 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Memuru 
9 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Mamuru 
10 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Memuru 
11 Y. Müh. Müh. veya Fen 

Memuru 
8 Y. Müh. veya Fen Me. İsta

tistikçi. ve iktisatçı 
6 Ressam (iht. mev.) 
7 » . » 
8 » » 
7 Servis Muamelât Şefi 
8 » »" » 
9 Memur 
9 » (6387 sa. ka.) 

10 » 
12 <» 
13 » 

G - CETVELİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kanu
nunun gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 33 ncü 
maddesi 

Aded 

1 

21 

25 

15 

15 

8 

8 

2 
3 
5 
7 
5 
2 

10 
3 

12 
4 
4 

L r CETVELİ 
Aylık 

1 100 

950 

800 

700 

600 

500 

450 

&00 
950 
8Ö0 
700 
800 
700 
600 
600 
500 
400 
350 

D. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
9 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Bölge Md. (Y. Müh. veya 
müh. (ihti. mev.) j 
Y. Müh. Müh. veya Fen Me
muru (iht. mev.) 
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 
Mühendis veya Fen Memuru 

V '» » 
-KefifiNMn 
Servi» Muamelat. Şefi 
Tahakkuk Şefi 
Memur | 

» 
» 
> 
» 
» 

Aded 

4 

5 

45 

57 

70 

77 

40 
35 
28 
9 
3 
3 
2 
4 
2 
9 
9 
5 

157 407 

: 9 ) 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli formülü 
bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 — Madde 40 — Mahkeme hardan 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödnecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertip

ten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile ha

kem Ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve mevzuların gerektirdiği her türlü masraf
lar. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 30 — Tanıtma masrafları 

Yapılmış ve yapılmakta olan karayolları ve köprüleri ve diğer tesisleri tanıtmak maksadiyle 
davet edileceklere yapılması icabeden her türlü masraflar : 

a) İnşaat mahallerine gitmek için lüzumlu her çeşit nakil vasıtalarının kiralanması, 
b) Kara, deniz ve hava nakil vasıtaları bilet ücretleri, 
e) Davetlilerin ibate ve iaşeleriyla izaz ve ikramları için lüzumlu her çeşit yiyecek ve içecek 

masrafları, 
d) Davetlilere dağıtılacak broşür ve fotoğraf gibi küçük hediyelerin bastırılması ve satmalm

ması, 
e) Cemiyet ve teşekküllerin 10 kişiden aşağı olmamak üzere toplu olarak yapacakları seya

hat masraflarına bakanlıkça tesbit edilecek miktarlarda yardımda bulunmak. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Umumi hükümler dışında lisan kurslarında öğreticelere verilecek ücretler. 

Fasıl 781 — Yollar, köprüler ve binalar 
Madde 10 — Yapım 

Madde 20 — Geçit yolları yapımı * ~J"' * " ' 
îhaîeten yaptırılan işlerde mütaahitlere ödenecek istihkaklar, bu işlerin yapım, keşif, kontrol 

ve sair, hizmetlerinde çalıştırılan işçi gündelikleri, emaneten yapılan yol, bitümlü kaplama, köp
rü ve tünellerle bunlara ait tesislerin yapılması onarılması ve bunlar üzerinde gerekli trafik 
emniyeti tesislerinin kurulması masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetle
rinde çalıştırılan işçi gündelikleri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bil
cümle masraflar. 

îhaîeten ve emanete^ yaptırılan yol, bitümlü kaplama, köprü, tünel ve tesis işlerinde kulla
nılan bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde 
kullanılacak her nevi malzeme, alet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgiil sair vasıta ve malzeme
nin, lâstiklerin satmalmması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması, nakil ve muhafazası 
ile bunların kullanılması ve tamirlerine ait masraflar,, akar yakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve re
simlerle 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı, ardiye 
ve isgorta ücretleri. 

Yapım işlerinde kullanılan her türlü makina ve malzemelerin taşınma, kurulma, sökülme ve 
korunmalarına ait her türlü masraflar, işçilerin giyim ve bu işçilerin barındırılması için lüzumlu 

( S . Sayısı: 9 ) 
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tesisler, kantinlerin demirbaş eşyası, bürolar dışında kalan binalarla iş yerlerinin kira bedel
leri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya,öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin tele
fon kurma ve konuşma ücretleri, her türlü basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, 
yapım işleri için kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalınma, kurma ve işletme masrafları,, 
plâka ücretleri, istimlâk veya • muvakkat işgal ve tazminat bedelleri, 6830 sayılı Kanunun tat-
bikatmın gerektirdiği bütün masraflar ve bu işlerde çalıştırılacak bilir kişi ücret ve masrafları, 
tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi yardım malzemesi, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım 
İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatına uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 30 — Makina ve vasıta onarımı 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım, bakım ve işletme işlerine mahsus bilûmum taşıt yol 

makin ası ye sair vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinalarm onarıl
ması ve yenilenmesi için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemelerin satmalmması ve 
bunların muayene, ambalaj nakil, sigorta, gümrük resmi, ardiye ve muhafaza masrafları ve sair 
bütün vergi, resim ve harçlar'ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak Be
lediye Payları karşılığı ve bu iğlerin ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi 
gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları ile kanunları gereğince işçilere tanınan 
hakların istidam ettiği bilcümle masraflar, atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin mas
rafları, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım idaresince memleketimizde bulundurulan yol uz
man heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar su, elektrik, akar yakıt, kırtasiye, her türlü mat
baa işleri ve saire gibi bilcümle işletme masrafları. 

203 ncü 'geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatına uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 40 — Satmalmacak makina ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakını ve işletmesi için lüzumlu her türlü makina, 

vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye ve lâboratuvar, ınakina ve • tezgâhları alet ve avadanlıklar 
satmalmması muayene, ambalaj, nakil, sigorta, Gümrük Resmi, ardiye muhafaza masrafları, 2256 
sayılı Kanun gereğince gümrükleT'ce alınacak belediye payları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, 
kabul ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masraf
ları ile kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masrafları. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatına uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 50 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd, plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikşaf, 

etüd, aplikasyon ve her türlü proje ihzarı işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal işlerine ait etüd, 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, ihaleten yaptırılan 
etüd işlerinde mütaahhitlere ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetle
rinde çalıştırılan işçi gündelikleri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği 
bilcümle masraflar, müşavir, mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle Amerikan Yardım İdaresin
ce memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, gerfk 
ihaleten yaptırılan ve etüd, işlerinin kontrolünde ve gerekse emaneten yaptırılan. etüd işlerinde, 
lâboratuvarlarda, trafik emniyeti işlerinde kullanılan bilcümle malzeme, makina ve geometri alet
leri, tersim, teksir, tabı, harita, hesap ve yazı işerinde kullanılacak her nevi makina ve malzeme 
aletleri, vasıtalarla etüd, tahlil ve trafik emniyeti işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, 
kiralanması, nakil ve muhafazası, bunların kullanılması ve tamirlerine ait bilcümle masraflar, 



— 38 — 
muayene,. Gümrük Resmi, sigorta,, ardiye üeret ve masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince güm
rüklerce alınacak belediye payları karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makina ve malze
melerin taşınması, kurulma ve sökülme ve korunmalarına ait her türjü masraflar, giyim, barındır
ma, tenvir ve teshin, basm ve yayın masrafları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihaz
ların satmalmması, kurma ve işletme masrafları, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici 
teşkilât için gerekli demirbaş, aydınlatma, ısıtma,, ve kira masrafları, havadan karadan ve sudan 
istikşaf işlerinde lüzumlu her türlü gereç ve vasıtaların satmalma bedelleri. 

203 ncü geçici hizmetliler faslında ücret alan müstahdemlerden iş Kanununun tarif atına uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri 

Madde 60 — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle ^trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yolların 

ağaçlandırılması masraflariyie bu işleri ifa, kontrol ve sair hizmetlerinde çalışan işçi gündelik
leri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilûmum masraflar, bakım ve 
ağaçlandırma işlerinde kullanılacak bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, ha
rita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makina, malzeme, alet ve vasıtalarla bakım iş
leriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, kiralanması, keşif, nakil, muayene, ambalaj ve mu
hafazası ile bunların kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigor
ta, ardiye masrafları 22.56 sayılı Kanun gereğince Gümrük Resmi ve gümrüklerce alınacak bele
diye payları karşılığı, bakım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılan her türlü makina, vasıta ve 
malzemelerin taşınması, kurulma ye sökülme, korunmalarına ait her türlü masraflar, makina, va
sıta ve malzemelerin akar yakıt ve işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanların giyim ve ba
rındırma masrafları ile basm ve yayın masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz mu
habere cihazlarım satmalma, kurma ve işletme masrafları, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, 
ısıtma ve kira masrafları, kar siperleri, karla savaş her türlü masrafları. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden tş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 70 — Vilâyet ve köy yollan yapımı 
781 nci faslın 1 0 - 6 0 nci maddeleri formülü ile 782 nci fasıl formülü bu madde için de aynen 

uygulanır. 

, Madde 80 — Umum Müdürlük binası ve merkez lâboratuvar tesisleri 
Umumi bütçedeki 741 nci yapı işleri ve esaslı onarmalar formülündeki esaslar uygulanır. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 
Keşif, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahatlerindeki harcırahları bu 

tertipten verilir. 

(S. Sayısı: 9 ) 



Karayolları Umum Müdürlüğü 1960 malî yılı (E) cetveli kadroları 

F. M. Tahsisatın nevi 

ler ücreti 

12 Vilâyetler geçici hiz
metliler ücreti 

Görevin 

Basteknisiyen 
Makina operatörü 
Alet operatörü 

» * » 
» » 
» » 

Organizatör 
Tercüman 

» 
Mutemet 

cinsi 

Teslim alma ve gönderime 
memuru 
Maliyet teknisiyeni 

Barem içi 
Avukat 

» 
.» 

Doktor 
» 
» 

Mütercim 

Yekûn 

Yekûn 

4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

1 
2' 

23 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

11 

Aded 

' 1 2 5 0 
1 250 
1 100 

950 
700 
600 

1 250 
950 
800 
800 

600 
,600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
1 750 

, Kulla-
nıldığı 

ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 

/ 1 2 

12 
12 
12 
12 
12 

Ayhğı 
veya 

gündeliği 

60 000 
60 000 
26 400 
11 400 
8 400 
7 200 

15 000 
34 200 
19 200 
9 600 

7 200 
14»400 

273 000 

21 000 
18 000 
30 000 
15 000 
13 200 
11 400 
84 000 

192 600 

34 465 600 

Basteknisiyen (Mühendis) 
» 

Makina enspektörü 
» operatörü 
» > 
» » 

Alet operatörü 
Makina tamircisi 
Fennî tesisatçı 
Organizatör 
Maliyet teknisiyen1! 

» ' » 
» » 
» » 
» » 

{'-& Sayısı : 9 ) 

8 
8 

5 
2 

1 

İt 

1 750 
1 250, 

1 250 
1 250 . 
1 100 

950 
700 
800 
950 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

168 000 
120 000 

75 000 
30 000 
13 200 
11 400 
8 400 
9 600 

11 400 
30 000 

9 600 
8 400 
7 200 
6 000 
5 400 
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Kurucu Meclis S. S A Y I S I : 10 

1961 YILI 

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi 





Devlet Su işlen Gene! Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu mazbatası (V/7¥ 

T. a 
Başbakanlık 24 , 1 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

.Sayv: 71-1396/242 ^ 
Kumcu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde kararlaştırılan Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişifcleriyle birlikte, bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
{ Cemal Gürsel 

GİDER BÜTÇESİ ESBABI MUCÎBESÎ 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı 1 636 998 : 
12 Viİâyet memurları maaşı 3 468 000 : 

Geçen yıla nazaran mezkûr faslın 11 merkez memurları maaşı tertibinde 388 998 lira 
ve 12 nci vilâyetler memurları maaşı tertibinde de 837 000 lira bir fazlalık arz et
mektedir. Bu fazlalık 107 ve 108 sayılı Kanunlarla alınmış bulunan Genel Müdürlük 
Savunma Sekreteri ve sivil Savunma Uzmanı kadroları ile memur maaşları ve müs
tahdemin ücretlerine yapılan zamlardan ileri gelmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı: 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı: , 

Bu iki maddede de hiçbir değişiklik olmadığından geçen yılın tahsisatı aynen tek
lif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 3 430 000: 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 9 320 000 : 

Bu maddelerde hiçbir değişiklik olmadığından geçen yılın tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 
(Yalnız bu yıl teklif edilecek kanunla yapılacak zam ilâve edilmiştir.) 

( a Sayısı: İO) 



11 ' Merkez geçici hizmetlileri ücreti 236 688 : 
Bu madde de 44 000 liralık fazlalık merkezde açılan kurslara ait öğretmen kadrola
rının tutarıdır. 

Aded Ücret 

4 X 600 = 2 400 
4 X 500 = 2 000 

4 400 X 10 = 44 000 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 551 400 : 
Bu maddede bir değişiklik olmadığından geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
788 000 lira olup bu maddede de bir değişiklik olmadığından geçen yılın tahsisatı ay
nen teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı 10 000 
12 Vilâyetler çocuk zammı 41 000 -
21 Merkez memurları doğum yardımı 2 600 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 5 000 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 2 000 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 3 000 
40 Yakacak Zammı 1 500 

Bu faslın maddelerine bir ilâve yapılmadığından geçen yılın tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Ka
nun 5 nci maddesi gereğince ödene^ 
cek para mükâfatı 1 500 lira 
Geçen yılın aynıdır. 

11 % 6 emeklilik ve %25 giriş ödenek-

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 

leri ile artış farkları 1 142 204 
!% 1 Ek karşılıkları 178 550 
Emekli ikramiyesi 25 000 
Sandık yönetim masrafları 15 000 
Diğer ödemeler 4 000 
Bu f asim muhtelif maddelerindeki tahsisat kad 
lif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı 4 200 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Kasa tazminatı 36 000 
Geçen yılın tahsisatı., aynen teklif edilmiştir. 

Kırtasiye 1 500 
Döşeme 6 000 
Demirbaş ' 5 000 
öteberi 15 000 

[(Ş. Sayanı 40) 



10 
20 
30 
40 
50 
60 

Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
uteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

50 Aydınlatma 22 000 
60 Isıtma 27 000 

Bu faslın 1Q ncu maddesinden 3 500 lira 20 nci döşeme maddesinden 6 000 ve 30 ucu 
demirbaş maddesinden de 10 000 lira 51 sayılı Kanunla yapılan tasarrufa göre teklif 
edilmiştir. 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 000 

Bu faslın 10, 20 ve 30 ncu maddelerinden de 51 sayılı Kanunla ceman 16 000 lira ta
sarruf edildiğinden bu mıiktar göz önünde bulmdurularak teklif edilmiştir. 

Basılı/kâğıt ve defterler 7 500 
51 sayılı Kanunla yapılan tasarruf nazari' itibara alınarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 37 500 
12 Vilâyetler postta, ve telgraf ücretleri 40 000 
21 Merkez telefon masrafları 130 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 40 000 

Geçeni yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Merkez kira bedeli 40 000 
Geçen senenin tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

Giyecekler 50.000 
51 sayılı Kanunla bu fasıldan 16 000 lira tasarruf temin edilmiş, bundan başka- •müs
tahdemini adedi ve geçen sene (bir kısım müstahdemine verilen palto .tutarları da göz 
önünde tutularak bu fasıldan ceman 66 000 lira tasarruf sağlanmıştır. 

10 Daimî vazife harcırahı 20 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 20 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı . 33 750 

ıGeçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun

lara yardımcı1 personelin harcırah ve 
başka masrafları 45 000 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi 
gereğince verilecek tazminat 35 000 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

11 Merkez tedavi giderleri $ 000 
12 Vilâyet tedavi giderleri «6 000 

ilâç ve tedavi ücretlerinin artmış olması, hasta memurların tedavi ücretlerinde değil, 
ilâç paralarının bir kısmına bile kâfi gelmemektedir, bu sebeple bu faslın her iki mad
desine ceman 5 500 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Temsil masrafları 12 000 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı: 10) 



JkL 

407 

419 

425 

450 

451 

452 

453 

458 

30 Geri verilecek paralar 10 000 
40 . Mahkeme harçları 20 000 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

10 

20 

Mahkeme masrafları 
Geçen yıl tahsisatının aynıdır. 

750 000 

Ecnebi memleketlere gönderüecek-
öğrencilerin her çeşit masrafları 187 158 
DSÎ Umum Müdürlüğü namına eleman yetiştirmek üzere Avrupa ve Amerika'da oku» 
turulacak 15 öğrencinin burs, kitap ve kayıt masraflarını karşılamak üzere bu yıl tah
sisatı 187 158 lira olarak teklif edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulacak öğrencilere verilecek burslar 118 250 
Umum Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik elemanın bir kısmı memleket dahilindeki 
üniversitelerimizde yetiştirilmektedir. Bu sebeple bu sene muhtelif fakültelerde ceman 
55 öğrenci okutulacaktır. 

Hare ve Müddet Talebe 
. Burs kitap için Ay adedi Tutan 

175 +• — X 
50 X 

12 55 
55 

115 500 
2 750 

118 250 

10 Satmalma ve abone 5 000 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar 7 000 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalanmak su
retiyle ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırah ve masraf lan 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir 
Milletlerarası 'kurum ve derneklere 
(katılma payı 
Kongre ve konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve masrafları 
Geçen yılın tahsisatı aynen tekıif 
edilmiştir 

.10 Fuar umumi masrafları 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif 
edilmiştir 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları 
(Bu maddeden 51 sayılı Kanunla 
12 000 lira tasarruf edilmiş olup ka
lan 3 000 lira 1961 yılı tahsisatı ola
rak teklif edilmiştir. 

340 000 

10 000 

67 500 

5 000 

3 000 

(S. Sayısı: 10) 
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Geçen yıl borçları 

10 1956 - 1959 yılları »borçlan 
20 1928 - 1955 yıllan borçlan 

Hükme bağlı borçlar 
Bu fasıl ve maddelerdeki tahsisat da 
geçen yılın aynıdır. 

DSt Genel Müdürlüğü Memur ve Müs
tahdemlerinin Biriktirme Sandığına. 
(Memur ve müstahdemlerinin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) 
Başbakanlığın 8 Ağustos 1960 tarih 
ve 7 - 2152 sayılı emirlerine imtisa-
len memurlara ucuz yemek verilmek 
üzere bu fasla (bilhesap) ilk defa 
60 000 lira teklif edilmiştir. 
Mütedavil sermayeli olarak işletme 
müesseselerine 6200 sayılı Kanunun 
41 nci maddesi gereğince 
51 sayılı Kanunla bu bölümden 
100 000 lira tasarruf edilmiş oldu
ğundan 1961 yılı bütçesine 100 000 
lira teklif edilmiştir. 

6200 sayılı Kanunun şümulüne giren işler : 
11 Yapım ve esaslı onarım masrafları 415 491 878 

Bu tahsisattan 4 454 000 lirası dış borçlar için, 37 200 000 lirası iç borçlara ve geri ka
lan 373 837 878 lirası da taahhüde bağlanmış işlerle proje, etüd ve kontrol işlerine ait 
bulunmaktadır.' 

12 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın 
sulara ve su baskınlanna karşı ya
pılacak korunma masraflan 60 000 
Geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. , 

20 Makina ve vasıtaların onanmı 18 000 000 
Mevcut makina ve taşıt vasıtalarının, bugünkü rayiçle, bedeli takriben 500 milyon 
Türk lirasına baliğ olmaktadır. Bu itibarla mezkûr makinaların faal bir vaziyette bu-
lundurlabilmesi için senelik onanm gideri % 4 kabul edildiği takdirde 20 milyon li
raya ihtiyaç olduğu halde 2 milyon lira noksanı ile 18 milyon lira teklif edilmiştir. 

30 Satınalmacak makina, vasıta ve taşıtlar 31 250 000 lira olup müfredatı aşağıda gös
terilmiştir. 

Lira 

11 500 000 Rus, Fiat, Enter kredilerinin 1961 yılma isabet eden taksitleri, 
5 000 000 Yeraltısulan için 5 aded sondaj makinasının satmalmması, 
4 750 000 10 aded kanal açma makinasının satınalmması. 

(& Sayıst; 10) 

10 000 

3 000 
200 

140 000 

60 000 

100 000 
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31 250 000 

5 000 000 Makina parkındaki bir kısım yıpranan makinalann yerlerine yenilerinin 
alınması. (Mevcut makinalann her sene % 1 nispetinde yenilendiğine 
göre) 

5 000 000 Atelyelerin eksik tezgâh, avadanlık, takım, teçhizat gibi mübrem ihtiyaç* 

— lannın karşılanması. 

40 Etüt, istikşaf, proje ve aplikasyon masrafları 
Bu sene teklif olunan 15 milyon lira DSİ. Genel Müdürlük binasının proje bedeli de 
dâhil bulunmaktadır. Müstakbel yatırımlarda tasarruf sağlanabilmesi, bu mevzulann 
her cephesiyle iyi bir şekilde etüd edilmesine bağlı bulunmaktadır. 

70 İşletme masrafları: 15 milyon lira. Bu yıi tesislerimize yenileri ilâve ediHmek suretiyle 
ıbedeli 3 milyar Türk lirasına baliğ olmaktadır. Bunlarım işletme ve bakımı % 1 - 2 nispeti 
üzerimden hesabedilmıefcte; 36 milyon liraya ihtiyaç olmasına rağmen matktbolan hizme
tin asgari1 bir şekilde yapılması amıaciyle 15 milyon lira teklif edilmiştir. 

787 Ankara lâğıımlarının yapını ve onarım masrafları : 60 000 lira olup geçen yılın tahsisatı 
aynen teklif edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler mauvakkat vazife harcırahı : 3 milyon. Son iki senelik tatJbifeata naza
ran nakil vasıtalarına ve bütçe kanunları ile yevmiyelere yapılan zam dolayısiyle evvelki 
yıllarda bütçeye konulmuş bulunan 2,5 milyon liranun ihtiyaca kâfi gelmediği ve bir 
(kısım Mihkafe sahiplerinin, alacakları ödenemediği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu itibar
la 1961 yılı 'bütçesine 500 000 lira fazlasiyle 3 milyon lira teklif edilmiştir. 

789 6200 sayılı Kaımmun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan % 5 faizli 1954 ifstf̂ krazı: 
10 % 5 faiz karşılığı 1 176 500 
20 İtfa karşılığı 1210 000 
30 Umumi masraflar karşılığı 500 

Maliye Vekâletince tanzim edilmiş bulunan Amortisman plânına istinaden teklif edilmiş
tir. 

790 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince temin olunan 25 200 000 $ lık 
'kredi : 

10 Faiz karşılığı 9 348 486 Lira 
20 İtfa (karşılığı 8 167 635 » 
30 Umumi masraflar 1 » 

5977 sayılı Kanun mucibince Seyhan Barajı için Dünya Bankaısıından temin olunan 
25 200 000 $ lık krediye ait olup kanunen tanzim olunan itfa plânına göre faiz ve 
amortisman ile umumi masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

791 Köy içme sularına yardım 25 000 000 Lira 
Köylerde yapılacak su tesislerinin bilûmum masraflan karşılığı olmak üzere teklif 

• edilmiştir. 

(S. Sayısı: 10) 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu esbabı mucibesi 

1. Bütçe Kanununa bağlı masraf cetvelleri geçen sene olduğu gibi bu sene de biri âdi mas
raflara, diğeri yatırımlara ait olmakmzere iki kısma ayrılmış ve bunların karşılıklarını teşkil 
eden gelirler (B) işareli cetvelde gösterilmiştir. Âdi masraflara ait (A/l) cetveli yekûnu 
23 510 O00 lira, yatırımları gösteren (A/2) cetveli yekûnu da 542 865 000 liradan ibarettir. Bu 
suretle 1961 yılı umumî masrafları için teklif olunan tahsisat toplu olarak 566 375 000 lirayı 
bulmakta olup bu miktar geçen seneye nazaran 24 816 930 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

Âdi masraflara ait (A/l) işaretli cetvelde geçen seneye nazaran 2 450 830 lira fazlalık ve 
165 000 lira eksilme mevcuttur. 

2. Bütçenin yatırımlara ait bulunan (A/2) cetvelinde ceman 40 584 791 lira bir fazlalık bulun
maktadır. Bu artışın sebebi taahhüde bağlı cari işlerle bunların ikmaline matuf olarak girişilme
si zaruri (bulunan işlerin gerektirdiği masraflar ve işletme faaliyetlerinin daha verimli hale (ko
nulması için işletme giderlerine yapılan ilâvelerden ileri gelmektedir. .Buna mukabil 29 427 861 
liralık bir eksüme de mevcuttur. 

3. 1961 yılı gelir bütçesinin Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar haricinde kalan fasıl-
lardaki Varidat yekûnunun 27 600 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar geçen 
sene tahminlerine nazaran 13 950 000 lira fazlalık ve 3 800 000 lira noksanlık arzetmektedir. Fazla
lığın başlıca sebebini Hidroelektrik tesislerinden elde edilecek gelirlerle isletmelerde mükellefler
den tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri teşkil etmektedir. Eksilmenin ise 300 000 lirası 
işletme müesseselerinden alınacak varidat fazlalarına ve 3 500 000 lirası d'a devredilen tesislerden 
veya ortaklıklardan alınacak bedel ve paylara ait bulunmaktadır. 

Umum Müdürlük varidatı olarak tahmin olunan 27 600 000 liranın haricinde kalan ve yatırım
lara 'ait bulunan 538 775 000 lira Devlet bütçesinden yapılacak yardımlarla karşılanacağından bu 
miktar varidat bütçesine ait (B) işaretli cetvelin 8 nci faslının 2 nci maddesine aynen konulmus-
*tur. 

Yukarda belirtilen 27 600 000 liralık İdare varidatının 23 510 000 lirası (A/l) sayılı cetvele, 
geri kalan 4 O90 000 lirası da (A/2) sayılı cetvele karşılık gösterilmiştir. 

4. 1961 yılı Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

5. Umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) işaretli cetvelindeki hükümler haricinde kalan 
ve hususiyet arzeden kısma ait formül (R) işaretli cetvelde sunulmuştur. 

( S. ffeyısı: 10) 



Rapor 

6.2.1961 

Bütçe Komisyona Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün faaliyetleri ve 1961 malî yılı program bütçesinin taihlili<-
nıi muhtevi rapor ilişiktir. 

Rapor çalışmalarının meydana 'koyduğu görüş ve temenniler aşağıda maddeler halinde sunulmuş
tur : • 

1. Bir kısmı bitirilmiş veya anahtar tesisleri ikmal edilmiş bulunıan işlerin, 1961 bütçesi ile veri
leni malî imkânlardan daha hızlı bir tempo ile yapılmasını şayanı tavsiye görmekteyiz. 

Türkiye'nin hemen hemen her tarafına dağılmış vaziyette bulunan 29 aded ıbüyük su işleri proje
lerinin yekûn keşif bedeli 4 646 421 000 lirayı (bulmaktadır. Halen 1 924 403 000 TL. sarf edile
rek 'bir kısmı tesisler meydana getirilmiştir. Geriye kalan 2,5 milyar liralık yatırımın yapılarak te
sislerin ikmali için 5 yıllık programın tatbikinin bir zaruret olduğu ve bunun dahi yavaş bir tempo 
olacağı kaanaatindeyim. 

2. Yıllık meydana getirilen is hacmimin artırılması için insan gücünün, ekipman ve finansmanın 
büyük projelerde toplanması, bu maksatla şuıbe, bölge teşkilâtının revke edilmesi. 

3. İnşaat işlerim, başlanmış büyüjk su işlerinin ikmaline yöneltirken plânlama ve istikşaf işlerini 
diğer gelişme sahalarına da kaydırarak yeni tesislere ait plânlama çalışmalarının hızlandırılması ve 
teşkilâtın bu maksatla daha da kuvvetlendirilip takviye edilmesini tavsiye ederim. 

4. Mevcut sulama tesislerinden daha verimli neticeler alınması için işletmelerde rehabilitasyon 
(yenileme) çalışmalarınla hız verilmelidir. 

5. Teşkilâtın teknik kapasitesinin artırılması için eğitim faaliyetlerine devam takdirle karşıla-
nıar. 

6. Mevcut makimave ekipman parkımın ve yeraltı suları ekipmanlarının takviyesine devam edil
mesi lâzımdır. 

7. Üzerinde çalışılan kamunlardan Ankara şehri içme suyu Kanunu ile Su Haklan ve Su Ortak
lıkları Kanununun bir an evvel çıkarılması, Türkiye'de su hukukuna şekil verilmesi, M-etme tesisle
rinin kullananlaırıtn mesuliyetine tevdi edilerek bütçelere yük olmaktan kurtarılması bakımından âcil 
ve zaruridir. 

Yeni çıkan Yeraltı Suları Kanununun tatbikat mm lüzum gösterdiği teşkilât 'kurulmalı ve kuvvet-
lendirilmelidir. 

8. Büyük inşaatların arz ettiği hususiyet dolayısiyle, hazan temelde tahmin edilmiyen bir mesele 
ile karşılaşılmakta ve istişare için beynelmilel otoritelerin getirilmesine zaruret hâsıl olmaktadır. 

Diğer taraftan âcil yedek parça, lâboratuvar ve mühendislik âletleri parçaları, jeofizik araştırma
ları için hususi tip patlayıcı maddeye lüzum hâsıl olmaktadır. 

Bunların zamanında teman edilebilmesi iıcitn bir dolar fonunun Bayındırlık Bakanlığına tahsisine 
imkân aranması. 

9. Memleketin ihtiyaçları muvacehesinde su işlerinin bu>günkü tempoya nazaran en asz iki misli 
hızlandırılması bir zarurettir. Aksi halde hem bu. mülbrem ihtiyaçların karşılanması gecikecek, bem de 
DS.Î nim sabip bulunduğu ekipman ve iş gücünün tam randımanla çalışmasına imkân verilmemiş ola
caktır. 

Bütçe Raportörü 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Avni Doğan 

( k SayöırİO) 
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DSt Umum Müdürlüğü 1961 malî yılı bütçesi hakkında rapor 

A) GENEL BİLGİLER : 

1961 yılı DSt bütçesinin arzından önce DSİ Umum Müdürlüğünün 6200 sayılı Teşkilât Kanu
nu ile verilen fazifeleri ve bu vazifelerin icabett'rdiği çeşitli hizmetlerle bu hizmetlerin ifasmda-
ki tutumuna ait aydınlatıcı bilgiler vermeyi fayJalı buluyoruz. 

1. DSt çalışma alanları ve program : 
Su kaynağı, memleketin tabiî kaynaklarından en önemli bir tanesidir. Nüfusun gelişmesinde 

ve memleketin ekonomik kalkınmasında mühim rol oynamaktadır. 
Kuruluş Kanunu ile DSÎ Genel Müdürlüğüne yerüstü, yeraltı sularının zararlarını önlemek, 

bunlardan çeşitli yönlerde faydalanmak vazifesi verilmiştir. Böylece su kaynaklarının gelişmesi 
vazifesini almış olarak DSt Genel Müdürlüğü, memlekette sulama ve drenaj, taşkın koruma işle
rini, hidroelektrik üretim tesislerini ve köy içme su inşaatlarını yapan ve işleten bir daire ola
rak 1925 den beri organize olmuştur. 

Genel Müdürlükçe yapılan etiid ve plânlama arda su kaynağından elde edilebilecek bütün fay
dalar (sulama ve drenaj, enerji istihsali, taşkın koruma, içme suyu) düşünülerek planlamakta ve 
elde edilen sonuçlara göre projeler hazırlanıp te "isler inşa edilmekte ve işletilmektedir. Bu itibar
la DSt Genel Müdürlüğünün su kaynaklarının gelişmesindeki hizmetleri 3 safha gösterir : 

a) Etüd ve plânlama 
b) Proje ve inşaat 
c) işletme 
Etüd ve plânlama safhasında, donelerin toplanması, istikşaf ve plânlama gibi çalışına kademe

leri vardır. 
Kullanılacak suyun zararlarının en ucuz şekilde bertaraf edilmesi ve optimum faydanın temi

ni plânlama çalışmaları sonunda bulunan hal yolları ile kabil olmaktadır. 
Plânlama neticesinde bulunan bu hal yolları ile tesislerin cinsleri, yerleri ve büyüklükleri tes-

bit edilmekte, yapılma zamanları ve programlar için lüzumlu tavsiyeler verilmektedir. 
Bunlardan başka umumi etüdlerle vatanın su kaynaklarının envanteri ortaya çıkarılmakta, 

diğer taraftan su kaynaklarının potansiyel faydaları, zararlarının mahiyet ve büyüklükleri tes-
bit edilmektedir. Bir taraftan da su kaynağı tesbit edilirken, diğer taraftan su kaynağının fayda
larına olan ihtiyaç miktarları ve yerleri meydana çıkarılmaktadır. 

Bu umumi etüdler, idarenin faaliyet plânlarının ilk hedeflerini verir. Plân gayelerinin finans
man imkânları, teknik güç ve nihayet ekipman mevcudu iîe birlikte mütalâası bunların genişle
tilmesi de düşünülerek, programlar ortaya çıkarılmaktadır. 

Aşağıda su kaynaklarımıza kısaca temas edilecektik. 

% — Su kaynaklarımız ve bunlarla ilgili imkân ve ihtiyaçlar : 
Bugüne kadar yapılmış bulunan umumi etüdler sonunda, yerüstü su kaynaklarımızın yıllık 

miktarının 200 milyar m3 civarında bulunduğu hesaplanmıştır. 
Bü miktar, Hirfanlı Barajı arkasında tutulan suyun takriben 40 mislidir. Bu suyu tamamen 

sulamada kullanmak mümkün olsa, takriben 20 milyon hektar arazi, yani hemen hemen vatanın 
1/3 i sulanabilir. Bu ise bütün ziraat arazilerimizi'n sulanması demektir. Ancak, su ve toprak 
kaynakları her zaman yan yana ve beraberce bulunmamaktadır. B^zan suyun toprağa götürül
mesi pahalı veya imkânsız olmaktadır. 

Yerüstü suyuna mukabil yeratısuyu araştırmaları daha pahalı ve güç olmaktadır. Halen yalnız 
16 ovada yapılan araştırmalar sonunda, bu ovalarda 760 milyon m3 yeraltısuyunun malik bulun
duğu hesaplanmaktadır. 

(# . Sayışı: 10) 



— 12 — 
Su Kaynaklarımızın potansiyel enerji miktarının 536 milyar Kwh. olduğu tahmin edilmiştir. 

Ancak 100 miyar Kwh. lık kısmı ekonomik limUler dâhilinde kabili istifadedir. 
Türkiye'de su taşkınlarının son 5 yıldaki zararları 148,4 milyon TL. m bulmuştur. Can 

kaybı 311 dir. 
Taşkın zararları içinde 6 940 aded binanın kısmen veya tamamen tahribolması, 1 74-7 aded bü

yük baş, 5837 aded küçükbaş, 1 630 aded küves hayvanının telef olması dâhildir. 
Su kaynaklarımızla sıkı sıkıya ilgili diğer bir kaynak, toprak kaynağıdır. 77$ milyon hektar 

büyüklüğünde olan memleketimizin ziraat edilen toprakları 16,5 milyon hektardır. Bunun 5 milyon 
hektarının ise sulamaya elverişli olduğu tahmin edilmektedir. Bu neticeye göre Türkiye'nin muîı-
tacolduğu sulama suyu miktarı 50 milyar m8 mertebesindedir. 

DSÎ Umum Müdürlüğü 7478 sayılı Kanunla yılma nüfusu 3 000 in altında bulunan köy ve 
kasabalarla, garnizonların içme suyunu teminle mükellef tutulmuştur. Bu gruba giren köy ve 
mahallelerimizin sayısı yekûn olarak 29 000 aded mertebesindedir. 

Bu köy haricindeki şehir ve kasabalarda yaşıyan nüfus ise takriben 6,75 milyon olup ihti
yaçları olan içme suyu miktarı yılda 300 milyon m3 dür. 

Nüfusumuz yılda % 3 mertebesinde artmaktadır. (Takriben 750 bin kişilik) Nüfus artışın
dan doğan su kaynakları ve faydalarına olan ihtiyaç programlarımızı dikte etmektedir. 

Nüfus artışına lüzumlu içme suyunu ve sulu ziraatin talebettiği suyu, kanalizasyon ve nehir 
kirlenmesinin icabettireceği miktarı ile hidro - eletrik enerji istihsalinin talebettiği su miktarını 
beraberce düşünmek, böylece ihtiyaçların en ucuz bir şekilde, fakat kaynakları israf etmeden 
karşılanması lâzımdır. Bu husus teşkilâtın vazife ve gayesidir. 

ihtiyaçların nüfus artış eğrisine paralel olduğu düşünülürse ve hayat standardının artı
rılması da nazarı ititbara alınırsa su kaynaklarının geliştirilmesindeki çalışmaların hızlandırılma
sı icabetmektedir. Bir kısmı ve anahtar tesisleri ikmal edilmiş bulunan projeleri daha uzun za
man âtıl bırakmamak için ikmale matuf işlerin 2misli bir tempo ile yürütütlmesi gerekmektedir. 

3. — Bütçeler, borçlar ve meydana getirilen tesisler : 
1937 yılından beri DSl'ye verilen bütçeler devamlı bir artış kaydetmektedir. 
1937 yılında 2 401 087 lira olan yatırım bütçesi tahissatı 1960 yılında 531 708 070 liraya 

yükselmiştir. Bu şekilde 24 sene içinde su kaynakları inkişafına yapılan yatırımlar yekûnu 
2 757 031 400 liraya baliğ olmuştur. Bu miktara kredi ve bonolarla borçlanılan miktarları ilâ
ve etmek lâzımdır. 

Seyhan kredisi ile Dünya Bankasından 25 200 000 dolar alınmış, 22 844 000 doları kullanıl
mış, bunun bütçelerle 7,8 milyon lirası ödenmiş ve 198 827 190 Tl. sı kalmıştır. 

1961 vadeli iç bonolarla da 32 000 000 liralık bir yatırım miktarının bütçe tahsislerine ek
lenmesi lâzımdır. 

Nihayet temin edilen dış krediler ile barajlar için 68,8 milyon dolar, ekipman için 7,7 milyon 
dolar olmak üzere alman miktarın ancak 84 373 809 Tl. nm ödendiği düşünülürse, 1937 yı
lından beri yapılan yatırımların fiyat konjonktüründeki tahavvül düşünülmeksizin 3,42 milyar 
liraya baliğ olduğu anlaşılır. 

Meydana -getirilen tesislerden köy içme suları için yapılan masraflar, idame, bakım masraf
larına, yeraltı sularına, nihayet istimlâk, tazminat, hasar 'bedellerine sarf edilen meblâğlar ile kü
çük su işleri düşünülmediği takdirde, bugün işletilmekte olan tesislerin değeri 1 900 000 000 ve 
fiyat tahvilleri de nazarı itibara alınırsa 3 milyar 'lira olmaktadır. 

Bugün işletilmekte olan tesisler sulama, kurutma, taşkın koruma ve enerji tesisleridir. 

( S. Sayısı: 10) 
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Miktarlar şu şekilde hulâsa edilebilir : 

İşletme cinsi 

Sulama 
Kurutma 
Enerji 
Taşkın 

Adedi 

30 
42 
5 
98 

Faydası 
Ha. Kw. 

231 276 
85 00O 

247 850 
220 000 

Millî gelire dönüş 
1 000 T. L 

226 810 
85 000 
110 000 
132 000 

553 810 

Sulama işletmeleri 2 312 760 dönüm büyüklüğündedir. Bu şebekelerdeki kanalların yekûn 
uzunluğu 4 981 km. drenaj kanallarının uzunluğu ise 938 km.'bulunmaktadır. 

Kurutulan bataklıklar ve kurutma işletmesi 850 000 dekar sahayı kaplamaktadır. Taşkın tesis
lerinin koruduğu saha taşkının şiddetiyle değişen (bir miktar olduğundan taş'km koruma tesislerinin 
koruduğu saha değişik bir karakter arz eder. 

5 aded enerji işletmesi Girlevik, Durueasu, Kc?m.3r, Demirköprü ve Hirfanlı işletmeleridir. Bun
dan başka inşaatı DSİ ee ikmal edilmiş Hazer ve Seyhan işletmeleri mevcuttur. Bütün bu işlet
melerin bir yılda ürettiği hidroelektrik enerji 550 milyon Kwh. dır M millî gelire faydası yıllık 
110 milyon lira demektir. 

Sulama işletmelerinden yılda 894 292 dekar arazi Mulanma'ktadır. Bunların millî gelire sağla
dığı fayda 226 810 337 lirayı bulmaktadır. Buna mukabil 'bütün işletme masraflarını yapan DSİ 
Umum Müdürlüğü su (bedeli olarak yalnız 5 476 000 lira tahsil etmektedir. 

Taş'km koruma tesislerinin zararları önlemekten mütevellit millî gelire olan faydalarının vasa
ti değeri 132 milyon T.L. dır. 

Kurutma işletmelerinden kazanılan toprakların ziraate açılması ile millî gelire 85 milyon lira 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Bunlardan ba^ka inşa edilen barajlar, suni göller ve ihya edilen tabiî göllerle 11 31J mil
yon m3 su biriktirilerek bunlar çiftçinin hizmetine verilmiştir 'ki bu miktar su ile 600 000 dönüm 
arazi sulanmaktadır. Bunun millî gelire faydası da 152 milyon lira olup ıbu fayda da yukardaki 
faydalara ilâve edilmek icabeder. 

Kıymet olarak ifade edilebilen bu faydaların yanında içme suyu gibi, şehir ve kasabaların taş
kından Mrunması gibi sosyal karakterli hizmetlerin faydalarını yalnız bahsetmekle yetineceğiz. 

Dirdkt faydaların yanında gerek inşa faaliyetleri ve gerekse işletme faaliyetlerinin ve fazla is
tihsal edilen mahsulle ilgili faaliyetlerin toplum içindeki ikinci derece faydalarını kolayca kıy
metlendirmeye imkân yoktur. Ancak, bunların miktarı da direkt faydalarından az değildir. 

Bütün bunlardan elde edilecek neticeye göre 3 ımilyar liralık yatırımlar sonunda yılda millî ge
lire 554 milyon liralık artış temin edilmiş olduğu görülmektedir. 

4. Cari ihaleler : 
Büyük ve küçük su işi olarak 86 aded cari ihale mevcuttur. Sulama, kurutma, taşkın kon

trolü maksatları olan bu ihalelerin yekûn bedeli 325 309 000 T. L. nı bulmaktadır. Tesislerin ik
mali ile1 elde edilecek faydalar : 

Sulama 143 676 Ha. 
Kurutma 9 610 » 
Taşkın konrtolü 28 005 » 
Köy, kasaba kor. 8 Aded 

olacaktır. 
Bunlara ilâveten 6 aded baraj ihalesi mevcuttur. Bunların mecmuu keşif bedeli 222 200 000 

T. L. nı bulmaktadır. Tesislerin ikmaliyle 63 792 hektarı sulayacak sulama suyu biriktirilmiş 329 
milyon Kwh. enerji üretilmiş olacaktır. 

( S. Sayısı : 1 0 ) 
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Yekûn olarak cari ihaleler, barajlar nazarı itibara alınarak 547 509 000 T. L. dır. Bu tesislerin 

ikmali sonunda millî gelire sağlıyacağı fayda yıllık 307 800 000 T. L. dır. 
Enerji tesislerinden Kesikköprü barajı ve santralının 1963 ten evvel Kuzey - Batı Anadolu şe

bekesine enerji vermeye başlaması yapılan etüdlere nazaran âcil bir ihtiyacolarak görülmektedir. 
Almus Barajı arkasında toplanan sular Kazova sol sahilinde inşaatı devam etmekte bulunan sula
ma şebekesinin ve yukarı Yeşilırmak ovalarının sulama suyu ihtiyacını temin edecektir. Devam 
eden sulama, kurutma ve taşkın kontrolü ihaleleri 29 aded büyük su işinin kısımlarını teşkil et
mektedirler. Bu ihalelere ilâveten bu 29 projenin ikmali için icabeden 2,7 milyar T. L. lık yatırım 
her seneye isabet eden kısımları hazırlanan 5 yıllık bir program dâhilinde ihale edilmesine zaru
ret vardır. Böylece 29 aded projenin bir an evvel ikmali dâhiline girmiş olur. 

5 — Büyük su işleri : 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü faaliyetleri, küçük su işleri, münferit projeler ve büyük 

su işleri olmak üzere hülâsa edilebilmektedir. 
Büyük su işleri Türkiye'nin her tarafına ya; ılrcnş bulunan 29 aded projedir. Bunların yekûn 

keşif bedeli cari y:l fiatları ile 4 646* 421 000,— TL. dir. 
Yukarda bütçeler faslında izah edildiği g'.bi, bütçe tahsisatlarından alman meblâğların 

1 924 403 000,— TL. bu projelere sarf edilmiştir. Bu itibarla projelerin tamamlanabilmesi için 
2 700 000,— TL. tahsisata ihtiyaç vardır. Bu miktar tahsisatın 5 yıl içinde finanse edilerek te
sislerin meydana çıkarılması zaruridir. 

6 — 1960 yılı icraatının mühim neticeleri : 
1960 yılında inşaat olarak büyük baraj ve sa.iticilerimizden biri olan Demirköprü baraj vo 

santrali tecrübe işletmesine girmiş bulunmaktadır. 79 500 Kw lık enstale takatli olan mezkûr sant
ral 9 aylık bir devre zarfında 74 093 000 Kw. enerji üretmiştir. Baraj arkasında meydana ge
tirilmiş havuzda 1960 - 1961 kış mevsimine girerken husule gelen feyazan suları tutulmuş ve mu
hakkak taşkınlar önlenmiştir. 1960 yılının son ayında havuzda 260 milyon m3 su tutulmuştur. 
Bu suyun baraj olmaması halinde Gediz vadisinde tevlidedeceği taşkınlar düşünülürse tesisin taş
kın kontrolü faydasının ehemiyeti anlaşıl T. 

1(360 yılı içinde diğer mühim bir olay, Elâzığ - Gölcük gölünün suni olarak beslenmeye baş
lanılması dır. Filvaki 1960 senesi son ayında Behramaz çayı üzerindeki 15 metre irtifaında' top
rak bent ikmal edilerek 8 km. uzunluğundaki t»r kanalla sular göle verilmeye başlanmıştır. Bu 
suretle gölün tuzluluk konsantrasyonu değişebileceği tahmin edilmektedir. Projenin maksadı olan 
göl seviyesinin düşmesine mâni olacak gölün beslenmesi işi bu suretle temin olunmaktadır. 

1960 senesi faaliyetlerinin sonunda Antalya havzası da yeni tesislere kavuşmaktadır. Bunlar
dan biri inşaası 3 senedir devam' etmekte olan Aksu Regülâtörüdür. Bu regülâtör, 8 439 hek
tarlık Aksu sağ sahil sulaması tesislerinin- kilit inşasıdır. 1961 yılından itibaren sağ sahilde 
inşa edilmekte olan ana kanala su verilmiş bulunmaktadır. 

Antalya'da son teşkınlardân dolayı gecikmek'e beraber Kırkgözler inşaatı, Kepez hidroelektrik 
santraline su verecek kanal 1961 malî yılının ilk aylarında işletmeye açılacaktır. 

Taşkınlarla çok gayrimüsait şartların meydanı çıkmasına rağmen Meriç - ipsala taşkın kontrol u 
şeddelerinin inşaasma hızla devam edilmiştir. 1960 yılı başında ihaleleri 3 kısım halinde 3 mü
teahhide yapılmış bulunan bu şeddelerin, emanet şantiye faaliyetler de nazarı itibara alınarak 
47 Km. si ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

1960 yılında yapılan ihalelerin yekûnu 106.6 milyon TL. nı bulmuştur. Bunlardan mühimleri 
Selevir, Seyitler barajı ihaleleri, Orhangazi, Ah:netli, Aksaray, Yüreğir, Mersin bahçeleri sulama
ları ihaleleridir. 

1960 yılındaki yeraltı suyu faaliyetleri ile 2 646 İt/san. sarfiyat meydana çıkarılmış ve 
167 800 Km2 sahanın hidrojeolojik etüdleri ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

t S; Sayısı: 10) 
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B) 1960 YILI FAALİYETLERİ 

1960 yılı programlan bütçe imkânlarına paradi olarak revize edilmiş ve faaliyetler Bayındır
lık Bakanlığından tasdikli programlara uygun olarak, yürütülmüştür. Bu programın tutarı 
208 481 498 TL. olup bu program ile 26 aded ihale mevzuu ile 26,8 aded münferit su idame ve 
araştırma işi ele alınmıştır. Ayrıca bütün bölgelerde fidanlık ye ağaçlandırma işleriyle içme su
yu ve yeraltı suyu faaliyetleri yapılmıştır. 

1 — Etüd ve plânlama faaliyetleri: 
Etüd ve plânlama faaliyetleri esas itibariyle istikşaf, ana done toplanması ve plânlama rapor

larının hazırlanması safhasını ihtiva etmektedir. Programda istikşaf işlerinin teşkilâtın bütün gü
cü ile yürütülmesi, ana donelerin toplanması ve plânlama işlerinde devam etmekte olan inşaatla
ra priyorite verilmesi ve havza amenajmanarında ise başlanılmış olan Ceyhan amenajmanın deva
mına matuf bir çalışma yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilecek neticeler şöylece hulâsa edile
bilir. 

1. 1 — 

1. 

1 — 
a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

2 — 
a) 

b) 

c) 

d) 

Ana doneler : 
Harita işleri : 
1/25 000 lik fotoğrametrik 
1/5 000 ölçekli takyometrik 
Rasat işleri : 
Meteoroloji istasyonları 
Akım istasyonları 
Toprak etüdü işleri : 
1/100 000 lik 
1/ 25 000 lik 
Temel sondajı işleri : 
Sondaj tulü 
Kuyu adedi 
Drenaj etüdü işleri : 
Ova adedi 
Etüd sahası 
Kuyu adedi 
Plânlamalar : 
Havza : 
İstikşaf 
Plânlama 
Münterit proje: 
İstikşaf 

» 
Plânlama 

» 
Münferit su işleri : 
İstikşaf 
Plânlama 
Erozyon : 
İstikşaf 
Plânlama 

haritalar 
» • 

Devam eden 
» > 

» » 
Biten 
Devam eden 
Biten 

• 

2 190 000 
120 800 

35 
51 

7 543 
464 540 

7 147 
179 

7 
181 752 

1 084 

3 
- 2 

3 
5 
7 

10 

540 
40 

63 
34 

Ha. 
» 

Ad. 
» 

Ha. 
» 

m. 
Aded 

» 
Ha. 
Aded 

Aded 
» 

» 
> 
» 
> 

» 
» 

> 
> 
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1 — Proje ve inşaat faaliyetleri : 

Proje ve inşaat faaliyetleri revize edilen programa uygun olarak katî proje, ihale, takip işleri 
yürütülmüş, 15 aded iş ikmal edilmiş ve işletmeye devredilmiştir. 

Katî proje*çalışmaları 1960 yılında ihale sdilen işler ve 1961 senesine lüzumlu projeleri de 
içine almak üzere teknik güçle mütenasip bir çekilde yürütülmüştür. Bu şekilde çalışmalarla 1960 
yılındaki ihalesi lüzumlu 26 katî proje ile 20 aded 1961 yılı için lüzumlu katî proje hazırlanmış
tır. Bu çalışmalardan istihsal edilen neticeler aşağıda gösterilmiştir : 

2. 1 — Katî proje çalışmaları: 
Keşif bedeli 

Aded 1 000 T.L. 

Sulama 17 168 735 
Taşkın koruma 25 55 210 
Kurutma 4 10 400 

Yekûn 46 234 345 

26 aded inşaat mevzuu 1960 senesi içinde ihale edilmiştir. Bunların keşif bedeli yekûnu 73 621 
milyon T. L. ve bu tesislerin ikmaliyle millî gelire temin edilen fayda 37 752 milyon T. L. dır. 
thale edilen işlerin cinsi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Keşif bedeli Faydası 
1 000 1 000 

Aded T.L. Ha. T.L. 

Sulama 
Taşkın 
Tesis 

12 
10 
4 

42 279 19 248 
26 455 14 800 
4 887 — 

28 872 
8 880 

— 

Yekûn 26 73 621 37 752 

2. — Takip, kontrol ve ikmal edilen işler : 
İhaleye bağlanmış 1959 malî yılından devredilmiş 61 aded muhtelif maksatlı iş ile beraber 4 

aded baraj inşaatı ve yılı içinde ihaleleri yapılan 26 aded muhtelif maksatlı işlerle 2 aded baraj 
inşaatı ile birlikte 93 adede baliğ olan 652 137 000' T. L. ıtutarmdaki iş 1960 yılı içinde takip, 
kontrol edilmiştir. 

Bu işlerden Demirlkö^rü baraj ve santrali ikmal edilmiş, ayrıca 60 milyon lira tutarındaki 16 
aded iş 'bitirilerek işletmeye devredilmiştir. Bitirilen bu tesislerle 660 000 dekar arazi taşkından 
korunmuştur. 

thale mevzuu ikmal edilmemekle beraber 1961 malî senesinde de .devam edecek 69 işin bitirilen 
kısımları da işletmeye devredilecektir. . 

3. — İşletme ve bakım faaliyetleri : 
DSl tarafından işletilmekte bulunan 175 aded büyük, 475 aded küçük olmak üzere ceman 650 

aded tesisin balom ve idamesi sağlanmıştır. 
Diğer taraftan bakım işlerinin tekâmülü yolunda sulama kanalları, ot mücadelesi mevzuunda 

çalışmalar ilerletilin^, talimatları hazırlanmıştır. Muayene sistemi ve usulleri vaz'edilmiştir. Bu 
suretle işletme ve bakım için lüzumlu fennî çalışmalara başlanmıştır. 

( S. Sayısı: 10) 
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Ayrıca tesislerin erozyon zararlarından korunması mevzuunda ağaçlandırma programları tah

tında 1 000 000 aded ağaç dikilmiştir. 
Sulama tesislerinin DSt tarafından işletilenlerinin hizmet ettiği ŝ -ha 2 312 760 dekardır. 30 

aded olan bu sulamaların millî gelire faydası 227 milyon T. L. dır.-* Bunlardan başka inşa edilen 
baraj ve suni göllerin, havuzların, halk sulamalarına verilen sularla sulanan sahaların yekûnu 
600 000 dekardır. 

DSÎ tarafından işletilen 5 aded hidro - elektrik santral; Kemer, Girlevik, Durucasu, Demirköprü 
ve Hirfanlı'dan 9 ay zarfında geçen sene üretilen enerjiden 170 000 000 Kwh. lık fazla enerji üre
tilerek yekûn 289 528 484 Kw. ı bulmuştur. Bu miktarın malî yıl sonunda 260 000 000 Kw. olacağı 
tahmin edilmektedir. DSÎ eli ile inşa ve işletmeleri mahalî teşekküllere devredilmiş Hazer ve Sey
han santrallerinde ise 9 ay sonunda 189 851 725 Kwh. lık enerji üretilmiş olup, 7 santralden üre
tilen hidroelektrik enerji yekûnunun 550 milyon Kwh. ı bulacağı hesaplanmış olup bu tesislerim millî 
gelire faydası 110 milyon TL. civarında olmaktadır. 

Makina ye ikmal faaliyetleri: 
Makina parkının idame ettirilebilmesi için makinalardan 385 adedine esaslı bakım, 6 650 adedine 

ise normal bakım yapılmıştın*. 
25 milyon dolar değerindeki makina parkının bakım ve tamiri içim, yedek parça ve lâstik parklının 

kısmen yenilenmesi için ekipman ikmali olmak üzere 

Yedek parça ve lâstik 966 500 Dolar 
Ekipman 1 243 500 » 

Yekûn 2 210 000 Dolarlık ikmal işi yapılmıştır. 

Bundan başka lâboratuvar etüd aletleri, içme sulyu ve inşaat için malz»eme temini ve atelye malze
mesi alınmıştır. 

Lira 

Ekipman 12 305 000 
Köy içme suyu borusu 27 250 000 
Patlayıcı madde 1 000 000 
Lâstik 450 000 

41 005 000 

Bu suretle makina parkının yenilenmesi ve ayakta tutulması temin edilmiş, 28 250 000 TL. lık 
köy içme suyu ve diğer inşaatlar için malzeme alınmıştır. 

Makina parkıma temin olunan 1 243 500 dolar ve 12 305 000 TL. ile dâhilden ekipman alınıarak 
makina parkıma eklenmiştir. 

Ekipmanın başlıca kalemleri şunlardır : 

30 D8 Cater Pillar Traktör , • 
6 Craper 
5 „ Hava kompresörü 
1 Sondaj makhıası 

150 Kamyon 
12 Kamyonet 
1 v Karotaj mıakiması 
3 " Cip, arazi arabası 

30 Lan1 Bower 

C& Sayısı: 10) 
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5. — Aktarma ve lâboratuvar faaliyetleri : 

Deneyler inşaatların teknik usullere uygun olarak yapılmasını temin etmektedir. Modern mü
hendislik icaplarına göre pcoje hazırlıyabilmek için malzemenin ve zeminin tanınmasına imkân 
vereeek çalışmalar Ankara'da tesis edilmiş lâboratuvarlarda yapılmaktadır.. 

Diğer taraftan projenin kullanacağı su kaynağı ve suyun tatbik edileceği topraklar lâboratuvar 
deneylerine tâbi tutularak denenmektedir. 

Bunların yanında inşaatlara verilecek şekiller model îâboratuvarlarında yapılan deneylerle 
tesbit edilir. Bu maksatlarla yapılan 1960 yılı çalışmalarının"icmali şudur : 

1 —• Genel araştırma mevzuları 
2 —• Prototipler üzerinde araş

tırma 
3 — Barajlar üzerinde araştırma 
4 — Model deneyleri 
5 — Malzeme ve beton deneyleri 3 250 » 
6 — Zemin mekaniği 4 500 » 
7 — Petrografi 250 » 
8 — Kimya 250 » 

c 
Bu çalışmalara muvazi olarak bölgelerde rutin deneylerin yapılması için 3 lâboratuvar tesis 

edilmiştir. Dokümantasyon ve arşiv için faaliyete geçilmiştir. Malî yıl içinde lâboratuvar çalışma
ları 14 rapor halinde neşredilmiştir. 

6. — Köy içmesuyu faaliyetleri : 
7473 ve 178 sayılı kanunlarla DSİ Genel Müdürlüğüne verilen vazifelerin yürütülmesi maksa-

diyle içmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Reisliği kurulmuştur. Halen teşekkül halinde bulunan 
bu grupun çalışmalarının başlıca kalemleri aşağıda gösterilmiştir : 

aded 

11 

16 
8 

11 

aded 

» 
» 
» 

İstikşaf işleri 
Grup köyleri 
Münferit köyler 
Arazi ölçmeleri 
Grup köyleri 
Münferit köyler 
Proje çalışmaları 
Grup köyleri 
Münferit köyler 
Tasdik edilen projeler 

60 
83 

13 
43 

14 
42 
17 

aded 

aded 

Malî yıl içinde vilâyetlere köy içmesuları için temin edilip gönderilen boru tulü 2 440 000 m. dir 
Bunlarla vilâyetlerde 7 aded köy grup halinde ve 1 832 aded köy münferit halde olmak üzere 

1 8.39 aded köyün içmesuyu işine başlanmış ve mühim bir kısmı ikmal edilmlıştir. 

7. — Yeraltısuyu faaliyetleri: 
Yeraltısuyu çalışmaları 29 ovada, ceman 5 965 300 Ha. lık sahanın hidrolojik etüdü ile 394 

aded hidrojeolojik etüd yapılmıştır. Ayrıca ceman 3 183 km2 lik bir sahada jeofiziık etüd 
ikmal edilmiş- 584 kuyuda jeofizik araştırmalar tamamlanmıştır. 

Sondaj faaliyetleri içinde 369 aded 54 351 m. yekûn tülde kıfyu açılmış, bunların 319 adedinde 
su bulunmuştur. Sulu kuyuların 46 adedi artezyendir. 50 aded kuyu kuru çıkmış bulunmaktadır. 

(,S,|ş^ai:40) 
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Sondaj faaliyetleri için 12 216 948 TI^. sarf edilmiştir ve bunlarla 2 $ m3 san. lik bir su kaynağı 
bulunmuştur. Bu miktar günde 230 000 ton su veya yılda 80 milyon m3 su demektİT. 

Yukardan beri izah edilen 19f30 yılı programları tatbikatından malî yıl içinde elde edilen 
neticeler şöylece özetlenebilir: 

33 650 Ha. arazide sulama şebekesi tesisi 
4 120 Ha. bataklık kurutulması 
3 060 Ha. arazi ile 4 aded köy ve kasabanın taşkından, korunması 

40 900 Ha. arazi için sulama suyu biriktirilmesıj 
54 351 m. tûlunda 

396 aded sondaj kuyusu açılarak burada yekûn 
2 646 İt/san. elde edilmesi 

894 288 Dönüm arazinin DSÎ eli ile sulanması 
550 000 000 Kwh. enerji üretilmesi (DSİ'ce inşa edilmiş enerji.santrallerinden) 
234 345 000 TL. keşif bedelli işlerin katı projelerinin hazırlanması 
106 600 000 TL. keşif bedelli ihale yapılması 

C) 1961 malî yılı faaliyetleri : •% 

Raporumuzun başında DSÎ çalışma alanları ve program esasları verilmiştir. Bu esaslar dâhi
linde 1961 yılı programları aşağıda yazılı prensiplere göre tanzim edilmiştir : 

a) Havza istikşaflarının e\ı kısa zamanda ikmali ve böylece memleketimizin su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili mesele ve imkânların bilinerek ileriki yıllarda uygun 
projelerin seçimini ve bunlar üzerinde çalışmanın sağlanması. 

b) Gerek inşaatı başlanmış, gerek etüdleri devam eden büyük projelere ait plânlamalara 
priyorite verilmesi. 

c) Malî imkânlar, teknik güç ve ekipman imkânları nazarı itibara alınarak başlanmış ve belli 
başlı tesisleri inşa edilmiş bulunan yatırım, projelerinin en kısa zamanda müsmir hale getiril
mesi. 

d) İşletmeye açılan tesislerden âzami istifadeyi temin maksadiyle yenileme (rehabilitas
yon) a ihtiyaç gösteren sulama tesislerine öncelik vermek suretiyle ele alınması. 

e) İşletmede olan tesislerin idame ve onarım için. yapılması icabeden işlerin tesbiti ve bun
ların vaktinde yapılması suretiyle tesislerin iyi bir şekilde muhafazasına priyorite verilmesi. 

İ) Tesislerde ağaçlandırma ve park teşkili mevzuunun plânlı bir şekilde yürütülmesi. 
Nüfusun % 3 nispetinde artışı ve bunun ortaya koyduğu yiyecek, giyecek hammaddde isteği 

göz önünde tutularak Türkiye'nin DSÎ faaliyetleri bakımından 10 yıllık ihtiyacı tesbit edilmiştir. 

10 yıl içinde : 
1 500 000 Ha. arazide sulama tesisi kurulması . ' 

589 000 Ha. arazi ile 
1 000 Aded şehir, kasaba ve köyün taşkından korunması 

373 000 Ha. bataklığın kurutulması ve ziraat arazisi haline ifrağı 
2 250 000 Kw. hidro - elektrik takat ile 
7 000 000 Kwh. enerji üretilmesi - . . 

ieabettiği neticesine varılmıştır. AncaJt bu faydaların istihsali 15 ;5 milyar Tl. na ihtiyaç göster
mektedir. Bu sebeple bulunacak neticeler ulaşılacak hedefler olarak mütalâa edilmiştir, 

İhtiyaçların karşılanması maksadiyle programlar yapılırken, • bunların mütaahhit müessesele
rinin kapasitesi ve finansman imkân ve kaynakları ile muvazenelendirilmesi icabetmiştir. 

Diğer taraftan girişilen büyük su işlerinin 29 proje halinde toparlanması sonunda maliyeti 
4 646 421 000 Tl. m bulmaktadır. Bunun 1 925 405 000 liralık kısmı inşa edilmiştir ve 2 721 016 
lik kısmının acilen inşa edilmesi icabetmektedir. 

( S. -jgjjtaü : 10 ) 
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inşa edilmiş tesislerin âtıl bırakılmaması, daha mâhimi DSİ teşkilâtının ve sahibolduğu ekip

man iş gücünün âtıl bırakılmaması şarttır. Bu itibarla imkânların her çeşidinden istifade ede
rek bu projeleri en kısa zamanda ikmal etmek icabetmektedir. Malî imkânlar müsaidolduğu 
takdirde ikmal süresini 5 yıl olarak kabul etmek lâzımdır. Ancak bütçe tahsisat imkânları dü
şünülerek 10 yıllık bir program hazırlanmıştır. 1961 programındaki işler sözü edilen 10 yıllık 
programın ilk senesini teşkil etmektedir. Bu projelerin ikmali ile elde edilecek neticeler şöylece 
özetlenebilir : ' 

757 962 Ha. arazi sulanacak 
200 260 Ha. arazi taşkından korunacak 
29 800 Ha. arazi kurutulacak 

561 050 Kw. lık hidro elektrik takat ile enerji üretilecektir. Bu miktarlar yukarda verilen ih
tiyaç değerlerinin yarısı ve daha azıdır. Ancak bu projelerin ikmaline çalışıldığı ve yeni işler ya
pılmadığı takdirde 1960 yılında 51 sayılı Kanunla alman bütçenin biraz yukarsmda kalmabil-
mektedir. 

Büyük su işleri faaliyetleri yanında nehir ıslâhı ve erozyon gibi ihale bedeli 30 364 000 Tl. 
m bulan ve mevcut tesisleri muhafaza maksadını haiz 7 aded ihale mevcuttur. Bu itibarla 1961 
programının'karakteri tesislerinin ikmali ve tesislerle ilgili işler dışında yeni bir işe girmemektedir. 

Böyle olmakla beraber taşkın felâketleri gibi âcil mevzuların zuhuru daima beklenebilir 
ve ayrıca etüdü yapılmış 39 281 508 Tl. keşif bedelli 1 298 aded münferit su işi vardır. Bunlara 
programda yer verilememektedir. * 

Ayrıca mevcut tesislerin rehabilitasyonu ve idame işlerine gereği kadar imkân ayrılama
maktadır. Bu mukaveleye bağlı işleri yürütmek mecburiyetinin bir neticesidir. 

1. — Umumi olarak karakteri izah edilen 1961 programlarının ana hatları ve gayeleri şöylece 
özetlenebilir : 

1. 1 — Etüd ve planlama faaliyetleri : 

Ana doneler : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Harita : 
1/25 000 82 pafta 
1/5 000 (kadastral) 
Rasat : 
Meteorolojik istasyonlar 
Akım » 
Toprak etüdü : 
1/25 000 (21 ovada) 
1/25 000 (Proje için) 
Temel malzeme : 
Sondaj tulü 
Kuyu adedi 
Drenaj etüdü : 
Ova adedi 
Etüd sahası 
Kuyu adedi 
Kuyu derinliği toplamı 

1 230 000 
222 750 

68 
113 

480 000 
26 200 

11 475 
500 

18 
600 845 

130 
3 900 

Ha. 
Ha. 

Aded 
» 

Ha. 
Ha. 

m. 
Aded 

Aded 
Ha 

Aded 
m. 

(S. Sayısı: 10) 
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1. 2. -— Plânlamalar : 

a) Havza : 
İstikşaf devam edecek 

bitecek 
Plânlama devam edecek 

bitecek 
b) Münferit proje : 

İstikşaf devam edecek 
bitecek 

Plânlama devam edecek 
bitecek 

c) Münferit su işleri : 
İstikşaf 
Plânlama 

d) Barajlar : 
, Done toplanması 

1. 3 — Proje ve inşaat faaliyetleri : <* 
Yukarda detayları umumi olarak verilen programların 
gayelerine erişmek üzere proje ve inşaat bakımından 
girişilecek faaliyet grupları : 

2 
3 
2 

• — 

1 
10 
1 
6 

875 
93 

31 

Adod 
» 
» 
» 

Aded 
» 
» 
» 

Aded 
» 

Aded 

a) Katî proje çalışmaları : 
Keşitf bedeli Faydası 

Aded . 1000 TL. Ha. 1000 TL. 

Sulama 2 108 114 52 500 78 750 
Taşkın kor. —• . — — — 
1961 de ihale edilecek işler 7 52 600 8 815 13 223 

Yekûn 9 160 714 61 315 91 973 
b) Carı ihaleler : 
1961 yılına devreden cari 69 aded inşaat ihalelerin ikmali için daha 178 463 000 TL. ve cari 6 

baraj ihalelerinin ikmali için 249 405 000 lira harcanacaktır. 
Hülâsa olarak 1960 yılından intikal eden 76 .aded işe 427 868 000 TL. ile birlikte 1961 senesin

de ihale edilecek 21 aded işin takip ve kontrolü yapılacaktır, ihale edilecek işlerin yekûnu 158 050 000 
TL. sini bulmaktadır. Bu şekilde takip ve kontrol edilen işlerin yekûnu 585 918 000 TL. olmak
tadır. Böylece programın bir parçası olduklarını söylediığianiz 29 proje ikmal edildiğinde evvelce is
tihsal edilen faydalara ilâveten : 

549 404 Ha. arazi daha sulamaya açılacak 
33 260 Ha. arazi taşkından korunacak 
27 800 Ha. arazi kurutulacak 

258 850 Kw. lık enerji santrali ikmal edilerek enerji üretilmeye başlanacaktır. 
c) Proje faaliyetleri : 
Yukarıdaki işlerle ilgili proje çalışmalarrndan başka grup ve münferit köylere aid'olmak üzere : 
1 500 Aded istikşaf etüdü 
1 500 » arazi ölçme 

240 » proje tanzimi işleri 
Ele alınacak ve 1 275 köye içme suyu getirilecektir. 

( S. Sayısı: 10) 



1. 4. — Baraj ve hidroelektrik santral faaliyetleri : 
Iha'le edilmiş 6 aded baraj ve hidroelektrik santralin inşaatları takibedilecek. KesikkÖprü, Almus 

santraline ait ihaleler yapılacak ve Çubuk II. barajı ihalesi yapılacaktır. 
Proje faaliyeti olarak 1961 yılında takip ve kontrol edilecek barajların projeleri ile ihale edile

cek baraj katî projeleri ve 1962 yılı programına lüzumlu barajların projeleri üzerinde çalışılacak
tır. 

1. 5. — Münferit su işleri: 
İstikşafı ikmal edilmiş 39 281 500 TL. keşif bedeli 1 238 aded münferit su işi mevcuttur. Bu 

projelerin tatbiki ile elde edilecek faydalar : 
4 515 Ha. sahanını sulanması 
1 406 Ha. arazinin kurutularak ziraate açılması 
3 205 Ha. arazinin taşkından korunm<ası 

172 Aded köyün taşkından korunması 
34 Aded köye hayvan sulama suyu ve içme suyu temini 

Ancak bütçe imkânsızlığı ve başlanmış işlerin âtul bırakıılmaması için o çeşit işlere priyorite ve
rildiğinden sözü edil'en münferit su işlerine programda yer verilememiştir. 

1. 6. — Yeraltı suyu faaliyetleri : 
1. Etüd ve araştırmaları yapılmış ovaların raporları ikmal edilecektir. 
2. Açılmış kuyuların 1961 yılı içinde tetkiki yapılacaktır: 
3. Güney - Doğu Anadolu'da Dicle ve Fırat arasındaki sahada içme suyu maksadı ile kuyu 

açılmasına priyorite verilecektir. 
4. 43 758 Km2 lik sahada hidrojeolojik etüdler yapılacaktır. 
5. 184 000 Km2 lik sahada jeofizik etüdler yapılacaktır. 
6. içme ve kullanma suyu temini maksadiylc 169 kuyu açılacaktır. 
7. Temel sondajı için 21 100 m. tû'lde kuyu açılacaktır. 
8. Drenaj maksatları ile 130 aded 3 900 m. kuyu açılacaktır. 
9. Araştırma maksadiyle 120 aded 30 000 m. tülde sondaj yapılacaktır. 

10. İçme ve kullanma suyu için 169 aded 25 000 m. tülde sondaj açılacaktır. 
Yeraltı suyu faaliyetleri araştırma ve içme suyu sondajlarının yapılmasına teksif edilecektir. 
Araştırmalarda evvelki senelerde noksan kalan cepler ve kıymetlendirme bakımından kifayetsiz 

sondajlar yapılacaktır. Kuyu yerlerinin seçiminde 'kurak mıntakalara priyorite verilecektir. 

1. 7 — îşletme faaliyetleri : 
1. Rehabilitasyon işlerine önem verilecek ve bu maksatla 3 800 000 T. L. harcanacaktır. 
6 ovada rehabilitasyon işlerine girişilecektir. 
2. Tesislerin bakım ve onarımına ehemmiyetle ve titizlikle devam edilecektir. 
3. Barajlar civarındaki ağaçlandırma işlerine programa uygun olarak devam edilecektir ve 13 

baraj yerinde 18 400 dönümlük saha ağaçlandırılacaktır. 
Kanal ve regülâtörlerde programa göre ağaçlandırma yapılacak, ve bu ağaçlandırma işleri 

aşağıdaki gayelerle ifa edilecektir :. 
a) Büyük yatırımlarla meydana getirilen suni göllerin rusubatla dolmasının önlenmesi, 
b) Baraj gölleri civarında millî parklar vücuda getirmek, 
c) Yandere ıslahlarında mühendislik tedbirleri ile birlikte kültür tedbirlerini de ele almak. 
4. Göllerde su ürünlerinden istifade maksadı ile 5 barajlar (Demirköprü, Porsuk, Hirfanlı, 

Seyhan, Çubuk) barajlarında balık etüdlerini İstanbul Teiknik Üniversitesi ile teşriki mesai ede
rek ikmal etmek. 

Bu tesisi inşa ettikten sonra bunun iyi bir bakım altında ve devamlı olarak fayda istihsalini 
sağlıyacak tedbirleri araştırıp tatbik etmek. ^ V *" V N ? • •• • 

(S. Sayısı: 10) 
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1. 8 — Makina ve ikmal faaliyetleri : 
1960 yılında : 
1. Makina ekipmanının yenilenmesi, lüzumlu yeni tip kanal makinası, iksâ makinası gibi 

makinaların satın alınması. 
2. İki bölgede atelyelerin ikmaline çalışılması. 
3. Makina personelinin eğitimi. 
4. tnşaası tamamlanan tesislerin teçhizi. 
5. Köy içme suları ve sulama inşaatlarımız için lüzumlu pompa ve boruların temin ve teda

riki. -
6. Teçhizat için: 

8 Aded vinç 
12 » 1 1/2 yarda küp ekskavatör ' 
12 > 3/4 » » » 
20 . » Motor greyder 
5 •» Sondaj makinası 

• 10 » Kanal açma makinası 
15 » Yükleyici • 

1. 9 — Araştırma işleri: 
1. 3 aded mevzu üzerinde pratikten doğan bizi meselelerin halli için teknik ve ekonomik çö

zümler araştırılacak (beton kaplama, büz ekleri v. s.) 
2. İnşaatı ikmal edilmiş 29 tesis üzerinde inşaat projelerinin tatbikinden sonra düşünülen 

esaslarla elde edilen neticelerin mukayesesi bakımından araştırma yapılacak (Prototip) 
3. 10 aded model tecrübesi yapılacaktır. 
Buraya kadar izah edilen 1961 yılı programı tatbikatından elde edilecek neticeler şöylece hü

lâsa edilebilir : 
29 619 Ha. arazide sulama şebekesi tesisi 
15 479 Ha. arazinin taşkından korunması 
11 000 Ha. arazi için sulama suyu biriktirilmesi 
80 000 m. tülünde 
841 aded sondaj kuyusu açılması 
1 000 000 dönüm arazide sulama yapılmasının sağlanması . 
650 milyon Kwh. enerji üretilmesi. 

D) MUHTELİF TEŞEKKÜL VE DAİRELERLE YAPILAN İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI v 
DSİ Umum Müdürlüğünün muhtelif konularda faaliyet gösterdiği, yu'karda yapılan izahlar

dan da anlaşılmaktadır. Memleket ihtiyaçlarının karşılanmasında daireler arasında kir iş birliği
nin kurulması zarureti hissedilmiş ve Devlet Su İşleri Uınum Müdürlüğü *bu koordinasyonun te
mini bakımından Ibâzı faaliyetlerde bulunmuştur. • , 

1. Bâzı kanun tasarılarının 'hazırlanmasında DSİ nin görüşünün 1?elirtilmesi (bakımından, Mil
lî BMik Komitesi imar ve iskân Komisyonunun çalışmalarında bulunmuştur. 

2. Ankara şehrinin içme suyu ve kanalizasyon durumunun ıslâhı mevzuunda Millî Savunma ve 
Sağlık Balkanlıkları ile iş 'birliği yapılmaktadır. 

3. Amerikan yardımından faydalanarak inşaat •mâkinâlarınin bakım ve onarımı için gereken 
personelin yetiştirimıesi için bir müşterek eğitim merkezinin açılması hususunda Maliye Bakanlığı 
İktisadi İş Birliği Genel Sekreterliğinde yapılan toplantıya iştirak edilmiştir. 

4. Su ve toprak kaynaklarının geliştirme ve kullanılösası ile ilgili faaliyetlerde iş birliğini 
temin maksadiyle DSİ ve Toprak - Su Umum Müdürlükleri (mütehassıslarının iştirak edecekleri 
daimî Ibir komisyonun kurulması kararlaştırılmış ayrıca bu 'komisyonun senenin <sruayyen zaman
larında toplanıp kararlar alması 'hususu da tesfoit edilmiş bulunmaktadır. 

(*S. Sayısı :10) ^ 
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o. Tarım Bakanlığı teşkilâtı tarafından da yapılmakta olan erozyon faaliyetlerinin koordi

nasyonu ve duiblikasyonun önlenmesi 'bakımından mezkûr Bakanlıkla iş birliği yapılmaktadır. 
6. Umumi hayata müessir âfetlerin tesbiti bakımından imar ve İskân Bakanlığı ile iş birliği 

yapılmaktandır. jT^T 
7. Baraj gölleri ile DSİ tarafından yapılan inşaatın erozyonla dolması ve tahrib edilmemesi 

için kurulmakta olan fidanlıklar ve yapılmakta dlan ağaçlandırma işlerinde Orman Genel Müdür
lüğü ile iş birliği yapılmaktadır. 

8. DSÎ. etüd ve proje faaliyetleri için zaruri görülen bazı yerlerde, meteorolojik istasyon
ların kurulması gerektiğinden kurulacak olan hu istasyonların yerleri ve işletilmesi hakkında 
Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü ile iş birliği yapılmaktadır. îş 'birliğinin devamlılığını te
min bakımından mezkûr Umum Müdürlük elemanlarının iştirakiyle daimi bir komisyon kurulmuş
tur. Bu komisyon senenin muayyen zamanlarda toplanarak iş birliğini temin etmektedir. 

9. Ziraat Vekâleti ve üniversitelerin iştira;dy4o yapılan Türkiye'nin «5 senelik bir zirai plân
lama hazırlanması» toplanmasına iştirak edil mu tir. 

10. Harita mevzuunda koordinasyonun temini bakımından muhtelif dairelerin mümessillerinin 
Harita Umum Müdürlüğünde yaptıkları iş birliği toplantısına DSÎ. Umum Müdürlüğü de iştirak 
etmiştir. 

11. Arazi kadastrosu fen işleri izahnamesinin muhtelif dairelerin ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde hazırlanması hususunda Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde yap:lan toplantıya işti
rak edilmiştir. 

12. İçme suyu projelerinin düzenlenmesine ait yönetmeliğin hazırlanması toplantısında bulu
nulmuştur. (İller Bankası) 

13. Drenaj etüdleri için F . O. A. tarafından dış memleketlerden getirtilecek mütehassıslar 
için F . O. A. mümessilleriyle iş birliği yapılmı tır. 

14. Yunanistan'la müştereken ıslahı yapılan «Meriç nehri ıslahı» konusunda Yunanistan Su 
İşleri teşkilâtı ile iş birliği yapılmakta ve müşterek kararlar alınmaktadır. 

15. Köy ve kasabaların içme su işlerinde kullanılmak üzere Türkiye'de bir Eternit Fabrikası
nın kurulması için teşebbüslere geçilmiştir. 

Bunun için İsviçre Eternit Fabrikası mümessilleriyle toplantılar yapılmıştır. 

E — 1961 BÜTÇESİ HAKKINDA MÜTALÂALAR : 
Bütçenin umumi yekûnu 566 375 000 lira olup bunun 23 510 000 lirası (A/ l ) cetveline ve 

542 865 000 lirası (A/2) cetveline aittir. 
(A / l ) cetveli : 
Geçen yıla nazaran 2 450 830 lira fazlalık ve 165 000 lira eksilme mevcuttur. 
(A/ l ) cetvelinin tetkikinde : 
2. kısmında : 2 242 922 lira fazlalık, 
3. kısmında : 5 500 lira fazlalık ve 50 000 eksilme, 
4. kısmında : 142 408 lira fazlalık ve 115 000 lira eksilme, 
5. kısımda : Geçen yılın aynıdır. 
6. kısımda : 60 000 lira fazlalık mevcut bulunduğu görülmektedir. 
Bunlardan : 
ikinci kısımdaki fazlalığın 1 225 998 lirası merkez ve vilâyetler memurları maaşı tertip

lerine 107 ve 108 sayılı kanunlarla alınmış bulunan Genel Müdürlük Sivil Savunma 'Sekreteri ve 
Sivil Savunma Uzmanı kadroları ile memur maaşlarına yapılan zam sebebi vâki ilâveden 885 600 
lirası merkez ve vilâyetler daimî hizmetlileri ücreti tertiplerine bu yıl teklif »edilecek kanunla 
yapılacak ilâveden, 44 088 lirası merkez geçici hizmetliler ücreti tertibine merkezden açılan 
kurslara ait öğretmen kadrolarının ilâvesinden, 87 236 lirası, 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak ödemelerin, maaş ve daimî hizmetliler ücreti tertiplerine yapılan 
ilâveler sebebiyle artmasından mütevellit bulunmaktadır. 

( S. Sayısı: 10) 
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3. Kısımda vâki fazlalığa teşkil eden 5 000 lira, ilâç ve tedavi ücretlerinin artmasından 

50 000 lira eksilme ise giyecekler faslından müstahdemin adedjnin azalması sebebiyle sağlanan 
tasarruftan ileri gelmiştir. 

4. Kısımda vâki 142 408 lira fazlalığın 87 158 lirası yurt dışında, 55 250 lirası ise yurt içinde 
okutulacak öğrencilerin burs ve her çeşit masraflarından doğmuş bulunmaktadır. 

Bu kısımdaki 115 000 lira eksilmenin sebebi, tanıtma masrafları tertibinin kaldırılması ve kurs 
masrafları faslından, sağlanan tasarruftur. 

5. Kısım : Bu kısımda bir değişiklik yoktur. 
6. Kısımdaki 60 000 lira fazlalık yeni ihdas edilen DSt memur ve müstahdemlerinin Biriktir

me Sandığına yardım faslından ileri gelmektedir. 

A/2 Cetveli : 

Geçen yıla nazaran 40 584 791 lira fazlalık ve 29 427 861 lira azalma göstermektedir. 
Yatırımlar bütçesinin tahlili : 
Bütçemin en mühim kısmını 786. fasıl teşkil etmektedir. 
Bu faslın maddelerini sıra ile gözden geçirelim : 

1. 733/11 yapım ve esaslı ̂ onarım maddesi : ' • 
Geçen yıla nazaran 33 406 878 lira fazlasiyle^ teklif edilen 415 491 878 lira ile mukaveleye 

bağlı câri taahhütlerle diğer câri hizmetlerin yürütülmesi suretiyle DSt faaliyetlerine devam 
olunacaktır. 

Ele alınmış işlerin ikmaline matuf olarak 1961 programında ihalesi derpiş edilen işlerin 
karşılığı bu tahsisat içinde yoktur. Bunların bono çıkarılarak karşılanması düşünülmekte olup bu 
hususta gerekli kanuni formalitelere tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

2. 786/12 geçen yılın aynıdır. 
3. 786/20 geçen yılın aynıdır. 
4. 786/30 geçen yılın aynı olarak 31 250 000 lira konulmuştur. 
Malûm olduğu üzere Bayındırlık hizmetlerinin ifasında en önemli rolü makina faaliyetleri oy- * 

namaktadır. 
DSt nin gittikçe artan iş hacmi ancak kuvvetli ve dengeli bir makina parkının ayakta tutul

ması ile kaimdir. Bu itibarla maikina parkının devamlı surette yenilenmesi ve kuvvetlendirilmesi 
bir zarurettir. 

Bunun için 'bütçeye her yıl ihtiyaçları karşılayacak ölçüde ödenek konulması lâzımdır. 
5. 786/40 geçen yıla nazaran 1 200 000 lira fazlalık vardır. 
Umum Müdürlüğün (hizmetlerinin temeli etüd ve plân faliyetleridir. Ele alınacak mevzuların 

unsurlarını tâyin etmek ve havzaların kül halinde mütalâasını mümkün kılacak plânlamalar yap
mak DSÎ faaliyetlerinin verimli ve isabetli olabilmesi için şarttır. 

Bu itibarla bütçeye her yıl bu ihtiyaçları karşılıyabilecek ölçüde ödenek lâzımdır. 
6. 786/70 işletme masrafları. 
Geçen yıla nazaran 5 000 000 lira fazlalık vardır. 
DSt faaliyetlerinin gayesi bir eseri, bir tesisi meydana getirmek değildir. Bilâkis asıl mesele 

meydana getirilen tesisin devamlı surette bakım ve idamçsi ile olur. 
DSt nin yıldan yıla artan inşaat Ihaemma, muvazi olarak her yıl işletmeye açılan tesislerin 

miktarı da çoğalmaktadır. 
Bu itibarla işletme masraflarının da mütenazıran artması tabiî ve zaruridir. 
7. 787, 788, 789, 790 ncı bölümler hakkında mütalâa serdine lüzum görülmemiştir. 
788 nci bölüm geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle 3 000 000 konmuştur. 
789 ncu bölümde geçen yıla nazaran 90 000 lira fazlalık, 74 500 Ura noksanlık, 790 ncı bö

lümde 387 913 lira fazlalık, 353 361 lira noksanlık vardır. 

( S. Sayısı: 10) 
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8. 791 nci köy su işlerine yardım ; 
Bu 'bölüme geçen yıla nazaran 29 000 000 lira noksaniyle 25 000 000 lira konmuştur. 
Köy içme suyu dâvasının milyarlık portesi muvacehesinde bu tahsisatın kifayetsizliğine işaret 

etmek yerinde olur. 

Bütçe Raportörü 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Doğan Avni 

( S. Sayısı : 10) 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/7 
Karar No. 12 

20.2.1961 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24.1.1961 tarihli ve 71-1396/242 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Bayındırlık 
Bakanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları hajde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 «yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eaen 
raportörümüzün hazırladığı rapor mütalâa edildikten ve Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına gi
ren mevzular üzerinde sorulan sualler Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan son
ra bütçenin bölüm ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

İdare bütçesinin masraf kısımlarını ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nis
petle 2 285 830 lira fazlasiyle 23 510 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel ye-
,kûnu ise geçen yıla nazaran 11 156 930 lira fazlasiyle* 542 865 000 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda mevzu ödeneklerin hizmetlere kifayeti 
görülmüş ve (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller Hükümetin teklifi veçhile komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 13 445 760 lira fazlasiyle 566 375 000 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiş olup bu miktar, 538 775 000 lirası Devlet bütçesinden yapılacak yardımdan ve mü
tebakisi idarenin çeşitli gelir kaynaklarından tahassül etmektedir. 

Hükümetçe yapılan tahmin ve tesbit komisyonumuzca uygun görülerek (B) işaretli cetvel de 
üzerinde bir değişiklik yapılmamak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Maddeleri aynen kabul edilen Devlet Su İşleri 1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısı merbutatı bu-. 
lunan cetvellerle birlikte Kurucu Meclisin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

« • 

Başkanvekili 
Doğan Avni 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
özgür Selâhattin 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
özkaya M. Şükran 

Üye 
Zamangil Cahit 

Sekreter 
Başer Adnan 

' Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Melen Ferid 

Üye 
Yıldız Ahmet 

4 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ j 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste- j 
riidiği üzere 23 510 000 lira ve yatırım masraf- j 
l an için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste- j 
riidiği üzere 542 865 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

. MADDE 2. - Devlet Su İşleri Genel Mü- ı 
dürlüğünün 1961 Bütçe yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 566 375 000 lira olarak tah- ı 
min edilmiştir. j 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüünce 1961 Ibütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1961 bütçe yılında da devam olunur. | 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü- J 
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlerine I 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste- | 
rilmiştir. * j [ i ; ij [! 

3656 sayılı 'kanunun 9 uncu maddesi gere- j 
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba- j 
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe ikanunu tasarı- | 
sı ile teşri organa 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 ilİTÜk (L) 
•işaretli cetvelde gösterilenler. 1961 bütçe yılında 
kullanılamaz.. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan Ye 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgüi oldukları hrzmet fasıllarından bu fasla Ma-

^ liye Bakanlığınca aktarılacalk tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu- | 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Ayniyle kabul edilmiştıir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle.-kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 10) 
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hasebe! Umumiye Kanununun 93 üncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan 'borçlar, 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 üncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye selâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

Devlet Başkanı ve 

B. Ko. 

Başbakan 
Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Balamı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı, 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
Ş. Kocatopçu 

Devlet Bakanı 
II. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzepıen 

içişleri Bakanı 
M. 1. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bay ndırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakılıç 
- Ya. ve Turizm Bakam 

C. Baban 
imar ve İskân Bakanı 

F. Yavuz 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaş 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

- 3 0 — 

CETVELİ 

î1 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 248 000 
2 631 000 

1 

1 

1961 yıl; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 636 998 
3 468 000 

1 

1 

ı için 
Kumisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 636 998 
3 468 000 

1 

1 

Bölüm toplamı 3 879 002 5 105 000 5 105 000 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 3 061 800 3 430 000 3 430 000 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 8 802 600 9 320 000 9 320 000 

Bölüm toplamı 11 864 400 12 750 000 12 750 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 192 600 236 688 236 688 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 551 400 551 400 551 400 

Bölüm toplamı 744 000 788 088 788 088 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 788 000 788 000 788 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 

10 000 

41 000 

2 600 

10 000 

41 000 

2 600 

10 000 

41 000 

2 600 
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B. M. 

22 

31 

32 

40 

-

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

2 00Q 

3 000 
1 500 

65 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-

210 
218 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

nekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1 075 724 
157 794 
25 000 
15 000 
4 000 

1 277 518 

4 200 
36 000 

18 659 720 

5 000 
12 000 
15 000 
15 000 
22 000 
27 000 

96 000 

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 
22 000 
27 000 

76 500 

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 
22 000 
27 000 

76 500 

( S. Sayısı : 10 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
10 000 
20 000 
9 000 

19 000 
20 000 

88 000 

1961 yıh için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 000 

72 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
9 000 

10 000 
9 000 

19 000 
20 000 

72 000 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 37 500 
Vilâyetler posta ve telgraf 

7 500 

37 500 

7 500 

37 500 

ücretleri 
Merkez telefon giderleıri 
Vilâyetler telefon * giderleri 

Bölüm toplamı 

Merkez kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

Bölüm toplamı 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

40 000 
116 000 

20 000 
20 000 
33 750 

45 000 

35 000 

153 750 

40 000 
130 000 
40 000 

247 500 

40 000 
50 000 

20 000 
20 000 
33 750 

45 000 

35000 

153 750 

40 £00 
130 000 
40 000 

247 500 

40 000 
50 000 

20 000 
20 000 
33 750 

45 000 

35 000 

153 750 
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B, M. 

» 1 

Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 

11 
12 

• 

403 
407 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanunu-

3 000 
3 500 

6 500 

762 750 
• = — - ~ - i -

12 000 

6 000 
6 000 

12 000 
* 

659 250 

12 000 

6 000 
6 000 

12 000 

659 250 

12 000 

419 
425 

450 

451 

30 
40 

10 
20 
30 

Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın ve tanıtma giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Tanıtma giderleori. 

Bölüm toplamı 

10 000 
20 000 

30 000 

750 000 

150 000 

63 000 

5 000 
7 000 ' 
100 000 

112 000 

10 000 
20 000 

30 000 

750 000 

187 158 

118 250 

5 000 
7 000 

0 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

750 000 

187 158 

118 250 

5 000 
7 000 

0 

12 000 
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1960 ' 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul elilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve giderleri 340 000 340 00 340 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 10 000 10 000 • 10 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
dderleri 67 500 67 500 67 500 

Bölüm toplamı 77 500' 77 500 77 500 

458 Fuar, sergi ve teşhir giderleri 
10 Fuar genel giderleri 5 000 5 000 5 000 
20 Sergi ve teşhir genel giderleri 15 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 20 000 8 000 8 000 

476 Kurs giderleri 350 000 200 000 200 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 904 500 1 734 908 1 734 908 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

505 

10 
20 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yılları boraları 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

140 000 

153 200 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

140 000 

153 200 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

140 000 

153 200 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 
_> . 

Altıncı kısım - Yardımlar 

DSÎ Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemlerinin Biriktir
me Sandığına yardım (Memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) O 60 000 60 000 

Altıncı kısım toplamı 0 60 000 60 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım topilamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

A/2 - Cl 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 200 000 100 000 100 000 
6200 sayılı Kanunun şümulüne 
giren işler 
Yapım ve esaslı onarım 
giderleri 402 000 000 415 491 878 415 491 878 

18 659 720 
762 750 

1 904 500 
153 200 

0 
21 480 170 

20 902 642 
659 250 

1 734 908 
153 200 
60 000 

23 510 000 

20 902 642 
659 250 

1 734 908 
153 200 
60 000 

23 510 000 
X 
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M. 

12 

20 
30 

40 

70 

10 
20 
30 

Ödeneğin çeşidi 

4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
giderleri (sürekli onarımlar) 
Makina ve vasıtaların onarımı 
Satınalınacak makina, vasıta 
ve taşıtlar 
İstikşaf, etüd, proje ve aplikas
yon giderleri ye (DSİ. Genel 
Müd. binası proje gideri) 
işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

Ankara lâğımlarının yapım ve 
onarım giderleri 
Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 
6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 
% 5 faiz karşılığı 
itfa karşılığı 
Geneli giderler 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

60 000 
20 000 000 

39 000 000 

14 800 000 
10 000 000 

485 860 000 

60 000 

2 500 000 

1 251 000 
1 120 000 

500 

2 371 5Ö0 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

60 000 
18 000 000 

31 250 000 

15 000 000 
15 000 000 

494 801 878 

60 000 

3 000 000 

1 176 500 
1 210 000 

500 

2 387 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

60 000 
18 000 000 

31 250 000 

15 000 000 
15 000 000 

494 801 878 

60 000 

3 000 000 

1 176 500 
1 210 000 

500 

2 387 000 

5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Anlaşma gereğince temim 
olunan 25 200 000 dolarlık 
kredi 

10 Faiz karşılığı " 9 701 847 9 348 486 9 348 486 
20 itfa karşılığı 7 779 722 8 167 635 8 167 635 
30 Genel giderler 1 1 1 

Bölüm toplamı 17 481 570 17 516 122 17 516 122 

Köy su işlerine yardım 129 000 000 25 000 000 25 000 000 

Yatırımlar toplamı 637 473 070 542 865 000 542 865 000 
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B - CETVELİ 

1960 1961 yılı için 
yılı ITükümotf'e Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 400 000 100 000 100 000 
Tesis ve ortaklık gelirleri 

1 Devredilen tesislerden veya or
taklıklardan alınacak bedal ve 
paylar 5 000 000 1 500 000 1 500 000 

2 Hidro - Elektrik tesislerinden 
elde edilecek gelirler 2 250 000 13 000 000 13 000 000 

Bölüm toplamı 7 250 000 14 500 000 14 500 000 

İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri . 4 000 000 5 000 000 5 000 000 
Menkul satış, gayrimenkul sa
tış ve kira bedelleri 150 000 150 000 150 000 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazminat 
ve mütaahhitlerin irat kaydo
lunan teminat paraları 1(K) 000 100 000 100 000 
Mütaahhitlere verilecek maki-
na, alât ve edevat, depo ve 
arazi kira bedelleri 1000 000 4000 000 4000000 

MTeberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli varidat 750 000 1 250 000 1 250 000 
Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 

1 Yardım dışında kalan giderler 
için 7 574 170 0 0 

2 Yatırımlar için 531 708 070 538 775 000 538 775 000 
Bölüm toplamı 539 282 240 538 775 000 538 775 000 

Eski yıllardan devreden nakit 0 2 500 000 2 500 000 

GENEL TOPIıAM 552 932 240 566 375 000 566 375 000 

( S. Sayısı : 10 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 25 .12 .1953 

Ö Z E T İ 

6200 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifelerinle dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

D - CETVELİ 
I. Memuriyetin nev'i 

2 Kaloriferci 
3 Hemşire 
4 Daktilo (Dil bilir) 

» • » 
;•> » 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo (Steno) . 
5 Servis Şefi 

» » 
» » 
» » 

Dosya ve Evrak Şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

Dosya ve Evrak Memuru 
» » » » 

Gönderme Memuru 
İdare Memuru 
Kütüphane Memuru 
Tevzi Memuru 

Adcd 

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 

Ücret 

450 
700 
950 

1 100 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
60ü 

1 250 
1 1100 

950' 
800 
700 
800 
700 j 
600 
500 
400 
350 
300 
600 
400 
500 
500 
600 
300 

i (.1. Memuriyetin nev'i 

Doktor 
Tashihti 

» 
Teldir Memuru 
Santralci 

6 Dağıtıcı 
Ozalitçi 
Bash ademe 

» 
Hademe 

> 
* 

Bekçi 
> 

Avukat 
» 
» 

] Başmontör veya Baş Makinist 
» » » 

Montör veya Makinist 
2 Kaloriferci 

Usta 
•» 
» 
» 

3 Şoför 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 

30 
1 
9 

22 
2 
6 
4 

407 
3 
2 
3 

15 
1 
2 
3 
2 
4 
6 
3 

10 
5 

Ücret 

300 
600 
500 
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 

(S. Sayısı: 10) 



Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret ! G. Memuriyetin nev'i 

Bahçivan 

Daktilo 

Servis Şefi 

Memur 

» 
Tahsildar 

Doktor 

1 
2 
32 
55 
81 
5 
5 
10 
41 
22 
37 
56 
87 
112 
57 
260 
8 
8 
10 
20 
10 
10 

400 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
350 
300 
300 

Santralci 
» 

6 Dağıtıcı . 
Odacı 
Bekçi 
Sürveyan 
> 
> 
» 
İşçi 
» 
» 

Bekçi 
» 

Hademe 
» 
Avukat 
» 
» 

Aded 

2 
1 
10 
170 
215' 
10 
10 
7 
9 
5 
10 
10 
18 
10 
15 
5 
10 
2 
2 
2 

1 511 

Ücret 

300 
250 
400 
.300 
300 
600 
500 
400 
350 
300 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
200 
1 250 
1 100 
950 

P. M. 

203 

204 

11 
12 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri. 

( S. Sayısı : 10 ) 



Kanun 
No. 

3132 
4100, 
4649 
5259 
5977 
6089 
6425 
6656 
7030 
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G - CETVELİ 

Su işleri için gelecek yıllara geçici yük-
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun
lar. 

"j Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü Teş-
6200 I kilât Kanununun gelecek yıllara geçici 

f yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
J nci maddesi 

D. Memuriyetin nev'i 
L - CETVELİ 

Aded Aylık ; D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

TAŞRA 

5 Şube'başmühendisi (Y. Müh.) 
(îh. Mev.) 

'8 Yüksek, mühendis, mühendis 
veya fen memuru 

31 

6 

8 

9 

10 

12 
13 
7 

10 

11 
7 

Yüsek mühendis 
veya fen memuru 

mühendis 
(îh. Mv.) 

Yüksek mühendis mühendis 
veya Fen Memuru 
Yüksek Mühendis 
veya fen memuru 
Yüksek mühendis 
veya fen memuru 
Memur 

» 
Yüksek mühendis 
veya fen memuru 
Yüksek mühendis, 
veya fen memuru 
Memur 
Mütercim 

Mühendis 

mühendis 

mühendis 

mühendis 

1 

5 

9 

8 
1 
1 

2 

2 
1 
1 

950 

700 

600 

500 
,400 

350 

800 

500 
400 
800 

5 1 100 

9 

10 

11 

12 

10 
12 
12 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
10 
11 

6 

Yüksek mühendis mühendis 
veya fen memuru 
Yüksek mühendis mühendis 
veya fen memuru 
Yüksek mühendis mühendis 
veya fen memuru 
Yüksek mühendis mühendis 
veya fen memuru 
Ressam 

Memur 
Mesul muhasip 

Muhasebe memuru 

Veznedar 

Sulama mütehassısı (Y. Zi
raat mühendisi) 
Sulama mütehassısı (Y. Zi
raat, mühendisi) 
Sulama mütehassısı (Y. Zi
raat mühendisi) 

8 700 

(S . Sayısı: 10) 

24 

19 

15 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

2 

2 

112. 

600 

500 

450 

400 
500 
400 
400 
700 
600 
500 
500 
450 
400 
500 
450 

950 

800 

700 



V a s ı t a n ı n Satınalma 
Cinsi Markası (tarihî 

Ut 

r/> [ayısı 

H* 
O 

Sf ation Wagoıı 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
.» 

Arazi (kaptıkaçtı 
» 
» 
» 

Arazi kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı Log. 
Piçk - up, 

» 
,- » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
B\>rd 

» 
» 

Hudaoıı 
» 

Chevrolet 
» 

Plymoutih 
Volkswageii 
International 
International 
Willys 

» 
» 

Willys 
» ::. q 

Commer 
» 
» 

Dodge 
> 

Ford 
T> 

Chevrolet 
înıternational 

1955 
1953 
1.954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1960 
1954 
1960 

' 1960 
1958 
1947 
1953 
1953 
1959 
1957 
1954 
1955 
1955 
1954 
1960 
1949 
1954 
1960 
1960 

TAŞITLA* 
!İ Makina ve îkmal Dairesi Reisliği ^ 

Bir evveliki 1961 yılı 
1960 yılı yıla nazaran için alınma -

vasıta vukubulan sı gereken 
Fiyatı sayısı değişiklik vasıta sayısı 

2.199,84 $ 
2.959,00 $ 
6.181,00 $ 
6.181,00 $ 

10.622,00 T.L. 
21.331,40 T.L. 
14.000,00 T.L. 
50.000,00 T.L. 
ı . ' ı . u t » o , w i. .U. 

32.850,00 T.L. 
2.801,76 $ v 

2.660,48 $ 
9.079,00 T.L. 
9.500,00 T.L. 

19.000,00 T.L. 
50.000,00 T.L. 
8.000,00 $ 

11.000,00 T.L. 
12.000,00 T.L. 
13.000,00 T.L. 
16.000,00 T.L. 

1.773,00 $ 
6.691,43 T.L. 
1.800,00 $ 

40.000,00 T.L. 
1.988,00 $ 

15 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
40 
5 
2 

62 
1 
3 
1 
4 
1 
1 

12 
4 

12 
25 

110. 

1 
10 

12 

25 
110 



Bir evveâki 1961 yılı 
1960 yılı yıla nazaran için alınma-

yaşıta sayısı 

! 

V a s i 
GÜ2Sİ 

» 
» 

Arazi Pi<$oüp 
» 

Araza P içk -up 
» 
» 
» 

, » 
» 
» 
» 

Arazi binek «Jeep» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi Ibineık 
» 
» 
» 

t a n ı n 
Markası 

Handmag 
Jtenault, 
Dodge «PW. WG» 
International 
înter «Makinist» 

» 
Wfflys 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Land Rover 
Land Rover 

» 
» 
» 

Satınalma 
tarihi 

1955 
1955 
1955 
1958 
1960 
1960 
1951 
1954 
1955 
1959 
1959 
1960 
1952 
1953 
1955 
1957 
1960 
1960 
1951 
1952 
1955 
1960 
1960 

Fiyatı 

4.348,21 $ 
3.576,24$ 
2.504,61 $ 
2.249,00 $ 
3.090,70 $ 
6.037,28 $ 
3.191,50 $ 

12.000,00 T.L. 
11.000,04 T.L. 
42.500,00 T.L. 

1.857,90 $ 
41.000,00 T.L. 

7.679,00 T.L. 
12.500,00 T.L. 
10.500,00 T.L. 
15.770,00 T.L. 
31.500,00 T.L. 
30.641,53 T.L. 
2.879,43 T.L. 
7.000,00 T.L. 
5.607,00 T.L. 

29.500,00 T.L. 
31.200,00 T.L. 

vasıta 
sayısı 

2 
4 

11 
55 
10 
2 
6 

44 
11 
79 

9 
100 
33 
96 

2 
52 
10 
3 

10 
5 

14 
20 
30 

vnkuibülan 
değişiklik 

10 
2 

100 

10 
3 

20 
30 

/ 



V a s ı t a n ı n 
Cinsi Markası 

Paneller Renault 1954 4.012,00 $ 
» Chevrolet 1954 5.000,00 T.L. 
» Ford 1960 46.000,00 T.L. 

Arazi kaptıkaçtı Willys 1961 50.000,00 T.L. 

Arazi toin^k (Jeep) » 1961 32.000,00 T.L. 

Piçk - Up Willys veya întek 1961 42.000,00 T.L. 

Satınalma 
tarihi Fiyatı 

Bir evvelki 
1960 yılı yıla nazaran 

vasıta vukuibulan 
sayısı değişiklik 

1961 yılı 
için alınma
sı gereken 

vasıta sayısı 

35 

75 

75 
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Fasıl 218 — Kasa tazminatı 
7398 sayılı Kanunla DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıymet muha

fızı vazifelerini gören muhasebe müdür ve muavinleri ile mesul muhasiplerin kasa tazminatı bu 
tertipten ödenir, 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek Ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar, 

Fasıl 786 - 787 — Yapım ve onarım masrafları 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleriyle bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamulaş

tırma, satınalma bedel ve masrafları muhammin ve bilir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harç
ları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye tezgâhları, 
alet ve avadanlıkları, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malze
me ve aletin ihtiyaç halinde her zamaıi evvelden satmalınması, taşınması, kurulması, korunması, 
işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, ambalaj, sigorta, somaj, ardiye, istal-
ya, vergi, komisyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının 
her türlü işletme, nakil, muhafaza-ve sair masrafları, her türlü taşıt kiralanma giderleri, emane
ten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işd gün
delikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde veri
lecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar, mer
kez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim ve. he
sap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topoğrafik haritalar ile bunlara 
lüzumlu malzeme satmalına bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma masrafları, merkez ve 
vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile. 
sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basın 
ve yayın ve nakil masrafları, fennî eserler bürolar dışında kalan binalarda işletme ve i§ yerlerinin 
kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya ve öteberi masrafları, bu bina iş yerleri 
nin telefon kurma ve konuşma ücretleri, işe başlama ve açılış törenleri masrafları, her türlü amaç
landırma giderleri, 4772, 5502, 6900 ve 6901 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazala-
riyle meslekî hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, ve 203 neü geçici hizmetliler faslın
dan ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarif atma uygun iş yerlerinde çalışanların sigorta 
primleri, istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait her türlü mas
raflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları, havadan istikşaf ve harita 
alınması işlerinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla sair masraflar, bankaya temlik edil
miş olan istimlâk bedellerinin faiz ve diğer her türlü masrafları. 

Fasıl 791 — Köy su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlere gönderilip de sarf edilmiyen kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun 55 nci maddesi hükmü gereğince muamele olunması ve ertesi yıl bütçelerinde 
aynı mevzua tahsis ve sarf edilmek üzere devri mecburidir. 

( S. Sayısı: 10) 



g Fasıl 786 - Madde 30 — Satınalınacak makina, vasıta ve taşıtlar 
Bu maksat için bütçeye 31 250 000 Jira teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu tahsisattan takriben 

7 300 000 lira DSl Teşkilâtında mevcudolup hurdaya ayrılacak 38 aded arazi kaptıkaçtı ile 75 
adad arazi binek ve 75 aded pick-uplar temini içindir. Satınalınacak taşıtların adedi, cinsi ve 
nerelerde kullanılacağı aşağıda gösterilmiştir. 

Aded Satınalınacak taşıtların cinsi Hangi hizmetler için alınacağı 

35 Willeys arazi kaptıkaçtı 1 
75 WiUeys arazi (jeep) [ DSÎ Genel Müdürlüğü Teşkilâtında 
75 Willeys veya ÎNT (Pik - up) J 
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$. M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Teknisiyen (Yük. Müh. Müh.) 
ler ücreti Memur 

Doktor (Barem içi) 

Yekûn 20 

Teknisiyen 
» 
» 

Memur 

» 
» 

(Maliyet) 
» 

(Hesap) 

Doktor (Barem içi) 

Ecnebi uzmanla bunla- Ecnebi uzman 
ra yardımcı personel » » 

» » 
» » 
» - » 

Yekûn 69 

3 
3 
3 
o 
o 4 
1 
3 

1 750 
800 
700 
600 
500 
400 
700 

12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

63 000 
28 800 
25 200 
21 600 
24 000 
4 800 
25 200 

12 Taşra geçici hizmetli- Teknisiyen (Yük. Müh. .Müh.) 1 1 750 
ler ücreti 

1Ö2 600 

1 
1 
1 
r> 
fi 
10 
16 . 
17 
12 

1 750 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
600 

. 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

21 000 
15 000 
13 200 
57 000 
57 600 
84 000 
115 200 
102 000 
. 86 400 

551 400 

1 
1 
1 
1 
2 

7 750 
7 300 
5 800 
5 400 
3 700 

12 
12 
12 
12 
12 

93 000 
87 600 
69 600 
64 80ü 
88 800 

Yekûn ^03 800 

Ecnebi uzman yardım
cı personeli 

Teknisiyen (Maliyet) 
iktisatçı 
Sekreter (Dil bilir) 
Memur (Dil bilir) 
Teknisiyen (Hesapçı) 
Memur 

9 
1 
3 
2 
3 
4 
4 
7 
1 
1 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 
600 
600 
450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

135 000 
15 000 
39 600 
26 400 
34 200 
38 400 
33 600 
50 400 
6 600 
4 950 

Yekûn 35 384 150 

» • - « 
(S. S*yı*r: 10) 



Temsilciler Meclisi S» S A Y İ S İ : / 9 

Küçük Sami ve arkadaşlarının, devrilen iktidar zamamnda suç işliyen 
yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne 
dair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin yorumlanması hak

kında önergesi ve Adalet Komisyonu raporu (4/3) 

Kurucu Meclis Başkanlığın» 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne mütedair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin yorumlanması hakkındaki teklifimi» ili
şiktir. 

Gereğinin takdir ve ifa Duyurulmasına müsaadelerini arz ederiz. 

M.B.K. Üyesi 
Küçük Sami 

M.B.K. Üyesi 
Acuner Ekrem 

Temsilci Üye 
Okyay Abdülkadir 

M. B. K. Üyesi 
Aksoyağlu Refet 

M.B.K. Üyesi 
Madanoğlu Cemal 

M. B. K. Üyesi 
özhaya Mehmet Şükran 

M.B.K. Üyesi 
Gürsoytrak Suphi 

M.B.K, Üyesi 
Kaplan Kadri 

M. B. K. Üyesi 
Karaman Suphi 

M.B.K. Üyesi 
Ersü Vehbi 

M.B.K. Üyesi 
O'Kan Sezai 

M.B.K. Üyesi 
Tunçkanat Haydar 

M.B.K. Üyesi 
özgüne§ Mehmet 

M. B. K. Üyesi 
Çelebi Emanullaîı 

M. B. K. Üyesi 
Kuytak Fikret 

M. B. K. Üyesi 
Karavelioğlu Kâmil 

M.B.K. Üyesi 
özdüek Fahri 

M. B. K. Üyesi 
Yıldız Ahmet 

23.2.1961 

M.B.K. Üyesi 
Ataklı Mucip 

Temsilci Üye 
Akar Ahmet 

M. B. K. Üyesi 
Ulay Sıtkı 

M. B. K. Üyesi 
Koksal Osman 

M. B. K, Üyesi 
özgür SelâhatUn 

M.B.K. Üyesi 
Yurdakuler Muzaffer 

İteli : 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddfleriain 
yorumlanması hakkında. 

Devrilen iktidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma 
usulüne mütedair 45 sayılı Kanun 7 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 148 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılmıştır. Ancak, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (M) bendine göre 45 sayılı 
Kanun hükmüne tâbi memurlarla bunların şeriklerinin memuriyet sıfat ve vazifelerini suiistimal su-
İletiyle işledikleri suçların affm şümulü haricinde bırakılmış olması ve Af Kanununun bu v istisnai 
hükmü 148 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle de mahfuz tutulmuş bulunması sebebiyle 45 sayılı Ka
nunun şümulüne giren şahıslar hakkında ikame olunan bir kısım dâvaların halen yargılanmasına de
vam olunmaktadır. Bu kabil dâvalarda sanık durumunda bulunan memurlardan bâzılarının 45 sayılı 
Kanunun 1 ve 2* nci maddelerindeki yüksek dereceli memur tâbirine dâhil olup olmadıkları hususun
da tatbikatta bâzı tereddütlere düşüldüğü anlaşıldığından bahis konusu maddelerin yorumlanmasına 
lümm ve zaruret hissedilmiştir, 



Sürürlükten ^kaldırılan 45 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Devlet veya İktisadi Devlet Teşek
külleri, mahallî ve özel idareler ile kuruluşunda devlet hissesi bulunan her nevi ticari, sınai, ve malî 
müesseselerin yüksek dereceli memurların ve bunların şeriklerinin 22 . 5 . 1950 ile 27 . 5 . 1960 tarih 
leri arasında memuriyet sıfat ve vazifeleri ile alâkalı suçlarının ve 27 . 5 . 1960 tarihinden sonra im
lenmiş olsa bile bu suçlarla ilgili T. C. K. nun 275 ve 296 ncı maddelerinde yazılı suçlarının taJıkikis-
nin bu kanun hükümlerine göre yürütüleceği açıklanmış bulunmaktadır. 

Aynı kanunun 2'nci maddesinde ise 1 nci maddede zikredilen Devlet veya iktisadi Devlet Teşek 
külleri mahallî ve özel idareler ile kuruluşunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticarî, sınai ve ma
lî müesseselerin bu kanunun tatbikinde yüksek dereceli addedilen memurlarının kimler olduğu gös
terilmiştir. 

Kanunun bu hükümlerine göre 2 nci maddede kimlerin yüksek dereceli memur sayılacağı be
lirtilirken 1 nci maddede yazılı müessese ve teşekküllerin sevk ve idaresinden sorumlu bulunan 
kimselerin kastedildiği aşikârdır. Bununla beraber ikinci maddede yüksek dereceli memurlar arasın
da sadece umum müdürler zikredildiği ve bu tâbirin hangi teşekkül ve müesseselerin umum mü
dürlerine" matuf bulunduğunun maddede tasrih edilmediği mülâhazasiyl e 2 nci maddedeki Umum 
müdürler tâbiri dar mânada telâkki edilerek iktisadi Devlet Teşekkülleri ile kuruluşunda Devlet 
hissesi bulunan diğer müessese umum müdürlerinin yüksek dereceli memur sayılmıyacağı yolunda 
tatbikatta bir görüş ayrılığı belirdiği müşahade olunmuştur. 

Hakikat halde kanunun 1 nci maddesinde hangi teşekkül ve müesseselerin yüksek dereceli me-
murlapmn bu kanun hükümlerine tâbi olacağı belirtilmiş olduğuna göre 2 nci maddede yüksek de
receli memurlar tatadedilirken 1 nci maddede belirtilen teşekkül ve müesseselerin ayrıca açıklan
masına lüzum ve zaruret duyulmadığı aşikârdır. Bu itibarla 2 nci madde gereğince yüksek dere
celi memurlardan sayılan umum müdürler meyanma ve 1 nci maddede tasrih edilen iktisadi Dev
let Teşekkülleri ile kuruluşunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticari, siyasi, ve malî müesseselerin 
umum müdürlerinin de dâhil bulunduğunun kabulü iktiza eder. 

Yukarda arz olunan sebeplere binaen 2 nci maddede mevzuubahsedilen yüksek dereceli memur
lar tâbirinin şümulüne 1 nci madde ruh ve maksadına uygun olarak bilûmum iktisadi Devlet Teşek
külleri ile kuruluşunda Devlet hissesi bulunan her nevi ticari, sınai ve malî müesseselerin umum 
müdürleri, idare meclisi reis ve azaları ve bunlara bağlı fabrika veya işletme veya müesseselerin mü
dürleri, yukarda sayılanların salâhiyetlerini makam ve memuriyet itibariyle hukukan veya fiilen 
kullanmış olan muavinleri de girmekte bulunduğunun ve bahse konu maddelerin bu şekilde anlaşıl
ması kanunun ruhuna uygun olacağının 157 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince Kurucu Mec
lise yorumlanmasına delâlet ve müsaadeleri saygılarımızla arz olunur, 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler MecUsi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 4/3 
Karar No: 2 

23 . 2 s İMİ 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi üyesi Küçük Sami ve ar-
jkadaşlarının, devrilen iktidar zamanında suç iş-
liyen yüksek dereceli memurlar hakkında yapıla
cak soruşturma usulüne dair 45 sayılı Kanunun 
1 ve 2 nci maddelerinin yorumlanması hakkında
ki önergesi 23 . 2 . 1961 tarihinde Yüksek Baş
kanlıkça komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz aynı gün toplanarak gereği 
tetkik ve müzakere edilmiş ve aşağıdaki karara 
varılmıştır : 

157 sayılı Kanunun 22 nci maddesi Kurucu 
Meclisin Anayasayı kabul ve kanun koyma dışın
daki yedilerini Millî Birlik Komitesi ile Tem
silciler Meclisimin bir arada toplanması suretiyle 
kullanacağını kesin olarak tesbit etmiş olması 
muvacehesinde 45 savılı Kanunun 1 ve 2 nci 

maddelerinin yorumu hakkındaki önergenin ko
misyonumuzca tetkik ve intacına imkân olmadı
ğından, Önergenin Kurucu Meclis içtüzüğünün 
33 ncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere 
Yüksek Başkanlığa tevdiine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Atalay Sırn Akhtyıkoğlu Ali Rıza 

Kâtip 
Ercan Abdullah 

DemirUoğlu Nefi 

özdtnoğlu Şinasi 

Perk Hayrettin Şakir 

Ergüven Nedim 

Ankan Vedat 

tfağıroğlu Adıl 
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