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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK REÎSLÎĞÎNE
Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Hesabı Katisine
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim.

ait

mutabakat

beyannamesinin ilişik

Divanı Muhasebat Reisi
Muhittin Gürün

UYGUNLUK BİLDÎRÎMÎ
1. — Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umûmiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Di
vanı Muhasebata gönderilen Ankara Üniversitesi 1957 malî yıla Hesabı Katisi, Divanı Muhasebat
ça tetkik ve muhakeme edilmiş olan Muhasip idare hesabiyle karşılaştınlmıştır.
2. — Ankara Üniversitesi bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 1 nci Umumi bütçeden verilecek
tahsisat faslına 21 861 531 liranın muhammen gelir olarak konulduğu ve bunun karşılığı olmak
üzere de Maliye Vekâleti bütçesinin 605 nci - Ankara Üniversitesine yardım - faslına 17 410 030
lira ve 743 ncü - Yatırımlar için Ankara Üniversitesine - faslına da 4 451 501 lira ki ceman
21 861 531 lira tahsisat vaz'olunduğu ve bu tahsisata mukabil Hazinece 1957 malî yılı sonuna ka
dar fiilen 20 490 179 lira 01 kuruş ödendiği halde Üniversitece bakiye 1 371 351 lira 99 kuruşun
eşhas borçları hesabına alınmak suretiyle kendisine ödenmişçesine varidat kaydi cihetine gidilerek
bu miktarın da Hesabı Katî cetvellerine sirayet ettirildiği görülmüştür.
Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 1956 malî yılı Hesabı Katileri üzerinde Divanca yapılan
tetkikat neticesinde tanzim olunup 19 . 7 . 1958 tarihinde Meclisi Âliye sunulmuş olan umumi
mutabakat beyannamesinin 6 nci maddesinde arz ve izah oüunduğu üzere Maliye Vekâleti bütçesinin
yardımlar kısmında mülhak bütçeli daireler namına açılan fasıllara mevzu tahsisatın tamamınm
senesi içerisinde ita emrine bağlandığı, fakat ilgili daire ve müesseselere ita emri muhteviyatının
derhal ve tamamiyle ödenmiyerek bütçe emaneti hesabına alınıp ceste, ceste ödendiği ve sene son
larında artan kısmının alâkalı idarelere ödenmişçesine bu idarelerin eşhas borçları hesaplarına
Hazine adına borç yazılarak gelir hesaplarına tahakkuk ve tahsil kaydettirildiği, diğer taraftan
bu miktarların Hazinece bütçe emaneti hesabı vasıtasiyle ertesi yıla devrolunarak mütaakıp sene
veya senelerde bu hesaptan alâkalı dairelere ödenmeye devam edildiği mülhak bütçeli daire ve mü-
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esseselere ait Hesabı Katilerin tetkiki münasebetiyle müşahede olunmuş ve bu halin mevzuata ve
bütçe esaslarına uygun bulunmadığı cihetle tahsisatına istinaden bütçe emaneti hesabına alman
bu kabil paralardan senesi zarfında ödenen kısırımdan sene sonunda bakiye kalacak miktarların,
malî senenin hitamında irada inkılâp ettirilerek tahsisatına iadesiyle sene sonunda ödenmiyen
tahsisat bakiyesinin imhası lüzumuna dair Umumi Heyet karariyle sebk eden işara cevaben Maliye
Vekâletinden alman 31 . 5 . 1958 tarih ve 111117-29/5341 sayılı yazıca; varidatı müsait olmıyan
mülhak bütçeli idareler için umumi bütçeye konulan yardım tahsisatına istinaden ita emri tanzim
olunarak bütçeye masraf kaydedilmek suretiyle yapılan muamele tahsisatın katı surette istimali
ve yardımın tediyesi bakımından hizmetin ifası demek olacağı cihetle malî sene sonunda tahsisatın
iptali gibi bir muameleye lüzum ve mahal bulunmadığı ve sözü edilen yardımların bütçeye ma;
raf kaydından sonra nakden tediyesi veya mülhak bütçeli idareler namına bütçe emaneti hesabına
alınarak Hazinenin nakit durumuna göre peyderpey ödenmesi zaruri bir muamele olduğu, bildiril
miş ise de; Maliye Vekâleti bütçesinin yardımlar kısmında mülhak bütçeli daireler namına açılan
fasıllara mevzu tahsisatın o dairelerin varidatının ademikifayeti dolayısiyle muhammen olarak kc
nulmakta ve yardım olarak ödenmekte olmasına ve bütçelerin senelik olarak ihzar ve tanzim edil
mekte bulunmasına göre bu tahsisata istinaden tamamı senesi zarfında ita emrine iktiran ettiril
mek suretiyle bütçeye masraf kaydolunduğu halde bütçe emaneti hesabına alman paralardan keza
senesi zarfında icap ve ihtiyaca göre vukubuiacak talepler üzerine ödenen kısmmdan sene sonunda
bakiye kalacak mebaliğin - ilgili dairenin o sene zarfındaki ihtiyacı tamamen karşılanmış olaca
ğından ve mütaakıp yılın ihtiyaçları için de ayrıca yeni senenin varidat ve masraflarını muvazenelendiren yeni bir bütçe tanzim edilmiş bulunacağından - artık her hangi bir suretle mütaakıp
sene veya senelerde o daireye ödenmesine mahal ve lüzum, kalmıyacağı. cihetle malî senenin sonun
da hemen irada inkılâp ettirilerek tahsisatına iadesi ve bu tertipteki bakıyei muhassasatm Hesabı
Katilerde - imhası gereken tahsisat - meyanında gösterilmesi gerekli bulunduğu gibi alâkalı ida
relere fiilen ödenmiyen Hazine yardımlarının Hazine adına eşhas borçları hesabma kaydedilmek
suretiyle ve tahsil edilmişçesine alâkalı mülhak bütçeli dairelerin gelir bütçelerinde tahakkuk
ve tahsil olarak gösterilmesi de bütçe kaide ve esaslarına uygun bir muamele olarak görüleme
miştir.
Bu sebeple yukarda izah edildiği üzere Ankara Üniversitesince 1957 malî yılında Hazi
neden yardım tahsisatından fiilen tahsil edilmediği halde kalem müzekkeresine istinaden ve
hesaben tahakkukat ve tahsilat kaydedilen 1 371 351 lira 99 kuruşun tenzili ve buna mütena
zır olarak Hesabı Katî kanun lâyihasında gerekli tadilâtın icrası lâzımgeldiğini,
3. Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkındaki 7026 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinde (1 nci maddede yazılı yapı işleri için Ankara Üniversitesi 1957 yılı bütçesi
ne mevzu paralar, Üniversitece Hazineye yatırılarak Hazine tarafından irat ve diğer taraf
tan nafıa bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere Maliye Vekâletince tahsisat kaydolunur.)
diye yazılı 'olup bu hükme göre Ankara Üniversitesince, mezkûr fakülteler bina ihtiyaçları
için Maliye Vekâletinden Hazine yardımı meyanında alınacak mebaliğin usulü dairesinde vari
dat kaydedildikten sonra bütçenin 741 nci yapı işleri ve tesisler faslına mevzu tahsisata isti
naden tanzim olunacak ita emriyle Hazineye tesviyesi Hazinece de bir taraftan irat, diğer ta
raftan Nafıa Vekâleti bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere tahsisat kaydolunması yoliyle
muamele ifası icabederken Üniversitece bu yolda hiçbir muameleye tevessül olunmadığı,
Maliye Vekâletince ise; mezkûr fakülteler bina ihtiyacı için Ankara Üniversitesine Hazine
yardımı olarak verilmesi gereken 1 217 581 lira 01 kuruşun, Hazinece mezkûr Üniversite na
mına bütçe emanetine alınmış olan mebaliğden, bir taraftan reddiyat diğer taraftan muvazenei umumiyeye irat ve tahsisat kaydı suretiyle Nafıa Vekâletine devri cihetine gidildiği anlaşıl
mış ve her ne kadar gerek Üniversitece gerekse Maliye Vekâletince bu konuda ihtiyar olu
nan tarzı muamele mevzuata ve bütçe kaidelerine uygun bulunmamış ise de; Maliye VekâM. Meclisi
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letince mezkûr para bir taraftan Üniversiteye verilerek diğer taraftan Üniversiteden alınmış
gibi muameleye tâbi tutulmuş ve bu suretle bir taraftan bütçeye masraf ve muvazenei umumijeye irat ve diğer taraftan Nafıa Vekâleti bütçesinde açılan tertibe tahsisat kaydedilmiş ve
binnetice keyfiyet Hazine Hesabı Umumisine de intikal ettirilmiş bulunmasına göre bu para
nın Ankara Üniversitesi 1957 yılı Hesabı Katisinin varidat, tahsisat ve masraf kısımlarında
yer almamış olması Hesabı katilerin sıhhat ve mutabakatı bakımından doğru olamıyacağı derkâr olup esasen hâdisenin 7026 sayılı Kanunun âmir olduğu bir muameleye taallûk etmekte
olması ve masrafın tahakkuk evrakı müsbitesinin ise bu kanunun âmir olduğu muamelenin
ifası için ilgili makamdan istihsal olunacak mucipli müzekkereden ibaret bulunması hase
biyle bu para, Divanca tanzim olunan mutabakat beyannamesi cetvellerinde Hazineden alın
mış gibi bir taraftan birinci Hazine yardımı faslının ikinci yatırımlar için verilenler mad
desinde varidat, diğer taraftan 7026 sayılı Kanun hükmüne tevfikan Hazineye tesviye olun
muş gibi bütçenin 741 nci faslında masraf gösterilmiş ve bu yüzden dairesi Hesabı Katisi ile
Divan kaydı arasında varidat ve masrafta bu miktar farkın husule gelmiş ve keyfiyet He
sabı Kati kanun lâyihasında gösterilen varidat ve masraf miktarlarına da müessir bulunmuş ol
duğunu,
4. Bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz Önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide
gösterilen rakamların kabule şayan bulunduğunu, arz eyleriz.
10 . 7 . 1959
Birinci Reis
M. Gürün
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Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/60)
T. C,
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1005/2831

17 . 12 . 1959

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK REİSLİĞİNE
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 1012.1959
tarihinde kararlaştırılan Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihasının, es
babı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

GEREKÇE
1957 malî yılı umumi bütçe masrafları olan 20 635 635,61 liranın fasıl madde itibariyle müfre
datı ekli (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
1957 malî yılı bütçe varidatı olan 23 541 644,99 liranın müfredatı ekli (B)
gösterilmiştir.

işaretli

cetvelde

1957 malî yılı içinde sarf olunmayıp iptal olunan 4 427 322,27 lira tahsisat bakiyesi (A) işa
retli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilmiştir.
İZAHNAME
A) Gelir kısmı : Üniversite bütçesi gelir kısmının en mühim yekûnunu Hazine yardımı teş
kil etmekte ve bu da 1957 yılı içinde bütçeye 21 861 531,00 lira olarak konulmuş olup bu miktar
tamamen tahsil edilerek Hazinece Merkez Bankasındaki hesabı carimize yatırılmış bulunmaktadır.
Gelir kısmında gösterilen diğer bölümler tahakkuku tahsile bağlı neviden olup 270 000,00 lira
tahmin edilen harçlardan 49 915,00 lira fazlasiyle 319 915,00 lira ve 73 000,00 lira tahmin edilen
çeşitli gelirlerden ise, 73 293,00 lira fazlasiyle 146 293,00 lira tahakkuk ve tahsil edilmiştir.
Beşinci bölümde gösterilen 2 415 969,00 liradan 798 567,00 lirası bankadaki nakit mevcudu
ve 1 617 402,00 lirası da Hazinedeki geçmiş yıllara aidolup Hazine namına zimmete alınmak su
retiyle bütçe gelirlerine irat kaydedilmiştir.
B) Gider kısmı : 1957 Bütçe Kanunu ile 25 047 440,00 lira olarak tesbit edilen ve buna
17 528,52 lira teberruların da ilâvesiyle ceman 25 064 968,52 lira giderlerden (6211, 6212, 6452
ve 6675) sayılı kanunlarla ödenmesi gereken tahsisatlar da dâhil olmak üzere ceman 20 635 635,61
lira bilfiil sarf edilmiş ve 4 427 322,27 lira tahsisatın imhası zaruri bulunmuş ve 2 010,64 lira sarf
edilmiyen teberru tahsisatı da 1958 yılma devredilmiştir.
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Sayıştay Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Sayıştay Komisyonu
Esas No. : 3/121,1/60
Karar No. : 39

17 • 10 . 1962

YÜKSEK BAŞKANLĞA
Ankara Üniversitesinin 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ile bu yıla ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi komisyonumuza havale olunmakla ka
nunun tarif ettiği şekilde hazırlanmış bulunduğu anlaşılan Kesinhesap kanun tasarısı ve uygunluk
bildirimi, Sayıştay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik
ve müzakere olundu.
1. ödenek : 1957 bütçe yılı ödeneği olarak Sayıştayca 25 064 968 lira 52 kuruş tesbit edildiği
halde dairesi kesinhesabında 1 217 581 lira 01 kuruş noksaniyle 23 847 387 lira 51 kuruştur.
Bu fark : 7026 sayılı Kanunun muvakkat maddesinde (1 nci maddede yazılı yapı işleri için An
kara Üniversitesi 1957 yılı bütçesinde mevzu paralar, üniversitece Hazineye yatırılarak Hazine tara
fından irat ve diğer taraftan Bayındırlık bütçesinde bu maksatla açılacak tertiplere Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur) diye yazılı bulunmuş olup bu hükme göre Ankara Üniversitesince mez
kûr fakülteler bina ihtiyaçları için Maliye Bakanlığından Hazine yardımı meyanında alınacak mebaliğin usulü dairesinde gelir kaydedildikten sonra bütçenin 741 nci yapı işleri ve tesisler bölümü
ne mevzu ödeneğe istinaden tanzim olunacak verile emriyle Hazinece tesviyesi gerekirken bu yolda
bir muamele yapılmayıp yalnız sözü geçen 1 217 581 lira 01 kuruş ödenekten düşüldüğü anlaşıl
makla yapılan muamelenin haliyle kabulüne ve badema yukardaki izahat veçhile muamele ifasiyle
dairesi kesinhesabında yazılı bulunan 23 847 387 lira 51 kuruş komisyonumuzca ödenek olarak ka
bul edilmiştir.
2. Gider : Sayıştayca gider olarak, 21 853 216 lira 62 kuruş tesbit edilmiş olup dairesi kesinhe
sabında ise 1 217 581 lira 01 kuruş noksaniyle 20 635 635 lira 61 kuruştur.
işbu fark yukarda ödenek kısmında izah edildiği üzere dairesince gider meyanına dâhil olun
madığı anlaşılmasına göre dairesi kesinhesabında yazılı 20 635 635 lira 61 kuruş komisyonumuzca
da gider olarak kabul edilmiştir.
3. Yok edilen ödenek: Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve gidere göre ödenek artığı 3 211
751 lira 90 kuruştan ibaret olup, bundan kanunu gereğince ertesi yıla devri gereken 2 010 lira 64
kuruşun tenzilinden sonra kalan 3 209 741 lira 26 kuruşluk ödenek bakiyesinin yok edilmesi gerek
mekte ve bağlı cetveller buna göre düzenlenmiş bulunmaktadır.
4. Gelir tahakkukat ve tahsilatı : Sayıştayca gelir tahakkukat ve tahsilatı olarak 22 589 307
lira 01 kuruş tesbit edilmiş olup dairesi kesinhesabında ise 2 169 918 lira 99 kuruş fazla ve
1 217 581 lira 01 kuruş noksan arasındaki farkı teşkil eden 952 337 lira 98 kuruş fazlasiyle 23 541 644
lira 99 kuruştur.
Fazlayı teşkil eden 1 371 351 lira 99 kuruşu Hazine yardımına taallûk etmek ve Hazinece
fiilen ödenmediği halde üniversitece tahsil edilmiş gibi gelir meyanına ithal edilmesinden;
798 567 lira ise; eski yıllardan devredilen nakit faslına taallûk etmekte ve müessesenin
1957 yılına müdevver emanet ve bu mahiyetteki hesaplar bakiyelerinin nakit mevcudundan fazla
bulunduğu ve bu itibarla mezkûr miktarın bahsi geçen bölüme tahakkukat ve tahsilat olarak
gösterilmemesi lâzımgeldiği halde dairesince tahakkuk ve tahsil gösterilmesi cihetine gidilmesin
den ileri geldiği anlaşılmakla dairesince gelir kaydedilen 2 169 918 lira 99 kuruşun halile ka
bulü ile badema bu gibi işlemin yapılmaması temenniye şayan görülmüştür.
M. Meclisi
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Noksanı teşkil eden 1 217 581 lira 01 kuruş; ödenek ve gider kısmında izah olunduğu üze
re işbu miktarın gelir kaydı icabederken gelire ithal olunmadığı anlaşılmakla haliyle kabulüne
ve badema gelire ithal edilmesine karar verilmiştir. Kanun tasarısında yazılı 23 541 644 lira
99 kuruş gelir tahsilatı olarak kabul edilmiştir.
5. Ankara Üniversitesinin 1957 bütçe yılında tahsil ettiği 23 541 644 lira 99 kuruş gelire
mukabil yaptığı 20 635 635 lira 61 kuruş gider arasındaki farkı teşkil eden 2 906 009 lira 38
kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır.
Yukarda arz olunan sebepler ve kabul edilen ödenek, gider ve gelirin dairesi kesin hesabın
da yazılı miktarlara uygun bulunduğu anlaşılmasına göre tanzim olunan kanun tasarısı :
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Sayıştay Komisyon11
Başkanı
Adana
K. Sarnbrahimoğlu

Sözcü
Sinop
M. Kaptan

Kâtip
Yozgat
V. Uyar

Ankara
M. K. Erkovan

Balıkesir
('. Turgut

Bolu
A. Çakmak

Çarıkın
*Ş'. Keskim

Hatay
H. Bahadır

Hatay
A. Çilli

izmir
#. Akkan

Kütahya
.1. Boz bay

Siirt
S. Öner

M. Meclisi
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÜtfŞt

Ankara Cniversitesi i957 malî yılı Hesabı
Katı hamımı lâyihası

Ankara Ünniv ersitesi 1957 bütçe yüı
Kesinhesap kanım tasarısı

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1957 ma
lî yılı umumi sarfiyatı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerde gösterildiği veçhile :
a) 18 416 582,37 lirası âdi bütçe sarfiyatı
na 2 203 535,36 lirası da yatırım masraflarına.
b) 15 517,88 lirası hususi kanunlar gereğin
ce bağışlar faslına tahsisat kaydedilen mebaliğden yapılan âdi bütçe sarfiyatına aidolmak
üzere ceman 20 635 635,61 liradır.

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1957
bütçe yılı gideri ilişik ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerde gösterildiği üzere 18 416 582 lira 37
kuruşu âdi bütçe giderine, 2 203 535 lira 36
kuruşu yatırımlar giderine ve 15 517 lira 88
kuruşu da özel kanunlar gereğince yapılan gi
dere aidolmak üzere ceman 20 635 635 lira 61
kuruştur.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1957
malî yılı varidatından yapılan tahsilat bağlı
(B)
işaretli
cetvelde
gösterildiği üzere
23 526 126,99 lirası normal varidattan yapılan
tahsilata, 15 518,00 lirası da hususi kanunlar
gereğince bağışlardan elde edilen varidat tah
silâtına aidolmak üzere ceman 23 541 644,99 li
radır.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1957
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 23 541 644 lira 99 ku
ruştur.

MADDE 3. — Yukardaki maddelerde yazalı
masraf ve varidat arasındaki farkı teşkil eden
2 906 009,38 lira varidat fazlası olarak ertesi
yıla devredilmiştir.

MADDE 3. — Tahsilatla gider arasındaki
farkı teşkil eden 2 906 009 lira 38 kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır.

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 1957
malî yılı tahsisatından sarf olunmıyan ve ili
şik ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin a y n sü
tunlannda gösterilen 4 427 322,27 lira iptal
edilmiştir.

MADDE 4. — Ödenekten 1957 bütçe yılı
içinde harcanmıyan ve ilişik ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerin a y n birer sütunlannda gös
terilen 3 209 741 lira 26 kuruş yok edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.

MADDE 5. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Maliye ve Millî Eğitim Bakanlan memur
dur.

10 . 12 . 1959
A.

Başvekil
Menderes

Devlet Vekili

A. Aker
Devlet Vekili

Devlet Veikili
î. Akçal
Adliye Vekili
E. Budakoğlu

Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes

Da'hiliye Vekili
N. Gedik

Hariciye Vekili
E. 7?. Zorlu

Maliye Vekili
H. Polatkan

Devlet V e k i l i

M. Meclisi
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tarihinde

8
lifi

Maarif Vekili
C. Yardımcı
Ticaret Vekili
H. Erkmen

Nafıa Vekili
T. îleri
Sıh. ve tç. Mua. Vekili

Ziraat Vekili ve
Sı'b. ve tç. Mua. V.V.
N. Ökmen
Çalışm'a Vekili ve
Münaıkalât Vekili
Bas.-Yay. ve Turz. V.V.
Ş. Ergin
H. Şaman
Sanayi Vekili
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili

Güm. ve tnh. Vekili
H. Hüsman

tmar ve iskân Vekili
M. Berk

Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
S. Ataman

M. M«oliti
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1957 yılı Ankara Üniversitesi
( A / l ) ve (A/2) CETVELİ

F.

Tahsisatın nev'i

201
202
203
204
206
207

Maaşlar
Ücretler
Geçici (hizmetler ücreti
EcneM profesör ve uzmanlar ücreti
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar
Ecnefbi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
4036 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazmi
natı
Yurdun içinden ve dışından konferans için getirilecek
lerin ücret ve hareırahlariyle başka masrafları
Bürio masrafları
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Giyecekler
Harcırahlar
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları
ve harcırahları
Taşıt masrafları
Temsil masrafları
Geri verilecek paralar
Mahkeme masrafları
Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzeme
ile ilgili hfer çeşjit masraflar

209
Wr

217
219
223

8
Gi

301
303
304
306
307
308
309
403
407
419
420

Tahsisat
K.
Lira

Sarfiyat
Lira
K

7 630 882 50
3 322 930
42 500
929 601
107 000

6 922 327 80
3 046 214 82

10 000

3 000

875
541 908 42
102 6İÖ

726 451 25
30 025

690 680 17
29 130 87

964 000

924 715

01

24 000
542 682
16 900
68 550
74 600
246 512

12 733
479 821
15 833
64 627
73 432
208 256

69
90
52
79
02

12 680
50 063
7 500

500

6 779 61
48 199 59
0 365 59

50

4 000

1 810 06

729 400

1490S32 35

p.

Tahsisatın nev'i

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma ve incelemelerin her çeşit
masrafları
422 Dil ve Tariih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve
Orta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her
çeşit masrafları
423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları
424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları
432 Nebraska ve New - York üniversiteleriyle yapılan anlaş
maların gerektirdiği her çeşit masraflar
433 Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları
434 Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları
435 tdari İlimler Enstitüsü her çeşüt masrafları
436 Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları
437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları
438 Türk - İslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları
439 İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları
451 Yayın masrafları
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektfirdiği masraflar
459 Spor masrafları
501 Geçen yıl borçları
502 Eski yıllar borçları
505 Hükme bağlı borçlar
601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar
602 Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım
603 Vehbi Koıç öğrenci Yurduna yardım

(A/l) Cetveli yekûnu

Tahsisat
Lira
K.

Sarfiyat
Lira
K.

25 000

22 322 47

30 000
10 000
2 406 433

28 728 35
9 174 09
2 404 133 38

520 000
6 000
12 500
17 500
25 000
10 000
20 000
15 000
678 500
48 750
71 000
10 000
23 938 25
4 001
5 000
111 300
5 000
10 000
26 605 699

374 750
3 490
12 242
11 171
24 691
9 518
19 651
14 547
619 804
36 003
60 444
9 995
22 287
3 953
1 166
43 601
4 800
10 000

62
14
77
10
47
08
54
50
73
18
02
12
86
82
92

18 416 582 37

(A/2) Yatırımlar
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
741 Yapı işleri ve tesisler
752 Taşıt satmalma
(A/2) Cetveli yekûnu

434 401
2 730 158 99
60 000

397 905 15
1 785 897 96
19 732 25

3 224 159 99

2 203 535 36

10 028 52
5 500
2 000

10 028 52
5 489 36
—

17 528 52

15 517 88

HUSUSİ FASILLAR
912 Tıp Fakültesi Merkez 3 neü kat inşaat dış masrafları
913 Tıp Fakültesi Tıp T. Enstitüsü ilâve inşaat
914 Tıp Fakültesi Elektrik ve küçük tamiratı için
Hususi fasıllar yekûnu
İCMAL
(A/l) Cetveli yekûnu
(A/2) Cetveli yekûnu
Hususi fasıllar yekûnu

20 605 699
18 416 582 37
3 224 159 99 2 203 535 36
15 517 88
17 528 52

UMUMÎ YEKÛN

23 847 387 51 20 635 635 61

- ıa —
1957 yılı Ankara Üniversitesi (B) Cetveli
F.

M.
1

2
3

4
5

Varidatın nev'i

Umumi bütçeden verilecek tahsisat
1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler
21 Yatırımlar için verilenler
Hare, kayıt, imtihan ve diploma masrafları
Çeşitli varidat
1 Kitap saltığından elde edilenler
2 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri
3 Diğer çeşitli varidat
Bağışlar
Eski yıllardan devredilen nakit
YEKÛN

M. Meclisi
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Muhammenat
Lira
K.

Tahsilat
Lira

14 027 432
3 233 919 99
270 000

19 027 432
3 233 919
319 915

30 000
11 000
32 000

1
2 842 908

25 447 260 99

86 175
3 809
56 309
15 518
798 567

28 541 644

