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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; 
Vakıflar Geınel Müdürlüğü; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Adalet Bakanlığı; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul 

edildi. 

4 Şubat 1966 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime, aynı gün sat 0,10 da, 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

»>•<« 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan ( N i p e ) , Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — 41 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayan gil'in dönüşüne ka
dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/473) 

BAŞKAN — Cumhurbaş'kanlığmdan gelmiş 
bir tezkere var, ıttılalarmıza arz ediyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba

kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşıkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN •— Ittılalarmıza arz edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Alman uyruklu Wilfried Ilerbrecht'ın 
geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/671; Cumhu
riyet Senatosu 1/560) (S. Sayısı: 751) (1) 

(1) 751 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

BAŞKAN — Müddetle mukayyet bir ka
nun vardır. Komisyon?.. Burada. Adalet Ba
kanı?.. Burada. 

Kanunun gündeme alınması hususunu ki, 
gelen kâğıtlarda yer almıştır, gündeme almma-
iu hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 350 
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Komisyonun raporunu okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

19 .1 .1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1965 tardhli 
124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek işarı oy ile kabul edilen, Alman uy
ruklu "VVilfried Herbreeht'in geri kalan cezası
nın affı hakkında kanun tasarısı Millet Mec
lisi Başkanlığının 9 Haziran 1965 tarihli ve 
5863-35108 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonu
muzun 10 Ocak 1966 tarihli Birleşiminde ilgili 
Bakanlık temsileileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Millî Müdafaaya hiyanet suçun
dan müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
Wilfried Herbreeht'in geri kalan cezasının af
fını öngörmektedir. 

Tasarı, Dilekçe Karma Komisyonu tarafın
dan getirilmiş olup gerekçesi aynen şöyledir: 

«1954 yılı sonlarında normal pasaportla yur
dumuza gelerek İstanbul İktisat Fakültesine öğ
renci olarak kaydedilen ve Şehzadebaşı Öğren
ci Yurduna meccanen yerleştirilen mahkûm ay
nı yurtta kalan diğer iki Alman talebenin Rus
ya'da tahsil yapmak üzere Rus Konsolosluğuna 
müracaatleri sırasında, kendisinin Fransızca bil
mekte bulunması sebebiyle, kendilerine tercü
manlık yapmak üzere gittikleri konsoloshanede 
tanıştığı Tass Ajansı muhabiri, bu tanışmadan 
sonra da devam eden ahbaplığı sırasında, ken
disinden Tüuk talebe muhiti hakkında ve hiç de 
gizli olmıyan bâzı malûmat alıyor ve bu malû
matın Rus gazetelerinde röportajlar şeklinde 
yayınlandığını bildiriyor. 

Yine bu ahbaplık sırasında muhabir, ken
disinin yurttaki Türk arkadaşları vasıtasiyle, 
kendisinin bir kurt ile tanıştırılmasını talebe-
diyor. \Vilfried Herbrecht muhabir arkadaşının 
bu isteğini bir Türk arkadaşına duyuruyor ve 
bu Türk talebe de bir gizli emniyet mensubu
nu kurt olarak kendisine tanıştırıyor. 

Yine Wilfried Herbrecht vasıtasiyle kurt san
dıkları emniyet memurundan NATO şifresinin 
temin edilmesini ve bu mümkün olduğu takdir
de büyük bir meblâğ Ödeneceğini bildirâyor ve I 

— 351 

hiyanetle ilgili bâzı mutasavver plânlara ait 
açıklamalarda bulunuyor. 

Olay bu safhada iken sanıklar yakalanarak 
haklarında kanuni takibata geçilerek yapılan 
duruşma sonunda Wilfried Herbrecht, duruş
manın devamı süresince hiçbir tevile kalmaksı
zın samimî itirafta bulunarak mahkemeyi ko
laylaştırması, takdirî tahfif sebebi olarak ka
bul edilmek subetiyle, müebbet hapse mahkûm 
ediliyor. 

Yukarıda kısaca açıklandığı şekilde mahkû
miyeti tebeyyün eden hükümlü hakkında Fe
deral Almanya Büyükelçiliğinin ve ayrıca ken
disinin Komisyonumuza vâki mütaaddit müra
caatleri üzerine mütalâasına müracaat edilen 
Dışişleri Bakanlığı yazısında: Federal Alman
ya Büyükelçiliğinin de aynı konuda Bakanlık 
nezdinde ısrarlı teşebbüslerde bulunulduğunu 
ve bunlarla bir atıfet istenildiğinin açıkça be
yan edildiğini, bu hususta İçişleri ve Millî Sa
vunma bakanlıklarınca menfi mütalâa izhar 
edilmiş ise de hükümlünün gayet bozuk olan 
sıhhi durumu ve buna zamimeten dost ve müt
tefik Federal Almanya ile olan iktisadi, ticari 
ve sosyal münasebetlerimizin vüs'at, önem ve 
müstakbel gelişmeleri göz önünde tutularak bir 
atıfet şekline ıs'afı iltimas olunan bahis konu
su af talebinin bu açılardan tetkikinin muvafık 
olacağı belirtilmiştir. 

Yukarıda mahiyeti açıklanmış olan suçun 
yurdumuza her hangi bir zarar ika etmemiş bu
lunması ve .hükümlünün sıhhi durumunun çok 
bozuk olması gibi sebeplere inzımamen çıkarı
lacak af kanununun dost ve müttefikimiz ve 
birçok yönlerden sıkı işbirliği ile bağlılık his
settiğimiz Federal Almanya Hükümeti nezdin
de uyandıracağı memnuniyet de dikkate alı
narak adı geçen hükümlünün çekmiş olduğu 
yedi yıllık oezası kâfi görülerek bakiyesinin 
affı uygun mütalâa edilmek suretiyle tasarı
nın hazırlanması oy birliği ile kabul edilmiştir.» 

Komisyonumuz, bu gerekçeyi benimseme
miş ve tasarının tümünü reddetmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur, 

Başkan Sözcü 
Aydın Kastamonu 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 

file:///Vilfried
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Kâtip Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Yozgat Â. Artus 

S. Artukmaç 
Afyon Karahisar İstanbul 

M. Y. İnoeoğlu E. Özden 
Sivas Tokat 

E. Öçten Z. Betil 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Komis
yonun raporunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

2. — 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) 

G. — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a. —— Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi: 
• b. — Jandarma Genel Komutanlığı: 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Grup ve kişisel görüş
lerini açıklamak üzere söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum. C. H. P. Grupu adına Sayın Sadık 
Artukmaç; A. P. Grupu adına Sayın Ziya Ön
der, Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Ka
raman. Diğer gruplardan söz alınmamıştır. Kişi
sel görüşlerini açıklamak üzere söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum. Sayın Demir, Sa
yın İnceoğlu, Sayın Okyayuz, Sayın Zaloğlu, 
Sayın Yeşilyurd, Saym Termen, Sayın Ayrım, 
Sayın Ucuzal, Saym Hazer, Saym Önal, Saym 
Kök. 

İlk söz C. H. P. si Grupu adına Saym Sadık 
Artukmaç'm. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Saym Başkan, Saym üyeler, 
Saym Hükümet erkânı; İçişleri Bakanlığının 
1966 yılı bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Senato Grupu adına görüşlerimizi 
arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum; hepinize grupum adına saygılar suna
rım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yeni Hükümetin programında aynen şöyle 

denilmektedir : ,. 

«Bünyemizde sinsi sinsi yaşadığı öteden beri 
bilinen, fakat son zamanlarda açıkça harekete 
geçtiği görülen her türlü zararlı cereyanlardan; 
bilhassa komünizme yönelmiş faaliyetlerden, re
jimimizin ve cemiyet nizamının zedelenmemesi 
için kanunlarımızı gaye ve ruhuna uygun ola
rak tatbik etmek, Anayasadan doğan hürriyet
leri, hürriyeti yok etmek yolunda kullanmaya 
asla meydan ve imkân vermemek en önemli va
zifemiz olacaktır. Anayasamızın Türk Milletinin 
tümü için öngördüğü sosyal adalet ve sosyal gü
venlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini bu konu
nun en müessir devası olarak görmekteyiz. Bu 
meyanda, Hükümetimizin hangi alanda olursa 
olsun, her türlü suiistimallerle mücadele etmeye 
kesin şekilde kararlı olduğunu belirtmeyi lüzum
lu görmekteyiz.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin prensipleriyle 
mutabakat halinde bulunan ve ortanın solu slo
ganımızla da bağdaşmakta olan bu görüşe tama-
miyle iştirak ettiğimizi ve bu konuda her zaman 
Hükümetle beraber ve Hükümete yardımcı oldu
ğumuzu huzurlarınızda belirtmekten zevk duy
maktayız, 

Saym üyeler; 
Yeni Hükümetin programında, «İdarenin ta

rafsızlığı hususundaki inancı, vatandaşlar ve 
Devlet indinde tartışılmasına imkân olmıyan bir 
kanaat halinde yerleştirmek daima titizlikle göz 
önünde bulunduracağımız bir husus olacaktır.» 
şeklinde belirtilmiş bulunan beyan ile tatbikatın 
birbirine uymadığını ifade etmek isteriz. Umum 
müdürlerin sistemli bir şekilde ve partizan bir 
görüşle görevlerinden alınmalarını ve yerlerine 
partizanca tâyinler yapılmasını bu beyanla bağ
daştırmak mümkün değildir. İdarenin başında 
bulunan vali ve kaymakamların diğer idarecile
rin; kışın en şiddetli günlerinde görevlerinden 
alınmalarını, idarenin tarafsızlığı hususundaki 
inancın yerleştirilmesi şeklinde ifade edilmiş olan 
Hükümetin beyan ve taahhüdü ile bağdaştırmak 
keza mümkün değildir. Bu nakillerde, İçişleri 
Bakanlığının Nakil Yönetmeliğine riayet etme
miş olduğunu bilhassa belirtmek isteriz. Bu yö
netmeliğe göre, nakillerin yaz aylarında yapıl
ması lâzımdır. Yaz mevsimini beklemeksizin, alel
acele nakil ve tâyin yapılmasını icabettiren sebep 
nedir? Yüzlerce insanın bu kış gününde çeşitli 
nakil zorluklariyle karşı karşıya getirilmelerini 
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zorlıyan âmil nedir? Bu mevsimsiz tâyinler, bize, 
mahallî parti teşkilâtının veya partililerin, iste
medikleri idarecileri başlarından atmak gayretle
rinin bir neticesidir. İntibaını vermektedir. Fil
hakika, sözü geçen bu yönetmeliğe göre, beş altı 
ay sonra yapılması mümkün olan nakillerin alel
acele kışın ortasına rastlatılmasın! başka bir şe
kilde yorumlamakta isabet görülemez.» Nakletti
ğimiz kaymakamların hep isi bulundukları yerler
de hizmet sürelerini doldurmuşlardır ve kendi
leri nakillerini istemişlerdir, bu sebeple bu iş ya
pılmıştır.» yolunda serd edilecek bir mütalâa ka
bule şayan olamaz. Çünkü bütün kaymakamların 
aynı durumda olması mümkün değildir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
İçişleri Bakanlığının merkez teşkilâtına yeni 

bir yön verilmesi ve yüksek dereceli memurların 
yığmağı haline getirilmemesi lüzumuna öteden 
beri inanmaktayız. Gerçekten Tetkik Kurulu, ku
ruluş gayesinden uzaklaşmış ve fonksiyonunu kay
betmiş durumdadır. Çünkü bu Kurul; yabancı 
dil bilmek mecburiyetinde olan, bir Başkan ile 
dört Müşavirden terokkübetmektedir. Halbuki 
bugün bu Kurulda 20 - 25 vali - adedini iyi bil
miyorum belki de daha fazla - vali ve kaymakam 
kendi kadrolariyle istihdam edilmekte ve bunla
rın hiçbiri yabancı dil de bilmemektedirler. Bu 
Kurulun; çeşitli maksatlarla, geri hizmete alın
mak istenen vali ve kaymakamların yığmak mer
kezi haline getirilmemesi ve kuruluş maksadına 
uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi zarureti 
vardır. 

Bakanlık teftiş kurulu da, valilerin ve kay
makamların kendi kadrolariyle istihdam edil
diği bir teşekkül haline getirilmiştir. Bu ku
rulun da acilen ıslâhı gerekmektedir. 

Her yıl bütçesinde belirttiğimiz veçhile, İçiş
leri Bakanlığı merkez teşkilâtının önemli konu
larından birisi de, merkez valiliği müessesesidir. 
5442 sayılı İl İdare Kanunu, merkez valiliği mü
essesesine; bir valiyi bakanlık emrine almadan 
veya emekliye sevk etmeden önce, merkeze al
mak ve bu suretle istenmiyen bir kimsenin bu
lunduğu vilâyetten derhal alınmasını temin 
maksadiyle tedvin edilmiştir. Halbuki bugün. 
bu maksattan tamamiyle uzaklaşılmış ve mer
kez valiliği müessesesi de, valilerin kamp kur
duğu bir yığmak haline getirilmiştir. Aslın
da üç, merkez valiliği kadrosu mevcuttur. Fa 

kat bu müessesede zannediyorum, halen 10 - 12 
vali pasif bir vaziyette alıkonulmaktadır. 

Görülüyor ki, tetkik ve teftiş kurullarında. 
ve merkez valiliği müessesesinde; kaymakamlık. 
ve valilik kadroları fuzuli olarak işgal edilmek
tedir. Şu anda mevcut kaymakamlıkların üçte 
biri münhaldir. Yani ilçelerimizin üçte birinde 
kaymakam yoktur. Söz konusu ettiğimiz kad
roların serbest bırakılması, ihtiyacı hafifletmek 
bakımından lüzumludur. 

Mahallî idareler, iller idaresi, Özlük İşleri 
Genel Müdürlükleri de ıslâha muhtaçtır. Bun-. 
larm, bürokrasi zihniyetinden uzak, yapıcı ve: 
öğretici bir hüviyette ve takip fikrine sahip bir 
teşekkül haline getirilmesi lâzımdır. 

Sayın üyeler; 
Plân tatbikatında bilhassa koordinasyonu 

sağlamakla görevli olan valilerin, bu görevleri
nin hakikiyle ifa edilebilmesi için, otoriteleri 
sağlanmalı ve takviye edilmelidir. Bütün ba
kanlıkların temsilcisi ve bir numaralı icra vasi-
tası durumunda olan valiler; zamanla, diğer ba
kanlıklar tarafından sadece İçişleri Bakanlığı
nın memuru haline getirilmek temayülü ile kar
şı karşıya bulundurulmaktadırlar. Bu suretle, 
taşradaki bütün Devlet memurlarını murakabe 
ve kontrol vazifesi valilerin uhdelerinden alın
mak istenmektedir. Bâzı bakanlıklar; Devletin 
temsilcisi ve netice itibariyle sadece bir bakan
lığın değil, topyekûn Hükümetin icra vasıtası 
jlan valilik müessesesini bir kenara iterek, ken
di teşkilâtı ile doğrudan doğruya münasebete 
girmeyi daha elverişli saymışlardır. 

Kaza tali memurlarının kaymakam .tarafın-;-
lan tâyini yetkisini kaldıran Maliye Bakanlığı 
Teşkilât Kanununu buna bir misal olarak gös
terebiliriz. Bu zihniyetin bir neticesi olarak, va
liler ve onlara bağlı kaymakamlar, sadece bir 
asayiş organı gibi çalışmaya sevk odılmi•jlerdir; 
Bu düşünce iledir ki, idarenin anakanunu olan 
İl İdaresi Kanunu; diğer bakanlıkların Teşkilât 
kanunları ile ihlâl edilmeye başlanmış ve yetkili
lerini kısma yolu tercih olunmuştur. Halbuki 
m kanunla idare âmirlerine tanınan yetkiler, 
hak ve vecibeler; yine bu kanunda yapılacak 
tâdillerle tahdit veya tevsi olunmalıdır. İl İdare-
d Kanununun haricinde, başkaca tâdil kanunu 
kabul edilmemelidir. 

Hükümetimizin bu konu üzerinde önemle du
racağını ümidederiz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe raporunda da belirtildiği üzere, kay

makamları daha hareketli bir hale getirmek 
için; Parlâmentonun Bütçe Karma Komisyonu
nun arzu ve temayüllerine uygun olarak 237 
sayılı Taşıt Kanunu gereğince her ilçeye bir 
Jeep tahsis edilmesi yoluna gidilmiş ve 1965 yılı 
Bütçesine 201 aded jeep alınmak üzere, 
5 628 000 liralık ödenek konulmuştur. Fakat 
bu para ile ancak 164 aded jeep alınabilmiş
tir. Geriye kalan 37 jeep için ise 1966 bütçesine 
maalesef ödenek konulmamıştır. Sebebinin açık
lanmasını Sayın Bakandan rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, 29 Nisan 1330 tarihli çarşı 

ve mahall ât bekçileri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
Bütçe raporunda; bu konuda İçişleri Bakanlı
ğınca, bekçileri, il özel idareleri çerçevesi için
de ücrete bağlıyan bir sistemin tesisi için ça
lışmalar yapıldığına işaret olunmuştur. Kanun 
tasarısının kısa zamanda Meclislere getirilmesi
ni temenni ederiz. Ancak bekçilerin emeklilik 
haklarının ziyama ve halen 60 yaşını doldur
muş olanların mağduriyetine meydan vermiye-
cek şekilde ve Sosyal Sigortalar Kanununun 
ışığı altında tesisini de zaruri görmekte olduğu
muzu belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Trafik kazalarının feci akibetleri, Yüksek 

Heyetinizce bilinmektedir. Bugün, gerek şehir 
içi ve gerekse şehirlerarası trafik meselesi önem
li bir konu haline gelmiştir. Trafik hizmetleri; 
Trafik Kanunu ve Trafik Nizamnamesi hüküm
lerine istinadetmekte ve trafik polisi tarafından 
görülmektedir. Bununla beraber; ya, mevzuatın 
noksanlığından veya tatbikattaki ihmalden olsa 
gerek, trafik kazaları tevali etmektedir. Artık 
buna, kesin olarak bir çare bulmak ve rijit hü
kümler tesis etmek suretiyle facialara son ver
mek zamanı gelmiştir. Bu konuda ne gibi ted
birler alınmaktadır veya alınması düşünülmek
tedir? Sayın Bakanın bizi aydınlatmasını rica 
ederim. 

Her bütçe yılında tekrarladığımız veçhile, 
İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatındaki daireleri
nin döşeme ve demirbaş eşya bakımından du
rumlarının perişan olduğunu bir kez daha be
lirtmek isteriz. Bütçeye konulan ödeneklerin 

mahalline masruf bir hale gelebilmesini temin 
maksadiyle, ilçeler döşemesinin standart bir ha
le getirilmesi ve bir plân ve program dâhilinde 
merkezden mahallerine gönderilmesi hususunda
ki fikir ve mütalâamızı muhafaza etmekteyiz. 

İhtiyacın fazla olmasına rağmen, ödeneğin 
her sene biraz daha kısaldığı görülmektedir. 
1964 yılı bütçesinde 1 070 000 lira olan döşeme 
ve demirbaş ödeneği; 1965 bütçesinde 500 000 
lira indirilmiş ve aynı rakam 1966 bütçesinde 
aynen muhafaza olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Özel İdarelerin, belediye ve köy idarelerinin 

gelirleri kifayetsizdir; normal masrafları bile 
karşılayamaz bir haldedir. Bu idarelere yeni 
malî kaynaklar bulunması zarureti aşikârdır. 
Çeşitli imkânlar düşünülebilir. Meselâ, belediye 
hudutları içerisinde kurulan akar yakıt tesisle
rinden belediyeler İstihlâk Vergisi ile bir mik
tar gelir sağlamaktadırlar. Halbuki koy sınırla
rı içinde kurulan akar yakıt istasyonlarından 
köy idarelerince böyle bir vergi alınmamaktadır. 
Bu husus sağlandığı takdirde sınırları içinde 
akar yakıt istasyonu bulunan köylerin belirli bir 
gelire sahip bulunması temin edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Mâruzâtımı burada bitirmiş oluyorum. 1966 

yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin milletimize ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, hepinize, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Suphi Karaman'da. Buyurun Sayın Ka
raman. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; İçişleri Bakanlığı, yurt idaresin
de, Anayasamızın öngördüğü mahallî idarenin 
temel kuruluşlarının bağlı bulunduğu bakanlık
tır. Memleket sathında huzur, emniyet ve asayi
şin tesis ve muhafazasına ait hizmetlerin yeri
ne getirilmesi İçişleri Bakanlığına aittir. Vatan
daşın, Anayasa ile teminat altına alınmış temel 
hak ve hürriyetlerinin korunması, sınırlarda ve 
karasularında emniyetin sağlanması bu Bakan
lığın görevidir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan 
sosyal devrimler ve ilk yıllarda ulaştırma ve sana
yileşmede yapılan bâzı hamleler toplumumuzu 
Ortaçağ nizamından koparmış, yeni bir hayat tar-
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zina girmek üzere harekete getirmiştir. Özellik
le, İkinci Cihan Harbinden sonra başlıyan ve git
tikçe artan bir hızla devam eden nüfus hareket
leri Türkiye'yi süratli bir gelişim ve değişim 
içerisine sokmuştur. Şehirlerin süratle değişen 
sosyal yapıları yeni sosyal meseleleri ortaya çı
karmaktadır. Endüstride başlıyan gelişme, iş 
hayatına çeşit ve hacım kazandırmaktadır. Grev 
ve Lokavtın Türk İş ve sosyal hayatına yerleş
mesi, demokratik düzenin icabı fikir cereyanla
rının değişik ve karşıt yönlerde gelişmekte ve 
sayılmakta olması, artan trafik kesafeti, ulaş
tırma sistemlerindeki inkişafları dolayısiyle me
safelerin kısalmakta olması hayatı daha çok sü
ratli ve hareketli bir hale getirmektedir. Sos
yal bünyemizin değişmesine yol açan bu geliş
meler iç politikamızı daha ziyade etkilemekte
dir. Bu sebeple, Türkiye'nin bugünkü idaresini 
ve idarecilerini bekliyen şartlar, problemler ve 
bunların halli metotları düne nazaran farklı bu
lunmaktadır. Mazide alışılmış klâsik usullerle 
ve iç politikasının kısır zihniyeti ile hareket 
edilmesi halinde, yukarıda tablosunu çizdiğimiz 
gelişmenin ihtiyaçlarını karşılıyacak bir idare
nin kurulması mümkün olamıyacaktır. İdarenin 
müessiriyeti için ilmî metotlarla araştırma yap
mak, yönetimde modern bünyeyi esas almak 
şarttır. Aksi halde, sadece iç politikanın kısır 
ihtiyaçlarına göre yürütülen bir idare, memleke
timizin gelişmesini ve kalkınmasını kösteklemek
ten başka bir işe yaramıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet döneminde 
kurulan idari teşkilâtın kendisinden evvelki ya
kın mazi ile kıyaslanamıyacak bir olgunlukta ol
duğunu asayiş, emniyet, can ve mal emniyeti ba
kımından yapılacak kıyaslamalarla anlamak 
mümkündür. Buna rağmen Cumhuriyet dev
rinde mahiyetleri itibariyle biribirinden farklı 
iki yönetim tarzı; zaman, zaman halkın şikâyet 
konusu olmuştur. Birincisi, tek parti devrinde 
görülen baskı idaresi; ikincisi de, çok partili 
devirde görülen partizan idare tarzıdır. Her iki
si de milletimiz için zaman, zaman ıstırap kay
nağı olmuş, idareyi ve idareciyi kanunların ve 
vicdani kanaatlerinin dışına zorlamıştır. Yö
netimin halka sevimsiz görünen bu şekilleri ida
ri teşkilâtı başkalaştırmıştır. Milletçe gelişmemi 
zi kösteklemiştir. Bu fena idare şekillerinin bi 
rincisi, baskı unsurunu yukardan gelen emirler
den almış; ikincisi, yani partizan idare de, aşa

ğının ve yukarının tazyiki altında paralize ol
muştur. 

Bunu teyit için, 26 Mayıs 1960 günü bütün 
ilçelerimizin ancak 1/3 ünde meslekten yetişme 
kaymakam kalmış olduğunu hatırlatmak yerin
de olacaktır. 27 Mayıs İhtilâl yönetimi üzerin
deki bir hâtıramızı bu vesile ile arz etmek iste
riz. 

O günlerde, eski devirden de kalma bir ida
re adamı, bir seyahat sırasında dedi ki, bizlere, 
birkaç ay sonra seçimlere gidiyorsunuz, mutlak 
surette idareyi bırakıyorsunuz, size şirin görün
mek için her hangi bir söz söylemeye lüzum yok, 
esasen bugüne kadarki tutumunuz da bu yolda 
idi. Size, samimiyetle şunu arz etmek isterim 
ki, - demilşerdi o idare âmiri - idare, Millî Bir
lik devrinde altın devrini yaşamaktadır bütün 
icraatını kendi vicdani kanaatlerine ve kanunla
rın sınırları içerisinde verebilmektedir; aynı ida
reye devam etmektedir. Ben, uzun senelerin bir 
İdarecisiyim. Bir zamanlar, tek parti devrinde, 
L950 den önceki devirlerde, idare, yukarının taz
yikleri altında ezilmiştir. 1950 - 1960 senelerin
de hem yukarının tazyikleri, hem aşağının taz
yikleri altında kalmış ve ezilmiştir. Halbuki şim
di, ne yukarıdan bir tazyik var, ne de aşağı
dan tazyik var. İdareci, tamamiyle kendi vic
dani kanaatlcriyle, kanunların sınırı içerisinde 
hareket etmektedir. 

Yukarıki mâruzâtımın ışığı altında son yapı
lan vali, kaymakam ve diğer idare elemanları
nın tâyinlerinin ve bunları takibedecek diğer 
tâyinlerin, partizan idareye doğru gidiş yönün
den, yarın memleketimizi ne gibi durumlarla 
karşı karşıya bırakacağını uzun uzadıya eleşti
recek değilim. Bu eleştirmeyi zaman bizzat ya
kacak ve hepinizin önüne serecektir. Son tâ
yinlerin iki bariz vasfı görülmektedir. Biri, öy
le tâyinler yapılmıştır ki, kıdem ve müktesep 
haklar hiçe sayılarak bir süre önce âmir olanlar 
maiyet durumuna düşürülmüş; diğeri de, 5 se
nede bir, hattâ bâzıları için 8 - 1 0 seneden beri 
çeşitli yönetimlerde tarafsızlığı müsellem olan 
bâzı valiler alınarak yerlerine, bir parti safla
rında seçim adayları olmuş, başka idarelerde ba
ları kazanamamış ve gelecek seçimlerde yine 
ıday olacak yeni elemanlar getirilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bizler ne iki gün sonra 
bakanlık makamından ayrılacak bir bakanın 42 
valiyi birden değiştirmesini, ne de henüz iki ay-
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lık bir bakanın kendi görüş ve tetkiklerine yete
cek zaman bulamadan geniş ölçüde nakil ve tâ
yinler yapmasını tasvibediyoruz. Fakat, asıl tas
vip etmiyeceğimiz husus, parti teşiklâtmm en-
pozesi ile yapılacak olan tâyinlerdir. Çünkü, bu 
tip tâyinler partizan idareyi kuracak, huzuru 
bozacak, demokratik rejime zarar verecektir. Bu 
vesile ile son tâyinler yapılmadan bir müddet 
önce sabırsızlanan bir kalem erbabının kendi 
köşesinde gül bahçesinde «Hükümet yerinde sa
yıyor.» diye yazdığı bir yazdıan bâzı paragraf
ları ibret için huzurunuzda okuyacağım. 

Yazar Yassıada'da müebbet hapis almış, çe
şitli aflara uğnyarak hürriyetine kavuşmuş ve 
kendi devrindeki tarihe kara bir leke bırakan 
idaresini unutarak, bugünkü iktidarı «Ne duru
yorsunuz'?» diye kendilerine benzetmeye ve teş
vike çalışan birisidir. Etkisi olduğunu iddia et
miyorum; fakat, dışarıdan idare etmek istiyen-
lerin mevcudiyetine ait yaygın bir kanaati te-
yidettiği de bir gerçektir. Bu yazar, 19 Aralık 
tarihli bir gazetede kendi köşesinde şunları yazı
yor. Yazının başlığı: «Hükümet yerinde sayıyor.» 
Cidden o günlerde Hükümet, şu son bir ayda, 
1,5 ayda gördüğümüz bir zaman içerisinde icra
at faaliyeti içine girememişti. Ve tenkid edili
yor, başlık böyle... «Hükümet yerinde sayıyor.» 
Hükümet azaları durmadan gezip, dolaşıyorlar 
yurt içinde... Fakat, Hükümet yerinde sayıyor. 
Hükümet azaları konuşuyorlar, hep konuşuyor
lar; fakat, Hükümet yerinde sayıyor. Gerçekten 
Hükümetin bellibaşlı huzur ve emniyet bağışla
yıcı yurt meselelerine el koyduğu yoktur. Hü
kümetin programını okuduğumuz zaman, bu pro
gramın Meclisteki tartışmaları sırasında Başba
kanın izahlarını, tenkidlere verdiği cevapları din
lerken cidden ferahlara iştik. Hükümetin büyük 
ve seri icraata girişeceği kanaatine vararak fe 
rahlamıştık. (Mahiyeti anlaşılmıyan bir müda
hale) Metin tam değildir, paragraftan okuyo
rum: Günler geçti o sarih ve kati sözlerin tecelli
sini göremiyoruz. Halihazır tabloda beliren, çizi
len çizgiler; idarei maslahat, çekingenlik, donuk
luk ve biraz da ürkeklikten ibaret... 

Türkiye'de partizanlıkları, tarafgirlikleri, per
vasızlıkları, şımarıklıkları ve zararlı temayülleri 
zahir ve bahir olmuş, hiçbir işe yaramıyan nice 
idareciler vardır ki, bunlardan tekinin kılına do-
kunulamıyor. 

Şümullü bir af taahhüdü ile ortaya çıkılmış 
iken bu affın vicdanen, hukukan en nıübrenı ve 
en lüzumlu ve memleket realiteleriyle en bağdaşır 
olan kısımlarının tahakkuku için bâzı «irade» 
lerin Hükümet safına iltihakının yolları aranı
yor. «Hükümet azaları çok geziyor ve çok konu
şuyorlar. Konuşmaları yalan ve lüzumsuz. Neti
celerin ne olacağı hesaplanmadan söylenen söz
lerin fayda sağlıya mıy a cağı aşikârdır.» 

Bâzı hakikatler ortada dururken hâlâ «Muha
lefetle çatışmak istemiyoruz.» gibi abes düşünce
lerle hareket edilir ve vakit kaybedilirse yazık 
olur. 

Bilhassa, muhalefetle çatışmıyaymı, mesele 
üzerine mesele yaratmıyayım, «iradeler» istihsal 
olunmadan, müsaadeler satha çıkmadan suya, sa
buna dokunnııyayım, derse o iktidar sakalını da, 
gövdesini de, yakasını da kaptırmış olur. 

İşte arkadaşlarım, 19 Aralık tarihli bir gaze
tede «Gül bahçesi» köşesinde çıkan yazıdan bâzı 
paragrafları arz etmiş bulunuyorum. 

İçişleri Bakanlığına bağlı yeni Emniyet Genel 
Müdürünün bir gazeteye verdiği beyanatın garip
liğine de dikkati çekmek isteriz. Emniyet Genel 
Müdürü bugüne kadar tekzibedilmiyen bu beya
natında şunları söylemektedir. 

«Ceza Kanunundaki 14.1, 142 nci maddeler 
yetersiz olduğu için bu yüzden savcılık müessese
si aşırı cereyanlara karşı geniş mikyasta tolerans 
göstermek zorunda kalıyor. Sol yayınlarda ko
münist propagandası gören savcılar harekete ge
çiyorlar. Ama, bütün sol yazarlar hücuma ge
çince savcılık bir şey yapamaz hale geliyor. Em
niyet aşırı cereyanlara karşı uyanık, ama; Ana
yasada içtihat yetersizliği var ve Ceza Kanunu 
yetersiz.» 

Sayın senatörler, bu sözlerin doğru olmadığı
na inanmak isteriz. Eğer bu sözler doğru ise, Em
niyet Genel Müdürü Anayasayı, kanunları ten
kid etmekte, savcılık müessesesini ciddiye almıya-
rak tahkir etmekte ve Anayasa'hükümleri hakkın
da en ufak bir bilgiye sahip bulunmadığını or
taya koymaktadır. Medeni memleketlerde, bir 
hukuk devletinde bu, benzeri gorülemiyecek bir 
olaydır. Hırsızlığın ve haydutluğun kol gezdiği 
bir memlekette bir Emniyet Genel Müdürünün 
yeni fikirler karşısındaki bu tutumu, onu tutan 
ve bu mevkie getiren iktidarlar için iyi not ola
maz. Bu beyanatın açıklığa çıkarılmasını Sayın 
Bakandan rica ediyoruz. 
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Konu emniyete.intikal etmişken son günlerde 
«Hür subaylar bildirisi» denen bir gizli yayın do-
layısı ile üniversiteli gençler, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan baskı ve 
yıldırma hareketlerinden de söz etmek gerek
mektedir. Duyulanlara göre, yüzlerce öğrenci
nin kaldıkları yerlerde arama yapılmakta, bâzı
ları sabahlara kadar karakollarda tutuklanmak
ta, dövülmekte, hattâ bir kız öğrencinin saçların
dan çekilip tartaklandığının görüldüğü ifade 
edilmektedir. Bu arada bâzı Parlâmento üyele
rinin evlerinin polis tarafından gözetildiği, te
lefonların dinletildiği haberleri yaygın ve te-
yidedilir durumdadır. Bunlar ve bu çabalara 
doğum sancılarından önceki ceninin rahimde kı
pırdaması demek doğru olacaktır. Yakın tarih
te buna benzer gayretkeşlikler huzursuzluk ya
ratmış, rejimleri sarsmıştır. Çok defa kötü ni
yeti olmıyan iktidarlar gayretkeş idarecilerin 
kurbanı olurlar. Bütün bu çirkin tertipleri ik
tidar sorumluları eğer biliyorlarsa sormak lâ
zımdır. Que Vadisi? 

İktidar sorumluları ve idarecilerine demokra
tik düzenin bir gereği olan fikrî hareketlerinden 
korkmamalarını ve hele her şeyi komünist gös
teren ellerindeki adeseleri bırakmalarını tavsi
ye ederiz. Her yeni fikri, her reform hareketini 
komünist görme kompleksi yeni rejimin başlıca 
handikapı olmaktadır. Bu gidişle millî menfa
atleri gözetliyen en milliyetçi görüş ve davranış
ların da komünistlikle damgalanacağı günlere 
yaklaşmış olacağız. 

Ramazan Bayramı günlerinde üniversiteli 
gençler, aydınlar karakollarda, siyasi polis 
merkezlerinde sorguya çekilip tutuklanırken, 
piyasada serbestçe satılan kitap ve yayınlar 
evlerde yapılan aramalarda ele geçirilince suç 
unsuru sayılırken; yurdun her tarafından Bay
ram Namazlarında yapılan irticai konuşmalar 
dikkatten kaçmamıştır. Hızını ve cesaretini 
iktidarın siyasi ve sosyal anlayışından ve ver
diği tavizlerden alan bu konuşmalarda memle
kette kötülük kaynakları sayılırken sinema
ların, tiyatroların seyredilmemesi ve bunlarla 
ilgili neşriyatın okunmaması ifade edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasanın 109 ncu maddesine göre Millet 

Meclisi genel seçimlerinde, seçimin başlangıç 
tarihinden üç gün önee Adalet, İçişleri ve Ulaş
tırma Bakanlarının Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin bağımsız adayları arasından atanacağı 
kayıtlıdır. Anayasanın bu hükmünün seçim em
niyeti bakımından taşıdığı bir espri vardır. 
10 Ekim seçimleri üzerinden iki ay bile geçme
den tarafsız bu üç Bakandan ikisinin iktidar 
partisi saflarına katılması bu espri yönünden 
bir talihsizlik olmuştur. Ve tarafsız İçişleri Ba
kanının seçim konuşmalarının teyple tesbit et
tirilmemesi için teşkilâta yaptığı tamimin an
lamı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Ziya Önder'dedir. Buyurun 
Sayın Önder. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA ÖNDER (Si
vas) — Muhterem Başkan, muhterem senatörler 
ve İçişleri Bakanlığının kıymetli mensupları; 
Cumhuriyet idaresinden beri yurdun en ücra kö
şesinde görev alan, Atatürk inkılâplarının yer
leşmesinde, ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda 
ve bugünkü plânlı devrenin verimli hale gelme
sinde büyük emekleri geçen, bu millete bilgi, şu
ur ve cesaretle hizmet eden aydınlar topluluğu 
idarecilerini, bir defa daha bu kürsüden Adalet 
Partisi adına sevgi ve saygıyla selâmlarım. 

Vatandaşın can ve mal emniyetini hürriyeti
ni, seyahatini teminat altına alan engin bir ida
ri tecrübenin basiretli davranışları sayesinde ve 
tam bir tarafsızlık içinde görevlerini ifa eden, 
her türlü çalışmalara ruh ve hayat veren, aziz va
tandaşlarımıza huzuru, refahı ve kardeşliği te
min edenlerin öncüsü hiç şüphe yoktur ki ida-
recilerimizdir. 

Umumi idarenin ilk prensibini; demokratik 
nizamın bariz karakteri olan tarafsız idare teş
kil eder. Tarafsız idare, siyasetle, idareyi kesin 
hatlarla ayıran; kanunları eşit ve âdil ölçüler 
içinde uygulayan, halkın güvenlik ve itibarını 
sağlıyan ve bunları vatandaşlar ve Devlet men
supları nezdinde tartışılmasına imkân vermiyen 
bir kanaat halinde yerleştiren bir Hükümet dü
zenidir. 

İdare mekanizması içinde, vicdani ve meslekî 
kanaatini hür bir şekilde ifa edenler, millet sev
gisi ve hizmet şevki içinde vazifelerini görebildik
leri müddetçe hem halkın, hem de hükümetlerin 
nazarında itibarlarını daima muhafaza edecek
lerdir. 
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Bu sözlerimizle tavsif ettiğimiz idareciler, 
aynı zamanda, arzuladığımız idarecilerdir. İşte 
bu görüşlerdir ki; idarecilerimize karşı duyu
lan sevgi ve verilen önemde, değil iktidarların, 
vatandaşların bile tereddüt göstereceklerine ihti
mal vermemekteyiz. 

Sosyal, ekonomik, endüstri ve tarım alanın
daki hareketler, şehirlere nüfus ve sermaye akı
mına ve değişik fikir cereyanlarının da hızla ge
lişmesine yol açmış, biri diğerini âdeta kamçılar-
casma, Türkiye'yi süratle bir gelişme devresine 
itmiş bulunmaktadır. Bu hareketlerin her biri, 
her zaman iç politikada ve idarede tesirini gös
termekle, bugünkü Türkiye idarecilerinin önüne 
çeşitli mevzular çıkarmıştır. 

Çok defa zamanında alınmamış tedbirler, ku
rulmamış nizam ve müesseselerin boşlukları, di
ğer taraftan murakabe ve işbirliği imkânlarını 
selbedecek sorumluluk ve yetki dışına çıkma isti
kametindeki bölgesel kamu kuruluşları da ida
reciyi zor duruma sokmuştur. 

Nitekim, 1949 senesinde neşredilen 5442 sa
yılı 11 İdaresi Kanunu muhtelif bakanlıkların 
sonradan çıkardıkları teşkilât kanunlariyle işle
mez bir hale getirilmiş, valilere verilen yetkiler 
ref'edilerek, illerdeki hizmetlerin aksamasına se-
bebolmuştur. 

Ters veya eksik mevzuat, merkeziyetçilik, bü
rokrasi kırtasiyecilik ve eğitim eksikliği yüzün
den idari mekanizmamızın arzu edilen şekilde iş
lemediği kanaatini uyandırmıştır. 

Merkeziyetçi görüş; idarenin her kademesin
de hâkim vaziyettedir. Bunun içindir ki; kıymet
li idarecilerimiz zamanında, sürat ve cesaretle in-
siyatifi ele alıp karar verememektedirler. Bun
dan dolayı da hizmet aksamaktadır. 

Bu itibarla; idari camiada çalışan değerli ar
kadaşlarımıza, kanunlar karşısında salâhiyet ve 
mesuliyetlerinin idraki içinde inisiyatiflerini ka
zandırmak için; Anayasmızm da kabul ettiği yet
ki genişliği esasını, memleket idaresinde, mahallî 
idarelerde işler hale getirmeyi bir vazife saymak
tayız. 

Bu sebeple; 11 İdaresi, Özel İdare ve Belediye 
kanunları üzerinde çalışmalarımızı teksif etmiş 
bulunmaktayız. 

52 sene önce meriyete konan «İdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanunu» nun inkişaf eden şartlar 
içinde günün ihtiyacına cevap vermediğini göz 

önüne alarak, mahallî idareleri malî imkânlara 
kavuşturmak, belediyelerin kalkınmasını sağla
mak ve müşterek bir sistemi yerleştirmek için bu 
kanunda tadiller yapmanın gayreti içindeyiz. Bu 
sebeple, Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye 
Memurları Kanunu üzerindeki çalışmaların da 
yakında Yüce Meclislere sunulmasının bahtiyar
lığını duymaktayız. Belediye Gelirleri Kanunla
rı, Yüce Meclislerin itibarına mazhar olduğu tak
dirde hazırlanmış olan Belediye Cezaları kanun
ları da huzurlarınıza getirilmiş olacaktır. 

Anayasamızın da kabu] ettiği gibi; her de
mokratik devlette, belediye ve özel idareleri, halk 
idaresinin temel müessesesi ve ilk kademesi ola
rak görmekte, bu bakımdan Devletle mahallî ida
reler arasında devamlı, programlı ve müessir or
tak çalışma düzenine inanmaktayız. Bu müesse
selerin malî ve idari bakımdan çalışabilir bir ha
le gelmesi için, Türkiye Cumhuriyetinin taşrada 
temsilcisi olan valilere, bu sahada da koordina
törlük vazifesi verilmesine taraftarız. 

Yine mevzuatla ilgili olarak, Anayasamızın 
114 ncü maddesinin emrettiği alt idari mahke
melerin kurulmasına alt kanun tasarısının da 
Hükümetimizce hazırlanmış bulunduğu memnu
niyetle ifade etmek isteriz. Bu tasarıya göre : 15 
bölgede 28 mahkeme kurulacaktır. Bu mahkeme
lerin hâkim teminatını haiz birer reisi ve 2 şer 
âzası bulunacağı gibi raportör, kanun sözcüleri 
ve üye yardımcıları da olacaktır. Bu kuruluş 
hem mahreç olacak, hem de Danıştaym yükünü 
hafifleterek işlerin süratle görülmesini sağlıya-
caktır. Merkez Teşkilât Kanununda yapılacak 
tadilâtta da 30 kişilik bir danışma kurulu ihdas 
edilecek; ayrıca, her genel müdürlükte ikişer mü
şavir bulundurularak mevzuatın daha esaslı tet
kiki ve işlerin süratlenmesi sağlanacaktır. Diğer 
taraftan merkez valiliği müessesesi de, pasif bir 
durumdan aktif ve faydalı bir yöne sevk edilmiş 
olacaktır. Temennimiz odur ki, iktidarlar değiş
tikçe bu eski müessese yeni idareciler için bir sür
günler kampı haline getirilmesin. 

Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkındaki Ka
nunun 3 ncü maddesi Anayasa Mahkemesince ip
tal edildikten sonra verilmiş olan müddet 25 Ni
sanda bitmiş olacaktır. Bunu nazarı itibara alan 
İçişleri Bakanlığının, zamanında hazırladığı ta
sarıyı Bakanların mütalâasına sevk etmesinden 
bahtiyarlık hissetmekteyiz. Bu kanun tasarısına 
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göre vergi matrahında, âzami, asgari hadlerin 
tesbit edilmesini, Meclisi Umumi karariyle salma 
tahakkuk ettirilmesini, itiraz komisyonlarına gi
dilmesini ve her şehirde birbirine uymıyan ta
hakkuk ve ücretlerde yeknesaklık sağlanmasını 
bir hamle olarak kabul etmekteyiz. Bekçilerin 
hizmet ve hukukî durumlarının da daha kuvvetli 
esaslara bağlanarak mağduriyetlerinin önlenme
sini zaruri görmekteyiz. 

Büyük şehirlerdeki iskân işleri de günümü
zün en önemli mevzuunu teşkil etmektedir. Sos
yal, ekonomik, tarımsal ve kültürel tesirlerle 
köylerden büyük şehirlere doğru devam eden nü
fus akımı belediyeleri çok müşkül durumlara 
sokmaktadır. Gecekondu mevzuu bir felâket 
halindedir. Bu mevzuun yalnız İmar ve îskân 
Bakanlığının gayretleriyle halledileceğine inan
dığımızdan, bakanlıkların koordine çalışmaları
nı ve bir hal çaresi bulunmalarını zaruri gör
mekteyiz. 

Hapimizin müşteki bulunduğu ve Hükümet 
programında yerini 'bulduğu kırtasiyecilikten 
de kurtulmak azmindeyiz. Kırtasiyecilik Devlet 
bünyesinde, vatandaş için olduğu kadar, vazife
sini müdrik memur için de bir ızdırap kaynağı
dır. Kırtasiyecilik, asrımızda büyük önem kaza
nan zaman kaybına sebebolduğu gibi, birtakım sui
istimallere de yol açmaktadır. Halkın Hükümetle 
olan münasobetlerinde, mutavassıta yer veril
memesi hususundaki Hükümet tamimini bu ba
kımdan memnuniyetle karşılamaktayız. 

Yalnız yüksek malûmları olduğu gibi, bu 
meseleyi derhal halletmek imkânını göremediği
mizden, zamanla yetiştirilmiş memurlarla ve ge
tirilecek yeni hükümlerle ortadan kaldırılacağı
na kaani bulunmaktayız. Kendi bünyeleri için
de kısmen de olsa bu durumu haddi asgariye in
diren dirayetli idare âmirlerimize teşekkürü bir 
borç biliriz. 

İdarecilerin eğitimi konusunda; bugün mev
cut bulunan kaymakamlık kursu, bucak müdür
leri kursu, mahallî idareler ve personel kursları 
ile sivil savunma kollejlerini yeterli bulmamak
tayız. İçişleri Bakanlığının bu maksatla 2 ay 
önce ihdas ettiği eğitim şubesini memnuniyetle 
karşılamaktayız. İdarecilerin genç yaşta, dış 
memleketlere muayyen bir süre ile gönderilerek 
fbilgi ve görgülerinin artırılmasında, meslek ve 
memleket için faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

Bakanlığın kurmay heyetini teşkil eden mül
kiye müfettişleri; belediye, özel idarenin tahsi
lat makbuzlarını yegan yegan kontrol etmekte
dirler. Bu yüzden tetkik heyeti kadrosu araştır
ma ve teşkilâta yön verme hususlarında pek kı
sır faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunu önlemek 
için bu görevin her vilâyette mevcut bulunan 
(gerekirse takviye edilmek ve yetiştirilmek su
retiyle) mahallî idare kontrollerine ifa ettiril
mesini hizmet bakımından faydalı mütalâa et
mekteyiz. Mülkiye müfettişlerinin araştırma ko
nularının derinliğine yapılması için, geniş bilgi 
sahibi olmaları da gerekmektedir. Bunun için 
dış memleketlerde yine bir plân ve program dâhi
linde uzun süre ile gönderilmesinin yerinde ola
cağına inanmaktayız. Bu sdbeple gelecek yıl 
bütçelerine daha fazla ödenek konulmasını arzu
lamaktayız. 

Fonksiyonlarını kaybetmiş gibi görünen na
hiye müdürlüklerine; toplum kalkınmasından 
hüyük vazifeler düşeceğine kaani bulunduğu
muzdan, bu müesseseye yeni bir hüviyet kazan
dırılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Belediye işletmelerinin bâzıları kanunlarla 
(Ankara, İstanbul, Adana gibi) bâzıları da doğ
rudan doğruya Belediye Kanununa göre kendi 
bünyesi ve bütçesi içinde idare edilmektedir. 
Bunların bir kanun ile tevhit edilerek, bütün 
belediye işletmelerinin yeknesak bir hale geti
rilmesinin daha verimli ve hizmete daha uygun 
düşeceğine inanmaktayız. 

Şahsi hal sicillerinin ihtayacı karşılayacak 
modern bir hale getirilmesini, eski yazılarla ya
zılmış kütükleri okuyacak memur kalmadığın
dan kayıtların yenilenmesi işine hız verilmesini 
zaruri görmekteyiz. 

Kadro kifayetsizliği yüzünden birçok yer
lerde mevcut nüfus memurları, haddinden fazla 
mesai sarf etmektedir. Bu yüzden gözlerini ve 
hayatlarını kaybetmiş memur miktarı oldukça 
kabarıktır. Bugün Şişli Nüfus Memurluğunun 
önündeki esbabı mesalih, dünkü karaborsa kuy
rukları manzarasını arz etmektedir. Bakanlığın 
bu mevzu üzerine eğilip ihtiyaca cevap verecek 
kanun tasarılarının hazırlanmış bulunduğunu da 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

2007 sayılı Kanun; Türk vatandaşlarını bâzı 
sanatların icrasından menetmektedir. 34 yıl 
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önce çıkmış olan bu kanun o günkü şartlara gö
re vaz'edilmişti. Şimdi fikirlerde ve görüşlerde 
önemli değişiklikler olmuştur. Bu kanunun da 
değiştirilmesinden fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Senelerce bu kürsüde idari reform ve idari 
taksimat üzerinde birçok teklif ve temenniler
de bulunulmuştur. 1962 yılında (Merkezi Hü
kümet Fonksiyonlarını Araştırma Heyeti) ku
rulmuş ve bu heyetin verdiği rapor esaslarına 
dayanılarak bu sahada çalışmalar yapılmıştır. 
Ancak grup olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 
Biz Anayasanın çizdiği hudutlar ve ilmî metot
lar dışında iller, ilçeler, ocaklar ve köyler için 
yeni bir taksimata gidilmesinde fayda mülâhaza 
etmemekteyiz. 

Bugün gittikçe genişliyen bir aşırı cereyan
lar ve onlarla mücadele mevzuu var. Bu mev
zuda Türk Milleti gayet hassas bulunduğun
dan bunu bir millî mevzu telâkki etmekteyiz, 
Yurdun emniyet ve asayişini, huzur ve sükûnu
nu teminle mükellef bulunan İçişleri Bakanlı
ğını; Anayasada yerini bulmuş olan vatanda? 
temel hak ve hürriyetlerini ihlâle, Devlet niza
mını yıkmaya matuf her türlü hareketin kar
şısında kanunların ve Devletin bütün gücünü 
kullanmaya mecbur görmekteyiz. 

Dahiliye Vekâletini, muhtelif hizmetlerin 
ifasında en büyük rolü oynıyan bir Vekâlet ola
rak telâkki ettiğimizden bu Vekâleti, bir hiz
met vekâleti gözüyle görüp, bunun bütçesinde
ki zaruri inkişaf ve masrafları nazarı itibara 
almamak haddizatında yatırımları bir nispet 
dâhilinde heder etmektir. Yürüyerek dağlara 
tırmanacağına, soğuk odasında ellerini oğuştu-
rarak vazife göreceğine inandığımız için; 1966 
yılı Bütçesine 37 jeep mubayaası için (A/2^ 
cetveline 1. 306 500 ve yakacak ödeneği için 
(A/ l ) cetveline 950 000 liranın konulma mas1 

bizi müteellim etmiştir. Vatanperver ve vazi
feşinas idarecilerimizin hizmeti aksatmayacak
larına, fakat böyle giderse seneler ilerledikçe 
kıymetli idarecilerimizi kaybedeceğimizi şimdi
den görür gibi oluyoruz, 

Emniyetimiz için polis; mesken masuniyeti
ni koruyan, halkın mal, can ve ırzını muhafaza 
ve emniyet altına alan, yardıma mutacolan-
lara yardım eden, müessese nizamlarını koru
yan şümullü bir hizmetin içindedir. Polis mes
leki bugün tamamiyİR bir ihtisas mesleki haline 

gelmiştir. Bu bakımdan polisin iyi yetişmesi ve 
teçhiz edilmesi gerekmektedir. Kendi bünyesi 
içinde bu teşkilâtı çalışır hale getirmek, yeter 
sayıda polis ihtiyacını karşılamak için, polis 
okullarının büyük şehirlerde tevsiinde fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

571 ilçenin 288 inde polis teşkilâtı bulunma
dığını da hesaba katarsak, verilen rakamlara 
göre bugün acilen 6 000 polise ihtiyacımız var
dır. Bu ihtiyacı süratle karşılamak maksadiy-
le İstanbul vilâyetinde «Etiler» de bir binanın 
satınalınması üzerinde durulduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Her yıl memleketimizde trafik kazalarından 
2 500 kişinin ölüp 400 000 000 liralık bir zara
rın vukua geldiğini dehşetle öğrenirken bu iste 
159 vasıta ile 1 500 polisin çalıştığım da belir
tirken tekrar heyecan duymamanın mümkün 
olamıyacağını arz etmek isteriz. Bu suretle bir 
vasıtaya 435 kilometrelik bir yolun kontrolü va
zifesi verilmiş olmaktadır. Halbuki Avrupa'nın 
birçok devletlerinde bu rakam 50 Km. ye kadar 
düşmektedir. Bu mevzuda belediyelere de bir
takım vazifelerin düştüğünü müşahade etmek
teyiz. Trafikle ilgili olarak Hükümetin beş yıl
lık bir plânlama hazırlığına girdiğini memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Jandarmamız da yurt emniyet ve asayişini 
korumak için büyük mahrumiyetler içerisinde 
çalışmakta, hizmete aşkla sarılmaktadır. Ha
len 388 ilçede subay olmadığı gibi, 7 200 ere de 
ihtiyaç bulunmaktadır. İaşe bedelleri kifayet
sizdir.- Eksik olan motorlu araçların çoğu niza
mi müddetlerini doldurmuştur. Akar yakıt da 
kâfi gelmediğinden çok defa devriye vazifeleri 
aksamaktadır. Muhabere araçlarından telli mu
habere şebekesi bir türlü düzene girememiştir. 
PTT kifayetsizliği yüzünden adlî tebligat do!a-
yısiyle binlerce jandarma erine görevleri dışkı
da zaman kaybettirilmektedir. İskân durumla
rı büyük bir problem halindedir. Eğitim mev
zuu da, vatani vazife ile göreve çağrılan erle
re, zamanın kısalığı ve yetişme şartlarının kı
sırlığı yüzünden layı ki derecede bilgi verileme
mektedir. Biz Adalet Partisi Senato Grupu ola
rak bu hususların süratle hallini öngörmekte
yiz. 

Türkiye'mizde; emniyet ve asayişin arzu edil
diği şekilde sağlanmadığı kanaatindeyiz. Bu
nun nedenlerini zabıtanın za'fmdan değil, racm-
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lcketin malî takatinin gayrimüsait ulusunda 
aramaktayız. Doğu'da, Güney - Doğuda kaçak
çılık, soygunculuk, hattâ zaman zaman şaka-
vet hâdiseleri oluyor. Buraları iktisaden kal-
kmdırmadığımız takdirde alacağımız zabıta 
tedbirlerinin her zaman yetersiz kalacağına 
inanmaktayız. 

Köy ve yayla ihtilâfları büyük muhasamat
lara yol açmaktadır. Şu halde alınacak ilk 
tedbir; konut, kadro, araç ve gereçleri temin 
etmekle beraber zabıta ile ilgili mevzuatı Ana
yasamızın emrettiği hukukî bünyeye kavuştur
mak olacaktır. 

Gerek polisimiz, gerekse jandarmamız bu
gün görevlerini olağanüstü gayretlerle ifa et
mektedirler. Suçların tekevvününde bilhassa 
kültür seviyesini de hesaba katarsak, diğer 
memleketlerle mukayese halinde, zabıtamızın 
muvaffakiyetini takdire şayan bulmaktayız. 

196G yılı bütçesinin memleket ve İçişleri 
Bakanlığı için hayırlı olmasını grupum adına 
temenni ederken, hepinizi sevgi ve saygılarım
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörlerden tasrih et
melerini rica edeyim. 

Sayın Demir lehte, aleyhte, üzerinde? Yok 
Sayın İnceoğlu? Lehte. Say m Okyayuz? 

Yok. Saym Yeşilyurt? Yok. Sayın Tarlan? Üze
rinde Sayın Ayrım? Yok. Saym Zaloğhı? Yok. 
Sayın Ucuza!? Yok. Sayın Ha zer? Aleyhinde. 
Sayın Onat? Yok. Sayın Kök? Yok. Sayın Ali-
hocagil? Üzerinde. Saym İnceoğlu buyurun. 

MUSTAFA YILMAZ İNOLOOLU (Afyon 
Karahisar) —• Sayın Başkan, saym senatörler 
Muhterem Bakan ve kıymetli bakanlık erkânı 
salısını adına İçişleri Bakanlığı bütçesinde tem 
kid ve temennilerimi arz ederken mümkün ol
duğu kadar geçen senelerde arz ettiğim husus
lara değinmiyeceğim. Yalnız onları tekrar ve 
teyidettiğimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar bu 
çatı altında her sene yapılan tenkidimin ve cid
den memleket gerçeklerini dile getiren temen
nilerin yine bu çatı altında kaldığını zannediyo
rum. Bence bu memleketin hakiki ve yegâna 
mümessilleri olan Paarlâmento üyelerinin mü
talâalarının vekâletçe bir heyet tarafından göz
den geçirilerek ekseriyetin fikir ve temayülü
ne uygun bir yönde alınması icabettiği kanaa

tindeyim. Bu böyle yapılıyor mu? Yoksa, ca
mi ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur, 
misalinde olduğu gibi hüküm sürmekte olup 
olmadığını öğrenmek istiyorum. Bugün idare 
kırtasiyecilikten kurtulamamıştır. Mesuliyet
ten kaçmak için işler uzatılmaktadır. Rüşvet
çilik yaygın ve şayi bir haldedir, maalesef. Bu 
sosyal dertlerimizin mutlaka bir çaresine bak
mak lâzımdır. Ben âcizane şunu düşünüyorum. 
Rüşvetçiliği ortadan kaldırmak için gizli mü
fettişlikler ihdas etmek. Bunların bir iş ada
mı gibi hareket etmeleri ve bu böyle bir haber 
şayi olduktan sonra herkes; birisi, diğerinden 
isini görmek için sakınacağı kanaatindeyim. 
Bunu arz etmek isterim. 

Merkeziyetçilikten kurtulmak lâzımdır. Va
lilerin, kaymakamların ve nahiye müdürleri
nin yetkilerinin mutlaka genişletilmesi lâzım
dır. Bu suretle onlarda, memurları ona göre 
teftiş ve murakabe ederler ve kendilerine me
suliyet tahmil etmek lâzımdır. Vatandaşa içten 
gelen bir şefkatle muamele yapılması temin 
edilmelidir. Çekirdekten yetişmiş iyi kayma
kamlardan vali yapılması tercih edilmelidir, 
Yıllık programların yapılmasından ve tatbikin
de bucak müdürlerinin ve kaymakamların rolü 
büyük olmalıdır. Fakat kanunsuz olmamalı
dır. Bakınız, size bir misal arz edeceğim: Ge
çen sene yıllık program yapılırken bu güya 
35 kişilik bir koordinasyon kurulu tarafından 
imza edilmiştir. Fakat, bir toplantı dâhi yapıl
mamıştır arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Bir me
mur tarafından elde dolaştırılmak suretiyle 
kaymakamlara imza ettirilmiştir. Bunu yük
sek takdirlerinize sunuyorum. Şu kadar vali, 
şu kadar memur değiştirildi, diye tenkid ko
nusu yapıl ir... Benim şahsi kanaatime göre 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelince kütle 
halinde yaptığı tâyin ve tasarruflarda haklı 
idi. Adalet Partisi iktidara geldiği zaman da 
haklıdır. Sebebi şu: İktidara gelen bir parti 
kendi iktidarının muvaffak olabilmesi ve sevi-
le'bilmesi için güvenilir adamları ile elbette ki, 
su başlarını tutacaktır. Eğer ona karşı gü
ven ve inancı yoksa elbette ki, tâyin edecektir. 
Sonra bunlar neden bunda acele edilmiş, kışın 
tâyin edilmişler? Devlet hizmetleri, muhterem 
arkadaşlarım, biraz bu işte hüsniniyetle düşü
nelim, Devlet hizmetleri, tehire, de gelmez. 
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(Kâmil Coşkunoğlu'nun anlaşılmıyan bir müda
halesi) 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu rica ede
rim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Devam
la) — Bunların da biran önce yapılması lâzımdır. 
Nitekim birçok medeni memleketlerde iktidar 
değiştiği zaman kendiliğinden istifa edecekler 
çoktur. Ben şuna taraftarım. Bir memur, ye
ni mevkiine tâyin edilip gelen bir memur eğer 
partizanlık yapacak olursa bu tenkidleri yapan 
arkadaşlar onun o vakit yakasından tutsun, 
hattâ yakasını yırtsın. Ben de onlarla berabe
rim. 

Fakat bir iktidar vazife başına yeni gelmiş
tir. Ve birtakım icraatlarda bulunmak ister
ken bunları bir polemik mevzuu yapmamak, bi
raz da beklemek lâzımdır. Bu hususu hüsnü
niyetle, samimî olarak arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vali vardır, bir 
kaymakam vardır ki, üç - dört sene içinde bir 
memleketin çehresini değiştirtmeye 'muktedir 
olabilir. Fakat ; diğer bir vali vardır, kayma
kam vardır, taş üstüne taş koymamıştır. Fakat, 
suyu getiren de birdir, testiyi kıran da birdir. 
Bu işlerden kurtulmamız lâzımdır; hepimiz bu 
memleketin evlâtlarıyız. 

Muhterem arıkadaşlarım, trafik kazalarının 
gittikçe artmakta olduğu hepinizin malûmudur. 
Hükümet birçok tedbirler aldı; fakat, yine mu
vaffak olunaımadı. Meselâ, çift şoför kullanı
lacak otobüslerde, denildi. Bununla ilgili şa-
hidolduğum bir olay var; büyük şehirlerden 
çıkışta vasıtaları yolcularla birlikte trafik poli
sinin bulunduğu mahalle götürüyorlar ve ken
dilerine, «İki şoför var, ben bırakıyorum.» di
yorlar ve yine aynı şoför yola devam ediyor. 
Trafik polisi de bunun önüne geçemiyor bir 
türlü, yahut da, öteki bindiriyor, şehir kenarın
da o iniyor ve yine kendisi yoluna devam edi
yor. Onun için vasıtaların her geçtiği en ufak 
kazada dahi kontrol edilmesi lâzımdır. Belki 
memur göremez; fakat, şoför geçerken oralar
daki bürolara uğrayıp elindeki cüzdanını vize 
ettirmesi ve sonra buralardan geçmesi lâzımdır. 

Köy Kanunumuzun 16 ncı maddesine göre, 
hiç kimseden 20 liradan fazla salma alınamaz. 
Köyde, köyü satınalaoak kadar zengin bir şa
hıs olsa; o dahi, 20 lira salma parası verecek- j 

tir. Bunu 4 seneden beri her partiden muhtelif 
arkadaşlar tenkid etmişler, temenni etmişler. 
Ben de ilk geldiğim sene bunu ele aldım, söy
ledim. Verilen cevaplarda, Köy kanunu tasa
rısı geliyor, bunlar nazara alınmıştır, yapıla
caktır, dediler. Sevindik. Ertesi sene gelmedi. 
Yine aynı tenkidi yaptık ve yine aynı şeyler 
söylendi. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu, bağlamanızı 
rica ediyorum. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Hayhay Başkanım. Ve böylece devam 
etti. Bu sene bir tek bu maddenin değişmesi 
için kanun teklifi verdik. İki gün evvel Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonundan Sayın Sözcü gel
di, «Kanun tasarısı geliyor, onunla birleştiril
mesini isterim.» dediler. Komisyon Reisi de bir 
aylık bir mehil verdi, bunun birleştirilmesi için. 
Onun için; bu, memleketin büyük bir derdidir. 
Biz köyün kalkınmasından bahsediyoruz; fakat, 
köyün bütçesini yapmak imkânından mahru
muz. En fakirinden de, en zengininden de 20 li
ra al. Bununla köy işlerinin görülmesinle im
kân olmadığından bu işin biran evvel düzeltil
mesini arz ve teklif eder, bütçenin memleket 
ve millet için hayırlı ve uğurlu olması temen
nisiyle hürmetlerimi sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, üzerinde, aley
hinde, lehinde?.. 

HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Üzerinde efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu ?.. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Üzerin

de efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hazer?.. Aleyhinde. Bu

yurunuz efendim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sıra almak için oluyor galiba 

Coşkunoğlu. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sevgili arka

daşlarını, on dakika ile mukayyedolan konuş
mamda iç politikamızın temelini teşkil eden İçiş
leri Bakanlığının esas fonksiyonları ve yürü
tülmesinde takibedilen istikameti kısaca arz et
mekle yetineceğim. 

Çek sevgili arkadaşlarım, pek uzun olraı-
yan; fakat, çok da kısa sayılmıyan siyasi ha
yatımda tarafsız idare, siyasi değişmelerden 
müteessir olmıyan idare kurulması için çalışan-
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lar arasında bir nefer gibi hizmet etmiş bir "ar
kadaşınızım. Zaman zaman bu hedefe yakla
şılmış, fakat maalesef itiraf edeyim ki, hiçbir 
zaman varılamamıştır. Ama, zaman zaman uzak-
laşılmakta ve efsanelerde olduğu gibi, sihirli 
dağm tepesi gibi, çıkmak üzere bulunduğumuz 
bir anda tekrar kendimizi bu tepenin eteğinde 
bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Batı memleketle
rinde iktidarlarla değişen memuriyetler vardır. 
Fakat onların sistemleri, onların tatbikatı baş
ka ve özel bünyenin icaplarına uygundur. Biz, 
Hükümet değişmelerinden müteessir olmıyacak 
müsteşar, vali ve umum müdürlerin idaresi ile 
sarsıntısız yürüyecek bir idare kurmaya mec
buruz. Bunun geçmişte acı tecrübelerini gör
dük. 30 milyonun Hükümetiyim demek, mem
leket ihtiyaçlarına uygun bir ifadedir. Fakat 
bunu tatbik edememek memlekete hizmet et
mek değildir. Demokrasi lâfla tatbik olunamaz 
aılkadaşlar. Fiilî tezahürlerini görmek istiyo
ruz. Bugün iç idaremize hâıkim fikir; maalesef, 
yeni tasarruflar yüzünden, gözden kaçan parti
zanlık emareleriyle görülmektedir. İdarenin çe
şitli ihtiyaçları, çeşitli dertleri ve meseleleri 
vardır. Bunlar hakkında prensip getiren, ted
bir alan idareciler de maalesef bu Bakanlığın 
başına çok az gelmiştir. Geçmişte, birkaç ta
ne hayırla anılacak bakanlar gelmiş gitmiştir. 
Fakat sonraları günlük bir idareyi tedvir eden, 
günlük maksatlara göre hareket eden ve ken
disi gittikten sonra bakanlıkta hâtırası bile 
kalmıyan insanlar da gelmiştir. Sayın Sükan, 
hiç olmazsa birinciler kadar olmasa bile, onlar 
gibi olmıya çalışma hevesi içerisinde görmeli 
idik. Yani, iktidara geldim, bakan oldum, is
tediğimi memur tâyin ederim, istediğimi nak
lederim, istediğimi yükseltirim, istediğimi tec
ziye ederim fikri, kanaati ve zihniyeti bu ida- I 
renin hasretle beklediği tatbikat değildir arka- I 
daşlar ve bunda fayda da yoktur. Tâyin etmek, I 
nakletmek, aslında dar kadrolar içinde basit bir I 
ameliyedir. Fakat, istikamet vermek, fikir, I 
prensip getirmek esas mevzudur; esas mesele- I 
dir. I 

İşte Sayın Bakan bu istikamette çalışmıyor. I 
Ben bakan oldum, değiştiririm... (A. P. sırala- I 
rmdan, «Orhan Öztrak çalışıyor.» sesleri.) Or- I 
han Öztrak veya bir başkası... Eğer esastan ve I 
prensipten ayrılmışsa o da hata etmiş. Orhan I 

öztrak yapmışsa, Sükan için bu örnek mi olma
lıdır? O yanlış yapmışsa, bu doğrusunu yapma
lıdır. Yani her yanlışı bir başka gelen kimse 
katmerliyerek tatbik mi etmelidir? Bunu azalt
maya çalışmalıdır. Arkadaşlar, bugün idarenin 
içinde bulunduğu sıkıntıyı az çok biliyoruz. 
Ben şahsan tanıdığım meslektaşlarımın ve sı
nıf arkadaşlarımın çoğu ile bu son günlerde se
lâmlaşmaktan dahi çekinir bir hale geldim. 
Maalesef İçişleri Bakanlığının koridorlarından 
bugünlerde bir politika havası, bir partizanlık 
havası akıp taşmaktadır. Bunun için Bakanlı
ğa dahi gitmiyorum. Bu mu olmalıydı bu ka
dar senelik çalışmaların, bu kadar senelik mü
cadelelerin sonu? Elbette bu olmamalı idi. Fa
kat ben bir kadro kuracağım, benim adamları
mı getireceğim, rahat edeceğim, başarıya ula
şacağım. Olmaz arkadaşlar. Kanunun adamla
rını getirmek lâzımdır, memleiket meselelerini 
bilenleri getirmek lâzımdır. Ne merkeze alınan
lar, ne merkezden gönderilenler, ne Faruk Sü
kan arkadaşımızın adamıdır, ne de başkalarının 
adamlarıdırlar. Hepsi kanunun adamıdırlar ve 
hepsi ömürlerini çürüterek oralara gelmişler
dir. Onları kanunların himayesi altında mem
leketin hizmetlerine alıştırmak, onları teşvik 
etmek lâzımdır. Şahsi çıkarlar, şahsi meseleler 
için memur değiştirme devri maalesef hortla-
tılmıştır. Esefle söyleyim, şahsiyat yapmıyo
rum, Sayın Sükan hususi maksatlarına göre tâ
yinler yapmıştır. Hepiniz biliyorsunuz, misal 
venmiyeyim. Arkadaşlar, ben şahsan memuri
yetten gelmiş bir arkadaşınızım. Arada şu ve
ya bu meseleler de olabilir, ama elime geçen 
yetkiyi bu istikamette kullanmıya bana hiçbir 
mevzuat, hiçbir inanış, hiçbir teşkilât hak ver
mez. Hattâ, bir partinin zorlaması dahi beni ma
zur göstermez. Arkadaşlar, mahallî heyetlerin 
teşviki ile, partilerin listeleri ile memur tâyin 
etmenin zararlarını bu memleket çok çekmiştir. 

Tâyinlerde yalnız bunların hâkimiyeti de-
';il; yanlışlıklar da vardır; gayrikasdi yan-
ışlıklar da vardır. Kütlevi nakillerde hatalar 
ı nisbette fazla oluyor. Zaman içerisinde elbet-
' e bir Hükümet memur tâyin eder, valiler tâyin 
Kİer, nakleder, bundan tabiî bir şey olamaz. Ya-
ü bir Hükümet iş başına gelecek eli kolu bağlı ka

lacak. Asla, bunu istemiyoruz ve istemek de zaten 
Tikıl kârı değildir. Bakın arkadaşlar bir misal 
veriyim size. İdarede hiyerarşik nizam, esastır. 
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BAŞKAN — Sayın Hazer, bir dakikanız kaldı. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitirece
ğim efendim, idarede hiyerarşik nizam esastır. 
Astla, üst arasında... Yani, bugün Ankara Vi
lâyetinde bir hukuk işleri müdürü vardır, 
bir de vali muavini vardır. Bizim mevzuatımız 
ve tatbikatımıza göre vali muavini hukuk işle
ri müdürünün âmiridir. Fakat bu hukuk işleri 
müdürü vali tâyin ediliyor aynı vali muavini de 
onun mahiyetine veriliyor. İdarede bunu bağ
daştırmak akıl ve mantıkla mümkün değildir. 
O arkadaşlardan vali olan benini arkadaşımdır; 
Bakanlıkta memuriyetim zamanından beri tanı
dığını. Fakat, vali muavinini tanımıyorum. Ara
larındaki münasebet ne kadar dostane ve kardeş
çe olursa olsun, bunların bir arada iş görmeleri 
mümkün müdür arkadaklar? Bu yanlışlıklara 
başka misallerle verecektim; zaman müsait de
ğildir. Vekili vicdan murarakabesine sevk et
mek istiyorum, Sayın Sükan siz, bu rejimi bu 
sistemi hazır buldunuz. Ben epeydir zahmet 
çekmiş bir arkadaşınızım. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Hazır bulmadım, emek sar-
fettik, biz de çektik, 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hayır, siz 
bedava buldunuz; onun için kolay sarf ediyor
sunuz. (Gürültüler) Emek verseydiniz böyle 
harcamazdınız. Dikkatli olunuz, bunun hesa
bını vicdanınıza vereceksiniz, belki de memle
kete karşı vereceksiniz. Bundan ne size, ne de 
partiye hayır gelecektir. Size tavsiye ederim, 
bakanlık koridorlarını, bakanlık dairelerini bü
tün vatandaşlara açık tutun. Filân partili ile 
konuştu diye memur takibettirmekten, filân 
partilinin adamıdır diye memur nakletmekten, 
memur tecziye etmekten çekininiz. Bundan kim
seye fayda yoktur, bundan istifade edemezsi
niz. Bunlar sadece rejime küskünler kütlesi ya
ratır ve sizin aleyhinizdeki dedikoduları artırır. 
Bugün efkârı umumiyede hâkim olan kanaat 
maalesef sizi mahkûm ıctmiştir. Bu mahkumi-
yetin altından kalkmanızı tavsiye ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Demir, üzerinde. 
Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 

ALİ DEMİR (Tunceli1) — Sayın Başkan, muh- I 
terem arkadaşlarım, Sayın Bakan; mensubu bu
lunduğum Y. T. P. topluluğu adına 10 dakika | 

içerisinde görüşlerimi arz edeceğim., Fakat bu
na değinmeden evvel' şu hususu belirtmek iste
rim ki, bugün Dahiliye Vekili bulunan Sayın 
S Likan hakkına benim şahsi kanaatim ve görü
şüm odur ki, kendi Sağlık Vekili iken ne dere
ce muvaffak olmuşsa, belki bir - iki hatası ol
makla beraber, Dahiliye Vckâletindeki vazife
sinde de muvaffak olmuş vekillerden birisidir. 
Kendisini tebrik ederim. (A. P. si sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Zira muhterem arkadaşlarım, tâyinlerde ve 
nakillerde ufak, tefek hatalar olabilir. Ben öyle 
valiler biliyorum, ki, yalnız vilâyet konağı ile 
Hükümet konağı arasında mekik dokuyan, köy
lü vatandaşların huzuruna bir kere dahi çıkmı-
yan valiler vardır. Bunlar', bu memleketin va
lisi değildir, arkadaşlar. Biz istiyoruz ki ; vali 
makamında değil, vali konağında değil1; ömrü
nün yarısını köylü vatandaşları içerisinde geçir
melidir. Bir vali olarak değil, icabı halinde va
lilik hüviyetini de bir kenara atarak, vali oldu
ğunu bildirmeden de köye inip, köylü vatandaş
larla da, hemdert olmalıdır. Böyle üstün vasıf
lara malik valileri daha iyi yerlere verdiğiniz
den dolayı meselâ; tekrar söyliyeceğim Muş 
Valisi Ete m Bostancı gibi köylü ile hemdert 
olan bir valinin İçel'e kadar getirilmesi, çalışan 
bir valinin tarafınızdan takdir edildiğini gör
mekle bahtiyarız. Sizi tebrik ederim. Benim 
şahsi görüşüm budur. Ama, hataları da olabi
lir. 

Bir hususa cbıba değinmek, isterim. Muhte
rem arkadaşlar, sene 1961, seçimler olur ve se
çimde parti listesinde birçok kimseler yer alır. 
Karma Bütçe Komisyonunda bir arkadaşım sor
muştu; parti listelerinde yer alıp da kazanamı-
yan valilerden hangileri, nerelere tâyin olmuş
tur? Ben bu soruyu daha da genişletip bir söz
lü soru haline getirdim. Aldığım neticeyi isti-
yen arkadaşlarıma gösterebilirim. 

1961 yılında parti listelerinde yer alanlar
dan - ister vali, ister öğretmen, şu veya bu ol
sun - aldıkları zamanlarda bulundukları mevki 
ile halen kazanmıyanların bulundukları mevki
lerin nereler olduğunu sorduğumda almış oldu
ğum cevapta şunları gördüm. Arkadaşlarım, 
eğer bu kimse C. H. P. listesinde yer almışsa 
ve mevkisi de iyi ise muhafaza; alt mevkide ise 
üst kademelere onun taltif bakımından çıkarıl-
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clıklanın gördüm ve müşahede ettim. Fakat di- r 
ğer parti listelerinde yer alanların bulunduk- I 
lan mevki iyi ise, alt kademelere doğru indiril
dikleri ve bulundukları mevki iyi değilse ora
larda muhafaza edildiklerini müşahede ettim. I 
Gönül arzu ediyor ki, dünün aynı hataları te
kerrür etmesin diyoruz. 10 yıllık iktidar partisi I 
bu hataları yapmışsa, dört sene iş başında ka
lan Birinci ve İkinci İnönü Koalisyon hükümet
leri de aynı hataları yaparsa bu hatalardan 
sonra tekrar gelen bir iktidar iki ay içerisinde 
olsun, üç ay içerisinde olsun yine birtakım ha
talar yaparsa bunun neresini mubah görürüz. 
arkadaşlar, l la ta lan varsa söyliyelim arkadaş
larını. Meselâ; müşterek oy puslası bu memle
kette siyasi ahlâkı yerleştirmiştir ve bunun de
ğiştirilmesine asla taraftar değilim. Zira şimdi I 
Adalet Bakanlığında bulunan bir kimse bir za- I 
manlar O. K. M. Partisinde bulunduğu bir sı- I 
rada bunları müdafaa eder şekilde konuşur ve 
şimdi ise bunun karşısına çıkıp bu mevzuda ko- I 
misinasını zamanı gelince söyliyeeeğim arka
daşlarım. Ben bunları bağdaştıramıyorum arka- I 
daşlar. İyiye iyi, kötüye kötü demek lâzımdır, j 
Önce Tanrıya karşı, sonra vicdanına karşı I 
mesul olan bir şahıs olarak burada yapılan ha- I 
tatarın iyisine iyi, kötüsüne kötü, demek lâzım. I 
Tabutlukları icadeden kimsenin Emniyet Genel I 
Müdürü olduğu zaman lâf edilmez de. bir Em- I 
niyet Genel Müdürünün yayınladığı bir beyan
namenin burada lâfı edilir. Evet, yerindedir; 
ama onun da hatalarını söylemek vicdani bir iş I 
olsa gerek arkadaşlarım. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunu böyle
ce tesbit ettikten sonra, mensubu bulunduğum 
topluluk adına bu bakanlığa ait görüşlerimi arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Topluluk adına söze başladığı
nız anda dört dakikanız kaldığını hatırlatırım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Te
şekkür ederim, muhterem arkadaşlar, bugün bu I 
bakanlık A sından Z sine kadar türlü münase
betler bakımından vatandaşlarla karşı karşıya 
bulunduğu için daima şimşekleri üzerine çeken 
bir bakanlık olalıllir ve bu doğrudur da. Bü- I 
tün bakanlıklara ait bâzı meseleler umumiyetle 
bu bakanlık bünyesinde toplanmaktadır."Bu- I 
ıran için bizim, Sayın Bakandan ve bakanlık teş
kilâtında vazifeli bulunan bütün arkadaşlardan 
istirhamımız şudur kî. bunlar vazife başında iş j 

[ görürlerken hiçbir siyasi görüşe katılmaksızın 
I bu memlekette 32 milyon vatandaştan birisi ol

duğunu bilerek bu vatanın kurtuluşunda, bu va
tanın dert ve yaralarında aynı derecede ıstırap 

i çektiğini bilerek her vatandaşa aynı derecede 
muamele yapmalarını kendilerinden bekliyoruz. 
Bütün istirhamımız budur. 

I Bir de kaçakçılık mevzuu üzerinde durmak 
istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Muh
terem arkadaşlarım, hayvancılıkla meşgul olan 
bölgelerdeki memurların hudut bölgelerinde bir 
kilo eti dahi bulamadıklarının nedenleri üze
rinde durmak isterim. Arkadaşlarım, 

Yine söylemek isterim; bu me'mleketin kah-
I ve ihtiyacının yüzde 25 i dışardan ithal edil i r-
I ken, yüzde 75 inin ise hangi yollardan bu raeııı-
I lekete girdiğinin nedenleri üzerinde durmak lâ-

zımgclir arkadaşlarım. Mühim konularımızdan 
biri de budur. Ayrıca şuna da değinmek iste-

I rim. 
Sayın raportörler raporlarında belirtmiştir; 

bilhassa hudut bölgelerindeki karakol!arımızın 
I durumu hakkında deniliyor ki, bunların yüzde 

60 ı, yüzde 70 i oturulacak bir durumda değil
dir. Bu rakam nisbeti hatalıdır. Arkadaşlarım 
buraları yüzde 90 ile yüzde 95 nisbetin.de otu-

I ııılacak bir durumda değildir. Her türlü medeni 
ihtiya.çlardan yoksundur. Onun için bunun üze-

I rinde durmak şart ve elzemdir, muhterem arka-
I daşlarım. (Orta sıralardan «langırttan bahset» 
I sesleri) 

Şimdi muhteerm arkadaşlarını, bir hususa 
I daha değinmek isterim. Kumar aletleri işleten 

yerlerden bahsedeceğim. Bilmiyorum Polis Sa-
I iâhiyeti Kanununda yeri var mıdır bunun? 

Şimdi der ki; kumarhanelere olsun, çeşitli eğ
lence yerlerine ve sinemalara 12 yaşından aşağı 
yaştaki kimseler giremez. Tiyatrolara 12 yaşıu-

I dan aşağı olanlar gidemezler. Kapıda, girerler-
I so tutulur. 12 yaşından aşağı sokamazsınız, der. 

Çok güzel, Sayın İçişleri Bakanına teşekkür 
etmek isterim. Zira yalnız Ankara ve İstanbul'
da değil, bütün Anadolu'da memleketi bir ah
tapot gibi saran oyun salonları var. Bunun 
memleket gençliğini nerelere götürdüğünü bi-

I ten ve gören bir'kimse olarak; bizzat, hüviye
tini bildirmeden buralara gidip tetkik eden bir 
kimse olarak yaptığı araştırmalarını basına in-

I tikal ettiren ve radyo ile halka duyuran beyan-

http://nisbetin.de
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larmdan öğrenmiş bulunuyorum, Atatürk'ün 
Cumhuriyeti1 emanet ettiği gençliğin, bâzı kim
selerin çıkarları İçin hangi tarafa doğru götü
rüldüğünü bilen, gören bir Dahiliye Bakam ola
rak bunun üzerine eğildiğinden dolayı kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız eğilmekle kal
mamalı, Bakanlığa tanınan, teşkilâta tanınan 
kanuni salâhiyetlerini aynen yerine getirilmesini 
istiyorum. Zira kapıda1 yazılıdır, «18 yaşından 
aşağı olan kimseler giremez» deniyor, arkadaş
larım. Oyun salonlarında da bu levhalar var
dır, arkadaşlarım. Soruyorum size arkadaşla
rım, ufak bir trafik hatası yaptınız mı trafik 
polisi derhal yakanıza! yapışıp «ferin 25 lira 
ecza» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Demir, görüşmenizi bağ
lamanızı rica ediyorum. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim, bağlıyorum. 

Fakat buraya girenlerin yüzde 76 sı .18 ya
şından/ aşağı olduğu halde hangi! emniyet me
muru, hangi zabıta memuru, sen 1.8 yaşından 
aşağı çocukları buralara sokuyorsun, diye hangi 
oyun salonunun kapısını kapatmıştır? Kapata
maz. Çünkü, oraları işletenlerin çalıştıranların 
çoğunun cüzdanları şişkindir. Şişkin cüzdan
larla karşı karşıya gelince kanun o şişkin cüz
danların yanında erimektedir. îşte muhterem 
Bakanım, sizden istirham, ediyorum, bu şişkin 
cüzdanlara sahibolan kimselerin, kanunları eri
tenlerin karşısına çıkın ve Türk gençliğini1 gö
türüldüğü, felâketten kurtarırı. Kurtardığınız 
zaman sizi ayrıca bir daha tebrik edeceğim. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Demir, müdde
tiniz bitti. 

MUHMET ALİ DEMİR (Devmla) — Peki 
efendim^ Sayın Kurutluoğlü Cumhuriyet Sena
tosunda yapılan bir gizli toplantıda Doğudaki 
olayların, bilhassa şekavetin neden ileri geldi
ğini söylemiş ve bunların nedenleri üzerinde du
rulması lâzımgcidiğini ifade etmiştir. Sayın İn<-
ceoğlu buna temas buyurdu. Doğudaki bu hâ
diselerin başlıca sebebi; biraz da bu bölgelerin 
iktüsaden ve kültür bakımından geri bulunma
sıdır. Bunun bilinmesi lâzımdır. O günkü, gizli 
toplantı zabiti arını tetkik ettiğiniz zaman oran
daki hakikatlerin üzerine eğilmeniz gerekir. 
Sayın Kurutluoğlü'na burada, huzurunuzda. 
memleketin gerçeklerini görerek bunlar üzerine 
eğilmesinden yaptığınız gezinti intibalarınızı 

basın, radyo ve ajanslar vasıtasiyle halk efkâ
rına1 intikal ettirirken aynı meselelere kısmen 
dokunmuş bulunuyorsunuz. Bunun tahakkuku
nu az gelişmiş bir bölgenin bir temsilcisi olarak 
sizden bekliyorum. Cenabı Haktan muvaffaki
yetler, başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önal, lehte. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Sayın İçişleri Bakanı ve er
kânı; memleketimizin huzur ve sükûn içinde ca
nından, imalından emin, kanunların himayesin
de, Anayasanın teminatı altında bu memleketin 
refahı ve saadeti yolundaki çalışmalarını sağla
yıcı bir nizama bütün bir memleket hasret çek
mektedir. Bu mmelekette maalesef tenkid etme
den geçomiyeceğim bir ««Abi» parti var, kadim 
Cumhuriyet Halk Partisi... Bugün bir tebliğ ya
yınladı; bu tebliğ değil sanki, tahrik ve talı-
riç vesikası... (Gürültüler), âdi parti ne de
mek, hakaret ediyor sesleri). 

BAŞKAN — Ne partisi dediniz efendim? 
Sözünüze başlarken bir tabir kullandınız. «Âdi» 
mi dediniz? 

SAKİP ÖNAL (Devamla) — Hayır... 
BAŞKAN — Ne dediniz; söze başlarken, bir 

parti isminden bahsedenken, bir parti vardı, 
dediniz. 

SAKİP ÖNAL (Devanda) — Abi, Abi.... 
BAŞKAN — Ağabey.... 
SAKİP ÖNAL (Devamla) — Sayın Başka

nım. «Abi partisi» dedim. En eski parti oldu
ğu için, «Abi partisi» dedim. 

BAŞKAN — Başka türlü anlaşıldı da, onu 
tavzih etmek istedim. O bakımdan. 

SAKİP ÖNAL (Devamla) — «Adi» benim 
ağızlından çıkmaz; «Abi» partisi.... 

BAŞKAN — Yani büyük parti, «Ağabey» 
parti... 

SAKİP ÖNAL (Devamla) — Tabiî, tabiî. 
Hepimize nümune-î imtisal olması lâzmıgeleıı 
bütün partilerin ağabeysi parti, maalesef. Evet, 
bu vesika ile; bu memlekette yapılacak olan 
tahrik ve tahriplerin, bu memlekete getireceği 
huzursuzluk i a r.n bir vesikası haline gelmiştir, 
bir fermanı halinde bu memlekete ilân edilmiş
tir. Eğer C.H.P. si bu tahrip ve tahriklerden 
vazgeçerse bu memleketi, kanunlar, nizamlar 
memleketi, huzur ve sükûn memleketi olur. Se
falete duçar olan bir memleketin, geri kalmış 
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Muhterem arkadaşlarını, bu memleketin bir 
Anayasası vardır. Bu Anayasa ile bağdaşmış 
kanunları vardır. Bu memleketin idarecileri 
vardır. Bu Anayasa ile namuskâr seçim yapıl
mıştır. Eğer millî iradenin tecelli ettiği şu Par
lâmentoda millî iradeyi dahi tanımadan, bâzı 
tehdit ve yıpratıcı şeylere gireceksek bu bir par-
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tiye değil, Türk Milletinin istikbâle nıuzaf iler
lemesine, kuvvetlenmesine, huzur ve sükûna gel
mesine indirilmiş bir hançer olur, arkadaşlarım. 
Maalesef ki, biz bunu bir «ağabey» parti olarak 
hâlâ görmekteyiz. Bugünkü tebliğ, bugünkü ve
sika yarın için yapacaklarının, nasıl organize 
edeceklerinin işaretlerini vermektedir. Acıyın 
bu memlekete. Avrupa ile bin senelik bir gerili
ğimiz var. Atatürk diyor ki, «muasır memleket 
seviyesine ulaşacağız.» Bu, birbirimizi çekiştir
mekle mi? Tenkid edin; eğer. sizin tenkidleriniz 
haklı da, iktidar tutmuyorsa, iktidar pnan kay
beder. Eğer sizin tenkidlerinizi tutuyor da, mu
vaffak olma yoluna giriyorsa hiç olmazsa bunun 
şerefi size aidolur. 

O halde bu memlekette biz ilk defa Par
lâmentoya gelmiş insanlarız. Büyük bir ideal 
ve inanç içerisinde geldik; Milletin sefaletini 
görerek, ıstırabını duyarak, idaredeki tefrikleri 
ve partizanlıkları görerek geldik. Bunlardan 
âri bir idareyi bu memlekete getirmek çaba
sında bulunmak suç mudur arkadaşlarım? işte 
biz genç sayılırız. Fakat daha yaşlılardan bu 
memleketin huzur ve nizamını lâfla da olsa 
bozmak niyetini taşıyanlara karşı gerek Cum
huriyet Halk Partisinden, Kontenjan Gru-
puından ve gerekse Komite içerisinden tarafsız 
olarak fikir selâbeti içerisinde tarafsız bir 
idarenin, tarafsız bir zihniyetin hakemliğini 
yapmalarını bilhassa istirham edeceğim. Ancak 
bu şartla olur, bu. Sayın Osman Koksal'm o 
günkü konuşmasını da beğenmedim. Çünkü 
ulvi bir makama mensubolmanm haysiyet ve şe
refi ile bağdaşıcı bir konuşmayı bekliyorduk, 
biz. Komite azaları yine öyle burada tarafsız 
durumlariyle, hakem durumlariyle haklıya haklı, 
haksıza haksız diyebilmek basiretini göste
rerek bu milletin kalbinde yer kazanmaları 
lâzımdır. Hiçbir partiyi tutmamaları icabeder. 
Fakat, bugüne kadar şu Yüce Parlâmentoda 
biz bunun birçok acı tecrübelerini gördük. İl
lâki bu partiden gelecek, oraya parmak ata
cak... Hayır arkadaşlar, bu memlekette doğ
ruyu, dürüstü ve bu memleketin menfaatini 
sağlayıcı her fikre parmak kaldırmak mecbu
riyetindeyiz. İster C. H. P. sinden gelsin, ister 
kontenjandan... 

BAŞKAN — Görügşmenizi bağlamanızı rica 
ederim. 

bir memleketin kaybedecek tek bir zerrecik vak
ti yoktur. Büyük bir iman ve inanç içinde bu 
memlekete hizmet etmek aşkıylc gelen genç ik
tidar daha 11 nci haftası içerisindeyken ona 
çelmeler takmak, memlekete olan hizmetini ak
satmak, şunun ifadesidir. Demek ki, 11 hafta 
içinde bu genç iktidar muvaffak olma yoluna 
girmiştir. Muvaffak olursa ne olur? Bundan 
sonraki iktidarı da sağlıyabilir. O halde ne yap-
maık lâzımdır? Bunu çelmelemek lâzımdır. Bu, 
Adalet Partisi iktidarının muvaffakiyetinin bir 
delili, bir vesikasıdır, aynı zamanda. Muhterem 
arkadaşlarım; arkadaşlar, partizanlıktan bahse
diyorlar ; Türkiye Cumhuriyeti 1923 te kurul
muştur. Sorarım Cumhuriyet Halk Partisinin 
büyüklerine; Devlet idare etmişlerine, bu mem
leketin şerefli mevkilerinde bulunmuşlarına, bir 
senede 56 vali, 243 kaymakam, 500 nahiye mü
dürü bir anda idari icabat gereğince değiştiri
lir ve bu bir partizanlık örneği olmaz ve bu Yü
ce Senatodaki tarafsız olan arkadaşlarımızdan; 
- hadi biz tenkid edeceğiz - Komite ve konten
jan gruplarından; bunlara, nereye gidiyorsu
nuz? Ey C.H.P. si denmez de bize denir? Liyâ-
kad, ehliyet ölçüleri içerisinde bir iktidarın bu 
memlekete getireceği hizmetler babında ufak te
fek tadiller, nakiller yaptıysak, bunu bir par
tizanlık örneği olarak göstermenin, bu partiye 
partizanca hareketler ediyor demenin çok bü
yük bir günâh olduğu kanaatindeyiz. Evet bir 
valinin damataşı gibi idari icabat olarak nakli, 
o vilâyetteki memurların bütün huzurunu kaçı
rır. Valiler bu şekilde, kaymakamlar, emniyet 
müdürleri ve emniyet âmirleri bu şekilde görü
len lüzum üzerine, bir idari icabat olarak nakil 
ve tâyin edilirlerse o memleketin içinde idari 
huzursuzluklar kalmaz arkadaşlar. Bunun ör
neklerini verenler eğer bu idrak içine girdiler-
se ki, Mehmet Hazer öyle diyor, inşallah bun
dan sonra böyle bir işlemi bu memleketin başı
na bir daha getirmezler temennisi içerisinde bu
lunmak isterim. 
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SAKIP ÖNAL (Devamla) — Bağlıyalım 
efendim. O halde bir huzursuzluk var. Bu hu
zursuzluğun mesnedi Parlâmentodan geliyor 
demektir. Türk halkı kanun ve nizamlara bü
tün milletlerden daha çok riayet eden bir mem
leket efradıdır. Gelenekleri, terbiyesi, ah
lâkı, ananesi, milliyeti, imanı ve inancı bu 
yoldadır. Ama üst kademede bulunan kıymetli 
arkadaşlarımızın onlara iyi numuneler göster
mesi, ohları bir kardeşlik havası içinde millî 
dâvalarda muvaffak olmalarının yollarını serd 
etmeleri icabeder. Ama bunu sözle değil, fiille 
de tahakkuk safhasına sokmak icabeder. Dün 
şu kadar yalnız bir kalemde, idareci kaleminde 
yani vali, kaymakam, mahiye müdürü, jan
darma ve emniyet kadrolarında binlerce nakli 
bir senede yap, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
görülmesin; hem de, ihtilâl partizanlığa karşı 
yapılmıştır ve öyle bir slogan içinde geldiği 
halde bu ihtilâlden sonra böyle bir tasarrufa 
gir, partizanlığı bu memlekette yeniden ih
das et; ondan sonra da kalk buradan yemi 11 
aylık Hükümete partizanlık yapıyorsun de
mek garebetine düş. Bu «abi» partiye yakışmı
yor arkadaşlarım. Allah bu memleketi koru
sun , Allah bu memlekete iyi izan versin, 
Bizi memleket severliğin idraki içerisinde bir
birini sevmeye, saymaya ve bu memlekete hiz
met etmeve mecbur kılsın. Başka diyeceğim 
yoktur. Çünkü biz yapamıyoruz. Allahtan olsun. 
Allahaısmarladık. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Savın Eyidoğan. Aleyhte. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım, Doktor Sakıp'tan sonra söz sıram 
geldiği için müsaade buyurursanız O. TL Par
tisi adına daha ziyade de vatan millet, meslek 
ve idare adına söz alayım, ona göre o müddetle 
konuşayım. Müsade etmezseniz yine bu söz 
hakkım mahfuz olmak üzere şimdi aleyhteki söz 
sırama göre on dakikalık konuşmamı yapa
yım. 

BAŞKAN — Görüşmenizi yapacaksınız, bu 
görüşmenin hududu ve sınırı zatıdevletlerime 
aittir. 

AKÎF EYÎDOĞAN (Devamla) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım, «aleyhte» diye söz al
dım. Mevzuun aleyhindeyim, açacağım mev
zuun aleyhindeyim. Bu mevzua girmeden evvel 
usul bakımmdan iki ricam var. Bilhassa sayın 

doktordan ricam var. Bu iki metni lütfen vakit 
'bulup okumak zahmetini ihtiyar etsinler. 

Bunlardan biri 17 nci asırda Defterdar Sarı 
Melhmet Paşa tarafından kaleıme alınmış Nasa-
yihül Vüzera'dır. Bu Esat Efendi Kütüphanesin-
dedir. Süleymaniye kütüphanesine münkalip ol
muştur. Bunu, Robert Kolej müdürlerinden Mis
ler Wriğht şayanı dikkat bularak hu metni İn~ 
gilizeeye tercüme etmiştir. 11 nci metin üzerin
de tetkik etmiştir, dört sağlam metin bulmuş
tur. Bu mukayeseli metne göre de bizim eski ve 
yeni harflerle Türkçe metnini de içine koymuş
tur. 

İkinci okunacak metin; Vilâyetler İdaresi 
Kanununun bucak faslıdır. Bu bucak faslı na
çizane diyebilirim ki, kendi telifim, eserim gibi
dir. Fakat talihsiz bir fasıldır. Kanunun yürür
lüğe girdiğinden beri hemen hemen yani iz İs
tanbul Vilâyetinin şehiriçi naıhiyelerinde tatbi
kine şöyle bir heves edilmiştir. Halbuki kanu
nun ve faslın şuuru, maksadı, esprisi daha ziya
de bugün 'bizim köy toplum kalkınması dediği
miz konuda teşkilât halinde bucağı işletmek 
içindir.Bizde bucağın ve ocağın siyasi şuuru çok iş
ledi, çok fazla işledi ve zararlı işledi. Fakat, bu
cağın idari şuurunun teessüsü bu memleket ve 
bu vatan için hayırlı olur. Eğer yine usul ba
kımından tensip buyurursanız ki, buna bu büt
çe çalışmalarının kapasitesi yetmez; meselâ, İç
işleri Komisyonunda, Pek Muhterem Ziya önder 
arkadaşımın demin bahsettiği gibi ki, kendisi
nin bucak hakkındaki mütalâalarında tamamiyle 
mutabıkım, bir özel görüşme açarız, orada ve Im-
nu iyice işleriz. Bizim idarecilerimizde de bucak 
teşekkülünün çok lehinde ve aleyhinde olanlar 
da vardır. Bunu, güzel bir seminerde pişiririz, 
efendim. Bu vatan için ve bilhassa şimdi plânlı 
bir kalkınma devresinde çalıştığımız için köy
lüyü harekete getirmek; bırakın, köylü hareket
tedir zaten; organize edebilmek için ve iyi işler 
'bir hale getirmek için bu lüzumludur. 

İkinci ricama geliyorum. Bunu gelip geçen 
Dahiliye vekillerine telkin etmek isterim ; bir 
kısmı yaparız der, bir kısmı yapamayız, der; 
bir kısmı da başka memleketi erden örnekler fi
lân getirir. Trafik bahsinde otom oküleri ikâmet
gâha bağlamak prensibini telkin etmek isterim. 
Bendeniz bir otomıolbil satmalın m, temyiz kâ
ğıdı elimdedir; giderim trafik idaresine; gitti-
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ğimde benim mahallî ikâmetimi sorar arabanını 
sahibi olmam sıfatiyle... Çalıştıracağım, şoförün? 
Der. Bu otomdbil geceleri nerede yatar efen
dim? 

Bayırda, sokakta, ortada, havada. Bunun ma
hallî ikameti yoktur. Buna bir uzunca vâde ve
rerek ve bâzı araştırmalar da yaparak, yaptırı
larak tabiî - otomobilleri ikametgâha bağlıya
lım, arkadaşlar. Yani, ya mutasarrıfen mukim 
yahut müsteciren mukim olarak bir otomobil, bir 
şehrin plâka almış otomobili gece bir yerde yat
sın. Kapalı dedimse, üzeri örtülü, damlı bir yer 
değil, bir bahçe de olabilir. Bir evin, bir apart
manın kaldırımdan içeri çekilmiş ön arsaları var, 
oralar da olabilir. Hâsılı mümkün olan kolaylık
lar gösterilmek ve mümkün olan mühlet veril
mek suretiyle otomobilleri ikametgâha bağlıya
lım. Bu bir. 

Bilhassa bizim şu Büklüm sokak misali; bük
lüm, büklüm bükülen bir sokak ve birçok cad
delerle kesişen bir sokaktır; bunun sağ tarafında 
da, sol tarafında da kıyamete kadar park yapı
lır efendim. Ve bu iki sıranın arasında otobüsle
rin, otomobillerin, minübüslerin, suçu kamyonla
rının karşılaşmaları bir akrobasi manzarası arz 
eder. Bunda şoförlerin, şoför değil cambaz olma
sı lâzımdır. Bununla trafik emniyetini, bilhassa 
şehirlerin trafik emniyetini sağlamakta muvaf
fak olursanız, gelip geçmiş Dahiliye Vekilleri 
içinde en iyi hizmeti etmiş olursunuz. Benim ar
zım, aleyhte olarak arzım budur. Yani bahşetti
ğim bucak konusunun aleyhindeyim. Gelen, ge
cen Dahiliye Vekilleri, Vilâyetler İdaresi Kanu
nunun bucak faslını tatbika muvaffak olamamış
lardır; bugüne kadar da olmamaktadır. Sebebi 
birçok fâal idarecilerin de bucağın aleyhinde ol
masıdır ki, ben onun aleyhinde konuşuyorum. 

İkincisi de; trafik bahsi kafalarına girmemiş
tir; arkadaşların, biraz kaba söylüyorum; fakat 
bunun meslek erbabı neden dolayı kabilitatbik 
olmadığını söylesinler. Bu da iyi bir seminer 
mevzuu olabilir, izah etmelilerdir. Henüz daha 
bizim otomobil sayımız azken, büyük şehirlerde
ki miktarlarını bilmiyorum, bütün Türkiye nüfu
suna otomobil, kamyon, motorsiklet olarak res
mî, hususi motorlu vasıtaların sayısını 30 kişiye 
bir olarak isabet edecek kadar olursa, İstanbul'a 
yapılacak köprü kendi kendini ödüyor demektir. 
Yani, plânlamanın yaptığı hesap odur. Bütün 

Türkiye'de 30 kişiye bir isabet ederse; Bugün İs
tanbul içinde 30 kişiye bir isabet ediyor, zanne
diyorum. Yani henüz vasıtalarımız seyrektir. 
Pek öyle kamyonların da belirli yerler haricinde 
park yaptığı görülemez. İstanbul'da bâzı iç so
kaklarda filânlarda park ederler. Fakat, en çok 
hususi arabalar ve bir kısım taksiler, bilhassa İs
tanbul'dan da daha çok Ankara'nın sokaklarında 
park etmektedirler ve mahzurlu şekilde park et
mektedirler. Bunu önlemenin çaresini de bende
niz ikametgâha bağlamakta buluyorum. Vakaa 
biraz uzunca devreye ihtiyacı vardır; fakat, tat
bikinde başarılar dilerim. 

1966 bütçesinin vatanımız ve milletimiz için 
başarılı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, buyurun. Üze
rinde. 

CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki kısa olaeaık mâruzâtıma hak 
ve hürriyet fikri ve onun her şart içinde, emni
yet ve güven içinde tutulması gerekli, hukuku 
üzerinde durarak başlıyaıcağız. 

Anayasamız her hizmet sahasında ve her ya
sama dalında tesbit ettiği hürriyete yer ve değer 
vererek onun korunması hususunda titiz ve dik
katli bir ilgi gösterileceğini açıkça tesibit ve tel-
fik etmiştir. Milletin rey vererek izhar ettiği 
iradesiyle hakiki ve hukukî hüviyetini almış bu
lunan Anayasamızın hürriyet müessesesi üzerin
deki hükümlerine riayetkar ve hürmetkar olmı-
yan bir düşünce ve davranışın elbette bu mem
lekette yeri yoktur ve asla olmıyacaktır. Ana
yasamız, başlangıç kısmında (Millî birlik ruhu 
içinde daima yücelmeyi amaç bilen Türk millet-
çiliğinden hız ve ilham alarak) tâbir ve ifade
siyle her müessesenin bu fikir akımı, bu inanış 
ve davranış içinde değerlendirilmesi anlayışını en 
açık şekilde beyan etmiştir. Düşünce hürriyeti, 
fikir, söyleme, yazma alanlarında memleketin iç 
yapısı, sosyal yapısı yönünden tahripkâr bir 
hüviyette görünür ve bu hüviyete bürünürse 
elbette, millî birlik ruhu içi.ade yer ve değer ala
maz. Hükümet programında (Anayasadan doğan 
hürriyetleri, hürriyeti yoketmel^ yolunda, kul
lanmaya asla meydan ve imkân vermemek en 
önemli vazifemiz olacaktır) diyerek bu istika
mette Anayasaya sadatla bağlılığının fikri, hu
kukî ve mânevi gücünü ifade ve ilân etmiştir. 
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Biz Adalet Partisi içinde aziz milletimizin tem
silcisi olarak vazife ve mesuliyet alanlar, fikir 
hürriyetine hiçjbir şart içinde karşı olmadık, kar
şı olmıyacağız. Ancak, hürriyetin fikir ve ah
lâk yapısı içinde kıymetlenen büyük faziletine 
sadakatla bağlı kalmasında manevi ve ahlâki 
zaruret olduğuna inanıyor ve hürriyetlerin de 
ahlâk ile, kanun ile mukayyet bir hududu var
dır diyoruz. Bu millete huzur, ümit ve güven 
verecek bu neticenin her Bakanlıktan çok, İç
işleri Bakanlığını ve onun faziletlerle örnek bir 
vatanperverlikle yoğrulmuş şerefli bünyesinde 
vazife ve mesuliyet alan idarecilerin ve emniyet 
teşkilâtının şuurlu emekleriyle ve tam varlığı 
ile değerlenebileceğine yürekten inanıyoruz. 
Adaletin bitaraf bir çalışmanın hiçjbir şart için
de kararmaz, ışıklı ve aydın fikriyatına ve ah
lâkına saihip bir idarenin bitaraf ve yalnızca 
kanunun ve ahlâkın hâkimiyetini temin ve tesis 
edecek kuvveti, saadetimizin, millî huzurumuzun 
en esaslı âmili olacaktır. Bu âmili yaratalbilmek 
ellbete ve her şeyden evvel vazife fikrinin huku
kî ve sosyal ahlâki muhtevasına hâkim olan 
ibü'tün unsurları fikir ve gönül birliğimde tam 
•bir inanış ve anlayışla değerlendirmekle müm
kün olabilir. Bugün memlekette millet hizmetin
de yer ve değer alanlar elbette ve mutlaka mil
lete emretmek için değil, millete hizmet etmek 
için vazifede olduklarını; vazife fikrinin sos
yal ve hukukî hüviyetine hükmeden mânevi ve 
ahlâki âmilleri bilerek mutlak olarak kaibul et
melidirler. Millete hizmet etmenin şuurunu şe
ref sayarak bu millete yararlı ve hayırlı olmayı 
'bilenler; bilsinler ki, bizim memleket olarak, 
millet olarak itimat ve hürmetimize ebediyen 
hak kazanacaklardır. 

Bugün; evi ile dairesi arasındaki yoldan 
başka yol ve yer bilmiyen ve kapısında beklet
tiği polis ve jandarma ile hizmetinde olduğu in
sanlarla arasına sert ve zor aşılır engeller ko
yan idare adamlarının az da olsa bulundukları 
acı hir hakikattir. 

Bugün bu memleketin masum ve her mânada 
sevilmeye lâyık evlâtlarının en büyük ıstırap
larından biri, kendisine hürmetkar ve muhahbet-
kâr olması lâzımıgelen insanlardan, haşin ve kı
rıcı muamele görmesinden, ileri geliyor. Mil
letin her hizmet ve münasebetinde vazi
felilerden haysiyetine hürmetkar olunma

sını istemesi elbette en talbiî hakkıdır. Biz 
bu büyük millî ve insani gerçeğin içinde 
olduğumuza inanarak; idare adamlarından ken
di ölçülerinde vazife ve mesuliyet aldıkları va
tan parçasından; kütle adam, millet adamı ol
mayı, bayrak adamı olmayı bilmelerini istiyoruz. 
Politikacılara dahi yakışmıyan büyük bir hızla, 
idarenin haysiyeti ve şahsiyet ifade eden büyük 
lüğünden bihaber, bir topaç süratiyle dönerek 
partilere yaslanan bâzı idareciler, bize azap ve 
ıstırap vermektedir. («Bravo» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; 
Ben bir hakikati ifade ettiğime inanarak diyo

rum ki; biz klâsik mânasında, vali istemiyoruz... 
Biz, dertlerimizi dert edinen, vazife aldığı 

vatan parçasında bütün vatan çocuklarının, 
sevinçlerini kendi saadet ve sevinci sayan, hal
kımızı en yakm ve en yürekten hislerin hu
zur ve şefkat dağıtan duygulariyle, yürekten 
hislerle seven; zengin, fakir, köylü, şehirli; bü
tün memleket çocuklarını kendi ocağından ve 
kucağından sayan çalışmalarında idarenin 
hiçbir şart içerisinde dehşetini değil, şefkati 
hâkim kılan vali istiyoruz. Biz Sayın Bakan
dan bu istikamette müessir tedbirler bekle
mekte haklıyız. Eğer aldıkları tedbirler bu ya
pıcı maksadın tahakkuku yolunda ise bunu 
bütün memleket olarak alkışlamamız tabiî ve 
haklı bir hareket olur. Bu türlü fikrî ve ah
lâki salâ'bcte sahi bol mı yani ara valilik giibi bu 
mübarek hizmetin, tevdi ve teslim edilmeme
sini istemek hepimizin her zaman hakkımız
dır. 

Muhalefeteki arkadaşlarıma tarihten gelen 
bir hükümle bir gerçeği ifade etmek istiyo
rum : 

Büyük bir fikir adamı «ben dostlarımı ve 
dostluklarımı çok severim, ama hakikati dost
larımdan ve dostluklarımdan daha çok seve
rim» diyor. 

Herkes bilmelidir ki, iktidara kuvvet ve 
kaynak veren bütün insanlar bu faziletli öl
çünün içindedir. Biz her şart içinde hakikati 
ve onun faziletini koruyacak ve bu yapıcı ah
lâka sahibolanlarla daima bir ve beraber ola
cağız... 

Bu kanaatimin gücüyle diyoruz ki : Kanun
ların bütün vatan çocuklarına temin ettiği hak 
ve hürriyetler mutlaka ve mutlaka emniyet al-
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tında olmalıdır. Hiçbir his ve hırsın aleti ol-
mıyan bitaraf bir idare zihniyetinin büyük 
hakikatini daima sevecek ve onun güvenini 
bu memlekete huzur ve saadet olarak verecek 
idarenin ve idarecinin ahlâkî ve fikrî gücü; 
memleketin milletin hizmetinde her şart için
de bitaraf çalışmalıdır. İdarenin daima yapıcı 
ve memlekete faydalı olmak kararından hareket 
etmesinin eser ve zaferlerinden birini öğrenmekle 
çok bahtiyarım, öğrendiğime göre, en uzak 
kazalarımızdaki vatandaşlarımız dahi geceleri 
her saatte sabaha kadar Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile PTT arasında yapılan bir pro
tokol ile telefon muhaberesinden faydalanabil
mek imkânına kavuşturulmuştur. Bu mutlu ger
çeği temin ve tesis etmek işinde yapıcı bir 
hamle ve hareketinin gerçeğine sahibolmadı-
ğını bilmiş. Bakanı, Bakanlığı, Jandarma Ge
nel Komutanının ve PTT Umum Müdürünü 
Parlâmento önünde takdiridir ve hürmetkar 
duygularımla değerlendirmeyi bir vazife sayı
yorum. 

Sayın arkadaşlarım. 
Çok kısa mâruzâtımı bir noktaya daha te

mas ederek bitireceğim. 
Hükümet Programında (köyden fışkırmıyan 

ve nimetlerini köye götüremiyen bir kalkın
manın mümkün olacağına inanmıyoruz. Köy ve 
köylü meselesini bir beşeriyet ve medeniyet dâ
vası telâkki ediyoruz, demektedir. Kanaatimiz
ce; bu, Hükümetin, gelmiş, geçmiş bütün hükü
metlerden büyük bir isabet ve cesaretle ayrıl
dığı iho'kta, verdiği ve vardığı karar, Türk 
köyünden fışkıracak bir kalkınmanın medeniyet 
ve beşeriyet dâvası olduğuna samimî olarak 
inanmasıdır. Merkezden muhite gidecek kal
kınma hareketlerinin, vasıta, teknik ve diğer 
maddi imkânsızlıklardan ileri geldiği hakika
tini bilerek, böyle bir hükme ve davranışa girmek 
gerçeklerin zorluğu içinde hakikaten isabet 
ve cesaret ifade eder. Ve hakikaten millete hiz
met etmenin büyük ahlâkını değerlendirir. 

Ben mâruzâtımı burada bitiriyor, İçişleri Ba
kanlığı Bütçesinin Bakana ve onun erkânına 
ve aziz memleketime hayırlı olmasını diliyor, 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlıyorum. (Sağ
dan ve soldan sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Lehte, aleyhte, üzerinde olmak 
üzere sayın altı üye konuşmuş, Adalet Partisi 
grupu adına Grup Eeisi söz istemiş bulunmakta

dır. Altı üyenin konuşmuş olması hasebiyle Sa
yın Tevetoğlu, buyurun. («Ben de söz istemiş
tim» sesleri). 

Arz edeceğim efendim, söz istiyenler otuz 
kişi kadardır. Yazılış sırasına göre tertibe ko
yuyorum, arz edeceğim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, çok 
muhterem senatör arkadaşlarım, bendeniz bir 
gerçeğin tespit edilmesi ve bundan sonra yapı
lacak konuşmalarda, bundan sonra görüşülecek 
bütçelerde bu hususlara muhterem arkadaşları-
mızea dikkat affedilmesini arzu ettiğim bir hu
susu tesbit ve arz etmek üzere çok kısa bir ko
nuşma için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bütçe müzakerelerinin başladığı günden iti
baren her bütçe üzerinde dikkatimizi çeken bir 
husus şudur: Bütçenin asıl konusuyla ilgili 
hususlar bir tarafa bırakılarak o bakanlıkla ilgi
li, burada tekrarı, zikri bir polemiğe yol aça
cak ve bilhassa gruplar arasında bir hoşnutsuz
lukta ve bir kötü hava yaratacak ve mesaimizi 
gölgeliyecek konular işi iyen arkadaşlarımızın 
sözlerine ve konuşmalarına sahidolduk. Gruplar 
olarak bunlardan tevakki etmemiz, uzak kalma
mız, muhakak ki, hem çalışmalarımızın selâme
ti ve hem de millet ve memlekti'inizin beklediği 
gerçek huzurun biran evvel gelmesi ve hele 
memlekette sebep yokken sırf kasıtlara daya
nılarak getirilmek istenen bâzı kötü havaların da 
bertaraf edilmesine hep beraber Parlâmentoca 
hizmet etmiş oluruz. Üzülerek ifade edeyim ki, 
bu İçişleri Bütçesinin görüşülmesi dolayısiyle 
de ısrarla üzerinde durulan husus, yeni Hükü
metin, Adalet Partisi iktidarının, iktidara gel
diği günden itibaren birtakım haksız tasarruf
lar ve bâzı arkadaşlarımızın gerçekle bağdaş-
mıyacak şekilde ifade buyurdukları gibi, parti
zan tasarruflar yapagekliğidir. Böyle bir hava 
yaratmak ve gerçeğe uymıyan böyle bir iddiayı 
ileri sürmek hem bu iddiaları ortaya koyanlara 
fayda vermez; hem de, bizi bâzı tarihî, ha
kiki gerçekleri tesbit ve tescil etmeye mecbur 
kılar ki, samimî olarak ifade edelim A.P. Gru
pu olarak biz bunu arzu etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden, bu 
çatı altında daha evvel de bilmünasebe ifade 
ettik. Ama arzu buyuruyorlar, bir kere daha ifa
dede fayda görmekteyim. 
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Son İnönü Hüküm etinin Kî Şubatta, evvel
ki sene 13 Şubatta, Hükümet vazifesinden çe
kildiğinden 10 Şubatta Hükümeti i eslini ettik
leri güne kadar yani, son bîr hafta zarfında be
nim imzamı taşıyan bir kitabımda doğrudan 
doğruya Resmî Gazeteden topladığım son bir 
haftalık, giderayak yapılmış tâyin ve nakiller 
vardır. İşlerinde sabık Cumhuriyet Halk Partisi 
mebuslarının, vekillerinin, Cumhuriyet Halk 
Partili Kurucu M'cclis üyelerinin, Parti müfet
tişlerinin ve Gençlik kolları başkanlarının da 
bulunduğu bu sayısız tâyinler iktidarlarının 
yalnız son bir haftası zarfında yapılmıştır. Hal
buki son hafta Hükümeti artık teslim etmek, 
veda mesajları yazmak yerine 3,5 yıllık haklı, 
haksız tasarrufları yeti-mı iy onmuş gibi son hafta 
da durmadan sayısız tâyinler yapılmıştır. «Açık
lıyorum» adlı kitabımda 234 neü sayfasından 
244 neü sayfasına kadar tarihleri, numaraları 
ve adları yazılı bu kararları merak etmek isti-
yen muhterem arkadaşlarınla sunmaya hazırım, 
huzurunuzda tekrar etmiyeceğinı. Şimdi konu
şan arkadaşlar mütemadiyen yeni yapılan bir
takım tâyinlerden ve nakillerden yakınmakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlar, evvelce yapılmış ta
sarruflar üzerinde durmuyorum; ama, gider 
ayak yapılmış şu mühim tasaruflarla, yeni bir 
montajla teslim edilmiş bir Devlet teşkilatını 
teslim almış olan Adalet Partisi Hükümeti eğer 
bu gider ayak son C.H.P. iktidarının işletmiyo-
eek hale sokarak bırakmışsa bunlar üzerinde 
yeni Hükümetin yapacağı zaruri ve mecburi tâ
yinleri ve nakilleri C.H.P. li arkadaşlarını niçin 
yeriyorlar? Neden memlekette lüzumsuz bir hoş
nutsuzluk havası yaratarak bu kış 'kıyamet or
tasında diye Ocak ve Şubat ayında yapılmış 
olan tâyinleri yeriyorlar? Kendileri, dikkat bu
yurun, tâyin ve nakilleri 10 Şubat ile 20 Şubat 
arasında yapmışlar. (Soldan, «Biz Ankara için
de yaptık» sesi) Onların Şubatları bahar, yaz 
da; bizim Şubatımız mı kış, kara kış. Rica ede
rim insaflı olsunlar. (A.P. sıralarından brova 
sesleri ve alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarını tâyinler, terfiler, na
killer gibi birtakım tasarrufların yalnız Anka
ra'da yapıldığını söylemek, iddia etmek boştur. 
Vesikalar ve gerçek karşısında birşey ifade et
mez. Bu şekilde yapılan tasarruflar ve yapılan 

tâyinler kendileri tarafından yapılmış ve isle
rinde hakikaten isimlerini okusam birçok yöııe-
nctieilerinin, birçok ileri gelenlerinin soyadları
nı taşıyan kimselerin, akrabalarının ve kardeş
liklerinin de bulunduğu bu t âyini erdeki, asla 
her hangi bir arkadaşın kardeşi veya mensubu 
bu memlekette vazife almıyacaktır fikrini taşı
mıyorum; ama, insaf buyursunlar, partizan birta
kım tasarruflar, tâyinler yapılıyor, şeklinde bir 
hava yaratarak' burada memleketteki ve grup
larımızın havasını bozmasınlar, çalınmalarını 
kötü bir istikâmete götürmesinler. Amiyane tâ
bi rıi ile; iğneyi kendilerine, çuvaldızı, zararı yok 
bize soksunlar; fakat, iğneyi kendilerine batır
mak insafını da göstersinler. (A.P. sıralarından 
bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız da 
bugünkü müzakerelerde İçişleri Bütçesi üze
rindeki tenkidi eri de şüphesiz Bakan tarafından 
cevaplandırılacaktır; fakat burada umuma sil; 
sık bu şekilde yanlış ifadeler beyan ediliyor, bu 
noktanın üzerinde durmak zaruretini duyuyo
rum, hissediyorum : Milliyetçi gençler dahi ko
münisttir diye sorguya çekiliyor, komünisti i.İç
le damgalanıyor, irtica hâdiseleri adeta göz yu
mularak körükleniyor. Bu sabah hasma verildi
ğini üzüntüyle gördüğümüz bir grup tonlantısı 
özetinin, her nekadar grııpun resmî bir bildirisi 
mahiyetinde değilse de, ifade ettiği gibi irtica 
hortlatılıyor, diye bir isnat ve itham yapılıyor 
ki, insafla kabili telif değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu hepimiz bile
lim ki, bu vatanı ve milleti seven cümlemiz ren
gi ne olursa olsun; ister kızıl, ister kara, ister 
yeşil bu vatan ve millete zararlı olan her fikrin 
ve davranışın karşısındayız ve bu fikir ve dav
ranışların karşısında olmıya, bir ve beraber ol-
mıya mecburuz, aziz arkadaşlarım. (Bravo ses
leri ve alkışlar). Sözlerimi bağlarken şu görüşü
müzü bir kere daha belirtmek istiyorum: Biz bu 
çatı altında görev almış her sayın Senatörü asla 
bu memlekete zararlı anarşist fikirler istikame
tindeki faliyetleri hürriyet ve serbestlik mâna
sında müdafaasını yapanlar olarak değil, ancak 
ve yalnız kanunların ve kanun hâkimiyetinin 
başarısı istikametindeki fikirleri savunmayı va
zife bilen vazifeli sayıyoruz. Bu mevki ve sorum
luluğumuzu idrâkte kusur işlememek cümle
mizin borcudur. Saygılarımla. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Burada bulunan sayın senatör
ler grup adına demek suretiyle söz istemekte
dirler, bunlar taaddüdetmektedirler. Bu bakım
dan grup reislerinden gerekli yazıyı almaksızın 
böyle münferit grup adına söz talepleri tervi-
cedilemiyecektir. 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ama grupımuz namına görüşül
dü Sayın Tunekanat, İkinci görüşmenize grup 
Reisiniz muvafakat ediyor mu? 

HAYDAR TÜNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Evet. 

BAŞKAN — Efendim, şimdilik Halk Par
tisinden aldık, lütfediniz, resmî bir yazıyı... 

Sayın Hazer, C. H. P. Grupu adına buyu
runuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın arkadaşlarımı, bu ikinci 
konuşmama lüzum yolktu. Zaten bundan evvel 
konuşan arkadaşlarımız konuşmalarında hangi 
partiye mensubolurlarsa olsunlar meseleyi esa
sından mütalâa etmişlerdir. Meselâ, Okyayuz 
arkadaşımız tam bir tarafsızlıkla teşhis koymuş 
ve meseleyi izah etmiştir. Grup Başkanı Sayın 
Tevetoğlu'nun konuşması için hiçbir lüzum ve 
zaruret yoktu. Zannediyorum ki, kendilerinin 
yazdıkları, fakat efkârı umuımiyece pek bilin-
miyen bir kitabın reklâmını yapmak maksadiy-
le bu türlü bir konuşmanın içerisinde idi. 

Şimdi arkadaşlarım mevzu şu: Partizanlık. 
Partizanlık dün vardı; biz de bugün onu dub
le -olarak yapıyoruz. Yarın siz gelirseniz redub-
le edin; öbürüsü gelirse daha da artırsın. Kim 
artırıma onun üzerinde kalsın. Evvelâ yapılan
lar hakikaten partizanlık idiyse - o zamankiler -
tıpkı bugün olduğu gibi, o gün de hem bu kür
sü, hem diğer yollar sayın arkadaşlarımıza açık
tı. Bunları ifade ederlerdi. Bunlar giderayak 
yapılmış tâyinilermiş. Arkadaşlar, bir idare, bir 
yetkili bir tasarrufu yapmaya mezun bulundu
ğu hududun başında ve sonunda aynı hakka 
sahiptir. Yani bir idare bir yetkilinin mezuniye
tini bidayeten kabul edip intihaen, nihayetinde 
reddetmek hukuk esaslarına, hukuk mantığına 
uymaz. Tâyin edilenlerin filân vatandaşların 
grupundan, zümresinden olduğu için bir parti
zanlıktır. Asıl partizanlık, hizmetleri tek par
tinin lehine ve istismarında toplamaktır. Asıl 

bizim yıllardan beri mücadele ettiğimiz, hepi
mizin mücadele etmesi lâzımgelen fikrin aley
hinde bir davranıştır. Yani, bütün nimetleri bir 
sınıfın, bir zümrenin lehine inhisar ettirmek. 
O, yalnız komünist idarede vardır arkadaşlar. 
Komünist idarenin gayrisinde, bilhassa demok
ratik nizamda, filân partiye mensup filânın 
akrabası, filân partiye mensup filânın kardeşi 
âmme haklarından mahrum edilemez. (A. P. sı
ralarından, «Biz de öyle söyledik» sesleri.) Ve 
onların hepsi Devlet idaresine iştirak etme hak
kını haizdir. Böyle bir tefrik olmaması lâzım. 

Şimdi partizanlık mevzuu ile bunun alâka
sı? Son yapılan tâyinler kışın yapılmış; sizin 
zamanınızda kışlar bahar, bizim zamanımızda 
baharlar kış mı, dedi veya buna benzer bir te
kerlemeden bahsettiler. Arkadaşlar, misal ver
mek istedikleri bilmem İstanbul'dan Van'a, An
kara'dan Hakkâri'ye gidecek insanların tâyini 
değildir, bir. İki; bunların hiçbirisi bir idari 
eüzütamm başı değil. (A. P. sıralarından anla-
şılamıyan bir müdahale.) Beyefendi bilmiyor
sunuz, ben anlatayım. Şark'-a tâyin edilen ar
kadaşların birçoğu bu mevsimde gidemiyecek-
tir; kimisi rapor alacak, kimisi izin alacak, 
kimisi ev bulamıyacak, kimisi ev bulacak. Bir 
kaza bu yüzden aylarca başsız kalacaktır. Ko
lera çıkaealk, bilmem eşkıyalık olacak, türlü 
hâdiseler olacak ve kaza başsızlıktan zarar gö
recektir. Binaenaleyh, onun tâyini ile, bir idari 
cüzütamm âmirinin tâyini ile, bir yere bir kâ
tip tâyin etmeyi aynı tarzda görmek yanlış bir 
noktai nazardır. Ayrıca, arkadaşıımızm misal 
verdiklerinin, vermek isteyip de sakladıklarının 
çok lâfı yapılmıştır. Hiçbirisinin hukuk esasla
rına aykırılığı ispat olunamamıştır; hiçbirisinin 
insaf esaslarına, hiçbirisinin memleket gerçek
lerine aykırılığı ispat olunamamıştır. Fakat be-
ndm, eğer kastettikleri partizanlık filân dedik
le ni... Ben veya başka arkadaşlarımız ne diyo
ruz? Diyoruz ki, bu kadar kütlevi bir nakil 
yapmışsınız, bunun içinde şu kadar haksızlık, 
şu kadar yanlışlıklar vardır. Buna karşı söyle
nen söz; efendim, dün siz de yapmıştınız; ev
velki sene de filân parti yapmıştı. Yapmıştı... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İki
de bir ihtilâl olacak lâfı ne oluyor? 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Kim demiş? 
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BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen müdahale 
etmeyin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Arkadaş
lar, ihtilâl olacak, lâfı ile eğer zihinlerine yer
leşmiş bir tereddüt varsa, eğer kendi gölgeleri
ni takibettiği endişesinde bir grup, bir teşkilât, 
bir zümre varsa, onları bu korkudan biz kur
tar amayız. (A. P. sıralarından gürültüler.) Ev
velâ bu evhamdan, bu yanlış tutumdan kendi
lerinin kendilerini kurtarmaları lâzımdır. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ege, hatibe müdahale et
meyin, sebeibiyet veriyorsunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
taşma var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, size de söz veririz. Siz 
kürsüye sataşıyorsunuz Sayın Ege, rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Binaena
leyh, filân memuru yanlış tâyin ettiniz bunda 
partizinlık var; binaenaleyh, ihtilâl olacak. 
Böyle bir şey- yok arkadaşlar. İhtilâlin olma
ması için, bu rejimin yerleşmesi için, biraz te
vazu hududunu da assam, yıllarca mücadele et
miş arkadaşlarınızdan birisiyim. Hayatımızı tek 
başına bu uğurda da koyduğumuzu belki bilen
leriniz var; belki bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, 
ne konuşuveriyorsun; ihtilâl... İhtilâl vebali de, 
günahı da bizlerin üzerinde. Biz hazırlarsak 
olur. Olmaz... Tebliğ meselesi... Efendim sizde 
de Turhan Bilgin'in bir yazısı mevzuubahsol-
muştur. Adalet Partisinin Grupuna mı aitti? 
Ben de sonradan okudum. Gitmedim o gün. 
Eğer orada böyle bir tahrik varsa, böyle bir 
maksat varsa ben onlarla beraber değilim, ben 
de tasvibetmiyorum. (Bravo sesleri ve alkış
lar) 

Arkadaşlarım, size bir şey arz edeyim; siz 
görmediniz; ben, geçmiş bir devri de hatırlat
mak için söylemiyorum. Yalnız ben çektim, bi
liyorum. Meclislerin müzakerelerinin m en edil
diğini, yasak edildiğini neşrinin yasak edildiği
ni.... (Gürültüler) 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bırak bu 
türlü konuşmaları. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Tar
lan. Hatip sükûnetle kendi gördüklerini, çektik
lerini söylüyor. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Grup adı
na söz istivorum. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Haki
katler söylensin efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) Neşri yasak, di
ye bir hava yaratıl masaydı ihtilâl olmazdı, 
arkadaşlar. Yoksa geçmişi yermek için demi
yorum. Binaenaleyh, siz de «tasvibediyoruz» 
diye bağırmayın. Hükümetin her hareketine 
«evet» demeyin. Demokrat Parti içinde de si
zin gibi akıllı insanlar vardı, görenler vardı, 
bilenler vardı. Teker teker konuştuğumuzda 
hepsi «yanlıştır, yanlış yola gidiyorlar» diyor
lardı. Fakat, kubbenin altına toplanınca kay
nayıp gidiyorlardı arkadaşlar. Şimdi bir bakan, 
sayın bir bakan bir yanlışlık yapabilir. Biz 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarım Hükü
metler, dömi iktidarlarımız zamanında birçok 
bakanları kendi grupuınuzda sorguya çektik, 
düşürdük, arkadaşlar. Düşürdük. Ve birçok
larını tasvibetmedik, birçoklarının aleyhine bi
zim grupuınuzda neler olduğunu belki işitti
niz, belki duydunuz. Sizden de ricam ; içinizde 
belki benden daha yaşlı olanlarınız vardır; 
fakat, benim kadar tecrübeli olanınız azdır. Siz
den rica ediyorum, size tasviye ediyorum; Hü
kümetin her icraatını haklı veya haksız yalan 
veya yanlış tasvip durumunda olmayınız. (Gü
rültüler) Maalesef, bu yapılan tâyinler hata
dır. Bendeniz bir tek misâl verdim. Burada 
idareci olan fakat konuşma hakkı olnııyan yine 
si/in grupunuza mensup bir arkadaşınız benim 
sözlerimi bir vicdan muhasebesi yaparak başiyle 
tasdik etti. Hiçolmazsa bir hata var. Bakalım; 
Sayın Bakan, benim partimin bakanı, şu büyük 
tâyini yaptın ya bunun içinde şöyle bir iki tane 
torna kaçağı oldu, şunu düzelt. Sonra arkadaş
lar ben konuştuğum zaman, Sayın Bakanla ko
nuştum demin ; efendim, filân vali tâyin edil
miş ya; ben sanki, o valinin şahsı buna lâyik 
değildir falan, niçin yapıldı demişim. Öyle de
medim ben. O vali benim arkadaşımdır; tanıyo
rum. Niçin o vali oldu? Niçin olsun? Demiyo
rum. Şunu diyorum ; bir yerde, hukuk işleri 
müdürü olan ve onun yanında vali muavini olan 
insimi, aynı yerde hukuk işleri müdürünü vali, 
vali muavinini de ona muavin verme. Hiçolmaz
sa vali muavinini başka bir vilâyete, hukuk iş
leri müdürünü de başka bir vilâyete vali yap. 
İdari istek budur, idarenin ihtiyacı budur ve 
lüzumludur, diyorum. Böyle midir, değil midir? 
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Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, parti
zanlık yapılmıştır, benim kitabımda filân hâ
diseler vardır, kitabımda bunları tesbit ettim. 
Ben, şahsi kanaatimi söylemiyorum, arkadaşlar. 
Fikir empoze de etmiyorum. Ben, müşahedele
rimi arz ediyorum. Empoze ediyorum size, gör
düklerimi söylüyorum size. Diyorum ki, yan
lışlıklar vardır. Bu yanlışlıkların içinde parti
zanlıklar vardır. Bu partizanlıklardan başka, 
büyük bir tasarrufun içinde büyük hatalar var
dır ve maalesef esefle söyliyeyim, Sayın Baka
nın şahsi ilgileri de bu tâyinlerde müessir ol
muştur. Bitaraf bir idarede bir bakanın şahsi 
münasebetleri böyle bir tâyinde müessir olma
malıdır, olmamalıydı. Ben bundan üzüntü 
duydum. Ne buraya gelenlerin ve ne de hur
dan gidenlerin hiçbirisi, hiçbir partinin malı 
değildir ve olmıyacaktır. Arkadaşlar, hangi ik
tidar memuruna güvenmişse, hangi iktidar vali
den ümüt beklemişse o iktidar hüsranla karşı
laşmıştır. Bırakalım şunları. Ben bir idare 
kuracağım, hepsi benim düdüğümü öttürecek, 
hepsi benim için çalışacak. Bu, mümkün olma
mıştır, olmıyacaktır. Sultan Hamit yaptırama-
mıştır arkadaşlar, Faruk Sükan nasıl yaptıra
cak? Yaptıramaz, mümkün değil, mümkün de
ğil. (C. H. P. si sıralarından «bravo sesleri) 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım, ben 
yine size bir şey arz edeyim. (Gürültüler). Evet, 
o sultan idi siz de saltanat kurmak istiyorsu
nuz, fak bu. Arkadaşlar biraz tarihe göz ata
lım, bu memlekette bir asır içinde iki ihtilâl ol
muştur. İkisinin de maksadı bir noktada birleşi
yor. İkisi de zümre hâkimiyetini yıkma esası
na dayanıyor. (A. P. sıralarından «1946» sesleri). 
Şimdi yok, 1946 değil birisi 1920 de, diğeri 1960 
da. Her ikisi de zümre hâkimiyetini yıkmak. Bu 
gidiş, bu tâyinler, bu maksat, niyet ne olursa ol
sun ; bu görünüş, bu manzara yeni bir zümre hâ
kimiyeti tesisi maksadına matuftur. (A. P. sıra
larında «Yok öyle şey» sesleri). «Yok» demeyin; 
arkadaşlar, el gözü terazidir, dışarda millet bu
nu teraziye vurmuş, tartmıştır. Binaenaleyh, bir 
zümre hâkimiyeti kurma hevesi ile yola çıkılma-
malıdır. Ve efendim; ne olursa olsun, benim 
inandıklarım, benim taraftarlarım bir araya gel
sin ve ben iş göreyim. Öyle şey yok. İşte onu yap
tığımız an zümre hâkimiyeti kurmak istiyorsu
nuz demektir. Bu memlekette zümre hâkimiyeti 
kurmaya ne hiç kimsenin gücü yeter, ne de kim

se buna müsaade eder, efendim. Bir noktaya ka
dar gider ve orada durur. 

Bir şey daha arz edeceğim, Sayın Bakana; Sa
yın Bakanım, alkışlar mevkiinde bulunduğunuz 
müddetçe takibeder; nerede başlar, nerede biter; 
onu çoğumuz gördük. Haksız alkışlara bakma
yın, haklı tenkitlere kulak asm. Ben tatlı görün
mek için haklılığı feda eden insanlardan değilim. 
Haklı olduğum için size acı da olsa gerçekleri 
söylüyorum. Size tatlı görünmek için çok şey 
söylüyebilirdim. Ama, haklı söylemeyi acı da ol
sa vazife saydım. 

Şimdi bunların hepsini bırakıyorum muhte
rem arkadaşlarım; Saym Tevetoğlu'nun tavsiye
lerine geliyorum. Evvelâ kendilerine tavsiye 
ederim, hiçbir lüzum yokken iki grup arasında 
bir müdahaleye sebeboldu. İki grup sözcüsü de 
konuştu, iki grup sözcüsü de mevzularını kendi 
ölçüleri dahilinde tahlil ve tetkik ettiler, mese
leyi bitirdiler. Zaten Hükümet konuşmalara 
cevap verecek. Tevetoğlu'nun müdahalesi fu
zuli olmuştur, fazla olmuştur. Ve kendisinin tav
siye ettiği hususlar gruplar arasındaki münase
beti bozar istikamette olmuştur. Tekrar edilme
mesini tavsiye ederim. 

Arkadaşıma bir şeyi de tekrar hatırlatmak is
terim. Dün olsun, bugün olsun hangi icraat, 
hangi tatbikat kanunlara aykırı olur, hangi ic
raat, hangi tatbikat umumun huzurunu bozar, 
memlekette birtakım dedikoduları, birtakım endi
şeleri tahrik ederse onun karşısında olmaya mec
buruz. Millet bizi bunun için seçmiştir. Ben 
şahsan' kendimi buna mecbur sayıyorum; lütfen 
siz de kendinizi buna mecbur sayınız. Beraber 
çalışalım ve bu meseleleri halleledim. 

İrtica yokmuş. İrtica da var, arkadaşlar, ko
münistlik heveslileri de vardır. Fakat komünist
lik arzusu iki seneye kadar gizli, saklı, mahdut 
bir halde idi. İki seneden beri; yani, Adalet Par-
sinin son kongresi bunun mebdeidir. Arz ede
deyim; (gürültüler) müsaade ederseniz arz ede
yim. O zamandan beri Türk siyasi havasın
da ve hayatında bir komünistlik edebiyatı aldı 
yürüdü. Kim, Tevetoğlu'nun fikirlerine aykırı 
konuşur ve yazarsa, o komünisttir. Kim, Sü
leyman , Demirel'i tenkid ederse; o komünisttir. 
Ve arkadaşlar bugün bu, o hale geldi ki; Halk 
Partisi gibi bünyesi, tarihi, kökü belli bir 
teşkilâta bile komünist dediniz, diyenleriniz 
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oldu (A. P. sıralarından gürültüler, yok öyle 
şey sesleri.) «Yok» demeyin arkadaşlar, ben 
vakalardan, gerçeklerden bahsediyorum. Böyle 
bir zemin içerisinde köşeye sıkışmış, gölgede 
kalmış komünist de iftiharla meydana çıkar. 
«İsmet Paşa komünist olduktan sonra, ben de 
olurum» diyor. (Gürültüler.) Teşvik ediyorsu
nuz, komünistleri siz davet ediyorsunuz, size 
soruyorum? 11 aylık iktidarınız zamanında kaç 
komünist yakaladınız, kaçımı tevkif ettirdiniz? 
Yok... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu 
meseleyi ariz ve amik bir şekilde görüşebiliriz. 

MEHMET HAZEE (Devamla) — Arz ede
yim. Ama, bu memlekette aşırı cereyanlar 
vardır, Anayasamız bunun için hükümler getir
miştir. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Biz Nur

cuları mahkemeye verdik, siz de verdiniz. 
BAŞKAN — Sayın Grup Sözcüsünden 

Başkanlık Divanının bir ricası olacaktır. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Hayır, 

soruyorlar, kaç tane? diyorlar da... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Efendim, arz edeceğim husus 

bundaın sonraki görüşmeler için belki faydalı 
olur. Bütçenin tahammülünü aşan bir görüşme 
yapılıyor. Bu itibarla grup adına konuşacak 
ikinci görüşmeciler hiç olmazsa üyelerin tabi 
olduğu müddetle mükayycdolsunlar, üyelerin 
bu şekilde davranmalarını rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum. Arkadaşlar, ticanisi, nurcusu, Atatürk 
heykelini yıkan, Turan Emeksiz'in heykelini 
yıkaın ticanidir, mürtecidir. Bunu inkâr etmi-
yelim. Bu nizamı yıkmak, bütün istihsal vasıta
larını bir elde toplamak, bütün hür vatan
daşları işveren Devletin elinde kul köle yap
mak istiyenler komünistlerdir. Biz ikisiyle de 
mücadeleye kararlıyız, azimliyiz. Plânımız ve 
programımız budur. Binaenaleyh, arkadaşlarımız 
vakıaları var kabul ederek mücadele etsinler; 
vakıaları reddederek mücadele etmek ve ne
tice almak mümkün değildir. Dâvaların esa
sında beraberiz. Teferruat da, tahrik edildikçe, 
ayrılacağız; ayrılıyoruz, arkadaşlar. Bunun 
içim çok dikkatli olmamız lâzımdır; hepimizin; 
sizin de, bizim de... Ama, Grup Başkanı ar
kadaşımı tekrar ikaz etmek istiyorum, gruplar 
arasındaki münasebetleri siz bozmadıkça, biz 

bozmıyacağız. (Gürültüler.) Biz aldığımız ka
rarla; gördüklerimizi açıkça inanarak, anlata
cağız. (A. P. sıralarından «'bahar havası» ses
leri.) Tedbir istiyeceğiz. Bahar havasını da gör
dük, biz; kış havasını da gördük; ama, yo
lumuzdan dönmedik. Yine de j^olumuzdan dön
meyeceğiz. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Tunçkanat, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Grup adına söz istemiştim efendim. 

BAŞKAN — Müsade buyurun efendim, siz
den önce grup adına söz aldılar, aynı hakka 
sahipsiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
taşma var; 

BAŞKAN — Efendim, sataşma olduğunu ka
bul etmiyoruz biz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Di
reniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsanız onun sitsemi 
başka, sataşma diye bir şey yok. Oturduğu
nuz yerden bir şey söylediniz, o da cevap ver
di. Teati edildi aranızda, biz öyle kabul edi
yoruz. Senatomuzun havası böyle efendim. Ya
ni, böyle meseleleri... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kür
süden konuşulanla, dışarıda konuşulan başka 
da onun için... 

BAŞKAN — İsminizi yazdım, sıradasınız. 
MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAY

DAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, sözlerime başlamadaın evvel Başkan
lık Divanının bir tutumu hakkında, yanlış 
bir tutumu hakkındaki fikirlerimi de açıklamak 
isterim. 

Grup namına söz istediğimiz zaman, şim
diye kadar teamül, grup namına söz istiyen 
kimselere Başkanlıkça bu söz hakkı is'af edi
lirdi. Fakat bugün, Başkanlık bir durum 
muhakemesinden sonra, nedendir bilemem, grup 
başkanınız burada yoksa ve ondan müsaade al
madıysanız, konuşmanıza müsaade edemiyece-
ğim, şeklinde bir hüküm ve kanaatte bulundu
lar. Bu tamamen yanlıştır. Müsaade buyursun
lar; eğer biz yanlış hareket ediyorsak, gru-
pumuz bizi bu yolda ikaz ve tecziye edecekse 
bunu onlar yapsınlar, Başkanlık sözlerini kes
mesin. 

— 376 — 
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BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, Başkanlık ı 
Divanının tutumu ile ilgili beyanınıza cevap 
vereceğim. Başkanlık Divanı tutumunda hak
lıdır; Çünkü, hir gruba mensup iki, üç. arkadaş 
aynı anda grup adına söz istiyorum derse pek 
tabiî olarak Başkanlık Divanı, grup temsilcisinin, 
vazifelisinin reisinin veya reisvekilinin mua ta
katini almak mecburiyetindeyim. Bu, her 
her gruptan gelmiştir ve bu şekilde teşmil edil
miş, beyan edilmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devemia) — Di
vandan bir hususu sormama müsaadelerinizi 
rica edeceğim. Bizim grupta böyle benden baş
ka ikinci bir kişi konuşmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, bunu bil âhara koııu-
şursaik daha iyi olur, siz konuşmanıza devam 
buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (ovamla) — 
.Mumhtcrem arkadaşlarım, Adalet Partisinden 
Sayın Sakıp önal burada, diğer tarafsızlar 
arasında bulunan Millî Birlik Grupunu taraf
sız olmamakla itham ettiler. Bu. eskiden beri 
nedense Adalet Partili arkadaşlarımız tarafın
dan ileri sürülür. Fakat, biz burada ne Halk 
Partisinden, ne de Adalet Partisinden olmadı
ğımızı defaatle; gerek tenkitlerimizle, gerek 
sözlerimizde beyan etmemize rağmen bu kana- I 
ati Adalet Partili arkadaşlarımızdan silmeye 
muaf fak olamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada Anaya- I 
sayı, reformları, Atatürk ilkelerini benimse
yen, bu fikirlerde onları ve bu yolda olan her-
türlü hareketi burada bütün gücümüzle destek
liyoruz. Bunun şahitleri olan zabıtla rdaki konuş
malarımız ortadadır. Yalnız O. H. P. sini t en
le rd etmiyorsunuz da, niçin öbür tarafı, bizi ten
kiti ediyorsunuz? diye bir iddia da vardır. Ar
kadaşlar, bütçe tenkidierimizin ve diğer Hükü
met programlarını tenkidi eri m izin bir mukaye
sesi yapıldığı takdirde O. H. P. sine, A. P. si 
hükümetlerine t evcili ettiğimiz tcnkidlerden 
daha ağrr bir şekilde tenkiti etmişsek o zaman 
ben bu arkadaşımın iddialarının doğru olduğu
nu kabul e'deceğim. Fakat gerçek bu değildir. 
Buradan, kürsüden A. P. sinden çöle daha fazla 
olarak, O. H. P. sini. iktidarda bulunduğu za
manlar, C. II. I*, sini], itham etmiştik. Hatla 
birçok kanunlarda A. P. si ile (\ H. P. si bir
leşirken biz yine inandığımız dâvada görüş ve 
fikirlerimizi açıkça belirtmiştik. İste arkadaşlar, J 
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misal mi istiyorsunuz i' Tapulama Kanunu... 
Misal mi istiyorsunuz? Kromit yolsuzluğu dola-
yisiyle Ziraat Bankasının Amerika Birleşik 
Devletlerine olan borçlarının hakkında bir ka
nun teklifi vardı'; oradaki tutumumuzu biliyor
sunuz. Ayrıca; petrol dâvasında, o zamanki 
C. H. P. nin Sanayi Bakam olan Fethi Çelik -
baş'a: karşı başlattığımız genel görüşmedeki tu
tumumuzu biliyorsunuz. Nedense bunları arka
daşlarımız unutuyorlar? Sonra, O. H. P. nin 
burada sık sık A. P. li arkadaşlarımız tarafından 
kötü icraatları veya: burada söylemiş oldukları 
iktidarda bulundukları zaman söyleniş olduk
ları sözler örnek alınmak suretiyle kendilerine 
aynı şekilde cevap veriliyor. Parlâmento tak
tiği bakımından A. P. li arkadaşlarım bu şeyde 
söz sahibi. Çünkü ellerinde hakikaten bu şekil
deki münakaşaları susturacak çok güzel delil
ler var. Fakat arkadaşlar, kötü yol, kötü örnek 
ler hiçbir surette bizi, bizim görmek istediğimiz 
ve Anayasamızın götürmek istediği rejimin aksi 
istikametine götüremez, arkadaşlar. Yani, bu 
kötü örnek, Adalet Partili arkadaşlarımız tara
fından beııimsenilmesin. («erci Parlâmentoda 
bâzı karşılıklı taktikler olacaktır; ama, icraat
larında bunu örn'ek almasınlar. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, bizim grup 
olarak burada uyarma, ve hakemlik vazifeleri
mizi yine Anayasanın, reformların ve İven di dü
şüncelerimizin çerçevesi içerisinde yaptığım ı z 
kanısındayız. İster Halk Partisinde olsun, ister 
Adalet Partisinde olsun, ister diğer arkadaşlar
dan olsun fikir ve kanaatlerimize aykırı gördü
ğümüz her türlü kanun, kanaat, davranış ve 
tutumlarının aleyhinde olduğumuzu fikirle r i -
nıizle şu kürsüden veyahut oylarımızla bu ta
rafa iltihak etmek veya etmemek şeklinde be
lirteceğiz. Yalnız Adalet Partili arkadaşlarımı
zın; bilhassa. Millî Birlik Grupuııa mensup ar
kadaşlar sadece Cumhuriyet Halk Partisini des
tekliyorlar, bizimle beraber olmuyorlar, şeklin
deki bu düşüncelerine iltihak etmiyoruz. Biz, ta
rafsızız. Yalnız bir taraflıyız; o da, Anayasa 
ta raf nidanız. Anayasa hükümleri içindeki! hm-
hareket bizim desteğimizdedir. Fakat, Anayasa. 
dışına kaymak ihtimali gösteren her davranış 
ve tutuma karşıyız. Onun için elimizden gelen 
bütün gayretleri sarf ederek, bütün gücümüzle 
uyarıcı vazifem izi ifa edeceğiz. Biz, bu rejimin 
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kaderi ile kendi kaderimizi birleştirmiş insan- I 
lar olarak bu rejimin yaşaması yolunda... (Al
kışlar)... hör türlü gayreti1 esirgememeye ken
dimizi mecbur sayıyor ve bunu yaptığımız müd
detçe de kendimizde bir ferahlık hissediyoruz. 
Hürmetle rim le... (Alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Bu arada görüşmek istiyen sayın üye
leri tertip sırasına göre arz ediyorum. 

Saym Ağrrnash, lehinde; Sayın. Coşkunoğhı, 
aleyhinde; Sayın Yeşilyurt, üzcrinlde; Sayın İz
zet Gener, lehinde; Sayın Zeki İslâm, aleyhin
de; Sayın Cemal Tarlam, üzerinde. Ondan sonra 
gelenler : Sayın. Ayrım, Sayın Zaloğlu, Sayın 
Ucuza!1, Sayın Köle, Salın Alihocagil, Sayın 
Dağlı, Sayın Yurdakul, Sayın Ege görüşmek 
istemişlerdir-. 

İSKENDER CENAP HGE (Aydım) — Sa
yın Başkan, komisyon adma ufak bir açıklama 
yapmak istiyorum. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan takriri okutalım; 
bilâhara efendim. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Aleyhte 
söz istiyorum. Takririn aleyhinde. 

BAŞKAN — Neyin aleyhinde1? Takriıiü 
aleyhinde bir kişiye söz veriyorum, en evvel 
istedikleri için. Takriri okutayım (•fendim. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Bende
niz sıralanışın aleyhinde mâruzâtta bulunaca
ğım. Çünkü şahsan, ayrı olarak Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına da rica etmiştim. 
Oradan takaddüm hakkını haiz oluyorum. O sıra
da grup başkanı yoktu. Ben grup adına söz iste
diğim zaman grup başkanının yazılı bildirisine ih
tiyaç gösterdiniz ve Sayın Hazer de geldiği za
man size 'bir yazı ile 'bildirdi. Sıramın muhafaza 
edilmesi için faydalı olur kanaati ile bunları 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Eyidoğan, Sayın Tunç-
kanat'm da Başkanlık Divanının tutumu hak
kındaki serzenişleri bundan neşet etmiştir. Za
t ı âliniz grup adına söz istediğinizi şahsan beyan 
ettiniz. Bilâhara Saym Tevetoğlu konuşurken 
Mehmet Hazer bey 'bulunduğu yerden «grup 
•adına» dedi; ve grupa mensup arkadaşlar Baş-
kanvekili Saym Melen'i davet ettiler. Saym Me-
len'den buraya grup adına görüşecek vazifeli I 
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arkadaş bildirildi. Bilâhara zatıâlinizin konuş
ması hakkında da ikinci bir yazı geldi. Fakat iç
tüzüğümüz gereğince bir dönüş yaptıktan sonra 
imkân sağlanırsa; ki, pek tabiî üyelere de söz 
vereceğiz; altı tane üyeye tekrar grup reisleri 
söz itiyorlar. Saym Tarlan da grup adına dedi
ler. (Mahiyeti anlaşılmıyan bir müdahale) yok... 
Ama efendim, Başkanlık Divanının sayın üye
lerin konuşma imkânını sağlanması hususu Da
nışma Kurulunda tezekkür edildi. Saym üyele
re söz vermeliyim de hep grup sözcüleri mi bir
birleriyle tartışsınlar? («Bravo» sesleri) 

Kifayeti okutuyorum. 
Saym Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde, lehinde 
ve aleyhinde görüşmeler yapılmış, görüşmeler 
neticesinde konu aydınlanmış bulunduğundan 
müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Samsun Eskişehir 
Refet Rendeci Ömer Ucuz al 

BAŞKAN — Saym Tarlan aleyhinde ilk söz 
alan arkadaştır. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Komisyon adına, talkrir hakkında görüşmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, takrir hakkın
da görüşmek imkânını sağlıyan bir maddemiz 
yok, Saym Ege. 

Buyuran Saym Tarlan. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yiozgat) — Ben de 

istedim. 
BAŞKAN — Ben takririn aleyhinde konuşa

cak olan Saym Taıian'a söa veriyorum. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Söz iste

dim efendim. 
BAŞKAN — Siz söz hakkınızı kullanmıyor

sunuz, arkdaşımızm hakkı Saym Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Kullanıyo

rum efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Benim 

de söz hakkım var efendim. 
BAŞKAN — Tatbikat öyledir. Söz hakkınız 

mahfuzdur. Buyurun Saym Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, grup adına ko
nuşmuyorum şahsım adına, 

BAŞKAN — Grup adına değil takririn aley
hinde konuşuyorsun. («Grup adına mı konuşu
yor» sesleri) 



O. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 1 

Grup adına mı, şahsın adına mı Sayın Tar- I 
lan?. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Şahsım 
adına kifayet takriri aleyhinde konuşmak üzere 
Sayın Başkan lütfettiler, huzurunuzdayım muh
terem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, en mühim bir ve 
kâletin bütçesi müzakere edilmektedir. Görüyor
sunuz ki, birtakım meseleler ortaya atılıyor ve 
'karşılıklı olarak bunların münakaşaları yapılı
yor. Nitekim biraz evvel çıkan bizim kanadın 
Grup Başkanının konuşmasına Sayın Mehmet 
Hazer yine bir grup sözcüsü olarak gelip cevap 
verdiler. Fakat verdikleri cevapda bizi tatmin 
eder bir taraf bulunmadığı cihetle birçok ar
kadaşlarım da bunun sıkıntısını çektikleri için 
bu kifayet takririnin yerinde olmadığını tahmin 
ediyorum kaıbul ediyorlar. Bırakın birazcık 
daha saibırlı olalım, arkadaşlarımız enine boyuna 
konuşsunlar. Görüyorsunuz en çetin meseleleri 
dahi sinirlenmeden itiyadını bu '-bütçenin müzake
resinde getirdik, muhterem arkadaşlarım. Ar
kadaşlarımdan rica ve istifham ediyorum, ki
fayet yerinde değildir; aleyhinde rey kullanma
larını rica ediyor ve hepinizi hürmetle selâmlı
yorum muhterem, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Lehin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayetin lehinde söz vermiyo
rum. Kifayeti müzakere takriri sorulara sâri de
ğildir, son söz sayın üyenindir, okunan takriri 
oylarınıza sunuyorum... Kalbul edenler... Etmi-
yenler... Kifayeti müzakere takriri kabul edilme
miştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bütçe Komisyonunda hulunan 'bir kimse usul 
hakkında nasıl konuşabilir ? 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa- T 
ym Başkan, komisyonu teşikil ediyorsam ko
misyonun öncelikle söz alma hakkı vardır. Maa
lesef hiçbir Başkan hakkında... (Mahiyeti an-
laşılmıyan müdahaleler.) | 

BAŞKAN — Esas hakkında konuşmuyor 
efendim, esasta söz hakkı mahfuzdur, deme
dim. Usulsüzlükten bahsedecek. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim benim usulsüzlükten kastım; İçtüzük 
usulsüzlüğü mevzuu değil; bir teamül mevzuu
dur. Bütçe müzakereleri sırasında bilhassa grup 
idarecileri arkadaşlarımızın dikkat etmesi ge
reken bir husus, bir nokta vardır. O da şudur: 
Çok kesif bir çalışmayı icabettlren elimizdeki 
programın bihakkın tatbik 'edilebilmesi için 
grupların, bilhassa grup idarecilerinin bâzı hu
suslara riayet etmeleri icabeder. Şimdi bâzı mü-

- zakerelerde bilhassa sabahları salon tamamen 
tenha, öğleye doğru bir parça kalabalık ve öğ
leden sonra, hele hele gecenin geç vakitlerinde 
salonda her canipten 3 - 5 arkadaştan gayri 
kimse kalmaz. Onun için bilhassa idareci ar
kadaşlarımızın «grup adına» diye, hele Başkan
lığın da buna riayet etmemesi yüzünden büt
çe mevzuu ile ilgisiz meselelerin dışına çıkıp 
karşılıklı tartışmalara müsaade etmemesi gere
kir. Bütçe müzakerelerinin haşladığı günden 
beri Başkanlıktan istirham ettiğim hailde maa
lesef söz verilmiyor. Biz Bütçe Komisyonu üye
leri ve Divanı olarak baştan sona bütün mü
zakereleri takibetmeye mecburuz. Ne hazindir 
ki, gördüğümüz vaziyet şudur; birçok arkadaş
larımız sanki sözlerinde mahzı keramet varmış 
gibi kürsüye çıkıp konuştuktan sonra salonu 
terk edip gitmektedirler. Burada muayyen bir
kaç arkadaşın omuzunda - her sene olduğu gi
bi bu sene de - bütçenin yükü yürütmektedirler. 
Bu meyanda arkadaşlarıma; bilhassa, çok ko
nuşmaya teşne arkadaşlarıma şu noktayı hatır
latmak isterim ki, bu bir gerçektir. Burada ko
nuştuktan sonra ya müzakereleri takibetsinler 
yahut bu kürsüyü bu derece fazla işgal edip 
müzakerelerin sıhhat ve selâmetle yürümesine 
mâni olmasınlar. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ege, kürsü bütün üye
lere açıktır. Müsaade edin bir hususu arz ede-
yim; grup reisleri hakkında bundan evvelki 
tatbikatta grup reisleri, bütün grupların reisle
ri, müşterek takrir vermek suretiyle kendi 
haklarını takyidetmiş durumdaydılar. Şu ana 
'kadar böyle bir durum yoktur, Başkanlık Di
vanında. Münhasır an sayın üyelerin konuşma-
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lan takyidedilmiştir -r grup j-eisloni diledikleri 
anlıarda kendileri veya gruptan vazifeli kıla
cak arkadaşları konuşturabilirler ve biz bu 
bütçeyi de Anayasanın bize verdiği 10 günlük 

müddet içinde bitdmıiıokle mükellefiz. 
Müddet dolmuştur. Birleşime saat 14,30 da 

devam etmek üzere oturanın kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER: Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 1966 Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/5; 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı: 716) 

G) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Emniyet Genel 31üdürlüğü. 
b) Jandarma Genel Komutanlığı. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Ağırnaslı'da. 
KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Müza

kere uzadı, program aksadı. Bu sebeple sözü
mü geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kâzım Yurdakul sözünü geri 
alıyor. Buyurun Sayın Ağırnasb, lehinde. Sa
yın Hazım Dağlı da konuşma hakkını kullan-
mıyacaklarmı, yalnız soru sormakla kifayet 
odeciCklerini beyan ettiler. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, ben bekçiler konusunda ko
nuşmaya bağlıyacağım. Eskiden mahallelerin 
bekçilerini o mahalle sakinleri tutardı. Ve o 
bekçiler mahallenin girdisini, çıktısını, yaban
cısını ve sairesini de bilirdi. Bekçi, mahallenin 
muhtarına, ihtiyar heyetine bilmem neyine tabi 
olurdu ve mahallede bekçinin düdük sesi, so
pa sesi duyulurdu. Yakın senelere kadar, ya
ni son senelerde bekçi düdüğünü duyan arka

daşlar varsa doğrusu kendilerini bahtiyar say
malılar. Ben duymuyorum. Bizim semtlerde 
bekçiler .filân yok. Yalnız üç dört ayda bir bek
çi ücretlerini artırmış olarak 4 liradan 16 lira 
vereceksin, bilmem 8 liradan 32 lira vereceksin, 
diye tahsildarlar gelip para alırlar. Neyse, onu 
da Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırıdır di
ye iptal etti. Yalnız hakikaten işi bir sisteme 
bağlamak lâzım. Gerçekten polisin yardım
cısı olacak bir teşkilât meydana getirmek ve 
ona bir hüviyet ve şahsiyet vermek lâzım; bu
nu rica ediyorum, ele almalıdırlar. 

Ben sivil savunma teşkilâtı üzerinde de dur
mak istiyorum. Ben, doğrusu, mevzuun derinli
ğine, ilmî sebeplerine filân bir türlü varamadığı
mı ilâve etmek isterim. 20 küsur milyon lira tah
sisat verilmek isteniyor. Birçok dairelerin sivil 
savunması hakkında sayın Sivil Savunma Genel 
Sekreteri Paşamız geçen senelerde bana Bütçe 
Komisyonunda malûmat lütfettiler, mecmua 
verdiler, hattâ bir dergide Ağırnasb, şunu de
di; genel sekreter, bunu, dedi diye karşılıklı bir 
şey de okudum, gördüm. Bir kısım bizimkileri 
eksilterek bir kısım sayın generalinkini artırarak 
yazmış; kim yazdı ise... Bu kadar gayret hoş gö
rülür yazan için; ona bir diyeceğimiz yok. Fakat 
gerçekte 20 küsur milyon liralık paranın karşı
lığı ; oğor, duvardaki boyanmış kazma, kürek ve 
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bunların bekçiliğinden ibaret oluyorsa bunlara 
kadro verilmesi yazık oluyor. Yahut da maksa
dın fevkine çıkarak Barajlar Dairesine bir sivil 
savunma uzmanı meselâ bir yazı yazıyor; bir 
bomba düştüğünde Sarıyer Barajı yıkılırsa ne 
düşünüyorsunuz? Diye bir yazı yazıyor. Çalışa
maz diyor ve bir de üstelik, işinden de alıkoyu
yor. Bu gibi tasarrufları hakikaten harb tekni
ği bakımından lâyık olduğu yere götüreceksek 
ben ona bir şey demem. Ama, bugünkü duru
mu böyle. Ve, eskiden bir bekçinin beklediği bir 
yere şimdi üç tane eleman tâyin edilmiş ve bun
lar yüksek kadrolu... Bunları bir gözden geçir-
sinler, rica ederim. 

Özel idarelerle belediyelerin birleştirilmesi 
mevzuu hakkında bilmiyorum Hükümette bir dü
şünme var mı1? Her halde belediyelerin müsta
kili en yaşayabieeeği bir gelir kaynağına sahibol-
ması ve bu kanunun süratle geçirilmesi için isti
cal göstermeleri ve belediyeleri Hazinenin sırtı
na yük olmaktan, ikide bir de tasfiye şeyi için 
Hazineden para yardımı yapılmak yolundan kur
tarmalılar ve bir otonomiye, muhtariyete doğ
ru götürülmelidirler. Ademi merkeziyete doğru 
gitmezsek ve belediyelerimizin başlarına şahsi
yetli belediye başkanları ve bilhassa 67 vilâye
tin başına da, - demincek arkadaşlarımın konuş
malarını ben bir endişenin arzı, izharı şeklinde 
anlıyorum - şahsiyetli G7 valiyi de bulursak bu 
işlerin daha iyi yürüyeceğine kaaniim. Bundan 
sonra da, zihniyet bakımından artık jandarma 
zihniyetinden çıkmak mecburiyetindeyiz. Devlet, 
Anayasaya göre sosyal Devlet olma yoluna gir
miştir. Sosyal Devlet olmak yoluna girince sa
dece idareciliğin fonksiyonu eşkıya veya yanke
siciyi takibi veya uygunsuz hareketleri kontrol-
dan ibaret değildir. Kalkınmanın vilâyette ön-
cüsüdür, rehberidir ve mânavi kamçısıdır. Şu 
halde bunu da Hükümetten rica ediyorum. 

Bir de merkez valiliği sistemi var. Hemen 
ilâve erleyim ki, bir Hükümetin icraat yapabil
mesi için tasarruf zaruretinde olduğu, birtakım 
değişikliklerin yapılmasına diyeceğim bir şey 
yok. Halk Partisi de bunu yapmıştır; elbette, 
Adalet Partisi de yapar. Ama, ne noktada meş
ruiyetin s->mfmı aşar, bunu iyi tâyin etmek mec-
burivetindeyiz. Bir noktaya kadar elbetteki 
bu lüzumludur, zaruridir; ama, ben misal zik
retmeden bir noktada durayım. Bir valiyi; 
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meselâ, çok başarılı olan bir valiyi beğenmeyip 
merkeze alır, merkez valisi yapar da, onun 
dörtte biri kadar gücü olmıyan bir başkasın; 
vali tâyin edersek, memlekete yazık ederiz. 
Benim bunlardan bildiğim bir iki misal var. 
Ben partizanlık yapmıyorum. Arkadaşlarım 
bilirler ki, ben daima işte o yaylada oturuyo
rum, bu iki partiye uzaklığımız, yakınlığımız 
aynı mesafededir. Onun için yalnız bu valile
ri merkezde bulundurmak durumu, değerli ar
kadaşlarımın boş yere emeklerini heder etmek, 
Hazineden birçok paranın sarf edilmesine vesi
le vermek olur, günah olur. Sayın Bakandan 
bunların süratle hizmette istihdamlarına doğru 
yönelmelerini de rica edeceğimi 

Muhterem arkadaşlar, partizan idareden, 
bahsedildi, Sakıp önal arkadaşım buradan ifa
de ettiler, ben de hakikaten kendilerine iştirak 
edeceğim, partizanlık ve rejimi tehlikeye dü
şürücü hareketlerin mihrakı Parlâmento olu
yor. Bugün huzur içindeyim, yüreğim gayet 
ferah, rahat, Sayın Hazer dâhil, Tevetoğlu dâ
hil bütün arkadaşların konuşmaları hani, kür
süye çıkarken, eyvah yine bir kıyamet kopa
cak şeklinde tahmin ettiklerimizde bile bir yu
muşaklık, bir uysallık vardı; pek sevindim, doğ
rusu. Şu halde dışarıya doğru, bu örneği biz 
Parlâmentodan vermeliyiz, vermesini bilmeli
yiz. Muayyen bir huduttan sonra bir iktidarın, 
bir Plükümetin meşruiyetini yitirmesi veya tak
dire nıazhar olma gibi şeyler elbette varittir; 
ama, bunun ölçüsü Anayasadır, umumi efkâr
dır, basındır, özgür ve hür müesseselerdir. Bu
nun yanında bilhassa huzuru vilâyetlere, vilâ
yetlerden kazalara, köylere kadar götürecek 
teşkilâtın başında olan Sayın Dahiliye Vekili 
arkadaşıma halisane, dostane tavsiyelerde bu
lunurken kısmen de bu sözlerimi yaşıma atfet
sinler. Vali koridordan tâyin edilmez. Eğer 
koridorda valilik için sıra bekliyen, Adalet Par
tisi mensubu olduğunu söyliyen veya söyleten 
varsa vali tâyin etmesin. Bugün Adalet Par 
tisine, vann Cumhuriyet Halk Partisüne, öbür 
gün tsçi Partisine yar olan, kanunlar yerine 
sadece partizanları idareye hâkim kılmayı he
def tutan insandan, eyyam efendisinden hayır 
gelme:*. Biz eyyam efendiliğine paydos deme
dikçe ve hattâ vali Hükümetin karşısına çıkıp 
da «ben şu kanunlar dairesinde Sayın Bakanım, 
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aynı fikirde olamıyorum, şu kanunun kötü
ye kullanılmasını tavsiye buyuruyorsanız ba
na yazılı bir emir verin» zihniyeti hâkim olma
lıdır ve böyle dediği zaman takdir etmeli. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, görüşmenizi 
bağlamanızı rica edeceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla asıl partizanlığa sebebiyet verecek dav
ranışları ve memleketin şu gittikçe temellerine 
oturmaya başlıyan rejimi tehlikeye düşürecek 
davranışlardan burada sakınmalıyız. Burada 
iki cümle ile hulâsa edip sözlerimi bağlayaca
ğım. Şu halde idaremiz jandarma dayağım, so
pasını, dipçiğini, ve sairesini tamamen orta
dan kaldıracak, yok edecek istikamette köyle
re doğru ve fikir özgürlüklerine Anayasa isti
kametinde dokunmıyaeak bir anlayış i1'1 

şehirlere ve yine köylere doğru yönelmeli
dir. Ve şu sen ben dâvasından artık kur
tulmalıyız. Bu, bir nöbet değiştirme isi o1-
maH; nöbeti devr alan siyasi parti, nöbetten 
zamanı gelince, yıpraıvnca veya halkuı i t ima t 

öbür nartiye intikal edince çekilmesini ve mu-
halefette de .aynı vatanperverlik .şuuru. ie ıV v 

çalışmasını bilmelidir ve vatanperverliğin, mil-
livetnerverliğin daima yeni anlam ka^a.>ub.«--u-
da idrak ederek hu anlamı da Atatürk ilkeler 
istikametinde tekamül ettire etti re benimseme
lidir. Bugünün vatanperverliği elbetteki ant:-
emperyalisltir; elbetteki petrollerimize şahin ca
kalım, istikametindedir ve saire... Bunlardan 
dar bir düşünce ile ürkmeye, korkmaya sebep 
yoktur. Zaten Anayasa korkmayı lüzumsu-
lolacak ana ve temel ilkeleri getirmiştir. Bun 
dan da elbetteki lâzımgelen telkin yapılmış olu
yor-

Ben, Dahiliye Vekâleti bütçesinin bugün şa
hidi olduğum, memlekete huzur getirmeye ma
tuf hnreketToT-J(> dohı bir hava içerisinde bu at
mosferin dâhiliyeden baslıyarak bütün memle
kete yayılmasuP temenni ederek bütçenin ha
yırlı olması dijeği ile huzurlarınızı selâmlıya-
cağın. .Teşekkür ederim. 

. ' BAŞKAN — S a y n Ooskunoğlu? Yok. Bir 
takrir gelmiştir efendim okutuyorum. 
. . . . . . , .. Başkanlığa 

. Daha üç vekâletin bütçesi vardır, Müzakc 
renin kifayetini teklif ederim. 

Bursa 
3aki Güzey - ; 

BAŞKAN — Kifayet takriri üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye var mı? Yok. Kifa
yeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul ctmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan, buyurun. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Son söz 
üyenin olacak, acaba sıra kimde? 

BAŞKAN — Son söz sırada efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun kıymetli üyeleri; İçişleri Ba
kanlığının 1966 yılı Bütçesi münasebetiyle grup
ları adına, toplulukları adına ve şahsan tenkid-
lerdc bulunan, temenniler izhar eden kıymetli 
senatörlere Bakanlığım adına cu samimî teşek
kürlerimi arz ederim. Serti edilen fikir, mütalâa 
ve izhar buyurulan temenniler, Bakanlığınım ça
lışmalarında - samimiyetle arz etmek isterim -
bize ışık tutacak, çalışmalarımızda değerlendiri
lecek ve mâkes bulacaktır. Bendeniz Yüksek Se
natonun gayet olgun bir hava içerisinde cidden 
yapıcı mahiyette bulunan tenkidi er in e- Senato
nun asli temayül âtın a uygun olarak cevaplarda 
bulun maya çalışacağım ve samimî havanızın, .ya
pılan tenkidlerin aynı ölçüler içinde diğer vekâ
letler için de örnek olacağına inanıyorum. Bu sa
nı'mî temenni ve bu samimî dileklerle konuşma
ma başlıyorum. 

Kıymetli senatörler, yapılan tenkidleri umu
mi olarak şu başlıklar içinde toplamak istiyorum: 
içişleri Bakanlığı öyle bir bakanlıktır ki, vatan
daşın Hükümetle münasebeti olduğu her hâdi
sede mutlak surette İçişleri Bakanlığının vazife
leri başlamıştır, telâkki edilir. Bu itibarla, Ba
kanlığımız vazife ve salâhiyetlerinin hudut ve şü
mulünü çizmek çok güçtür. Binaenaleyh, kendi
mizi Devlete ait, Hükümete ait, vatandaş müna
sebetlerinde vazifeli ve mesul addetmekteyiz; ve 
bu mesuliyetin idraki içinde vazife görmekteyiz. 
Bakanlığımız bir hizmet bakanlığıdır, bir yatırım 
bakanlığı değildir. Ama, esası itibariyle yatırım 
bakanlığının ta kendisidir. Oünkü, memlekette 
huzur sükûn ve emniyeti tesis ve temin ile mü
kellef olan bu vekâlet, eğer uhdesine düşen vazi-
'esini gereken şekilde ifa etmezse, memlekette hu-
•ur ve sükûn ve emniyet tesis etmezse yatırım
lar temin edilemez. Bu mânevi havayı, bu at
mosferi ve bu huzuru temin eden vekâlet, meni-
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lekete en büyük hizmeti ve en büyük yatırımı 
yapmış olan bir vekâlet, bir organ olarak telâk
ki edilir. Bu ölçüler içerisinde de vazifemizi id
rak ediyor ve bu mesuliyet duyguları içerisinde 
aziz milletimize hizmete gayret sarf ediyoruz. 

Kıymetli senatörlerin yaptığı tenkidler ve te
mennileri şu umumi hatlarda toplamak istiyo
rum. Temennilerin büyük bir kısmı; İçişleri Ba
kanlığının merkez teşkilâtında ıslahat isteniyor. 
Mahallî idarelerde ıslahat isteniyor. Tarafsız ida
re isteniyor. Partizan idare istenmiyor. Aşırı ce
reyanlarla mücadele isteniyor. Vatandaşın temel 
hak ve hürriyetlerine ve kanun hâkimiyetine 
mutlak saygı isteniyor. Bu umumi temennilerin 
dışında aktüel bâzı meseleler hakkında da ten
kidler yapılmıştır. Bunların merkez sıkletini de 
nakil ve tâyinler konusu teşkil etmektedir. Bu 
sırayı takibederek İçişleri Bakanlığının hizmet 
felsefesi, çalışma telâkkileri üzerinde ve 1966 yılı 
içinde neler yapmayı düşündüğü hususu üzerin
de mümkün olduğu kadar kısa ve sizi sıkmadan 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım 1966 Türkiye'sinde bir 
gerçektir ki, idari cihazımız, idare makanizması 
arzu edilen seviyede değildir; ve arzu edilen şe
kilde işlememektedir. Vatandaş ve münevver va
zifeli herkes; en mütevazi, vatandaştan, en üst 
kademedeki vazifeli ve mesul şahsiyetlere kadar 
herkos, idarenin ağır aksak işlemesinden, merke
ziyetçilikten, kırtasiyecilikten, rüşvet ve irtikâp
tan ve suiistimallerden şikâyetçidir. Hakikatle
rin üzeıine gitmekten çekinmemek iktiza eder. 
Bendeniz geçici, politik makam olan; ama, büyük 
bir şeref ve mesuliyet mevkii bulunan İçişleri 
Bakanlığının mesul şahsiyeti olarak beyan etmek 
"isterim ki, biraz evvel söylediğim hususlar 1966 
Türkiye'sinde mevcuttur. Hakikattir, hakikatle
rin üzerine gitmek lâzımdır. Bunları söylerken, 
mesul bir kimse olarak elbette ki neler yapılması 
iktiza edeceğini, ve nelere kadar yapabileceğinizi 
de taahhüdolarak beyan etmiş oluyorum. 

Arkadaşlar, merkezi idare sistemi konusuna 
gelince : Türkiye'de idare sistemi merkeziyetçi
dir. Hakikaten merkezi Hükümette dahi iki dai
re arasında, iş takibi ve yazışma günlere baliğ ol
maktadır. Tanıdık bulmadan, aracı olmadan iş 
is'afı mümkün olmamaktadır. Aynı tarzda Ana
dolu'da, taşrada bir nüfus kâtibinin bir nüfus 
tezkeresi vermesi için, aracılar araya koymak 

mecburiyeti hissetmektedirler. Bunun neticesi
dir ki; elbette ki, rüşvet hâdiseleri, irtikâp hâdi
seleri olmasa dahi - ki vardır - dedikoduları var
dır, cereyan etmektedir. Vatandaş bu kanaatte
dir. Arkadaşlar; işte, idarenin hakiki fonksiyo
nu, idarecinin hakiki mesuliyeti, bir kaymaka
mın, bir valinin ve dolayısiyle merkezde vazife ve 
mesuliyet almış umum müdürün ve vekilin me
suliyeti bu noktalarda başlar. Hiç kimse iddia 
edemez ki; bir kazada irtikâp, irtişa ve Devlet 
mekanizmasında hatalar varsa bunun mevzuat 
ve umumi sebepler dışında bâzı hâdiseler varsa, 
bunu bir kaymakam görmemezlikten gelemez; 
bilmemesine de imkân yoktur. Eğer bilmiyorsa, 
eğer bir kazada irtikâp, irtişa ve rüşvet hâdisesi 
varsa; eğer bir kazada Devlet mekanizması, me
sul bulunduğu idarenin mekanizması iyi işlemi
yorsa o kaymakam; ya âcizdir, ya hırsızdır. Aynı 
tarzda vilâyette buna mümasil hâdiseler varsa o 
vali ya âcizdir, ya kifayetsizdir. Bunu daha bü
yültecek ve basite irca edecek olursak, aynı tarz
da mesul makam olarak bir vekil, bu hâdiseler 
cereyan ediyorsa, baş mesul kendisidir. Çünkü, 
Türkiye'de ve birçok memleketlerde olduğu gibi, 
her şey başla cereyan etmekte, başın tutumu ile 
idare ayarlanmaktadır. Düşüncelerimi beyan 
ederken arkadaşlar, mesuliyetimizin ağırlığını id
rak ederek ve bundan sonraki çalışmalarımızda, 
kritiklerinizi, tenkidlerinizi gayet açık kalblilikle, 
bugün olduğu gibi, bizi ikaz ederek irşadetmenizi 
ifade için beyan edyorum. İşte bu düşüncelerle 
arkadaşlar biz idarede merkeziyetçi görüşün kar
şısındayız. Medeni demokratik memleketlerde ol
duğu gibi, kalkınma, mesuliyetlerle birlikte, sa
lâhiyetlerin de tevsii ile yetki genişliği esasına 
dayanır. Bugün eğer bir vali en basit hâdisede 
inisiyatifini kullanma mevzuunda âni karar ver
meden mütevellit şu veya bu endişeye kapılarak 
ve kendi inisiyatifi ile, kendi vatanperverlik duy-
gulariyle, kendi vicdani kanaatleriyle ve kanun
ların kendisine verdiği yetkilerle vazifesini ya-
pamıyacak bir halde olursa elbette ki, o valinin 
yapacağı hizmetler çok noksan, çök kifayetsiz ola
caktır. Bugünkü tatbikatta merkezi idare ve mer
keziyetçi idare göraşü içerisinde bu sistem mev
cuttur. Biz bilhassa görüşü tevsi etmek istiyo
ruz, yani, mehmaemken mesuliyetlerle birlikte 
salâhiyetlerin genişletilmesi sisteminin uygun 
olmasını ve uygulanmasını istiyoruz ve bu isti-
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kametten hareketle mevzuatımızda değişikliklere 
taraftarız. Valilerin salâhiyetlerini kısan mevzu 
atın .değiştirilmesi hususunda hazırlıklarımız 
vardır. 5542 sayılı Kanunun salâhiyetleri talı-
dideden, valilerin, Devletin hakiki mümessili 
hüviyetini nöksanlaştıran ve mâni olan hüküm
lerin kaldırılmasiyle beraber, idare olarak ve Hü
kümet olarak da valilerimize hakiki hüviyetlerini 
verecek davranışlara geçecek tedbirleri almak ka
rarındayız. 

Merkezi idare, merkezi teşkilâtta hazırlıklar 
yapıyoruz. Bilhassa merkez valilerinin bir men-
kubiyet, bir itilme ve küskünler yeri olmasının 
tamamen karşısında olarak bunları geçmiş tec
rübe hayatlarında ve kıymetli idare hayatların
da onları da aktif hale sokacak hizmetlere geçir
me lüzumuna kaani bulunduğumuz cihetle gerek
li mevzuatı hazırlamış bulunuyoruz. Bu cümle
den olmak üzere arkadaşlarımız, Anayasanın 141 
ve 142 nci maddelerine göre, orada da derpiş 
edildiği üzere idari kaza organı sistemi derpiş 
edildiği halde, bugüne kadar o Anayasa hükmü 
yerine getirilememiştir. Biz, bu görüşten hareket
le bilhassa, Şûrayı Devletin yükünü azaltmak, 
İkili adalet sistemi kurmak ve idari ihtilâfları 
zamanında ve yerinde halletmek ıııafeadiyle ida
ri alt mahkemelerinin kurulması kararı içerisin
deyiz; ve buna ait de kanun hazırlığımız ikmâl 
edilmiş, bakanlıklara tevzi edilmiş, Mcclislerde'ki j 
kıymetli idareci arkadaşlarımıza da tevzi edilmiş j 
bulunmaktadır. Bunların görümleri alındıktan ve I 
Yüksek Meclislerde idari alt mahkemelerin ku- j 
rulmasmı derpiş eden kanun kabul edildikten \ 
sonra Türkiye'yi 14 bölgeye, bir veya birkaç vi- i 
İâyeti içine alan kuruluşlarla, üçer kişilik idari 
hakemler kurulu ile 28 mahkeme kurmak sure
tiyle idari ihtilâfları zamanında, arz ettiğim gibi, 
idareye ait bütün ihtilâfları zamanında ve vatan
daşın adalet duygularını da rencide etmeden, 
ikili bir adalet sistemi ile bu işi temin edecek ku
ruluşlar imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Yine arkadaşlar, aynı tarzda valiliği bir kır
tasiyecilik müessesesi, bir tahrirat kâtipliği mü
essesesi durumundan çıkarmak ınaksadiyle hem 
merkez vilâyetlerinde merkez ilçe kaymakamla
rının ihdasını düşünmekteyiz; ve aynı tarzda, 
valilerin kendi salâhiyetleri dâhilinde bulunan 
birçok hususlarda vali muavinlerine yetki ta
nımak suretiyle, valilik müessesesine hakiki hü-
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viyetini verdirecek tedbirleri almak yolundayız. 
3öylece merkezde bulunan birçok kıymetli mer
kez valisi arkadaşlarımız, idari mahkemelerde va
zife alabilecekleri gibi, yine merkez teşkilâtımız
da ihdas edilecek olan danışma kurulu ve mü
şavirlikler müessesesi vasıtasiyle Bakanlık müs
takil] en şahsi kendi görüşlerine göre istikamet 
verilen bir müessese olarak değil, Devletin de
vamlılık prensibini ve memleketin realitelerini ve 
idarenin modern ölçüler içerisinde memleket ger
çeklerine uygun şekilde idare edilmesi istikame
tinde bir organizasyona gidecektir. Ve bunun ka
rarı içerisindeyiz. Ve böylece merkezdeki tıkanık
lıklar zannediyorum ki, giderilmiş olacaktır. 

Aynı şekilde mahallî idareler, Türkiye'de bu
gün meselâ özel idareler hakiki hüviyetlerini kay
betmiş, merkezden gönderilen paraları sarf etme
ye mezun birer emanet komisyonu hüviyetinde 
çalışmaktadırlar. Demokratik idarelerin ve halk 
idaresinin temel taşları mesabesinde bulunan ma
hallî idarelere hakiki hüviyetini verecek; yani 
idari vesayet sisteminden mehmaemken uzak
laştıracak ve mahallî idarelerin beldelerini ken
di imkânlariyle geçindirecek, malî muhtariyete 
kavuşturacak mevzuat hazırlıklarımız da ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üze
re, Belediye Gelirleri Kanunu, bölgelerin ve vi
lâyetlerin imkânlarına ve kaynaklarına elastiki
yet verecek tarzda, kendilerine yetecek bir hüvi
yet. içinde, tebeddülata tabi tutuluyor; Belediye 
Cezaları Kanunu yeni baştan gözden geçirilmiş 
bulunuyor. Aynı tarzda 1580 sayılı Kanun da 
bu arz ettiğim espri içinde ve günün şartlarına 
uygun tarzda değişikliklere tabi tutulacaktır. 

Kıymetli senatörler, bir hususu arz etmek is
tiyorum. Türkiye'de mahallî idareler bugün üç 
kanunla vazife görmekte ve mahallî idareler ted
vin edilmektedir. Bunlardan birisi, 1293 Anaya
sası esprisi içinde hazırlanmış «İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu» ismi altında eski bir kanun; 
diğeri, 1921 Anayasasına göre hazırlanmış Köy 
Kanunu, keza 1924 senesinde çıkarılan diğer bir 
kanun, 1930 senesinde çıkarılan Belediye Kanu
nu günün sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme
lerine ve plânlı kalkınma imkânlarına sureti ka
fiyede cevap verebilecek durumda bulunmamak
tadır. Bu itibarla, günün ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek ve cemiyetin ihtiyaçlarını karşılıyabi-
lecek ve arz ettiğim gibi, demokratik sistemimi-
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zin temel unsuru olan mahallî idareleri kendi 
bölgelerini kalkmdırabilecek bir hüviyete kavuş-
turabilecek bu mevzuatın biran önce getirilmesi
ne taraftarız. Bu espri içerisinde yine 5442 sayılı 
11 İdareleri Kanununda tadilât yapmak kararın
dayız. 

Kıymetli senatörler, bu mehmaemken muhta
sar ve idarede reform hakkındaki mâruzâtımdan 
sonra tarafsız idare konusuna geliyorum. Müsaa
de buyurulursa Bakanlığa gelişimin onuncu gü
nünde Elâzığ'da tertiplediğim bir valiler toplan
tısında yaptığım şu konuşmayı ve bu konuşma
nın taşıdığı mâna ve zihniyeti de bugün tekrar 
etmek suretiyle bu husustaki görüşlerimi arz et
mek isterim. Elâzığ'da yaptığım toplantıda şark 
ve Cenubi - Şarki vilâyetleri valilerine şunları 
söylemiştim : 1966 Türkiye'sinde tarafsız idare 
konusu artık münakaşa dışı bırakılmalı ve müna
kaşa konusu olmamalıdır. Eğer bir gün beni Ba
kan olarak tarafsız idareyi ihlâl eden ve edebile
cek tarzda emir veren, tatbikat istiyen bir insan 
olarak görürseniz lütfen beni, pervasızca bu ka
nunsuz davranışımın karşısına çıkarak tenkid 
ediniz, ikaz ediniz. Ama, aynı tarzda sizin de 
kanunları vatandaşa seyyanen, sıfatları ne olur
sa olsun, seyyanen tatbik etmediğinizi görürsek, 
kanuni salâhiyetlerinizi suiistimal eder ve bun
ları vatandaşın nef'ine yapmadığınızı tesbit eder
sek, objektif ölçülerle, gayet tabiî ki, kanunların 
bize verdiği yetkiyi kullanmaktan geri kalmıya-
cağız, diye arz etmiştim. (Bravo sesleri) Arka
daşlarım, gayet sarahatle, mesuliyetimizi müd
rik olarak beyan etmek istiyoruz ki, vatandaşın 
hizmetinde, kanunların emrinde yalnız vicdan ve 
kanun korkusundan başka ve yalnız halk sevgi
sinden başka ş :arı bulunmıyan vatanperver Türk 
memuru, iktidarımız zamanında sureti katityede 
endişeli olmamalıdır. Bunu şu millet kürsüsün
den, bu mukaddes kürsüden beyan etmeyi vazife 
saymaktayım; ve teyidederim, tescil ederim bir 
kere daha.... 

Aziz arkadaşlarım burada şunu ifade etmek 
istiyorum; nakiller konusundaki tasarruflarımızı 
biz sureti katiyede, geçmişte siz şöyle yaptınız; 
binaenaleyh, onun karşılığı olarak biz de böyle 
bir misilleme yapıyoruz ve bunu yapmakla hak
lıyız, gibi bir espri içinde yapmadık. Gayet açık
lıkla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir 
vesile ile beyan ettiğim üzere, bir seçim yapıl-
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mıştır; seçimden evvel Adalet Partisi bir seçim 
beyannamesini Millete arz etmiştir. Millet buna 
rey vermiştir. Bir Hükümet programiyle Hükü
met Meclis huzuruna çıkmıştır, itimat almıştır. 

Hükümet programiyle; Millete, hizmetler ta
ahhüdünde ve vadinde bulunmuştur. Hizmetle
rin daha iyi ifası bakımından tasarruflarda bu
lunmak, kanunun bize verdiği yetkiyi kullanmak 
zannederim ki, hakkımızdır. Sizlerden istirham 
ediyorum, bu değişiklikleri partizanca bir dü
şünce içinde kıymetlendirmeyin, tatbikatımıza 
bakın, icraatımıza bakın; tatbikat ve icraatımız
da partizanca bir davranış, tarafsız olmıyan ida
re anlyışı, tatbikatı ve fiiliyatı görülürse o zaman 
Büyük Meclise çıkarlar, rahatlıkla tenkid eder
ler. Müesseselerimiz vardır, murakabeye tabi tu
tulur ve biz de hesap veririz arkadaşlar. Bu Öl
çüler içinde nakilleri değerlendirmenizi istirham 
ediyorum ve bu konunun bu kürsüde daha fazla 
uzatılmaması iktiza ettiği noktai nazarındayım. 

Kaymakamların nakli meselesi, kıymetli se
natörler, tamamen tüzük ahkâmına uygundur. 
11 Kasımda güven oyu almışızdır; tüzüğe göre 
ondan evvel nakillerin yapılması iktiza ederdi; 
fakat, biz geldiğimiz zamana kadar yapılmamış-

ı tır. Ama, bizden sonra ikinci sınıfta bulunup, bi
rinci sınıfa hak kazanan bir kaymakam müddeti 
dolduğu için yerinde dahi durmamış, terk etmiş
tir. Bu vaziyette biz tüzüğün hükmünü yerine 
getirdik. Hakikaten bu kış ayma raslamıştır. 
Ama, hiçbir kaymakam arkadaş, vali arkadaş ye-

| rine gidememek gibi bir durumda kalmamakta
dır. Çok şükür Türkiye'nin birçok kazalarına, 
birçok sayıda kazasına ve bütün vilâyetlerine 
muvasala imkânı mevcuttur ve onların da orada 
kendi mânevi huzurlarını temin edecek mesken
leri de mevcuttur. Bu itibarla bu mesele de ta
mamen tüzük ahkâmına göre yapılmıştır. Burada 
gayrikanuni ve gayrinizami bir davranış mev-
zuubahis değildir, arkadaşlarım. 

Kıymetli senatörler, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, tenkid ve temennilerin anahatları ve esas
ları üzerinde şimdi aşırı cereyanlarla mücadele, 
ve aşırı cereyanlar konusunda arzı cevabetmek 
istiyorum. 

Sayın Suphi Karaman arkadaşımıza şunu ka
tiyetle beyan etmek istiyorum ki, Anayasada 
teminat altına alınmış bulunan temel hak ve hür
riyetleri korumak, demokratik nizamı ve Devlet. 
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nizamını müesses nizamı himaye etmek Devletin 
vazifesidir. Bunları yıkmaya matuf, bunları tağ
yire matuf, bunların karşısında bulunan bütün 
hareketler, kanunların bize verdiği yetkiler kul
lanılmak suretiyle Devletin bütün gücüyle kar
şılanacaktır. Bu ölçüler içerisinde, - gayet açık 
söylüyorum - hiçbir kimseye kanunsuz muamele 
yapılmamıştır. Yaptığımız bütün muameleler, 
soruşturmalar ve aramalar adliye kararı iledir. 
İnsanî muamele yapılmıştır, gayriinsanî muame
le yapılmamıştır. Bunu kesinlikle beyan ediyo
rum. Kanun dışı hiçbir arama, hiçbir telefon 
dinlenmemiştir; arkadaşlar burada beyan ettiler, 
lütfen bize yardımcı olsunlar. Kimden şüphe edi
yorlarsa, ne şüpheleri varsa bildirsinler, kendi
leri ile birlikte bunları yapanlar hakkında kanu
ni en zecri tedbirleri almakta geri kalmıyaca-
ğım. Ama arkadaşlar, şunu beyan etmek iste
rim ki, Hükümeti böyle evhamlar içerisinde yıp
ratmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Şüphelere 
ve evhama girmeye hakkımız yoktur, müşahhas 
misallerini, vakıaları Meclis kürsüsüne getirmek 
suretiyle burada ortaya koyarız. Mesulleri var
sa; ben mesuLscm ben, veya kimse yapanlara 
karşı kanuni hükümler tatbik olunur. Ama yi
ne kendilerine şunu arz ve ifade etmek istiyo
rum; Kızılay vitrinlerini seyretsinler, Lenin'in, 
Marx'm kitapları ile doludur. Elbette ki, kanun
lar neyi emrederse onu yaparız. Aşırı cereyanla
ra ve aşırı neşriyata karşı, sağdan, soldan irti
cai mahiyette ve komünizm mahiyetinde, ki biz, 
bunları Hükümet programında da gayet sara
hatle belirttik ve efkârı umumiyeye de arz ettik, 
dedik ki, aşırı cereyanlarla mücadele edeceğiz. 
Türkiye için, Türk Milleti için bugün son dere
ce tehlikeli olan komünizm faaliyetleri hakkında 
da kanunlar tatbik edilecektir, dedik. Binaena
leyh, bu espri içerisinde diğer arkadaşlarımla 
beraber söylemek mecburiyetini duyduğum Em
niyet Genel Müdürü, tamamen vazife ve mesuli
yet hudutları içerisinde beyanda bulunmuştur. 

141 ve 142 nci maddeler meselesi; aşırı ce
reyanlarla mücadele kâfi vuzuhta olmadığı için 
ve bir içtihat da mevcudolmadığı için savcılar 
bu ölçüler içerisinde hareket etmişlerdir tarzın
daki beyanatı doğru değildir. Bir hususi soh
bette, gazetecilerin de bulunduğu bir sohbette 
bu konuşma cereyan etmiştir. Bunun böyle de
ğerlendirilmesini ve vazifeşinas arkadaşlarımızın 

vazifeleri içerisinde bulunduklarını, gayrikaıra-
ni tek bir harekette bulunmadıklarını tekrar tek
rar beyan etmek isterim. Ama arkadaşlar tek
rar ediyorum, aşırı cereyanlarla, Devletin temel 
nizamlarını kökünden yıkmaya matuf cereyan
larla mücadele etmek, kanunların bize verdiği 
imkânlar içerisinde mücadele etmek vazifemiz
dir. Vazifemizi yapmazsak o zaman ne siz bizi 
affedersiniz, ne de Büyük Türk Milleti bizi af
feder. Bu anlayış içerisinde vazifemize devam 
etmekteyiz. 

Zannediyorum ki, böylece birçok arkadaşla
rımın, Sayın Sadık Artukmaç, Sayın Inceoğlu, 
Sayın Suphi Karaman, Sayın Mehmet Hazer ar
kadaşlarımın suallerini cevaplandırmış bulunu
yorum. 

Mehmet Ali Demir arkadaşım kaçakçılık 
mevzuu üzerinde-.durdular. Kaçakçılık meselesi 
bugün Türkiye'de ehemmiyetle üzerinde durul
maya değer bir mevzudur. Kaçakçılığı polisiye 
tedbirlerle önlemek, mayın tarlaları dökmek su
retiyle mayınlarla önlem ok mümkün değildir. 
Mesele, iktisadi tedbirleri ihtiva eder. Bunun 
çok acı misallerini kendileri de verdi, ben de 
biliyorum. Meselâ; kahve meselesi; hakikaten 
kahve bugün bilhassa Cenup hudut!anımızda 
Gaziantep'te 17,50 liraya ve Konya'da ise 
20-25 liraya satılmaktadır. Kahve fiyatları 
bizde yüksek olduğu için gümrüklerde bu yüz
den zarar etmekteyiz. Bunun tedbirleri üze
rinde durulmaktadır. Bir başka konuda bir mi
sal daha arz edeyim. Meselâ, Van'da koyun mesele
si. Vatandaş bu bakımdan haklıdır. Van'da Kars'
ta Ağrı'da bulunan koyun yetiştiricileri malını 
satmak için Erzurum Kombinasına gelmektedir. 
Erzurum Kombinasında randıman düşüklüğü se
bebi ile malları alınmamaktadır; beş liraya mal 
ettiği koyunu iki liraya satmak mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Elbetteki aç olan insan bir
çok gayriahlâki hareket ve yollara kaçmakta 
kendisini haklı buluyor. Devlet olarak bizim va
zifemiz, bunları göz önüne alarak bilerek Önle
yici tedbirler almaktır. Bu itibarla hudut şe
hirlerinde serbest piyasalar, pazarlar açılması 
hususunda çalışmalarımız vardır. Yakında Yük
sek Meclislere bu husustaki çalışmalarımız arz 
edilecektir. 

Oyun salonları meselesi; aynı ölçüler içeri
sinde ele alınacaktır. Yalnız meseleyi palyatif 
ve cezaî ölçüler içerisinde önlemek mümkün 
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değildir. Ben kendileri kadar Bütçe Komis
yonunda da arz ettim; gerekli kanunî tedbir
ler almamaktır. Bugün Şûrayı Devletin bir biri
ni nakzeden iki kararı mevcuttur. Tevhidi İç
tihat kararı için müracaat ettik. Yine kanun 
kendileri tarafından gelmiştir. Vekâlet olarak 
benimsediğimizi de arz ettik. Ama, bu tedbir
ler kâfi değildir. Gençlerin bu tarzdaki hare
ketlerini önlemek için köklü tedbirler almak 
lâzımdır. Spor salonları, kütüphaneler, yurtlar 
ve diğer benzeri yerlerde aslî tedbirlerin alın
ması lâzımdır. Elbette ki, bunlar da Hükümetin, 
Devletin vazifeleri cümlesi içerisindedir. Bu 
anlayışla yine çok yakında bu istikâmetteki 
çalışmalarımız Yüksek Meclislere arz edilecek
tir. Akif Eyidoğan Beyefendinin - tecrübeli ve 
gönülden katılıyoruz. Bahis buyurdukları neş
riyatı takibedeceğiz. Hemen bu vesile ile arz 
edeyim ki, bu istikamette, Bakanlığımız Tet
kik kurulunda çalışmalar vardır. Eski Türk va
lilerinin biyografileri ve anektodları ile Osman
lı devri idaresi ve idare sistemi ile Grap mem
leketlerindeki ve yabancı memleketlerdeki idare 
sisteanlcıi hakkında etütler yaptırmaktayız ve 
ve bunları kitaplar haline getirmek suretiyle 
genç arkadaşlarımızın tetebbuuna arz edeceğiz. 

Cavit Tevfik Okyayuz arkadaşımızın görüş
lerine bütün kalbimizi e katılıyoruz. Keza Hay
dar Tunçkanat Beyin yapıcı tenkidleri ve gö
rüşleri bizim de virgülüne kadar tamamen be
nimsediğimiz hususlardır. Rejimin selâmeti, de
mokratik nizamın idamesi cihetteki herşeyden 
evvel müessese olarak Parlâmentonun vazifesi
dir. Ve Parlâmento üzerine lâf söyletmemek, 
gölge düşürtmemek bizim vazifemizdir. Türk 
Milletinin temsilcileri olarak bunun üzerinde 
hassasiyetle durmamız gerektir. Senatonun bu
günkü havasından mülhem olarak Hükümet 
bu meşru nizam içerisinde hareket etmiye ka
rarlıdır ve Parlâmento hâkimiyeti neye vabeste 
ise; o istikâmette her türlü davranışta bu
lunacaktır, gereken mücadeleyi de yapacaktır. 
Bu hususu da arz etmek isterim. 

Aziz Senatörler zannediyorum ki, umumi 
hatlariyle ve pek fazla detaylara girmeden mâ
ruzâtımı, Bakanlığımın politikasını ve hizmet 
telâkkisi hakkındaki görüşlerimizi arz etmeye 
gayret ettim. Tenkidlerinize ve temennilerinize 
teşeıkkür ederim. Her zaman irşatlarınıza muh-
tacolduğumuzu saygılarımla arz ederim. | 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var 
efendim. 

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

Saym Bakana iki sualim var. 1 ncisi Birinci 
sınıfa geçen kaymakam ikinci sınıf vazife ye
rini müddetini doldurduğu için terk etmiştir, 
buyurdular. 

Benim bildiğime göre değerli mcslekdaşla-
rım gayri nizamı harekette bulunamazlar. Böy
le vazifelerini terk etmiş kimseler var m i l Var
sa haklarında ne muamele yapılmıştır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Gayri kanuni bir terk hâdisesi yok
tur. Rapor almıştır, izin almıştır ve o tarzda 
ayrılmıştır. Gayet tabiî kanunsuz olarak vazife
sinden ayrılanlar hakkında disiplin kararını al
makta asla tereddüt etmeyiz. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — ikinci r i 
cam, Sayın Bakan buyurdular, hizmetlerin da
ha iyi görülebilmesi için nakiller yaptık. Hiz
metler, malûmları olduğu üzere devamlılık arz 
eder. Her kim olursa olsun, uhdesindeki vazi
feyi devredineeye kadar vazifesine devam ede
ceğine göre,- Saym Bakanın ifadelerini şu ger-, 
çek karşısında dediklerini ne şekilde mânalan-
dırnıak gerekir; bunun ifadesini rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Artukmaç. ben gayet sarih beyan
da bulundum. Bizim görüşümüz budur, bu espiri 
içerisinde, bu hizmet anlayışı içerisinde nakille-. 
i'i yaptığımızı arz ettim. Yine buna verilecek 
cevabım bu kadar benim. Bunu başka şekle, baş
ka mecraya dökmemenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Alihoeagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Efen

dim, Bakan bizim bir konuşmamızı tamamiyle 
cevaplandırmadı. Suphi Karaman Bey şu hu
suslar üzerinde durdular. Siyasal Bilgiler Fa
kültesi üzerinde baskı yapılmaktadır. İki talebe 
döğiilmüştür. Bir kızın saçları çekilmiştir. Ken
disine işkence yapılmıştır. Bu hususların daha 
sarih olarak Bakan tarafından cevaplandırılma
sı ve Sentör arkadaşların... 

İÇİŞLERİ 13AKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Sarih olarak cevaplandırdım. Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde suç işlemiydi hiçbir kimse 
sorguya tabi tutulmamıştır. Hiçbir kimseye bas
kı yapılmamıştır. Hiçbir kimse d o gülmemiştir. 
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Ama, kanunen suç olan bir mevzu hakkında 
bir ihbar varsa kanunî aramalar yapılmıştır, 
Mahkeme karariyle. Gayrikanuni, gayriinsani 
bir muamele yapılmamıştır, dedim. Gayet açık 
olarak beyan ettim ve yine açıkça beyan ediyo
rum. Ve mesele adliyeye de intikal etmiştir. 

OSMAN ALİHOCAGIL (Erzurum) — Ta
lebelerin saçları kesilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) •— Yoktur, dedim. Ve mevzu, bu hu
susta suçlu mahiyette olanlarla birlikte adliye
ye intikal etmiştir. Haikikat adliyede tecelli ede
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, buyurunuz efen
dim. 

HAZIM DAĞLI-(Çankırı) — Bir zaruret do-
layısiyle meydana gelen dolmuş meselesi Türki
ye'de iktisadi hayatı yıkmaktadır. Dolmuşların 
Türk iktisadi hayatında yaptığı tahribat se
nede 400 milyon liradır. Hem trafik bakımın
dan, hem iktisadi bakımdan memlekete yapılan 
bu zararı önlemek için bir tedbir düşünülüyor 
mu? 

İŞİÇLERÎ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Aziz arkadaşlarım, trafik mevzuun
da hakikaten bâzı temenniler oldu, bu hususta 
konuşmalarımı uzatmamak için maruzatta bu
lunmadım. Yalnız şurası bir gerçektir ki, tra
fik problemi Türkiye için hiç de iç açıcı bir 
vaziyette bulunmamaktadır. Son beş yıl içerisin
de trafik kaza adedi % 50 nisbetinde bir artış 
göstererek 9 978 den 15 bine yükselmiş, ölü mik
tarı 1 680 den, 2 250 e, maddi zararları da 240 
milyondan yarım milyara ya'kın bir miktara çık
mış durumdadır. Bunun için hazırlıklarımız var
dır, kanun ve mevzuat olarak... Ve ayrıca bu 
yıl 1966 yılında Ordu ile işbirliği yapmak sure
tiyle trafik kazalarının yüzde 4 nün vukubuldu-
ğu Ankara - istanbul, Ankara - İskenderun tra
fik şebekesi üzerinde yeni tedbirler alacağız. 
Ümidederim ki, faydalı olacaktır. 

Dolmuş kanunu üzerinde etütlerimiz vardır. 
Bu hvısusda kendilerine yazılı olarak mufassal 
cevap arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rifat Etker. 
RİFAT ETKER (Antalya) - - Tâyin edilen 

valilerin... 
BAŞKAN — Duyulmuyor Beyefendi biraz 

yüksek sesle konuşsanız veyahut öne teşrif 
buyursanız. 

RİFAT ETKER (Devamla) — Sayın Bakan, 
valilerin otorite sahibi, müstakillen ve salahi
yetli olarak, merkeze bağlı olmıyaraık müstakil
len inisiyatif ile iş gören kimselerden olmasını 
arzu ettiler. Bu, şayanı memnuniyettir. Fakat 
bu hususu tam olarak beyan etmediler. Bugün 
elimizde mevcut İl İdaresi Kanunu vardır. Bu 
kanunu neden ta/tbik etmezler'? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Arz ettim. 5442 sayılı Kanuna göre, 
valilerin salâhiyetlerini kısıtlıyan hükümlerinin 
kaldırılması hakkında çalışmalarımız vardır. 
Yakımda Yüksek Meclislere arz edilecektir, di
ye beyanda bulundum. Aynı istikamette 5442 
Sayılı Kanunun tatbikatında görülen noksanlık
ların giderilmesi hususunda çalışmalarımız var
dır. Mevzuat hazırlıklarına başlanmıştır. Bun
ları da Meclislere getireceğim, diye arz etmiş
tim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Bakanın benim konuşmam üzerine yaptıkları 
açıklamayı ben şahsan bundan sonraki icraatın
da da kendisinden emin okluğum iyi niyetinin 
bir delili olarak icraatının bir mesnedi sayıyo
rum ve kendisini bu yoldaki icraatında daima 
destekliyeceğ'imi ifade etmek isterim. («Bravo» 
sesleri). 

Efendim, şimdi Bakandan ufak bir sorum 
vardır. Biz, Türk toplum hayatındaki fikir ha
reketlerimin Anayasa çerçevesi içinde bulundu
rulmasına şiddetle taraftarız. Sayın Bakan Kı-
zılaydaki kitapçı vitrinlerimde serbestçe teşhir 
edilen birtakım kitaplardan bahsettiler. Şim
di soruyorum, Kızılay vitrinlerinde serbestçe 
bulunan kitaplar vitrinde bulunduğu müddet
çe hiçbir takibata mâruz değilken aynı kitap
lar bir öğrencinin elinde bulunursa ne olacak
tır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bunlara Adliye kararını verecektir, 
takdir bana ait değildir. Çünkü mevzuat tahdi-
dedilmıiştir. Muzır neşriyat hangisidir, değildir, 
diye. Benimki sevkdir; ben, sevk muamele
mi yapmışımdır. 

Kanuni müddet içinde ihbar olmuştur, sevk 
muamelemi yapmışımdır gerisi Adliyeye aittir 
Sayın Karaman. 
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SUPHÎ KARAMAN (Tabiî üye) — Böyle bir 
durum karşısında vitrinlerde serbest olan bir 
yayın polisi de ilgilendirmez mi? Zira onun da 
yasak olması lâzımdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla )— O taifedir Adliyeye... Adliyeye intikal 
etmiştir. Rica ediyorum, eğer gayri kanunî bir 
davranışımız varsa bu konuda lütfen Yüksek Se
natoyu tenvir buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Son tâyin 

edilen valilerden vazifesine başlamıyanlar var 
mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Valilerin hepsi vazifeye başlamışlar
dır. Yalnız raporlu olan binkaç arkadaşım var
dır. Onun haricinde hepsi vazifeye başlamışlar
dır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Ben te

menniler üzerinde cevap verilmemesini temenni
ler üzerinde durulmıyacağı mânasında anla
madım. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Affedersiniz, anlıyamadım. 

BAŞKAN — Lütfen bir daha tekrar eder mi
siniz ? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Ben mer
kez valileri ve sivil savunma mevzuu hakkın
da iki temennide bulunmuştum. Merkez valile
ri ve sivil savunma hakkındaki temennilerim 
üzerinde durulacak mıdır? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKÂN (De
vamla) — Gayet tabiî durulacaktır. Sayın Ağır
naslı, memnuniyetle. Müşahedelerinizi bizzat 
müşahede etmişimdir. Son sel felâketi dolayısiyle 
ciddiyetle durulacaktır. Bu itibarla arzu bu
yurursanız yazılı olarak da beyan edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Divan Üyesi Sayın 
Ahmet Naci Ari'nin bana yazılı olarak tevcih et
tiği soruları var. Yurdumuzda «Barış Gönüllüle
ri» adı altında faaliyet gösteren Amerikalılar 
var mıdır?. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKÂN (De
vamla) — Kendilerine bu hususta şimdi rakam 
verecek durumda değilim. Yalnız Barış Gönül
lüleri vardır, tetkik ederim, nerelerde, ne mik
tar varsa ise yazılı olarak kendilerine takdim 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, buna müteferrî bâzı 
sualler var. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKÂN (De
vamla) — O takdirde, müsaade buyururlarsa tet
kik eder, kendilerine takdim ederim. 

BAŞKAN — Bunları takdim ediyorum efen
dim, buyurun Sayın Bakan. Sorular cevaplan
dırılmıştır, son söz Sayın Eyidoğan'mdır. Buyu
run efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKÂN (De
vamla) — Hürmetlerimi arz ederim, efendim. 
(Alkışlar). 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aziz ve muhterem arkadaşlarım, Sayın 
İçişleri Bakanının açık yürekle vermiş oldukları 
izahata teşekkür ederim. Bundan evvelki mâru
zâtımda iki nokta vardı. Onları da dikkate ala
caklarını umarım. Birisi, bucak mevzuudur; ikin
cisi de, trafik bakımından arabaların, otomobil
lerin ikametgâha raptı mevzuudur. Şimdi gele
lim C. H. P. si Grupu adına yapacağım mâruzâ
tıma. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşuyorsunuz, 
son sözdür. Son söz milletvekilinindir, 10 daki
ka ile de mukayyetsiniz. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Evet, 10 
dakika ile mukayyedolarak konuşacağım. 

Bizde idareler ötenden beri dertlidir, arkadaş
larım. Ama, millet daha da dertlidir. E... Mille
tin derdine kim bakacak? Vatandaşa en yakın ve 
onunla kucak kucağa olan idare bakacak, öyle ise 
onu dertten kurtarmak lâzımdır. Onu dertten 
kurtaracak sistem nedir? Anayasamızın tâyin et
miş olduğu hukuk devleti sistemidir. Allah gani 
gani rahmet eylesin, Hasan Fehmi Paşa mer-: 
hum idareyi şöyle tarif ederdi: «Emzice-i nas ile-
yani halkın mizaçları ile - mizaç - devleti mecz 
etmek sanatıdır» derlerdi. Şimdi ne oldu? İk
tidar bir elden diğer bir ele geçti diye mizacı dev
let mi değişti? Devletin mizacı malûm ola ki, ar
tık bugün bizde Anayasa tarihine girer; bu hu
kuk devletidir; bu sosyal devlettir; bu refah dev
letidir; bu işlerini, yatırımlarını plânla idare 
eden geliştiren devlettir. Şimdi Plân faaliyet
lerinde de idarenin unsuru aslisi idarecidir. Bu 
kadar gayret gösteriyoruz, Orta Doğu Âmme İda
resi Enstitüsünde arkadaşlarımızı türlü seminer
lerle yetiştiriyoruz, hazırlıyoruz; ondan sonra, 
ordan, oraya oradan oraya... Bu, Tanzimat Dev
rinde Nedim Paşa'nın icat ettiği bir şeydir; 15 
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gün ara ile idarecileri değiştirir. Valileri, muta
sarrıfı oradan oraya sallar. Bendenizin de şah
san başımdan Cumhuriyet devrinde geçti. 6 vilâ
yet değiştirdim; 3 tanesinde C. H. P. sinin seha-
vetiyle değiştim; ama, benim de o vilâyette C. H. 
P. si teşkilâtına; yani, ilçe başkanlarına, il baş
kanlarına yapmadığım kalmadı. Onların yaptık
larına karşı mücadele ettim. Cumhuriyet Halk 
Partisinin Genel Sekreteri rahmetli Saffet Arı
t an ile 7 sene dargın kaldık, kardeşim... Kapı 
beraber komşumuz şurada, Ankara'da înkilâp 
sokağında. Yedi sene adamla dargın kaldık. Ben 
Kars Valisi oldum; o Maarif Vekili oldu; geldi, 
Vilâyetime kabul ettim, teftiş verdim, ondan son
ra adamcağızın gözüne girdim ve barıştık. Yalnız 
şu var ki, hangi vilâyetten kaldırılacak idi isem 
mutlak ikinci bir vazifeye Hükümetin muayyen 
bir maksadiyle tâyin edildim. Tayinimden en 
aşağı 3 - 5 ay evvel de haberdar edildim. «Kal
dıracağız seni ve filân yere alacağız» hazır ol 
dediler. Böyle kalktım. Yalnız dördüncüsünde bir 
tanesi de eh.. O zamanın mebus arkadaşlarımın 
tesiri ile kalktık. Bunlar oldu. Bunları sineye 
çektik arkadaşlar. Onun için bunun tatlısını acı
sını en iyi bilen bir arkadaşınız olarak salâhiyet
le arz ederim, ifade ederim. 

Şimdi bu yapılan tâyinlere gelince; yeniden 
artık oraya girmiyeceğiz; fakat bundan sonra 
muhterem arkadaşlardan ricam odur ki, bir kere 
mademki bir plân tatbik ediyoruz; bu plânı tat
bik edeceğimiz zemini iyice bilelim, tanıyalım ve 
tartalım; o zeminin o günlerdeki işini. 

İkincisi; oraya göndereceğimiz arkadaşı da 
iyice tartalım. Bunun da oraya oraya intibak 
edip edemiyeceğini de bir suretle kestirelim. Çün
kü bir arkadaş bir vilâyette çok muvaffak olur, 
çok sevimli olabilir; fakat gittiği ikinci bir vilâ
yette de sevimsiz dahi olabilir. 

Bendeniz Sayın Faruk Sükan'ı iki cihetten 
tenkid ederim. Birisi, isabetsiz bâzı tâyin işleri 
olmuştur. İkincisi; işte, mizacı Devlet değişti. 
Yani, biz yeni bir millî irade ile geldik; artık 
bizim noktai nazarımız başka. Bizim görüşü
müze ve gözümüze uygun adam tâyin etmek. 
Ne oluyoruz yahu, ne yapar bu adamlar? İstan
bul Valisi, Ankara Valisi ne yapar efendim? 
Yani, ötekilerin giderayak yaptıklarını tashih 
ediyoruz, diye yapsaydı; kabul, amenna başım
la beraber. Fakat, üç - dört sene evvelinden tâ

yin edilmiş, işine ısınmış, plânın ritmlerine gi
riyor. Ne değiştirirsiniz adamı? Kardeşim ya
hu, olmaz yahu... Bu, var. Yok değil. Niçin?... 
Biz geldik, diye var. Biz geldik diye olmıyaeak 
İktidar el değiştirdi diye olmıyaeak. Hukuk 
Devleti nizamlı yürüyecek. İsabetli tâyinleri; 
yok mu? Var, müteşekkirim. Tâyin ettikleri
nin bir çoğu benim refaketimde çalınıış olan 
kaymakamlar, maiyet memurlarıdır. Seneler
den beri mağdurdurlar. Kenardaydılar zaval
lılar. Biz geldik, 1 nci Koalisyonda yedi ayda 
ben, o çocuğun mağduriyetini izale edemedim, 
efendim. Muvaffak oldu, Allah razı olsun. 
Bir müdahale, o da var, buna da memnunum. 

Şimdi dikkat edilecek şey nedir? Tâyin 
ederken dikkat etsin ki, gelen gideni artık arat
masın. Rahmetli Ali Rana Tarhan'm zamanın
da Gümrük - Tekel Bakanlığı böyle idi. Biz, 
vilâyetlerden bir bakanlığın dış manzarasını 
gnyet iyi görürüz. Ali Rana Tarhan - Allah 
rahmet eylesin - hani böyle bir renksiz, rayihasız, 
lezzetsiz bir adam gibi görünürdü; fakat, yap
tığı tâyinlerde daima gelen gidenden daha iyi 
vazife görmüştür, selefini aratmamıştır. 

Nihayet arkadaşlar, demokrasinin gelişimi ve 
yerleşmesi bakımından çok önemli olan bir nok
ta ; iyi örnekleri çoğaltıp, iyi örnekler verip, 
kötü örnekleri önlemeye dikkat etmektir. 
E... benden evvelkiler de şöyle yaptıydı. Nasıl 
yaptıydı efendim? Attı mı bir müdürü umumi
yi; evet, yerine tâyin etti diğerini... Evet, Şû
rayı Devlet karar verdi. Ne kararı verdi? Ted
biri ihtiyati kararını verdi. Cart diye yırttı 
attı kararı, hedefi yerinde buldu. Kabili in
faz değildir.. Niçin? Efendim, icra tamamdır. 
Aman efendim ; etmeyin, eylemeyin, yapmayın. 
E... biz bunu nerede gördük?.. Fethi Çelikbaş'tn. 
Gördük canım, Oelikbaş'm verdiği fena örnek 
mi? Rica ederim C. H. P. Grupu adına konu
şuyorum ve arkadaşımdır. Böyle örneklere git-
miyelim. Yolsuzu yollu hareket edenden öğre
neceğiz elbette. Yolsuz hareket edenden de yolu 
bulmanın çaresine bakmalıyız. 

Şimdi iki noktayı daha arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır, Sayın 
Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Osmanlı 
İmparatorluğu Sultan Azizeden sonra zaten in
hitat yolunda idi. Daha evvel başlamıştı ama. 
durduran sistematik tedbirlerde vardı. Fakat, 
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Sultan Aziz'den sonra ve Sultan Abdülhamit 
zamanında, 32 sene İmparatorluğu tutabilmesi, 
36 vilâyetin içinde 6 - 7 -tane valiye borçludur. 
Hasan Fehmi Paşa merhum Selanik Vilâyetini 
36 sene tutmuştur, Paşa Mezo merhum Trab-
lusgarb vilâyetini tek başına 27 sene tutmuş
tur. Onun için, dikkat buyurunuz, memleket 
vahdetini tutacağız, bu işin bugünü var, ya
rını var, Kıbrıs üzerine ağır münakaşalarımız 
var; ona karşı bize dermeyan edilmiş türlü, 
türlü argümanlar var. (Siz daha iyi bilirsiniz, 
sesleri) Estağfurullah, estağfurullah... 

Şimdi onun için valilik müessesesine büyük 
kıymet vermekle beraber şahısları üzerinde de 
kadirşinas olmak lâzımdır. Kırmayın arkadaş
lar, kırmayın onları.. 

İkincisi de umum müdürler bahsi. 120 bu 
kadar umum müdürümüz varmış, muhtelif ve

kâletlerde. Şimdi ben Dahiliye Vekiline, Dahiliye 
Vekili sıfatiyle değil, Hükümetinin bir rüknü 
olarak arz ediyorum; 120 küsur umum müdür
den; meselâ, Su İşleri, meselâ PTT., DD, DH, 
Karayolları umum müdürleri gibi iki düzine 
umum müdürü eğer hakkiyle yerini bulmuş 
adam olarak seçerseniz; yahut, yerini bulmuş
lara ilişmez de iyi muhafaza ederseniz, Türkiye 
Cumhuriyeti Coğrafi mevki itibariyle Orta - Do
ğuda Kanuni Sultan Süleyman'ın eski Osman
lı Has-ı memaliki ölçüsündeki bir sahada merci 
olup, söz sahibi olur, uğrak olur, gözünün içi
ne bakılır, emperatifi dinlenir, tavsiyeleri din
lenir. Bu bize, kültürel ve ekonomik bakım
lardan büyük mevki kazandırır der olalım id
diasında değiliz. Siyasi lider, beynelmilel sa
hada bir lider Nâsırvari... Böyle bir iddiada de
ğiliz. Fakat, dikkatli olursak, Devlet Demiryol
ları, Devlet Havayolları ve Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlerine ve bunun gibi en aşağı iki 
düzüne umum müdürüne dikkat edersek, iliş
mezsek veyahutta daha iyisini ve değerlisini 
tâyin edersek bunları iyi işletmeye koyarsak 
ve etrafa iyi örnek verecek bir hale getirirsek 
nâmımız, şanımız yükselir arkadaşlar. Devle
tin itibarı yükselir. Onun için böyle şeylere, 
mizacı Devlet değişti, nazariyle bakarak tasar
rufa gitmekten veyahut öyle gidiliyor zehabı 
vermekten sakınmanızı bilhassa rica ederim. 

Tekrar 1966 bütçemizin idare meslekine, ida
reci arkadaşlarımıza bu yıl da feyizli, semereli 

mesaileri ifa etmeye vesile vermesini temenni 
eder hepinizi saygılarımla selâmlarım efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — İçişleri bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 2.000 Personel giderleri1 115 604 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönıethn giderleri 10 127 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 539 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 25 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri' 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a — Emniyet Genel 3Iüdürlüğü Bütçesi: 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerini okutuj^orum : 

(A/ l ) Ca'ri1 harcamalar 

12.000 Personel giderleri 203 768 673 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 30 750 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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14.000 Hizmet giderleri 560 002 
BAŞKAN —• Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kimim giderleri 4 560 358 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 864 857 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınım harcamaları1 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt al'ım-
laıı ve onarrmlan 21 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Sermaye teşkili' ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b — Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 182 300 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 140 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1182 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 151 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 081 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımlan 19 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 4 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jaı> 
darma Genel Komutanlığı bütçeleri kabul edil
miştir. Kendileri ve millet için hayırlı olmasına 
Cumhuriyet Senatosu adma dileriz. 

H. — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Çalışma Bakanlığı büt
çesi üzerinde söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum. 

Grupları adına; C. H. P. Grupu adına Sayın 
Rıza Isıtan, A. P. Grupu ad'na Sayın Tarık Rem
zi Baltan. Şahısları adına söz alan senatörler : 

Sayın Kınaytürk, Sayın Demir, Sayın Inci-
•oğlu, Sayın Ağırnaslı, Sayın Çetin Sayın Demir-
dağ. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde ilk söz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Rı
za Isıtan'indir. Buyurunuz Sayın Isıtan. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

C. H. P. Grupu adına Çalışma Bakanlığı büt
çesi üzerindeki düşüncelerimizi arza başlamadan 
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önce Yüce Heyetinize şahsım ve Grupum adına 
'hürmetle selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Anayasamızın 40 ncı maddesi, herkesin dile

diği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sa
hih olduğunu, 

41 nci maddesi iktisadi ve sosyal hayatın; 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenleneceğini, 

42 nci maddesi çalışmanın herkesin hem hakkı 
ve hem de ödevi olduğunu, Devletin çalışanların 
insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlı
lık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanların korunmasını ve çalış
manın desteklenmesini ve işsizliği önleyici ted
birlerin alınması, 

43 ncü maddesi herkesin yaşına, gücüne ve 
cinsiyetine uygun işlerde çalıştırılması, 

44 ncü maddesi çalışanların dinlenme hak
kına sahibolduğunu, 

45 nci maddesi çalışanların yaptıkları işe uy
gun, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlamalarına elverişli, adaletli bir ücret 
düzeninin sağlanmasını, 

46 ncı maddesi çalışanların ve çalıştıranla
rın kimseden izin almaksızın sendikalar kurabil
melerini ve sendikalardan ayrılabilmeleri, 

47 nci maddesi işçilerin toplu sözleşme ve 
grev haklan olduğunu, 

48 nci maddesi herkesin sosyal güvenlik hak
kına sahibolduğunu, bu maksatla Devletin sos
yal sigortalar kurma veya kurdurma ödevini 
taşıdığını, 

49 ncu maddesi de Devletin herkese beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşıyaibilmesini ve tıbibi ba
kım görmesini sağlamakla yükmlü olduğunu, 
Devletin yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık 
şartlarına uygun sıhhi mesken sahibi olmaları 
için gerekli tedbirleri almasını öngörmektedir. 

Anayasamızın bu hükümlerinden de anlaşıla
cağı üzere çalışma hayatı cemiyetin huzur ve güven
liğini tesis ve idamesinde en mühim unsuru teşkil 
eder ve bu hükümler Çalışma Bakanlığından 
•beklenen hizmetlerin ehemmiyet derecesini gös
terir. 

Bakanlık bu mühim görevlerini halen üç ana-
teşkilât vasitasiyle yürütmektedir. 
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Bu teşkilâtın 'birincisi asıl Bakanlık teşkilâtı olup 
iş hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama se
viyelerinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıran
lar arasındaki münasebetlerin memleket yararı
na ahenkleştirilmesi gibi memleketin iktisadi ve 
sosyal hayatına yön veren konuları yürütür. 

İkincisi Sosyal Sigortalar Kurumu olup Ana
yasamızın güvenlik hakları diye vasıflandırdığı 
iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, hastalık, 
daimî maluliyet ölüm ve ihtiyarlık sigortalariy-
le çalışanların sağlık şartlarına uygun konut ih
tiyaçlarını sağlamağa çalışmaktadır. 

Üçüncüsü ise, İş ve İşçi Bulma Kurumu olup yine 
Anayasanın herkes için hem bir hak ve hem de 
bir ödev saydığı çalışma imkânlarını hazırla
maya çalışır. 

Biz de düşüncelerimizi bu esas teşkilât üze
rinde teksif edeceğiz. Önce Çalışma Bakanlığı 
teşkilât ve faaliyetlerini ele alacağız. 

Bakanlık Teşkilâtı : 
Bakanlık Teşkilât Kanunu yirmi sene önce 

o günün şartlarına göre hazırlanmıştır. O tarih
ten bu yana sosyal hizmetler hızla ilerlemiştir. 
Fakat Teşkilât Kanunu ve Bakanlığın kadrosu 
hâlâ ogünkü durumu muhafaza etmektedir. Bu 
yüzden Bakanlık teşkilâtı kendisinden beklenen 
hizmetleri ifa edememekte, iş hayatının teftiş ve 
murakabesi aksamakta, İş Kanununun birçok 
âmir hükümleri yerine getirilememekte, işçi hak
ları takip görmemekte, işçi sağlığı ve iş güven
liği tehlikeden kurtarılamanıaktadır. 

Bu mahzuru gören TII ncü İnönü Hükümeti 
bugünün şartlarına uygun yeni bir Bakanlık Teş
kilât kanunu tasarısı hazırlamış, fakat Meclise 
vermek üzere iken görevden ayrılmıştır. O tarih
ten bu yana bir seneye yakın zaman geçmiş ol
masına rağmen bu kanunun Meclise sevk edil
memiş olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Filha
kika son çıkan Personel Kanunu ile Bakanlığın 
kadro noksanlarını tamamlamak mümkün ola
bilecektir. Fakat yeni Anayasamızla hududu 
çok genişlemiş olan sosyal hizmetleri sadece kad
ro genişlemesi yoliyle çözmenin mümkün olamı-
yacağma kaaniiz. Bu sebeple teşkilât, kanunu 
tasarısını biran önce Meclise sevk etmenin zaru
retini inanıyoruz. 

Diğer taraftan, yine İnönü Hükümetleri za
manında masrafları Sosyal Sigortalar Kurumun-

I dan karşılanmak üzere, doktor, kimyager, mü-
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hendis gibi fen ehli uzmanlardan mürekkep iş 
güvenliği müfettişlikleri ihdas olunmuştur. İş 
yerleri bunlara sık sık teftiş ettirilecek, iş-kaza
larına sebebolacak veya işçi sağlığına zarar ve
recek durum ve olayların önceden giderilmesine 
çalışılacak idi. 

Fakat kanuni ve malî imkâna rağmen bu ka
nundan lâyik olduğu şekilde faydalanılmadığını 
son bir sene içinde Çeltek, Zonguldak ve İstan
bul'da vukubulan ve birçok işçilerimizin haya
tına mal olan iş kazalarının tekerrür etmesinden 
anlamaktayız. Bu kanunun verdiği imkânlar 
tam kullanılsa ve iş yerleri zamanında teftiş ve 
murakabe edilmiş olsa idi büyük ihmal ve kayıt
sızlıkların doğurduğu bu kazaların hiç olmazsa 
bir kısmının önlenebil meşinin mümkün olduğu 
inancını taşıyoruz. Son İstanbul kazası münase
betiyle Sayın Bakan verdiği demeçte kazanın 
mesulünün mevzuat kifayetsizliği olduğunu ifa
de etmişlerdir. Bu demeçlerinde kısmen haklı 
olduklarını kabul etmekle beraber kifayetsiz bul
dukları mevzuatın ıslahı için yeni bir tasarıyı 
Meclise sevk etmemiş olmalarını da üzüntü ile 
karşılıyoruz. Kaldı ki ; işçilerin sağlığını koru
ma ve iş emniyeti Nizamnamesinde bu gibi teh
likelerin bertaraf edilmesi için gerekli hükümler 
mevcuttur. Yeni mevzuat çıkıncaya kadar bu 
nizamname hükümlerinin arz ettiğimiz iş güven
liği müfettişlerince tam tatbik olunması halinde 
iş kazalarının büyük mikyasta azalacağına ve 
işçi sağlığına zararlı birçok hususların gideril
miş olacağına inanıyoruz. 

Bakanlık şimdiye kadar, tarım işçileriyle hiç 
meşgul olmamış veya olamamıştır. Adcdl'eri 
milyonları bulan, sanayi işçisinden çok daha yok
sul ve tamamen teşkilâtsız olan bu işçileri hima
ye edecek bir mevzuata âcil ihtiyaç görmekte
yiz. Tasarısının hazırlandığını memnuniyetle öğ
rendiğimiz tarım iş kanununun biran önce 
Meclise şevkini memleket gerçeklerine ve Ana
yasanın, çalışanları himayesinde tutan hüküm
lerine uygun mütalâa etmekteyiz. 

Bundan başka, İnönü Hükümetleri zamanın
da hazırlanıp Meclise sevk edilmiş bulunan, fa
kat Meclislerden çıkmadığı için kadük olmuş bu
lunan «Tarım alanındaki iş ve işçi bulma aracı
larına dair kanun tasarısı» nm biran önce çıka
rılmasını gerekli bulmaktayız. • • - • 

1936 tarihli, 3008 sayılı İş Kanunu bugünün 
ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bunu nazara 
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I alan İnönü Hükümetleri yeni iş kanunu tasarısı
nı günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden 
hazırlamış Yüksek Meclise sunmuştur. Bu tasarı 
halen Millet Meclisinden çıkmış ve Senatoda tet
kik edilmektedir. Bunun da biran önce kanu-
niyet kesbederek Türk iş hayatına yeni bir dü
zen getirmesini temenni, ediyoruz. Bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde taşıdığı birçok yeni hüküm
ler yanında cezasını çekmiş mahkûmlar ile sakat
lara da iş bulma imkânını getirmektedir ki, bu 
da ayrıca memnuniyeti muciptir. 

Yine İnönü Hükümetleri zamanında hazır
lanıp Meclise sevk edilmiş ve halen Senatoda in
celenmekte bulunan deniz iş kanunu tasarısı 
da 1954 tarihli Deniz İş Kanununun yerini ala
cak, birçok yenilikleri ile deniz işçilerimizin hak
larını günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
sağlamış olacaktır. Ancak, bu tasarı 100 gros 
tondan daha fazla olan gemileri ve onların işçi
lerini istihdaf etmektedir. Bu miktar tondan 
daha aşağı tonajda bulunan gemilerde çalışan 
işçiler bundan istifade edemiyeceklerdir. Sena
to görüşmelerinde 100 gros tonilâto ölçüsünün 
50 ye indirilmesi suretiyle daha çok deniz işçisi
nin bu kanundan yararlanmasının temini yerin
de olacaktır, kanısındayız. 

Yine İnönü Hükümetleri zamanında hazırla
nıp Meclise verilmiş fakat Meclislerden çıkmadı
ğı için kadük olmuş diğer bir tasarı da «Sosyal 
Sigortalara ve Emekli Sandığına bağlı olarak 
geçmiş olan hizmetlerin birleştirilmesine dair 
228 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı'» dır. Bu tasarı her iki ku
ruma bağlı iş yerlerinde geçen hizmetlerin bir
leştirilmesi için 228 sayılı Kanundan muayyen 
müddet içinde faydalanamamış kimselere bu 
hizmetleri birlcştircbilmek için yeniden bir se
nelik müracaat müddeti tanımaktadır. Bu tasa
rının kaııunlaşmasiyle de haklarını zamanında. 
kullanamamış olan birçok vatandaşlar, geçmiş 
hizmetlerini değerlendirme imkânına kavuşacak
lardır, Bunun da yeniden Meclise şevkini Ba
kanlıktan rica etmekteyiz. 

İşçi ücretleri .-
Ücret, işçinin yarattığı veya ürettiği değer

deki hissesini almasıdır. Bunun işçinin yaptığı 
işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesi sağlamalarına elverişli ve adaletli 
bir ölçüye dayanmasını Anayasamız emretmek' 
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tedir. Bunun en müsait çözüm yolu ise toplu söz
leşmelerdir. Bu usulde işçi temsilcileriyle işve
reni er veya sendikaları karşı karşıya gelir ser
best iradeleriyle iş şartlarını ve ücreti tesbit 
ederler. Burada Devletin vazifesi karşılıklı ira
delerin Anayasanın tâyin ettiği şartlara uygun 
bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Nitekim 
bunun uygulandığı iş kollarında ücretler kısmen 
artmış çalışanlar nispî de olsa ilk anlarda bir 
ferahlığa ulaşmışlardır. Ancak işçilerimizin ta
mamı henüz teşkilâtlanmamış olduğu cihetle bir
çokları toplu sözleşme akitlerini tamamlıyama-
ınıştır. Bunu tamamlayıncaya kadar Devlet, 
Anayasanın tâyin ettiği ölçülere uygun bir üc
ret seviyesini hazırlamak zorunluğundadır. Bu
nun için de asgari ücret mekanizmasını işlet
mek, çalışanların insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşama seviyesine ulaşmalarını bu yoldan 
sağlamakla yükümlüdür. 

Ücret ile hayat pahalılığı arasındaki sıkı il
gi ise herkesin malûmudur. Son iki sene içinde 
toplu sözleşmelerle işçinin eline geçmesi gereken 
% 15 kadar1 bir ücret artışı son bir sene içinde 
hayat pahalılığında müşahede olunan artışlarla 
işçinin elinden tamamen çıkmış, işçinin günlük 
hayatında ferahlatıcı tesirini zayi etmiştir. Ha
yat pahahllığı bu ölçüde artmakta devam eder
se önümüzdeki yıllarda işçi ya yeniden ücretini 
artırma zaruretini duyacak, yahut da toplu söz
leşmeden evvelki durumunu da arıyacaktır. Bu 
durum karşısında Sayın Başbakanın hayat pa
halılığı bir sıhhat alâmetidir, ve Sayın Ticaret 
Bakanının da hayat pahalılığı faydalıdır, şeklin
de gazetelere akseden beyanlarına Sayın Çalış
ma Bakanının da iştirak edip etmediğini öğren
mek istemekteyiz. 

Bu bahsi bitirmeden önce binbir mahrumi
yetle her türlü tehlikeye mâruz olarak yeral
tında madenlerde çalışan işçilerimizin bugün
kü ücretlerin'm; katlandıkları mahrumiyet ve 
fedakârlıkla kabili telif bulunmadığını, ifade 
eder bunların ücretlerinin artırılması için as
gari ücret ölçülerinin yükseltilmesini, adaletli 
ücret politikasının bir icabı sayarız. 

Grev : 
Anayasamız, işçilerin, işverenlerle müanase-

betlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını koru
mak veya düzenlemek amaciyle yapılacak 
görevleri bir hak olarak tesbit etmiştir. Bu se

beple grev bir ihtilâf vasıtası değil, sadece 
işçinin iktisadi ve sosyal durumunu korumak 
veya düzeltmek içn başvuracağı uzlaşma ara
sıdır. Nitekim Türk işçisi grev hakkını elde 
attiği günden beri bunu kötüye kullanmamış, 
tarihinden ve Vatan sevgisinden aldığı ilham 
ile grevi Anayasanın öngördüğü şartlara uy
gun bir şekilde kullanmasını bilmiştir. İşçile
rimizin ve sendikacılarımızın bu olgun ve mem-
leketc;ever durumlarını takdirde anmayı bir 
borç biliriz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu : 

Mevcut kanun tüzükten ziyade yönetmeliğe 
itibar ettiğinden, Kurum muameleleri her za
man kolaylıkla değişebilen yönetmeliklere göre 
yürütülmekte, bunlarda baştaki idarecilerin 
takdirine göre sık sık değiştirilmektedir. Bu 
hal muamelelerdeki istikrarı bozmakta, her hangi 
muayyen bir konuda bir sene önceki mua
mele ile bir sene sonraki işlem çok defa farklı 
olabilmektedir. Bu sebeple yeni teşkilât kanu
nunun prensip meselelerine taallûk eden işleri 
tüzüklere bırakması, yönetmeliklerin, ikinci 
derecede kalan işlerin yürütülmesine hasredil
mesi istikrar temini bakımından faydalı olur 
kanısındayız? 

Varlığı 3,5 milyarı, senelik tahsilat - tedıyat 
muvazenesi ise' 1,5 milyar lirayı aşkın bulu
nan Sosyal Sigortalar Kurumu 1946 yılında 
İşçi Sigortaları Kurumu olarak kurulmuştur. O 
tarihten itibaren memleketin sosyal hayatına 
tesirli, büyük hizmetler ifa etmiştir. Asıl kuru-
Hış gayesi iş kazaları, meslek hastalıkları, ama
lık. hartalık, maluliyet ve ölüm sigortalarını yürüt
mek o1 an bu Kurum yeni Anayasamızda daha mü
him bir hüviyet kazanmış, sosyal sigortalar un
vanı ile sosyal güvenliğin temel unsuru olmuş
tur. Ancak, Kurumun 20 sene öncesinin şart
larına ve ihtivaçlarma göre hazırlanmış olan 
Te".k'lât Krmunu bugünün gereklerini karşılı-
vamamaktadır. Bu kadar büyük malî imkân
lara malik olan bu Kurumun, bugün bir ibra 
ve denetleme organı dahi mevcut değildir. 
Yeni teşkilât kanununun biran önce hazırla
narak Kuruma, günün şartlarına uygun bir hü
viyet verilmeline ve Genel Kurulun yetkileri
nin artırlımasmı, Genel Kurula Kurum me
murlarının temsilcilerinin de alınmasını fay
dalı mütalâa ederiz. 
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Yeni Sosyal Sigortalar Kanunu 1 . 3 . 1965 
tarihinden itibaren yürürlüktedir. Bu kanun 
bir işçi çalıştıran yerlerdeki işçilere ve sigor
talı işçilerin eş ve çocuklarına da sigortadan 
faydalanma imkânı vermektedir. Fakat, tatbi
kat süratli yürümemektedir. 1965 yılı içinde 
bu imkânlardan ancak Eskişehir ve Ankara 
gölgelerindeki işçiler faydalanabilmişlerdir. Bu 
sene de, kanun yeniden bâzı bölgelere tatbik 
edilecek 1967 yılı sonunda kanunun bir işçi 
çalıştıran işyerlerindeki bütün işçilere tatbiki 
sağlanmış olacak fakat eş ve çocukların fayda
lanması işi ancak 1968 yılı sonunda bitirilmiş 
olacaktır. Bu tatbik seyrinin tatmin edici olma
dığına inanıyoruz. 

Bir defa plâna göre Türkiye'nin her ye
rinde bu kanunun bir işçiye tatbikinin ve hem 
de eş ve çocuklara teşmilinim 1967 yılı için
de bitirilmesi gerekmektedir. 1968 yılma sira
yeti plân hedeflerine aykırıdır. 

İkinci olarak da, dış memleketlerdeki işçile
rimizin, çalıştıkları memleket hesabına, si
gorta hakkından faydalanabilmesi aynı hak
kın Türkiye'deki işçilere tatbik olunması şar
tına bağlanmıştır. Yani, İstanbul'dan sevk 
olunan ve dış memlekette meselâ Almanya'da 
çalışan işçinin eş ve çocuklarının sigortalı
lık hakkından faydalanılması, istanbul'da ça
lışan Türk işçilerinin bu haktan faydalanması 
halinde mümkündür. Aksi halde Almanya'daki 
işçisinin İstanbul'daki ailesi de bu haktan fayda-
l",namıvâcaktrr. Bu sebeple Sosval Sigortalar 
Kanununun biran önce bütün memlekette tatbik 
oVmması, sosyal zaruret olduğu kadar, ekono
mik faydayı da muciptir. Hükümetin bunu 
nazara alarak hem bir isçiye teşmil ve hem 
de çalışanların eş ve çocuklarına teşmil işini 
çabuklaştırmasını gerekli bulmaktayız. 

Anayasamız, yalınız işçilerin değil, herkesin 
soyal güvenlik hakkına sahiboldıığunu bildirir. 
Bu sebeple sosyal sigortaların yalnız İş Kanu
nuna tabi olanları değil, bütün çalışanları 
kapsamı içine alması gerekir. Esasen işçi si
gortalan unvanını taşıyan Kurumun adınım, 
Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştiril
mesi de bu maksatladır. Bu sebeple, İş Kanu
nuna tabi olmıyan, kendi namına çalışan, 
emaf, sanatkâr, serbest meslek erbabının da 
sosyal güvenlik haklarından faydalanabilme

leri için hazırlanması gereken kanun tasarısı
nın biran önee ikmali ile Yüksek Meclise sevk 
edilmesini Anayasanın âmir hükmü sayıyo
ruz. 

İşçi meskenleri: 
Sosyal Sigortalar Kurumu, işçilerin sağlık 

şartlarına uygun konut (ihtiyaçlarını karşıla
malarına yardım etmeyi ikendisine bir görev 
olarak kabul etmiştir. Şimdiye kadar bu işe 
597 milyon küsur lira ikrazda bulunmuş, 22 bin 
küsur işçi meslkeni inşasına yardım etmiştir. Bu 
husustaki faaliyetini şükranla karşılamakla be
raber, bunun tahakkuku için kullanılan metot
ta hiçbir istikrar bulunmadığını ifade etmek is
teriz. Bir zamanlar doğrudan doğruya mesken 
yapıp işçiye temlıiık usulünü denemiş, evleri pa
halıya malettiği için işçiler tarafından rağbet 
görmemiş, bunlardan bir kısmı kurumun elinde 
kalmıştır. İzmir'de Buca'da yapılan evler buna 
bir misaldir. Daha sonra Emlâk Bankası aracı
lığı ile kooperatiflere ikrazda bulunmuş, fakat 
kooperatiflerin kötü idaresi yüzünden hem ev
ler işçinin ödiyemiyeceği nisbette maliyetlere 
ulaşmış ve hem de Kurumun büyük fedakâr
lıklarına rağmen bunlardan bir kısmı hâlâ ta
mamlanamamıştır. Meselâ Ankara'daki Sigorta
lı İşçiler Yapı Kooperatifinde görüldüğü gibi, 
şimdi ise işçiler tarafından kurulan kooperatif
ler vasıtasiyle yapılan inşaat Kurumun sıkı 
murakabesine tabi tutulmaktadır. Fakat bu
nun da ileride bâzı mahzurlarının çıkması muh
temeldir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu işçi konutları me
selesini bugüne kadar sağlam bir düzene otur
tamamış, ikraz ettiği 600 milyon liraya muka
bil tahsilatı ancak 20 milyon lira civarında 
kalmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu, işçi ko
nutları meselesini ciddî surette tetkik ettirme
li, maliyeti ucuz, sıhhi, dayanıklı mesken inşa
sının ne yolda sağlanacağını bulup ona göre 
yeni bir teşkilât kurmalı, bu işi o teşkilât va
sıtasiyle yürütmeii veyahut kendisi bir finans
man müessesesi olarak kalıp bu iş için Devletçe 
kurulacak bir müesseseye işçi konutları için 
ikrazda bulunmakla yetinmelidir. 

Bu hususta söylenecek diğer bir mütalâa da 
işçi konutları konusunda maliyeti yüksek, bü
yük lüks konutlardan kaçınıp maliyeti ucuz, 
sıhhi ve dayanıklı konutların inşasına öncelik 
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verilmesidir. Esasen plân da İmim öngöraııek-
teddr. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu: 
1946 yılında 4837 sayılı Kanunla kurulmuş 

olan bu kurumun faaliyetleri, yeni Anayasamı
zın çalışmayı herkes için bir hak ve ödev ta
nıyan prensipleri karşısında büsbütün ehemmi
yet kazanmıştır. 

Buna rağmen bu Kurumun Teşkilât Kanu
nu 20 sene önce o günün şartlarına göre hazır
lanmış olup bugünün ihtiyaçlarına cevap vere
memektedir. 

Bunun biran önce ele alınmasını ve yeni 
Anayasam izin öngördüğü sosyal adalet, güven
lik prensipleri içinde yeni görev ve yetkilerle 
teçhiz olunmasını zaruri bulmaktayız. 

Bu Kurumun tek malî kaynağı genel büt
çeden gördüğü yardıma inhisar etmektedir. 
Özel idarelerden ve belediyelerden geçen sene
ye kadar görmekte olduğu yardım geçen sene 
çıkarılan bir kanunla kesilmiştir. Bütçede bu 
sene bu Kuruma verilen paranın 3 milyon li
ra artırılmış olması mahallî idarelerden kesi
len meblâğı karşılamak içindir. Fakat, bugünkü 
bütçenin de kâfi bulunmadığı muhakkaktır. 

işsizlik Sigortası: 
Sosyal adalet ve sosyal güvenlik ancak ça

lışmak isteyip de iş bulamıyan işçiye iş bul
mak, bu mümkün olmadığı takdirde iş bulun
caya kadar onun geçimini sağlamakla mümkün 
olur. Bu yapılmadığı takdirde işsizlerin sefale
ti, cemiyeti huzursuzluğa sevk eder. Bu sebep
ledir ki, daha 1936 yılında çıkarılan İş Kanu
nu bir işsizlik sigortası ihdasını öngörmüş, ye
ni Anayasamız da ruh ve maksadı itibariyle 
bunu gerekli kılmıştır. İşsizlik sigortası kanu
nu tasarısının daha fazla geci'ktirilmiyerek bi
ran önce hazırlanıp Yüksek Meclise sunulması
nı temenni ediyoruz. 

Dışarıdaki işçiler: 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun bugüne ka

dar ifa ettiği hizmetlerin başında memleket
te iş bulamıyan ve âtıl durumda olan işgücün
den bir kısmına dışarıda iş sağlamak suretiyle 
bu vatandaşlara kazanç sağlamış olması ve di
ğer taraftan da bunların bilgi ve görgülerinin 
artmasına, hizmet etmiş olmasıdır. Şimdiye ka
dar Kurumun aracılığı ile dışarıda 158 bin kü
sur işçiye iş bulunmuştur. Halen de 630 bin 
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kadar işçimiz dışarıya gitmek için sıra bekle
mektedir. Dışarıya işçi şevkinde son günlerde 
bir azalma olduğu duyulmaktadır. Halbuki 
memleketimizde her sene 200 bin kadar insan 
yeniden iş sahasına atılmaktadır. Memleketin 
bugünkü ekonomik iş hacımı bunlardan ancak 
100 blin kadarına çalışma imkânı sağlıyabil-
moktedir. Binaenaleyh her sene 100 bin kişiye 
yakın âtıl bir işgücü rezervi hâsıl olmaktadır. 
Bunlara bir taraftan memleket dâhilinde yeni 
yatırımlarla iş sahası yaratırken diğer taraftan, 
bir kısmını da dışarıya aktarmakta ve memle
ket ekonomisinin bunlara iş temini imkânı sağ
lamasına kadar, oralarda bilgi ve tecrübeleri
nin artmasına imkân hazırlanımasımn faydalı 
dduğuna kaaniiz. Ancak Kurumun ve Bakan
lığın teşkilâtı müsaidolmadığmdan dışarıya 
gönderilen 200 bine yakın işçinin yabancı mem
leketlerdeki durumu ile ilgilenilememektedir. 
Bu işçiler gittikleri memleketlerin lisanını bil
mediklerinden intibakta güçlük çekmekte, bir 
kısmı da bu yüzden kendilerini yeise kaptır
maktadır. Çalışma Bakanlığı ve Kurum*, ya
bancı memleketlerdeki işçilerimizin bulunduk
ları yerlere intibakında rehberlik edecek ve on
ları orada koruyacak bir dış teşkilâta kavuştu
rulmalıdır. Dış memleketlerdeki işçilerimizin 
alışkın oldukları Türk mallarını bulundukları 
yerlerde pazarlamak, bunlara sık sık millî ti
yatrolarımızı, yerli filimlcrimizıi götürüp işçi
lerimizi memleket hasretinden uzaklaştırmak, 
münevver din adamları ve işçilerin çocuklarına 
Türkçe öğretecek öğretmenler temin etmek Ba
kanlığın esaslı vazifelerinden sayılmalıdır. Bun
lara memleket içinden radyo yayınları yapıl
malı veya Alman radyolariyle anlaşarak Tür
kiye'den silk sık haberler verilmeli ve alışkın 
oldukları Türk folkloru dinletiilmelidjir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun birçok nok
sanlarına rağmen dışarıya işçi gönderme husu
sundaki çalışmalarını takdirle karşılamakla 
beraber, memleket içindeki iş bulma gayretle
rini o kadar memnuniyet verici bulamamakta
yız. Yukarıda da ifade edildiği üzere bir taraf
tan mevzuatın kifayetsizliği, diğer taraftan ma
lî imkânlarının azlığı Kurumun, memleket için
de arzu edilen verimi vermesine mâni olmakta
dır. 

Nitekim Kurumun, bugün bile her ilde teşki
lâtı yoktur. Üstelik de iş yerlerinin, ihtiyacı bu-
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lunduğu işçiyi bu kurum vasıtasiyle alıma mec
buriyeti de kanunla müeyyidelend'irilımtemi^tir. 
Bu boşluğu doldurtmak için 19 . 2 . 1962 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır. Bu karara 
göre Devlet İktisadi Teşekkülleri, özel idareler 
ve belediyeler ile kanunla kurulu kurumlar ve 
sermayesinin yansımdan çoğu resmî sektöre ait 
ortaklıklar ihtiyacı olan işçileri bu Kuram va
sıtasiyle temin etme mecburiyeti konmuştur. 
İnönü hükümetleri zamanında bu karara dik
katle riayet olunmuştur. Bu suretle İş ve İşçi 
Bulma Kurumu iş istlyen vatandaşları sıraya 
koyarak sırası gelenleri işe yerleştirene imkâ
nına kavuşıturabilmiş, iş istliyen vatandaşlar da 
bir gün kendilerine de sıra geleceğini düşüne-
reik sıralarını beklemeye alışmışlardı. Halbuki 
İnönü Hükümeti iş başından ayrıldıktan sonra 
bu .karara riayetten uzaklaşılmış, birçok iş yer
lerine parti gayretleriyle bu Kuruma hiç uğra
tılmadan işçiler alınmışlardır. Zonguldak Ma
den ve Rize Çay fabrikaları müesseseleri bunun 
tipik misalleridir. Bu yüzden vatandaşta Kuru
ma ve Devlete olan itlim at sarsılmış, adamı olan 
veya iktidar partisine mcmsubolanların imtiyaz 
gördüğü, sıra beklemeden işe alındığı kanaatle
ri yayılmıştır. Bunun toplumumuz için bir hu
zursuzluk kaynağı olduğu Demokrat Parti ve 
vatan cephesi tecrübeleriyle denenmiş, sonunun 
hüsran okluğu görülmüştür. Bu şekilde insan 
kayırmalarının diğer bir mahzuru da bunların 
üretimi artırmakta bir faydası görülmemesi, üs
telik maliyeti artırarak yatırımların kısıkmasına 
sebebolmasıdır. Sözü geçen Bakanlar Kurulu 
Kararının tatbiki için Sayın Bakanın yardımcı 
olmasını bilhassa rica eder, aksi halin İş ve İş
çi Bulma Kurumuna memlekette duyulan iti
madın yenliden sarsılacağını ifade etmek iste
niz. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkındaki müta
lâalarımızı bitinmeden önce iş yerinde eğitim 
konusuna da temas etmek isteriz. Eğitim gören 
işçilerin verim kabiliyetli eğitim görmiyenlere 
nazaran çok fazladır. Eğitimin en müessir şekli 
ise iş başında pratik olarak gösterilen eğitim
dir. Bu sebeple Sayın EceVit'dn Bakanlığı sıra
sında bir «İş yerinde eğitim kanunu tasarısı» 
hazırlanmıştı, bunun da biran önce Meclise sevk. 
olunarak kanuniyet kesbettirilmesini faydalı 
bulmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi burada biti
rirken Çalışma Bakanlığı Bütçesıinin memleke
te ve millete hayırlı ve faydalı olmasını can
dan diler, C. H. P. Grupu adına hepinizi yü
rekten selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Tarık Renizi Baltanındır. Buyurun efen
dim . 

A. P. GRUPU ADİNA TARIK REMZİ BAL
TAN (Zonguldak) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, muhterem Bakan ve onun 
kıymetli erkânı; Adalet Partisi Senato Grupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. Bilhassa 
son yıllarda çalışma hayatının büyük gelişme
ler göstermesi, toplumun, basının, işçi teşek
küllerinin ve işverenlerin bu konudaki devamlı 
ilgileri, işgücü ile işveren arasında çalışma 
nizamını teminle görevli ve işçilerin mutluluğu 
için daima çalışmakla vazifeli Çalışma Bakan
lığının önemi bugün bir kat daha artmış bu
lu tim aktadır. 

Sosyal meselelerin ve sosyal güvenlik mües
seselerinin kuruluş ve çalışmalarının kısa va
deli olamıyacakları tabiîdir. Buna rağmen, son 
yıllarda asırların ihmaline uğramış milliyetçi 
aile ve toprağına bağlı asil işçilerimizin mut
luluğa kavuşmaları yolundaki bütün çalışmala
rı Adalet Partisi olarak derin bir dikkatle iz
lemekte ve gurur duymaktayız. Hangi parti ik
tidarda olursa olsun ve hangi Hükümet geti
rirse getirsin işçilerimizin refah ve saadetleri 
için gelen her teklifi memnunlukla karşılıyaca-
ğız ve müdafii olacağız. 

Esasen iktisadi kalkınmamızın, temel unsur
larından olan işçilerimize yeni iş sahaları aç
mak, bunlara verimli ve kazançlı iş imkânla
rını temin etmek, çalışma politikamızın da te
meli bulunmaktadır. 

İşçilerimizin artan millî gelirden hisselerini 
alabilmeleri için, millî ekonomide yıllık pro
düktivite artışı nisbetinde ücretlerini yükselte
cek bir millî gelir ve ücret politikasını takibet-
mek, artan millî refahtan işçi kütlesinin ha-
kottiği payı alabilmesi hususu, partimizin Hü
kümet programında en geniş mânasiyle ifadesi
ni bulmuştur. 

Hükümetin bu konudaki bütün gayretleri
ne en geniş mânada yardımcı olacağız. İşve
renlerimizin de işçilerimizin refahı hususunda 
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gösterdikleri samimî davranışlarını bilhassa 
toplu sözleşmelerle memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Biz Adalet Partisi olarak şuna ina
nıyoruz ki, işçilerimizin refah ve saadeti ancak 
hür sendikalarla mümkündür. Hür sendikalar 
ise; ancak, demokratik düzenle yürüyen mem
leketlerde mevcuttur. Bugün totaliter rejimle 
idare edilen hiçbir memlekette hür sendikalar, 
demin de ifade ettiğimiz gibi; ancak demokra
tik düzen içerisinde doğar ve kıymetlenir. De
mokratik düzenin müdafii olan ve bu düzenin 
devamı için büyük gayretler sarf eden A. P., 
dolayısiyle hür sendikacılığın ve Türk işçisi
nin her zaman yanıbaşındadır. 

1939 tarihli İş Kanunu, 1954 tarihli Deniz 
İş Kanunu, 1952 tarihli Basın mensupları hak-
'kındaki Kanun-, 1947 tarihli ve halen mülga 
olan Sendikalar Kanunu işçilerimizin sosyal 
hayatının geliştirilmesi için Devletin öncülük 
etmesi prensiplerinden doğan kanunlardır. 
Yani bugüne kadar teşebbüs hep Devletten gel
miştir. Halbuki bugün İşçi ve İşveren Sendi
kası ve buna mümasil federasyon ve konfede
rasyonlar çalışma halindedir. 

İşçilerimizin refah seviyesini daha da yük
seğe çıkarmak Devletin, özel teşebbüsün ve 
bizzat işçilerimizin gösterecekleri müşterek 
gayrete bağlıdır. 

Ücret politikası : 
Yeni Anayasamızın ışığı altında toplu söz

leşme rejimine girmedikten sonra Devletin, 
müdahale yollarına girmesine pek lüzum kal
mamıştır. 

Ücret, ve çalışma şartları işçi teşekkülleriyle 
işveren müesseseler arasında karşılıklı anlayış 
içerisinde çok zaman hal yolunu bulmaktadır. 

Yalnız Devletin sosyal gelişme ile ekonomik 
gelişme arasında bir muvazene tesis etmesi de 
vazifesi cümlesindendir. 

Sosyal gelişme ile e4tonomik gelişme paralel 
yürümelidir. İşçilerimizin ücretlerinin artışları
nın yanıbaşmda onların artış nisbetinde refaha 
kavuşabilmeleri için Devletin fiyat politikasını 
da tanzim etmesi ve bu hususta devamlı tedbir
ler alması vazifesindendir. Hükümetimizin bu 
mevzudaki çalışmalarını dikkatle izlemekteyiz. 

Bu bakımdan Çalışma Bakanlığının toplu söz
leşme ve grev mevzularında lüzumlu istatistik! 
bilgileri bir an evvel büyük bir daire halinde 
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toplaması istikbal için büyük faydalar sağlıya-
caktır. 

Ücret politikasının yürümesinde büyük bir 
yeri olan asgari ücretlerin tesbitinde Çalışma 
Bakanlığının büyük hizmetleri olduğuna ve ola
cağına inanıyoruz. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği : 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği için icabeden ted

birlerin tam olarak alınması ve uygulanması bil
hassa yeni açılmakta olan işyerlerinde, iş gü
venliği şartlarının' dikkatle tesbit ve takibi ve 
işveren ve işçilerin eğitimi Çalışma Bakanlığı
nın görevleri arasındadır. 

Çalışma mevzuatımız : 
Evvelki hükümetler zamanında hazırlanmış 

ve Dördüncü Koalisyon zamanında Millet Mec
lisinden geçilerek kadük olmaktan kurtarılmış 
yeni İş Kantınunun iş hayatımıza büyük hik
metler ifa edeceğini ümidetme'kteyiz. 

Halen Yüksek Senatomuzun Geçici Komisyo-
. ıranda görüşülmekte olan bu tasarının bir an 
evvel yürürlüğe girmesi hususunda Sayın Ça
lışma Bakanının' dikkat ve alâkalarını da tak
dirle izliyoruz. 

I İş Kanunumun ve Deniz İş Kanununun Yük
sek Senatomuzdan1 çıkması halinde çalışma ha
yatımızda yeni başarılara ulaşacağımıza inanı
yoruz. 

Hükümetimizin bu konudaki bütün gayret
lerine Adalet Partisi olarak daima yardımcı 
olacağız. Bu kanunun yürürlüğe girmesi halin
de fikir işçilerinin de muhtacoldukları güven
lik yerine gelecektir. Başka bir deyimle, fikren 
çalışan doktor, mühendis, muhasip ve emsali 
gibi fikir erbabı da İş Kanlııranaın kapsamına 
girmiş olacaktır. 

Ayrıca yeni İş Kanunu; sakat işçilerin, mah
kûmiyetini çekmiş bâzı kimselerin imkânlar nis
betinde ve nisbetler dâhilinde işyerlerinde, va1-
zife almalarına da imkân verecektir. 

İş Kanununda olduğu gibi Deniz İş Kanunu 
da deniz iş sahasında çalışma nizamını sağla
makta büyük faydalar sağliyacaktır. 

Tarım alanındaki çalışmalar : 
Sanayi sektöründe çalışan işçilerimizin sos

yal güvenliği teminat altına alınmış olmasına 
rağmen maalesef tarım sahasında çalışan işçile
rimizin sosyal güvenliği henüz bir nizam altına 
alınmış değildir. 

— 399 — 
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Ancak, Çalışma Bakanlığının, Tarım Bakan-
lığiyle ve yabancı bir eksperin ele iltihakı ile 
müştereken çalışmaları sonunda hazırlanmış 
olan, Tarım İş kanunu tasarısının bir an evvel 
Yüksek Parlâmentoya intikali hususunda, Sa
yın Çalışma Bakanının gereken gayretleri gös
tereceğine emin bulunmaktayız. 

işsizlik sigortası : 
Çalışma hayatında büyük bir boşluğu dol

duracak işsizlik Sigortası kanun tasarısının' il
gili teşekkül ve kurumların mütalâası alındık
tan sonra Yüksek Meclise sevk edileceğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tarım alanında iş ve işçi bulma aracıları 
hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisine sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Bilhassa tarım alanın
da büyük bir yer işgal edecek olan bu tasarının 
bir an evvel kanunlaşmasını beklemekteyiz. 

Muhterem senatörler : 
Çalışma Bakanlığına ve Sosyal Sigortalar 

Kurumuna düşen yeni ve büyük görevlerin ya
pılabilmesi için, Bakanlık Teşkilât Kanununun 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanunu
nun İn1 günkü icaplara göre tanzimi artık bir za
ruret haline gelmiştir. 

Birkaç yıldır, her bütçe tenkidimizde A. P. 
si olarak bu mevzu üzerinde önemle durmuş
tuk. Çalışma Bakanlığının kadro bakımından 
takviye edilmesi ve bilhassa dış kuruluşun âcil 
bir durum arz etmesi karşısında Bakanlıkça ha
zırlanmış ve Millet Meclisine sunulmak üzere 
Başbakanlığa gönderilmiş olan bu kanunun bir 
an evvel intikalini beklimi ekteyiz. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin hak 
ve menfaatlerinin korunması ve onların işve
renlerle olan münasebetlerinin tanziminde bü
yük rol oynayacak olan bu kanun tasarısı ka
nunlaştığı takdirde, dış ülkelerde çok muh-
tacolduğumuz çalışma at asetiklerinin geniş çalp
ta ihdasımdan da büyük çapta faydalar sağla1-
ua çaktır. 

Günden güne inkişaf etmekte olan sosyal ve 
ekonomik kalkınmamızın icaplarına uymak bu
günkü Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanu
nu ile mümkün olamıyacağı bir hakikattir. Mevcut 
teşkilât kanununun tadili hususundaki çalışma
ların da bir an evvel ikmalini arzulamaktayız. 

Bu suretle yeni tasarıda murakabe ve ibra 
konusunun da sarahate kavuşacağını ve kuru

mun! Yüksek Denetleme Kurumunun1 muraka
besine tabi kılınacağını öğrenmiş bulunuyoruz, 
ki bu memnuniyet vericidir. 

İşçi meskenleri dâvasına gelince : 
İşçilerimizin mesken sahibi olmaları husu

sunda, bugüne kadar ciddî tedbirlere ve yatı
rımlara girişilmiş olduğu kanaatinde değiliz. 
Yıllardan beri bu mevzuda hükümetlerin Par
lâmentoya ciddî teklifler ve hal çarel eriyle gel
medikleri bir vakıadır. Milyonları bulan işçile
rimize mukabil şimdiye kadar yapılmış olan işçi 
mesken adedi sadece 22 000 civarındadır. 

Sayın Çalışma Bakanımızdan ve teşkilâtın
dan bu mesele üzerinde hassasiyetle durmala
rını ve mesken dâvasının halli için i'cabeden ka
nun ve tekril'l'crm hazırlanması ve finansman
ların temini hususunda üstün gayretlerini esir
gememelerini hassaten beklemekteyiz. 

İşsizlikle mücadele : 
Türkiye'nin nüfus artışındaki hızla, ekono

mik kalkınma hızı arasındaki nisbet yeni istih
dam meselelerini ortaya koymuş bulunmakta
dır. Tam çalışma halinin gerçekleşebilmesi için 
işsizlikle mücadele başta gelen problemlerden
dir. 

Bunun için. istihdam yaratıcı, yeui projele
rin yapılması ve tatbiki yanıbaşında da iş gücü 
kesafetine dayanan teknolojinin de geliştirilme
si lâzımdır. Çalışma Bakanlığının görev sınır
ları içinde iş gücünün imkân dâhilinde olan en 
yüksek seviyeye ulaştırabilmesi için İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna yeni bir- hayatiyet getirilmesi 
ve bu kurumun yeni malî kaynaklarla teçhiz 
edilmesi lâzımdır. 

Sağlık yatırımları : 
Sağlık tesislerinin tek elde toplanması mev

zuu plânda derpiş edilmiş olmasına rağmen, bu 
mevzu ciddî tetkiklere konu teşkil etmektedir 
ve etmesi lâzımdır. Ve plânlamaca hastane stan
dartlarının ön'raporu da dikkate alınmıştır. Bu 
suretle yatırımlar daha iyi bir istikamette yürü
yecektir. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun muhtelif tarihlerde yaptırdığı hastanelerde
ki maliyetleri teshil, edersek hu maliyetlerin 
16 bin. liradan 80 bin liraya kadar - tek yatak 
üzerinden - değiştiğini görürüz. Ama, biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, tek tip proje esasına gö
re bu yatırımlar realize edildiği takdirde standart 

rakamlara ulaşacağız ve bu suretle Sağlık Ba-
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kanlığının inşa ettirdiği sağlık hastaneleriyle, 
sosyal sigortalar hastaneleri arasındaki büyük 
farklar kendli'ğinden ortadan kalkacaktır. Her 
ne kadar sosyal sigortalar hastanelerinin mali
yet fiyatlarını Sağlık Bakanlığının maliyet fi
yatlarından daha üstün ise de şunu da kabul 
etmek lâzımdır ki, sosyal sigortalar hastanele
rinin inşa masrafları, hastanelerin özellikleri ba
kımından1 ve kalitelerinin diğer hastanelere üs
tünlüğü bakımından bir farkı tabiî olarak gös
termektedir. 

Ancak, işçi teşekküllerimizin de bu tevhit 
aleyhinde bulunmal'armın haklı sebepleri mev
cuttur. Hükümetin bu mevzuda işçi teşekkülle
riyle karşılıklı bir fikir teatisi içerisinde bulun
ması ve işçilerimizin haldi fikirlerini de benim
seme yoluna girmesi hareketini memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz, işçinin ve işverenin prim
leriyim toplanan milyonlarca liranın kıymetlen
dirilmesi ancak, organizasyonun mükemmeliye-
tiyle mümkündür. Yatırımların rasyonel esas
lara göre olması için icabeden kuruluşların te
min edilmesi de kaçınılmaz bir zarurettir. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki, bilhassa bu 
son yıllarda Sosyal Sigortalar Kanununun uzun 
çalışmaları sonunda artık Sosyal Sigortalar Ku
rumu sağlık tesisleri, türlü, türlü projeler te
sirinden kurtulup tip projeler sistemine girmiş 
bulunmaktadır ki bu suretle yatırımlarımızın 
mahiyetleri de standart bir hale gelmiş olacak
tır. İşçi sağlığı. üzerinde büyük önemi olan yaş 
hadlerinin yeniden, gözden geçirilmesi ve bil
hassa yeraltında çalışan ve yüksek hararet kar
şısında iş gören işçilerimizin! yaş hadlerinin in
dirilmesi hususundaki kanun teklifini1 Adalet 
Partisi olarak memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bu mevzuda, yeraltında ve yüksek hararet 
karşıısnda çallşan işçilerimizin yaş hadlerinin 
indirilmedi mevzuunda, Millet Meclisi Komisyo
nunda birkaç gün evvel görüşülerek kabul edil
miş olan kanun tadilinin bir an evvel Millet 
Meclisinden Senatomuza intikali için Sayın Ve
kilimizin âzami müzaheretini beklemekteyiz. 

Bu suretle ağır iş şartları içerisinde çalış
makta olan işçilerimize en iyi hizmetlerimizden 
birini yapmış olacağız. Bu görüşün Hükümet 
tarafından da kabul ve desteklenmesi bizi ay
rıca memnun etmöktedir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz : 
Büyük bir kısmı Batı Almanya'da olmak 

üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile dış 
ülkelere giden işçi sayısı 158 708 i bulmuştur. 
Bu rakamlara sair suretle gitmiş olan 20 000 
işçiyi de ilâve edersek halen dış ülkelerde 
180 000 işçimizin çalıştığı anlaşılmaktadır. Ha
len 3 ü Batı Almanya'da birer tanesi ise Belçi
ka ve Holânda'da olmak üzere, 5 işçi ataşeliği
miz mevcuttur. Dışişleri ve Maliye bakanlıkla
rından alman ödünç kadrolarla görev yapan 
ataşelerimizin çoğaltılmasının bir zaruret oldu
ğu aşikârdır. 

Yukarda da arz ettiğimiz veçhile Bakanlık 
teşkilât kanun tasarısının kanunlaşması halinde 
yıllarca tenkidimi yapmış olduğumuz bu mev
zuun da halli temin edilmiş olacaktır. 

İşçilerimizin dış ülkelere gönderilmeden Ön
ce eğitime tabi tutulmaları1 hususunda Hüküme
timizin Federal Almanya ile olalı temaslarının 
neticelerini beklemekteyiz. Dış ülkelerde çalı
şan işçilerimizin yurdumuza gönderdikleri dö
vizler tahminleri aşan bir şekilde gerçekleşmiş 
ve 449 sayılı Kanunun uygulanmasından 
30 . 10 . 1965 tarihine kadar 62 000 000 dolar 
kadar döviz temin edilmiştir. 

Yine bu mevzuda olmak üzere; kooperatif 
kuran köylülere dış ülkelere gönderilmede ön
celik tanınması projesi iyi sonuçlar verecektir 
ve bu meyanda 12 kooperatif kurularak faali
yete geçmiş bulunmaktadır'. 

Bu suretle her kooperatif bir yıl sonunda 
500 000 - 1 000 000 liralık bir sermayeye sa
hih olaeaktır. 

Keza dış ülkelerde çalışan işçilerimizin ta
sar ruf lariyle anonim şirketlerinin kurulması 
veya bunlarla; ortak olunması çalışmalarını da 
memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin menfi rad
yo yayınlarından korunması, mahallî radyo ida
releri ile anlaşma yapılması, aydın din adamla
rının ve öğretmenlerinin gönderilmesi hususun
daki hazırlıkları da dikkatle izlemekteyiz. Hü
kümetimize ve Çalışma Bakanlığımıza bu gay
retlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Av
rupa'ya gönderdiğimiz işçilerimizin oradaki ça
lışma. sahaları yalnız para kazanma düşüncesi
ne bağlı olmamalıdır. Memleketimizin endüstri 
alanındaki kalkınmasını sağlıyaeak şekilde mü
tehassıs elemanların yurda döndükleri zaman 
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aynı iş sahalarında iş bulabilmelerine dikkat 
olunmalıdır. Bu mevzuu dış memleketlerle olan 
sözleşmelerde de yerini bulmalıdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, sözlerimizi bitirir
ken Adalet Partisi olarak bütün milletim refahı 
gibi, işçimizin refahının da ancak demokratik 
düzende olduğuna İnıamyoruz ve bunun için iş-
çi'l'eri'mizi demokratik düzenin müdafaü ve te
meli addetmekteyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk? Üzerinde. 

Sayın Demir? Üzerinde. Sayın İnccoğiu? Le
hinde. Sayın Ağırnaslı? Lehin. Saym Ertuğ? 
Yoklar. Saym Çetin? Yoklar. Sayını Demirdağ? 
Yoklar. Sayın Bozcalı? Üzerinde. Sayın özgü-
neş? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — İlen 
soru soracağım efendim. 

BAŞKAN — Saym Özgüneş soru soracak
lar. Buyurun Sayın İnceoğlu. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Saym Başkan, saym senatörler, 
Muhterem Bakan ve kıymetli Bakanlık erkânı'; 
şahsım adına bâzı temennilerde bulunmak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Grev, Lokavt, Toplu sözleşme ve Sendikalar 

kanunlarının gerçekten tahakkuk etmiş olma
sından dolayı teşekkür ve memnuniyetimi bil
dirmekle sözlerime başhyacağım. Bundan son
ra. Bakanlık Teşkilât Kanununun, Tarım İş 
Kanunu ile Deniz İş Kanununun, İşsizlik, Sos
yal Sigortalar kanunlarının bir an önce Yük
sek Meclise sevk edilmesini temenni etmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dış ülkele
re sevk edilen ve edilecek olan işçilerimizin me
selelerini ön plânda düşünmek mecburiyetinde
yiz. 

Asıl mesele, dışarıya giden işçilerimize dön
düklerinde onları -tatmin edecek iş sahalarının 
nasıl bulunacağıdır. Bunun için ne gibi ted
birler düşünülmektedir? Şüphesiz ki; bu, yalnız 
Çalışma Bakanlığının halledeceği bir mesele 
değildir; bir Hükümet işidir. Bu düşünce ile 
Köy İşleri Bakanlığı merkezde bir Köy Kal
kınma Kooperatifleri Bürosu teşkil etmiştir. 
Bu Bakanlığın henüz bir teşkilât kanunu olma
masına ve tam mânasiyle teşkilâtlanamamış ol- ı 

• masına rağmen köylerde kurulacak koopera
tiflerin. anasözleşmelerini bastırmış ve vilâyet
lerde teşkil edilen bürolara bunları göndermiş
tir. Halen köylüler süratle kooperatifler kur
maktadır] ar. 

Bakanlığın gayesi : Köylerinde kooperatif 
kurup da köyün kalkınmasında âmil olacak her 
hangi bir teşebbüsün projelerini hazırlayıp, dı
şarı gittikleri zaman ayda muayyen bir miktar 
para göndermeyi ve o teşebbüsü gerçekleştir
meyi taahhüdedenlerin dış memleketlere işçi 
olarak gönderilmesine öncelik vermektir. 

Bu itibarla kooperatif kuranlardan öncelik 
ile gönderilecekler için Köy İşleri Bakanlığın
ca kontenjan hususunda ne gibi bir anlaşma 
yapılmıştır? Bunun sarahatle ifade edilmesin
de fayda mülâhaza etmekteyim. 

İkinci husus kooperatif kurmadan harice 
gitmiş ve gidecek olan işçilerimizin tasarruf
larının bir fonda toplanarak, onların dönüşle
rinde kendilerinin ortak olacakları büyük fab
rikalar kurulma yoluna gidilmesini temenni et
mekteyim . 

Bununla ilgili olarak üçüncü husus; Avru-
pa'daki işçilerimizin mânevi ihtyiaçlarmı tat
min etmek ve yabancı din propagandalarına ve 
ceryanlarma kapılmalarını önlemek için iyi se
çilmiş münevver din adamları göndermekte 
acele edilmesi temennisidir. Çünkü, oraya gi
den işçiler arasında yarım yamalak imamlık ya
pan birisi ortaya çıkarak mukaddes dinimizin 
esaslarını iyi bilemediğinden ecnebilere karşı 
hacil duruma düşüldüğünü duymaktan müte
vellit bir üzüntü içindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, tarım işçilerimiz sos
yal güvenlikten mahrum olduklarından yeniden 
tedvin edilecek olan Sosyal Sigortalar Kanu
nundan tarım işçilerinin de faydalandırılması
nı temenni etmekteyim. 

Gizli işsizliği gidermek için bâzı alanlarda 
makinalardan ziyade insan gücünden istifade» 
etmek, zorunda olduğumuzu zannediyorum. 

İşçi ücretlerinin tesbitinde ileri memleketle
rin tatbik ettikleri modern usullerin kullanıl
ması lâzımgeldiğine ve bu meyanda işçiyi iyi 
çalışmaya teşvik etmek için işçilerin verimi ar
tırdıkları nispette bir prim almaları esası ka
bul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu temennilerin dı
şında geçen senelerde arz ettiğim birçok te-
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mennilerim de vardır. Onları da tekrar teyideder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Bütçenin memleket ve Millet için hayırlı 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, evvelâ aleyhin
de, sonra üzerinde, sonra yine aleyhinde. Son 
olarak aleyhinde olduğu için buyurun. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan; 
konuşmalar lehinde, aleyhinde, üzerinde cere
yan ettiğine göre bazan elde olmıyarak bunla
rın sınırları aşılır. Bfı " cümltler olur ki, lehin-
dedir; bâzı cümleler « inde veya üzerinde 
olabilir. Tamamiyle bâz. .enkdiler ve bâzı te
menniler do mevcuttur. Onun için ben önce 
şu hususu Sayın Hükümetin, Bakanlık erkânı
nın bilmesini isterim. Hakikaten Bakanlık 
bünyesinde mevcudolan - A dan Z ye kadar -
bütün umum müdürlükler, teşkilâttaki diğer 
zevat vazifesini bihakkın yapan ve üzerine eği
len kimselerdir. Fakat, durum taşraya intikâl 
edince, taşradan kötü kötü haberler ve kulağa 
iyi gelmiyen sesler de işitilmektedir. 

Bendeniz konuşmamı, daha ziyade, iki konu 
etrafında toplamak istiyorum. Bunlardan biri
si; taşrada bulunan iş ve işçi kurumları ve bir 
de oradan buraya intikal eden dış memleketle
re giden işçilerimizin durumu. 

Dış memleketlere gönderilen işçilerimizin 
bir - iki durumuna değinerek ilgililerin dikka
tini bu konuya çekmek için söz almış bulunu
yorum. 

Şu gerçeği kabullenmek lâzımdır ki, bugün. 
bizim gibi, yıllar geçtikçe nüfusu süratle artan. 
gün geçtikçe işsizlerin adedi süratle çoğalan bir 
memlekette bir kısım vatandaşların işçi olarak 
dış memleketlere gönderilmesi vatandaşların 
menfaatlerine olduğu kadar, dolayısiyle yurda 
giren döviz bakımından da memleket için bir 
kazanç sayılmaktadır. Fakat, işçilerin İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna müracaatleri anından, 
yurt dışına çıkıncaya kadar yapılması gereken 
işlemlerin seyri takip ve kontrol edildiği vakit 
büyük bir fecaat arz ettiği görülecektir. O ka
dar ki, her işçi yurt dışına çıkabilmek için bir 
yılda yurda sokacağı döviz miktarı kadar bir 
parayı muayyen bâzı şahısların ceplerine aktar
maya mecbur kalmaktadırlar. İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerinin maalesef yüzde 75 inin bu 

şekilde çalıştığı bir hakikattir. Aksi kanaatte 
olanlar hüviyetlerini gizlemek suretiyle yurt 
dışına çıkmak istiyen işçiler arasında birkaç 
gün dolaşırlarsa korkarım ki, çok daha acı ha
kikatlerle karşı karşıya kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dış memleketlere 
gitmek arzusiyle müracaat eden işçilerin çoğu 
kendilerinin yegâne geçim kaynağı olan birkaç 
hayvanı ile bir - iki susuz tarlasını satanlar, ev 
ve tarlalarını bu uğurda ipotek edenler, aile ef
ratlarının nafakalarını bu yolda harcıyanlar 
teşkil etmektedir ve bunların sayıları gün geç
tikçe çoğalmaktadır. Bu bir gerçektir. Mü
racaat! erinin ilk gününden, yurt dışına çıkın
caya kadar yükletilen masraflar yetmiyormuş 
gibi, otel ve han köşelerinde, sabahçı kahveha
nelerinde günlerini geçiren işçilerin durumu 
yürekler acısıdır. Bu acı gerçekler yetmiyor
muş gibi, çoğu zaman vazifeliler tarafından 
«'bugün git, yarın gel» sözleriyle avutulmakta
dırlar. Ekseri şubelerde vazife; prensiplere 
göre değil do, menfaatlere göre yapılmaktadır, 
O kadar ki, dış memleketlerin yurdumuzdaki 
tems^cilerinden bâzılarının tutumu işçilerimizin 
maddi yönden mağduriyetlerine sebebolmakta-
dır. Bakanlık ve Bakanlığın ilgili dairelerinin 
hakikaten bu mevzu üzerinde titizlikle dur
duklarını müşahade ettim, teşekkürlerimi bil
diririm. Bilhassa Dış Münasebetler Müdürü 

arkadaşımın bu husustaki titizliğine burada bir 
nebze temas etmek isterim. Bütün muamelele
rini tekâmül ettiren işçilerimizin dışarıya 
gönderilmesinde çeşitli zorluklar çıkarılmak
tadır. Biran önce yurt dışına çıkmak 
arzusiyle yüzlerce kilometrelik yolu şu kış 
günü kat'ederek Ankara'ya ve İstanbul'a gelen 
işçilerimizin çoğu bu büyük şehirlerimizde ta
rifi mümkün olmıyacak şekilde sefil ve perişan 
bir hayat yaşamaktadırlar. Her gün yurdun 
muhtelif bölgelerinden gelen yüzlerce vatandaş 
sabahın pek erken saatlerinden, akşamın geç 
vakitlerine kadar İş ve İşçi Bulma kurumları
nın ve irtibat bürolarının ve gidecekleri devlet
lerin elçiliklerinin kapıları önünde ineklemekte
dirler. Bunların çektikleri bu ıstırap ve çile 
yetmiyormuş gibi, bazan irtibat bürolarının 
yanlış karar vermeleri yüzünden işçi vatandaş
lar memleketleriyle, Ankara ve İstanbul şehir
leri arasında mekik dokumaktaelırlaf. Bugün-
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lerde ve şu anda yurdun muhtelif bölgelerin
den gelen ve yurt dışına gitmek için irtibat bü-
rolariyle, İş ve İşçi Bulma kurumları önünde 
yalnız yurt dışına çıkış tarihlerini katî olarak 
öğrenmek istiyenlerin sayıları 400 - 500 civarın
dadır. Sebebi; önce deftere kaydol, Belçika 
kapandı, Almanya; Almanya kapandı Belçika... 
Vatandaşları bu şekilde mağdur etmeye kimse
nin hakkı olmaması gerekir, arkadaşlar. 

Muhterem senatörler, bu acı gerçekler kar
şısında Hükümetten ne beklediğimizi şu şekil
de- özetliyeceğiz. Dış memleketlere gönderilen 
işçilerin İş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerine 
müracaatlerı ânından yurt dışına çıkıncaya ka
dar geçen zaman içinde maddi ve mânevi yön
lerden işçi vatandaşların tedirgin ve mutazar
rır edilmeleri önlenmelidir. Ve işçilerin yurt 
dışına çıkıncaya kadarki çalışma güçleri yiti
rilmem elidir. Vilâyetlere ayrılan kontenjanla
ra da dikkatinizi çekmek isterim. Hakikaten 
evvelce birçok aksaklıklar mevcuttu ve bu işin 
başında bulunan arkadaşımız gerek kendi görü
şü ve gerekse bizlerin terikidleri ile bunlar ka
patıl mışsa da yine bu mevzuda suiistimal ler 
yapılmaktadır. Vilâyetlere ayrılan kontenjan
lar hangi sanat dallarında ve ne miktar ayrıl
mış ise bilgi kabilinden valiliklere duyurıılmas1 

usul ittihaz edilmelidir. Günkü, Çalışma Ba
kanlığı doğrudan doğruya İş ve İşçi Bulma 
Kurumu ile münasebette'dir. 40 tane konten
jan gönderiyorsunuz fakat, oradaki menfaat
perestler size bunun beşini ilân ediyor, diğerle
rini saklıyorlar ve bir menfaat karşılığında birta
kım tasarruflarda bulunuluyor. Vilâyete bildi
rilince, vilâyetin bilgisi olunca bunların önüne 
geçilmiş olur. Tatbiki mümkün olmamakla be
raber. birkaç büyük vilâyetlerimizde şu husu
sun tecrübe edilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Her vilâyete tahsis edilen işçi kontenjanla
rına ait meslek dalları ile hangi sıra numarası
na kadar sevk edileceklerin belediye hoparlör
leri vasıtasiyle halka duyurulmasıdır. Bu şe
kildeki bir tatbikat bâzı vilâyetlerde İş ve İşe' 
Bulma Kurumu şubelerinde vazifelilerin men
faat sağlamak amaciyle gizli tuttukları konten
janların da müracaat sahipleri tarafından 'bi
linmesini sağlamış olacaktır. 

Ayrıca bizden işçi talebeden memleketlerin 
elçilikleriyle de temasa geçerek işçilerin gönde
rilmesinde her türlü kolaylığın sağlanması ve 
bunların mağduriyetlerine sebebiyet verilme
mesi temin edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu çok önemli 
bir mevzudur. Bilhassa küçük vilâyetlerde ve 
kazalarda İş ve İşçi Bulma Kurumuna gönderi
len kontenjanın bildirilmesi, duyurulması, vi
lâyet tarafından yahut da vali tarafından bil
gi edinilmesi sağlanmış olur. Acaba mümkün 
müdür - Anadolu'nun muhtelif yerlerinden ge
len ve hakikaten perişan bir durumda bulunan 
işçilerimizin maddi durumlariyle ilgili olarak 
otellerden bahsetmek istiyorum- işçiler için 
de bir misafirhanenin yapılması... Nasıl olsa 
İşçi Sigortaları Kurumu büyük bir sermayeye 
sahiptir, dolayısiyle işçilere de büyük bir hiz
met etmiş olur. 

İkinci husus da arkadaşlarım, bilhassa iş 
kazaları neticesinde bâzı vatandaşların uğramış 
oldukları kazalar neticesinde bunlara verilen 
tazminat ve bağlanan maaş geç kalmaktadır ve 
bunlar az miktar teşkil etmektedir. Mümkün
se bunlar da etüdedilmelidir. Her hangi bir 
vatandaşa mâruz kaldığı kazadan ötürü 6 - 7 ay 
sonra maaş bağlanması onun mağduriyetini bir 
kat daha artırmaktadır. Bunun önlenmesi ge
rekir. Ayrıca ben verilen parayı da az görü
yorum. Bunun da üzerine eğilirlerse memnun 
olurum. Tenkidi erimi dahi temenni kabul eden 
Sayın Bakanlık erkânı ve Sayın Bakan bunla
rın üzerine eğilirlerse ben şa.hsan merkez teş
kilâtında çalışan vazifelilerin yaptıkları çalış
malardan son derece memnunum, müteşekki
rim; fakat, taşraya inince durum değişmekte
dir. 

Yalnız bu Çalışma Bakanlığının bünyesinde 
değil, diğer bakanlıklardadır; Gümrük ve Te
kel Bakanlığı da, şu da, bu da böyle. Bir şai
rin dediği gibi «selâm verdim, rüşvet değildir 
diye almadılar...» devrinin geçtiğini de bilmek 
lâzımdır arkadaşlar. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurun, 
üzerinde. 

FARUK KINAYTÜBK (Burdur) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, Muhterem 
Bakan, ve kıymetli erkânı. 
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Memleketimizin iş hayatını, işçi ve işveren 
münasebetlerini, sosyal güvenliğimizi gerçekleş
tirme ile görevli müesseselerin başında Çalışma 
Bakanlığı ve ona bağlı kurumlar yer almaktadır. 

Çalışma Bakanlığı, sosyal güvenlik yoluyla 
millî gelirin vatandaşlar arasında âdil bir şekil
de dağılmasında vazifelidir. Bu vazifesi ile 
memleketin ekonomik hayatını düzenlediğine 
ve neticede iktisadi kalkınmaya yardımcı oldu
ğuna şüphe yoktur. Bu kadar önemli vazifeler
le sorumlu bulunan bu Bakanlık bütçesnıdcn 
ve kadrosunun darlığı yüzünden iş hayatımızı 
tanzim, işçi ve işveren münasebetlerini düzen
leme görevlerinde başarılı olamamış ve sosyal 
güvenliğin tam anlamı ile tahakkukunda üzeri
ne düşen vazifeleri beklenildiği şekilde yapa
mamıştır. Onun içindir ki işçi ve işveren çevre
lerinde şikâyetler devam etmektedir. 

Bakanlık işaret ettiğimiz dar bütçesiyle sos
yal güvenliği toplu iş sözleşmesini, grev ve lo
kavtı, onbinlerce işyerinin kontrolünü ve bu iş
yerlerinde iş güvenliğini sağlıyacak mevcut ka
nunların işverenler tarafından tatbik edilip edil
mediğinin denetimini yapacaktır ki; bu müm
kün değildir. 

Pek yeni olan Zonguldak ve Kâğıthane in
filâklarında ölen işçilerimiz iş emniyetinden 
mahram yerlerde çalışmaları neticesi hayatları
nı feda etmişlerdir. Bu gibi iş emniyeti olmıyan 
müesseselerde daima böyle kazaların olabileceği 
bir gerçektir. 

Halbuki, sosyal güvenliğin dört anaunsurun-
dan çalışan zümre, işgücünün muhafazası ile 
sorumlu Hükümetler işyerlerinde1 iş emniyetini 
ciddiyetle takibetmelidirler. 

14 000 işyeri bulunan İstanbul'da eğer ya
nılmıyorsam 12 iş güvenliği müfettişi vardır. 
Takdir edersiniz ki bu kadar geniş işyerini 
12 arkadaş kontrol edemez. 

Ayrıca ruhsatsız çalışan işyerlerinin kont-
rollarını da düşünürseniz bu vazifenin yapıl
masına imkân yoktur. Ve bu yüzden daha pek 
çok kazaların olacağını da beklemek pek yerin
de olur. Ayrıca iş müfettişi kadoroları da nok
sandır. Bugün üzülerek gazetelerde okuyoruz. 
İzmir civarındaki petrol ve tarımı koruma ve 
ilaçlama müesseselerindeki patlamanın sebebinin 
bir iş emniyeti noksanından geldiği kanaatinde
yiz. 

Sayın Çalışma Bakanının bu konu üzerine 
ciddiyetle eğilmesini temenni etmekteyim. 

İşçilerin ve sendikacıların her gün artan şi
kâyetlerini iş müfettişlerinin azlığı sebebiyle 
kısa zamanda neticeye bağlamak mümkün olma
dığından ihtilâflar devam edip durmakta ve ne
ticede sosyal - ekonomik düzensizliklerle karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bu bakımdan bu konu 
üzerinde de ehemmiyetle durmak gerekmekte
dir. 

Bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek durumda 
olmıyan 3008 sayılı İş Kanunu yerine hazırlanan 
tek işçi kullanan işyerlerini de içine alan, sakat
ların çalışmalarına da imkân sağlıyan ve daha 
birçok yenilikler getiren yeni İş kanunu tasa
rısı ile İşsizlik Sigortası kanun tasarısı, Deniz 
İş kanun tasarısı, Tarım İş kanun tasarısı, İşçi 
ücretleri ikramiyelerinin birleştirilmesini der
piş eden kanun tasarısı, 274 sayılı Sendikalar 
Kanununu tâdil tasarısı, 275 sayılı Kanunla 
Tarım işçilerine tanınan Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununda yapılacak değişik
liklerle ilgili tasarı, Bakanlık Teşkilât Kanunu
nu değiştirecek tasarıların biran evvel kanun
laşması hususunda Sayın Bakanın gayretlerini 
beklemekteyim. 

Gelişmekte olan sanayimize kalifiye işçi ye
tiştirmek amacı ile İşçi veya çıraklık eğitimi 
Kanununun veya yönetmeliğinin lüzumuna inan
maktayım. Sayın Bakan bu • konuda acaba 
bizimle beraber midirler?. 

Diğer taraftan pek çok çırağı Gelir Vergisi 
mevzuatı yönünden ustalar çıkarmıştır. Bu 
durum halledilmiş midir? Eğer halledilmişse 
lütfen Sayın Bakanın açıklamasını, edilmemişse 
çıraklığı öldüren ve dolayısiyle küçük sanat
larımızın bir gün kaybolmasına zemin hazırlıyan 
bu konu üzerinde de Sayın Bakanın ciddiyetle 
durmasını ve en kısa zamanda bir hal çaresi 
bulmasını temenni etmekteyim. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin zararlı 
akımlardan korunmasını, mesele ve dertleriyle 
meşgul olmak üzere bâzı Avrupa memleketle
rinde kurulmuş bulunan çalışma ataşeliklerinin 
kâfi olmadığını ve Hükümetin bu mevzu üze
rinde ne gibi bir tedbir aldığnı Sayın Bakanın 
lütfetmesini istirham edeceğim. 

Yurt dışındaki işçilerimizin diğer problem
lerinden olan din ve çocuklarının Türkçe oku
ması konuları üzerine bu sene Hükümetin cid-
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diyetle eğileceğini memnunlukla karşılamakta
yım. Ancak resmî formalitelerin en kısa zaman
da bitirilerek yeteri kadar din adamının ve öğ
retmenin dış memleketlere süratle gönderilme
sini temenni etmekteyim. 

Yurt dışına gönderilen işçilerimizin gönde
rilmeleri sırasında birtakım kanunsuz ve haksız 
muameleler olduğu şayiaları kulaklarımıza ka
dar gelmektedir. Bunun sıhhatinin ne dereceye 
kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Eğer doğru 
ise, Bakanlık ne gibi tedbirler almıştır? Sayın 
Vekilin lûtfemelerini istirham edeceğim. 

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı iş bulma görevi, 
Kuruma aidolduğu halde bâzı özel iş bulma ku
rumları meydana çıkmış ve bunlar vatandaşla
rın hulûs ve safiyetinden istifade ederek men
faat temin etme yoluna başlamışlardır. Bunlar 
için de Bakanlık her hangi bir tedbir almış 
mıdır1? Almışsa nelerdir? 

İşçi meskenlerinden ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından yaptırılan ve Türk işçisinin 
anane ve geleneklerine hiçbir zaman uymıyan 
63 metre karelik meskenlerden ne miktarda ya
pıldığını, ve yapılanların hepsinin işçilerimiz ta
rafından alınıp alınmadığını ve almmıyanlar 
varsa bunların ne miktarda olduğunu ve bu 
meskenlere sarf edilen paranın ne kadar oldu
ğunu ve işçilerimizin aldıkları kredilerin ne mik
tarını ödediklerini Sayın Bakanın lûtfemelerini 
rica edeceğim. 

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunun pek 
çok hizmetleri bulunduğuna göre işçi meskenleri 
vazifesini başka bir kuruma vermesinin doğru 
olacağını ve Kurumun bu konuda da ne düşün
düğünü öğrenmek isterim. Son zamanlarda işçi 
meskenlerinin 100 metre kareye çıkarıldığını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu ka
rarı alanlara işçilerimiz adına bu kürsüden te
şekkürü bir vazife sayarını. 

Sigorta primlerini işçilerden kesip Kuruma 
ödemiyen işverenler üzerinde kalmamasını temin 
etmek amacı ile alman yeni birtakım teminatla
ra bağlanmasını memnuniyetle karşılamakta
yım. Ancak eskiden işverenler üzerinde kalan 
459 895 840 liranın tahsili için Kurumun ciddi
yetle üzerine eğilmesini dilemekteyim. 

Sosyal Sigortalar sağlık tesislerine gelince : 
Bu tesislerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi 
hususunda ortaya atılan muhtelif beyanlar kar

şısında son olarak Sayın Başvekilimizin yapmış 
olduğu basın toplantısında böyle bir şeyin şim
dilik düşünülmediğini ifade etmeleri bütün işçi 
teşekküllerimiz tarafından memnuniyetle karşı
lanmış olduğunu ümidetmekteyim. Her ne ka
dar birçok arkadaşım bunun aleyhinde iseler 
de, beni mazur görsünler, sosyal sigorta has
tanelerinin özelliklerini bilmediklerinden ve işçi 
ile işveren münasebetlerini yakînen tanımadıkla
rından ve ayrıca işçi hastanelerinin esas görev
lerinin hastayı her türlü bakım ve itina ile kısa 
zamanda tedavi edip iş sahasına iade etmek mec
buriyetinde olduklarından diğer hastanelerden 
farklı gibi görünüyorlarsa da hakikatte izah et
tiğim bu sebepler tahlil edilirse bilâkis işçi si
gortaları hastanelerinde tedavi ve bakımın 
daha ucuza elde edildiği meydana çıkar. İşte 
bu gibi özellikleri ile de diğer sağlık kurumlan 
ile birleşmesi kanaatimce mümkün değildir. 

Sözlerimi tamamlamadan bugün Türkiye'yi 
tehdideden gizli işsizlik mevzuuna da eğilmek 
isterim. İşvermediğiniz bir kimseye yaşama 
hakkını da tanımıyorsunuz demektir. Onun 
için bu gibi kimselerden de her türlü yanlış ha
reketin gelebileceğini peşinen kabul etmek ve 
mevcut işsizliği önlemek için Çalışma Bakanlı
ğının bu konu üzerne de ciddiyetle eğilmesi ge
rekmektedir. 

Bugün her ne kadar işçilerimizi Avrupa'ya 
gönderiyor ve sıkıntıdan kısmen kurtuluyorsak 
da muvakkat olan bu tedbire güvenmeyip sü
ratle sanayileşmeye doğru gitmek mecburiyetin
deyiz. Esasen günün birinde Avrupa'dan döne
cek işçilerimize de daha şimdiden sanayi dallan 
hazırlamak zorundayız. 

Sözlerimi keserken Sayın Bakandan müsaade 
buyururlarsa iki noktanın aydınlanmasını istir
ham edeceğim. 

Türkiye'ye işçilerimiz gelirken Alman ma
kamlarına biner Mark ödediklerini beyan etmek
tedirler. Bu vaziyetten Bakanlığın haberleri 
var mıdır, varsa hangi anlaşma gereğince yapıl
mıştır? 

Diğer istirhamım Demiryolu ve Millî Savun
mada çalışan hizmet erbabı özel sandıklarının 
İşçi Sigortalarına bağlanmasını istemektedir
ler. Bunun mümkün olup olamıyacağını Sayın 
Bakanın lütfetmelerini istirham edeceğim. 

— 406 — 
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Sözlerime son verirken Yüce Heyetinizi hür
metlerimle selâmlar Çalışma Bakanlığı bütçesi
nin memleket ve Milletimize hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. Lehte. 
Efendim, Alman uyruklu Wilfried Herbere-

cht'in af teklifinin Senatoca reddine mütedair 
olan kanunun açık oylamasına oyunu kullanmı-
yan Sayın üye var mı? Lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Mevcut üyelerin oylarını kullanmalarından 
sonra oy verme muamelesi bitmiştir. Buyurun 
Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, ben sözlerime yabancı memle
ketlerdeki işçilerin dertleri, istikballeri ve kader
leri üzerinde birkaç maruzatımla başlamış olaca
ğım. 

Geçen sene Almanya'ya bir seyahat yapmak 
imkânını bulmuştum. Oralarda, bilhassa kesif 
Türk işçilerinin bulunduğu ımmtakalarda kendi
leriyle gidip hasbihal ettim, dertleştim, temaslar
da bulundum ve edindiğim intibaları o zamanki 
vekil arkadaşıma bâzı notlar halinde vermiştim. 
Bir kısmı yerine getirildi; fakat, bâzıları henüz 
tatbik mevkiine konulmadı. O bakımdan Sayın 
Bakandan bu istikamette ricada da bulunaca
ğım. 

Bu arkadaşların birinci dertleri dil bilmeme
lerinden ileri gelmektedir. Orada tercümanlık 
vazifesini gören kimseler ekseriya karşılarına 
çıkan işverenin, Belçika ve Almanya'da işvere
nin aylıklı adamı oluyorlar ve bunlar işçilerimi
zin dertlerini tam aksettiremiyorlar. Ve bu da 
sıkıntıya düşürüyor. Bu mevzuda sizler aranız
da toplanın, evvelâ lisan öğrenin, kendinize hoca 
tutun dedim. Zira talebeler var oralarda, bilhas
sa Türk talebeleri var Münihte ve civarında, on
ları temin edin, onlara her maaşınızdan ayıraca
ğınız 2,5 - 3 markı verin ki size hocalık yapsın
lar. Sonra tercümanlığınızı da bunların yapma 
çarelerini arayın, diye telkinlerde bulundum. Bu
nun daha ciddî şekilde bir sisteme bağlanması 
isabetli olur. İkametgâh şartları bir kısmının çok 
uyarsız ve ağır para alıyorlar. Bilhassa Alman-
pa'da kira çok yüksek. Ve bunlardan kasten bi
raz daha yüksek kira ücreti keserek, bunların üc
retini daha az ödemiş olma durumu ortaya çıkı* 

yor. Bunların üzerine eğilmesi gerekir. Belçika'
da, BürüksePde, Şerluva'da da durum aynıdır. 

Bir de, bu kadın işçiler mevzuunda çok yeni 
bir hâdise: B*ınu Sayın Bakana da Muhterem 
Fahri Paşa Özdilek arkadaşımız aksettirmiştir. 
Beni bir gazetedeki neşriyat çok üzdü. Gazeteye 
fotoğraflar koyarak buradaki kadın işçilerimizi 
faşinglerde, filânlarda bunların Almanların ku
cağında gösterilmesi... Yani bu kimin işine yarar 
gazetenin ismini vermiyeceğim, ama yakışıksız 
oluyor. Belçika fabrikalarında, Alman iş yerle
rinde İspanpol kadınları, Yunan kadınları çalış
sın diye yapılan propagandaya muvazi olarak aca
ba Türkiye'de para ile yaptırılmış, Türk haysi
yetini kırmak suretiyle, Türk kadınlarının aley
hine yapılmış bir neşriyat mıdır diye içime bir 
şüphe düştü. Bunları tahkik ettirsinler. Böyle üç 
tane uygunsuz kadın çıktı diye elbette ki, bütün 
kadınlarımızın haysiyetini rencide edecek neşri
yattan gazetelerimizin vekarlı olanları zaten sa
kınırlar. Kaldı ki; Almanya'dan yeni gelen bir 
konserve fabrikasının hukuk müşavirinin dediği
ne göre, - Paşamın bana verdiği bilgiye göre -
400 işçi istiyorlar. 300 ü kadın olsun. Niçin Türk 
kadını isteniyor denilince, Türk kadınının çok 
faziletli olduğu, çok mazbut hayat yaşadığı de
nendi; geçen sene ve evvelki seneler Yunanlı ka
dınlar denenmişti, çok düşük bir hayat tarzları 
var, Türk kadınları çok mazbut o sebeple onları 
tercih ediyoruz, demişler. Demek ki, bir Alman, 
Türk kadınının haysiyetini o Türk gazetesinden 
daha iyi korumuş bulunuyor, bundan elem duy
dum. Tahkik etsinler. 

Çok muhterem arkadaşlar, hayat pahalılığı 
ve enflâsyon tehditleri önümüzdeki yıllarda, bil
hassa işçi toplu sözleşmelerinde kendini göstere
cektir. 

Toplu sözleşmelerde Sayın Bakandan bil
hassa ricam, temennim; ücret sisteminin ha
yat pahalıhğiyle ayarlı olması bir zarurettir. 
İşçinin haklarının bu anlayış içerisinde himaye 
edilmesini bilhassa Sayın Balkandan rica ede
ceğim. 

Bütün iş kazaları mevzuunda daha yakından 
ilgilenilmesi gerekir. Avrupada da aynı şey 
var, sakat kalanlar var. Belçikaida, Şarluvada 
üç işçimiz bir ay içerisinde maden ocaklarında 
ölmüş. E... bu iş kazaları Türkiyede başını alıp 
gitmektedir. Onun için bu şekilde çalışan bir 
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teşkilâtla ve tahsisatla bu iş görülemez, diyecek | 
Sayın Erdem. Ama, ne olursa olsun bu, iş mü
fettişlerini, kadrolarını, v.s. genişletmeyi gere
ken bir mevzudur. Bu bizim, millî servislerimi
zin, millî varlığımızın unsuru, unsuru asi isidir 
Bunlar üzerinde titizlikle durmalıyız. Ben Sayın 
Bakanı, geçenlerde gazetelerde resmini gördü- I 
güm grev gözcüsü gömleği ile görmeyi bir zih- I 
niyetin nihayet bulması şeklinde anladım. İşçi- I 
nin üzerine, grev yapan işçinin üzerine silâh
la, jandarma ile gidilmez. Çiçekle, gidilir ve I 
böyle grev gözcülüğü yapılarak gidilir. Ben 
böyle bir zihniyetin başlangıcı telâkki ettiğim I 
için Sayın Erdem'i tebrik öderim. Ve temenni 
ederim bu şekilde günün birinde büyük bir 
leke halinde işçi hareketlerinin, sendikalizm I 
hareketlerinin ve demokratik hareketlerin ger- I 
çekten birer kara lekesi halinde kalacak olan iş
çiye silâh atma ve hali hayatını nihayete er
dirme şeklindeki tecellilerin son bulduğunun I 
ümidini taşımak isterim. Kendilerini bu bakım- I 
'dan bu hareketin bir başlangıcı sayarak tebrik I 
etmek isterim. I 

Çok muhterem arkadaşlar, tarım işçileri I 
mevzuunda arkadaşların temennilerine sadece I 
katıldığımı ifade ve bunun ihmale müsaidol- I 
madiğini tes'bit etmekle iktifa edeceğim. I 

Memleket kalkınmasında Türk işçisinin bü- | 
yük rolü ve payı mutlaka bir idrak meselesi j 
olarak hükümetlerce benimsenmelidir. Bu olur- I 
sa, bir numaralı bir değer yaratıcısı olan emek j 
ve emekçi hayatı tamamen emniyet altında, is- I 
tikbalinden emin ve yaşayışı da bir muayyen 
mevcut refah seviyesine erişecek ölçüde olur- I 
sa elbetteki demokrasinin ve memleketin gele- ı 
ceğinin sağlam temellerde olduğunu idrâk et- I 
m ek ve sevinmek lâzımgelir. I 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı müddetiniz | 
bitmiştir. { 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Efen
dim ben Rozvelt'in «İşçi her meselede haklıdır» I 
sözünü Sayın Ali Naili Erdcm'c alem olarak [ 
kendisine mal etmesini benimsemesini temenni I 
ederek sözlerime nihayet vereceğim. 

Türk işçisinin öncülüğünde, millî kalkın- I 
mamızın başarılı olması ve bütçenin de millete I 
hayırlı olmasını temenni ederim. Teşekkül- ede- I 
rim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ yoklar; Sayın Çe
tin, bnytırıtn. | 

ALÂEDDİN ÇETÎX (Çorum) _ Muhterem 
Başkan, muhterem Senatörler, bugün müzake
resi yapılmakta olan Çalışma Bakanlığı Tür
kiye'de gittikçe1 rolü ehemmiyet keısbeden ha
yatî konularla meşgul olmaktadır. Bizim, ana
nemiz icabı; dinimiz, ahlâkımız, geleneklerimiz 
icabı helâl kazanç; işlen, alın terinden tahassul 
eder. Şu halde Türk Milleti kadar işi, dolayr-
siyle işçinin kıymetini takdir edecek sosyal or
tamı olan halk kütleni nadirdir. Şunu şükran
la belirtmek isterim ki, gelip geçmiş Hükümet
ler, noksanlai'i da olsa, biraz geç de kalınsa, 
bu konuya alâka göstererek, sarsıntısız bir şe
kilde iş hayatımızın ve isçilik hayatımızın dü
zenlenmesinde büyük emekler sarf etmişlerdir. 
Ve Türk tarihi, Türklerin sosyal ve iktisadi 
tarihini etüdettiğimiz zaman dünyanın birçok 
milletlerinin gıpta ile tes'bit edeceği şu husus 
vardır ki, dünyada gayet kanlı gelişmelerle ve 
işçilerin hakları hakikaten çiğnene, çiğnene va
rılan neticelere Türk Milleti güzel bir anlayış 
içerisinde bizim asil milletimize ve vekarımıza 
yakışan bir şekilde hareket eden işçilerimizin de 
derin anlayışiyle bu iş çok ufak diyebileceği
miz - zarar da demek doğru değil - hâdiselerle 
•bünyeden bir sarsıntı yaratmadan güzel netice
lerle doğru yürümektedir. Şimdi yeni Hükümete 
ve bunun sayın Bakanına bir hususta teşekkür 
etmek istiyorum. Güzel bir anlayış milyonluk 
ıbir fon vardır. Bu fondan 80 bin kadar vatandaş 
kredi almıştır. Halen 50 den fazla sanayici is
tifade ediyor. Bunlardan 19 firma, şu veya bu 
şekilde parasını ödiyememiş ve müşkül bir du
ruma düşmüşlerdir. Fakat burada, Bakan ve il
gililer büyük bir anlayış göstermişler ve iki se
nelik bir müddet vererek yeni tediye imkânımı 
bağlamışlardır. Bu suretle memlekette kapanması 
muhtemel olan bâzı işyerlerinin ve dolayısiyle 
işsiz kütlesine ilâve edilecek bâzı işsizliğin doğ
masına mâni olmuşlardır. Bu şayanı şükrandır. 
Fakat, şunu da hatırlatalım ki, bir başlangıçtır. 
Bu güzel başlangıcı, etüdedip, iyi bir şekle sok
mak zamanı da gelmiştir. Şöyle ki, bu kredi bir 
işletme kredisi olarak verilmiştir. Halbuki bir 
işletme kredisi değil, bir tesis kredisidir. Atöl
yesini, fabrikasını veya işyerini tevsi edecek, ge
nişletecek kimselere açılan bir kredi olursa 
yeni iş sahaları açaeağı için İşçi Sigortalarının 
tasarrufları da daha mâkul bir yola gitmiş ola
caktır. Acaba bu yönden bir mevzuat getirdim e-
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si düşünülüyor mu? Çünkü benim edindiğim in
tiba, bugünkü mevzuat çok gariptir işletme ga
yesi olaraık bu 50 milyonu verdiriyor da; ben iyi 
bir sanatkârım faraza imkânım da var, yalnız 
kredim yok, karşılık gösteriyorum. Bu fon
dan istifade edip bir imalâthane, bir fabrika 
kuramıyorum. Bu doğru birşey değil.. Sayın 
Batan bir hamle yaparak efendim, bunu süratle 
sanayileşen memletimizde bir kuvvet olarak 
eklemek için bir mevzuat değişikliği düşündü
ler mi? Efendim, şu şu meselede gösteriyor ki, 
Türkiye'nin simidi kalkınması için mutlak şekil
de tasarruf yapmaya para b almaya, sermaye teş
kiline meobur olan bir Devletin pekçok imkânla
rı vardır, işte birisi de, kendi işçilerinin imkân
ları... Bugün işçilerimizin şu veya bu şekilde ya
pacakları tasarruflarla sanayiimizin geliş
mesinde büyük rol oynryac akları bir 
kere daha ortaya çıkıyor. Bu işçi 
Sigortaları veya başka şekilde işyerlerimizin 
organizasyonu, büyük holdingler şeklinde bize 
yatırım yapacak, hiiyük imkânlar hazırlıyan 
sermaye kaynakları olabilir. Nitekim resmî sek
törü destekliyecek olan Devlet Yatırım Bankası
na yine bu kanaldan büyük yardımlar yapıldı
ğını da haber alıyoruz. Şimdi yurt dışındaki 
işçilerimizin de tasarrufları vardır. Gazeteler 
yazıyor Bakanlık da ele alıyor ama, her zaman 
Hükümeti iktiza fayda görmekteyiz; biz öteden 
beri idare sistemimiz tetkik edildiği zaman gö
rülür ki ; ya, 'bir gaflet neticesi veyahut hâdi
selerin derinliğine gidilmeyip, inilmesinin bilin-
meyişinden veyahut da bu hususta kâfi müte
hassıslarımız olmayışından anıdır, nedir daima 
yarım çıkıyor. Başta güzel başlıyoruz, gaye güzel 
fakat, tedbirler daima noksan oluyor. Ve hay
ret ediyorsunuz, alman tedbirler sanki bizi ga
yeden uzaklaştırmak istermiş gibi, sanki bunu 
Ibilinmiyen kimseler yaptırmış gibi, bizi bu hata
ya düşürmüş gibi Devlet idaresinde böyle acaip 
işler görülüyor. 

Şimdi işçilerimizin tasarrufları da; şu veya 
bu şekilde çarçur edilmemeli. Bunun için ç/ok 
ciddî ve geceli gündüzlü çalışılmaısmı ve bilhassa 
garantili, kâr getireceği belli olan; hattâ şimdi 
'biraz ilk devre Monopol ifade eden tesisleri
miz vardır; yahut bu mânada kuru
lacak sanayilerimize, işçilerimize de hiç 
olmazsa asli sermayelerinin kayibedilmiye-

eeğini garanti ederek dışarıdaki işçileri
mizin sermayelerini bir yerde toplıyalıım, ve 
süratle bunlıarı yeni sanayie ve yeni yatırımlara 
teksif edelim ki, onlar yarın döndükleri za
man memlekette hazır iş bulsunlar. Çalışma 
Bakanlığının bu sahada ne kadar sık, sık iyi 
haberlerini alırsak bu bizi hakikaten bahtiyar 
edecektir. 

Tavzih edilmesi hususunda Sayın Bakan
dan bir de küçük ricam var. Şimdi, gayet gü
zel bir şey; sosyal sigortaları genişletiyoruz. 
Tek işçi çalıştıran yerler dahi kanunun kapsa
mına girecek deniyor, sosyal sigortalara tabi 
olacak. Yalnız, arz ettiğim gibi, bir şeyin gü
zel olması kâfi değil, millî bünyeyi de iyi bile
ceğiz. Şimdi, bu esnafa tatbik edilir korkusu 
ile, esnaf şimdiden Türkiye'nin birçok yerlerin
de çıraklarını dışarı atmaya başladı. Kendisi 
ufak bir esnaftır, bir tek çırağı vardır, onun 
dahi işine son veriyor. Hem böylece çırak ye
tiştirme müessesesi dağılıyor. Zaten çırak ye
tiştiren doğru dürüst başka yer yok; üstelik 
de, işsiz kütlesine yeni işsizler ilâve ©diliyor. 
Tatbikat yapılırken, bünyeyi sarsmamak için 
başka milletlerce güzel ve iyi görünen husus
ları veya bizim için de ilk merhalede gayet iyi 
olan şeyleri tatbike geçerken Hükümetin çok 
dikkatli olmasında fayda görmekteyim. Bu 
hususta da bilgi verirlerse memnun oluram. 

Teşekkür ederim, bütçenin hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, son zamanlarda yapılan grev
ler arasında, İzmir'de grev yapan bir kısım 
işçilerimizi gördüm. Onlarla ve işverenlerle 
yaptığım konuşmalardan edindiğim bir hususu 
arz ederek, Çalışma Bakanlığının bu işlerle tav
zif edilmiş olan kıymetli arkadaşlarımın naza
rı dikkatlerini celbetmek istiyorum. O da, 
Türk Milletinin nev'i şahsına münhasır iyi me
ziyetleri bulunduğu hepinizin malûmudur. 
Âlicenap, insaf sahibi olmalarıdır. Mensubu 
bulunduğumuz İslâmiyetin bunlar üzerinde icra 
eylediği tesir, ki kızmasını yenmek, kusurları 
affetmek ve Allah'ı sevmesi gibi iyi meziyetle
ri kendi üzerinde toplıyan işverenleri düşüne
rek onların işçilerimizle olan münasebetlerde 
karşılıklı olarak bir nevi gönül alma yolu ile 
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işçilerin ücretlerinin artırılması ve bir aile ef
radı gibi çalışarak gerek işçinin ve gerek işve
renlerin memnun olabilmeleri onlar arasında 
iyi münasebetlerin teminine vabeste olduğu ka
naatim, bir defa daha teeyyüdotmiş bulundu. 
İşverenleri grev, şu veya bu sebeple tehdidet-
mek, Türk Milletinin nefsine hâs bâzı hasletleri 
sebebiyle onları rencide etmektedir. Zorlan
dığı zaman, haklı veya haksız olduğu sebepler 
bir tarafa bırakılsa dahi, daima iyi karşılan-
mamaktadır. Bir emtiayı tartan ve değerini 
tam veren basit alete bile terazi diyoruz. Ke
limenin aslı iki kefenin, iki gözün karşılıklı 
olarak razı olması demektir. Şu itibarla nasıl ki 
bir âlette jk i gözün müsavi olmasını, ikisinin 
rızasına bağlıyoruz; birçok meziyetleri haiz 
olan insanlar üzerinde bu hususun titizlikle 
aranması ve üzerinde durulması gerektiği ka
naatindeyim. Birçok işçi ve işverenler arasın
daki ihtilâfları anoaik bu karşılıklı, samimî 
fedakârlık, gayret, ihsan, af gibi birçok iyi 
meziyetlerle kabil olacağı aşikârdır. Bu ci
hetin nazara alınmasını bilhassa isıtirham ediyo
rum. 

İkinci bir husus da, Muhterem Senatodaki 
iki âza arkadaşımızla Almanya'nın muhtelif 
vilâyetlerinde yapmış olduğumuz gezmeler sı
rasında bizzat şahidolduğumuz bir husustur ki, 
biraz evvel bahsedildi. Kızlarımızın ve bir kı
sım kadınlarımızın, bilhassa yalnız olarak gi
denler arasında, adedleri her ne kadar az gibi 
söyleniyorsa da, bizim müşahedemiz ve bize ve
rilen malûmat birhayli kabarık olmaktadır. 
Bunların gerek orada bulunan işçilerimizin hu
zurunu kaçırdığı ve gerekse millî şerefimizi ih
lâl eder durumda olmalarıdır. O bakımdan 
Bakanlığın bu işlerle vazifeli olan kıymetli mü
dürleriyle de görüştüm ve keyfiyeti tafsilâtiyle 
arz etmiş bulunuyorum ve fakat, burada da bir 
kere daha söylemekte, arz etmeikte fayda umu
yorum. Bunlar ya kocalariyle birlikte ki, karı 
veya kocaların ayrı ayrı gitmekte oldukların
dan müşahede edilmektedir veya kızlarımızın 
ebeveynleriyle beraber veya bir hâmisi nezdin-
de gitmesi iktiza etmektedir. Onların orada 
yalnız bulunması, muhitin müsaidolması onla
rın nâmeşru yerlere gitmeleri Türk'ün o güzel 
meziyet ve şerefine yakışmıyacak hareketlere 
vesile olmaktadır. Muhterem Bakanlığın buna 
bir çare arayarak müstaJkillen müracaat edenle

ri, her hangi bir talebin reddi kabil değil, denir-
ıse de, bâzı sebep ve şartlar aranmak suretiyle 
bunların önlenmesi iktiza eder. . Bugün Türki
ye'de kız ve kadınlarımız erkekler gibi değil
dir, onlara iş vardır. Bugün birçok aile nezdi-
ne ufak tefek hizmetler için ve bir haylice de 
yüksek ücret ve maaşlar verildiği halde iyi ah
lâklı kimseler, kızlarımız veya kadınlarımız 
arandığı halde bulunamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı bağlamanızı rica 
edeceğim. 

ÖMER EÛTEİ BOZCALI (İzmir) — Bu iti
barla muhterem Bakanlığınızdan bu cihetin de 
nazara almasını istirham ederek Çalışma Bakan
lığının 1966 bütçe yılının Bakanlık ve aziz Türk 
Milleti için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki kişisel görüşlerini arz etmek üzere sa
yın altı üye görüşmüş bulunmaktadır. Bir tak
rir gelmiştir. Son söz Sayın Erdoğan'ındır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bir so
ru soracağım. 

BAŞKAN — Soru hakkınız var efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Mikro

fondan bir soru soracağını. 
BAŞKAN —• Soruyu buradan soracaksınız 

hay hay efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti
ne karar alınmasını saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

BAŞKAN — Efendim, tatbikatımız; Sayın 
Bakan konuştuktan sonra sual soruluyor. O ba
kımdan... Şimdi mi sormak istiyorsunuz1? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Şiir.di 
sormak istiyorum, zaten bir dakikalık bir şey
dir. 

BAŞKAN — Buyurun. Soru olarak değil de, 
söz veriyorum size, tatbikatımızı değiştirmiye-
lim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bundan yedi ay 
kadar önce birkaç işçi bana gelerek, yabancı 
memleketlere gönderilen işçilerden fakir ve kim
sesiz olanların sıraları geldiği zaman tebligat 
yapılmadığı ye fakat kendileri müracaat ettiği 
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zaman sana tebliğ ettik, zamanında gclıııedin, 
onun için senin yerine başkalarını gönderdik di
yerek iltimas ve rüşvetle başkalarının gönderil
diğini ifade ettiler. Ben müşahhas bir misal 
üzerinde 23 . 6 . 1965 tarihli bir yazılı soru öner
gesi verdim. Aradan 3 ay geçmesine rağmen 
yani, 23 . 9 . 1965 tarihine kadar bu yazılı soru 
önergem Bakanlık tarafından cevaplandırılma
dı. Halbuki İçtüzüğün 120 ııci maddesine göre 
yazılı soru önergelerinin 15 gün içerisinde ce
vaplandırılması mecburidir. Bunun cevapsız 
kalışı üzerine 23 . 9 . 1965 tarihinde bu husus
ları belirterek Senato Başkanlığına bir yazı 
yazdım. Aradan dört ay geçmesine rağmen 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ne bana cevap 
verebildi ve ne de Bakanlığın cevap vermesini 
temin edebildi. Bu durum karşısında yani, 15 
günde verilmesi lâzımgelen bir cevabın 7 ay 
içerisinde verilememesi karşısında benim vardı
ğım kanaat şudur: İddia doğrudur; yani, bir 
kısım kimsesiz işçilere tebligat yapılmamakta; 
bu, yapılmış gibi gösterilerek onların yerine il
timas ve rüşvetle başkaları gönderilmektedir. 
Sayın Bakan bu kanaatime katılırlar mı? Katıl-
mazlarsa, 15 günde vermesi lâzımgelen cevabın 
yedi ay geciktirilmesi ve bugüne kadar da ve
rilmemiş olmasını ne ile izah ederler? 

Bundan başka Başkanlık Divanına da bir so
rum var. Acaba 23 . 9 . 1965 gününde kendile
rini yazılı olarak ikaz ettiğim halde İçtüzüğün 
183 neü maddesi, kendilerine İçtüzük hükmü
nün yürütülmesini görev olarak verdiği halde, 
bugüne kadar cevap verilmemesini ve ne de Ba
kanlığın yazıma cevap vermesini temin edeme
mesini ne ile izah ederler? 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı dosya üzerin

de tetkikatım yapıp gereğini Sayın özgüneş'e 
bildirecektir. 

Kifayeti müzakere takririni okutmuştum; 
takrir üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?... 
Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Son soz 

benimdir. 
BAŞKAN — Bakandan sonra efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Muhterem Başkan, sa- 1 

yın senatörler, 20 inci Asrın karakteristik vasfı 
olan insangücünün eğitimi ile alâkalı Bakanlığı
ma tevdi buyurmuş olduğunuz sualler ve ge
rek grupları ve gerekse şahısları adına yapıl
mış olan konuşmalara Bakanlığım olarak pe
şinen teşekkürlerimi arz ederim. 

Esasında dikkatli bir çalışmanın sonunda ha
zırlanmış olan bu konuşmalar, 1962 bütçe
sinden itibaren yapılmış olan konuşmalar tet
kik edildiği zaman, o tarihten- bu yana ge
rek Senato ve gerekse Meclis müzakerelerinde 
birçokları tevdi edilmiş sualler olduğu görül
mektedir. Şu hale göre, 1962 senesinde sorul
muş sualler 1966 senesinin bütçesinde aynı 
şekilde tazeliğini muhafaza eden sualler ve aynı 
şekilde ehemmiyetini devam ettiren beyanlar
dır. 

Yapılmış olan konuşmaları, sualleri, lehte 
ve aleyhte tenkidleri esası itibariyle iki nok
tada toplamak mümkün. Bunlardan birisi, ça
lışmaların icraya mütaallik olan kısmı, perso
nel politikası; diğeri, iş ve işçilerin çalışma
larında ortaya çıkan hâdiselerin hemahenk 
kılınması için tedvin edilmiş olan kanunla
rın eksiklikleri ve ebedî bir tekâmül içinde bu
lunan cemiyet hayatının akışına muvazi her 
geçen gün ihtiyaçları artan çalışma hayatımı
zın içinde yeni kanunların tedvin edilmesi... 
Bir vakıadır ki, kısa bir devre içerisinde ol
makla beraber çalışma hayatımızda vadedilmiş 
olan kanunlarla beraber bu kanunların tat
bikata intikal ettirilmesi ve vazifeli olan şa
hısların anlayışı. Batı'd a büyük örnekleri içe
risinde bizlere emsal olark göserilecek tasar
rufların çok daha ötesinde ve onlardan çok daha 
mükemmel. 

Sayın Halk Partisi Sözcüsü Rıza Isıtan 
konuşmasını, Anayasanın 40 ncı maddesinde 
başlıyan çalışma düzenimizi düzenliyen, fertte 
başlıyan sosyal güvenliği cemiyette en iyi 
haliyle tekemmül ettirecek sosyal adalete va
rışta takibedilecek yolu, yapılması icabeden 
hususları maddeler zikretmek suretiyle ifade 
buyurdular. Bu noktadan hareketle, konuş
mamda belirtmeye çalıştığım iki ayrı bölümle 
mütalâa edeceğim bu suallerden bir kısmı Sa
vın Rıza Işıtan'm konuşmasında da yer almış^ 
bulunmaktadır. 

I Gerçekten bir vakıadır ki, gerek Bakanlı
ğın Teşkilât Kanunu ve gerekse Sosyal Si-
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gortalar Kurumu Teşkilât Kanunu, bundan 
evvelki hükümetler zamanında üzerinde uzun ça-
malar yapılmış olmakla beraber, henüz Meclise 
sevk edilmemiştir. Sevk edilmeyiş sebebini, 
o çalışmalardan sonra Bakanlık mevkiine gelen 
arkadaşların ihmalimde değil, 657 sayılı Dev
let Personel Kanunu içinde kadrolar kanu
nun beklenmiş olmasında aramanın doğru ola
cağını ifade etmek isterim. Bunun yanında 
1963 senesi sonu ve 1964 senesi içimde hazır
lıkları ikmal edilmiş olan Sosyal Sigortalar 
"Teşkilât Kanununun yine Meclise sevk edil
meyiş sebeplerinden birisi de; o günden bu
güne gerek, Kurum yetkililerinin ve gerekse 
işveren konfederasyonu ile işçi Sendikaları 
Komfedarasyonunu temsil eden Türk - i ş in bu 
kanun tasarısı üzerinde yeni görüşleri olma
sından mütevellittir. Bu görüşler, kısa bir 
müddettir çalışmalarda bulunduğumuz Bakan
lık süremiz içerisinde yeniden ele alınmış ve 
son redaksiyonu yapılmıştır. Bu itibarla, Kad
rolar Kanununa muvazi olan kısmı Devlet Per
sonel Kanunu içerisinde mütalâa edilecek; 
kadroların eevaplıyamıyacağı ve fakat teşki
lâtı alâkadar eden diğer hususlar bu yapaca
ğımız son redaksiyon çalışmalariyle tekemmül 
etmiş haliyle Meclise sevk edilecek duruma ge
tirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen her arkadaş 
son misalleri vermek suretiyle iş kazalarının 
vahametine ve bunun neticesinde de gerekli ted
birlerin yeteri kadar alınmadığı endişelerine 
temas ederek bu mevzuda yeterli çalışmaların 
yapılmasını istemişlerdir. 

Bir vakıadır ki, birbiri peşisıra, kötü bir 
talih hakikaten, birden ziyade şahıs bu elîm 
hâdise neticesinde hayata gözlerini yummuş
lardır. Gerek Devlet kesiminde olan hâdise 
münasebetiyle, Zonguldak'ta ve gerekse özel 
kesimde olan hâdise münasebetiyle istanbul'da 
şahsan yapmış olduğum temaslar neticesinde 
bunların neden ve niçinlerini tesbit etmeye 
çalıştığımda; bu neden ve ııiçinlerin altındaki 
sebepleri şöylece sıralamak mümkündür. 

Evvelâ mevzuat. Halihazırda 3008 sayılı Ka
nunun iş güvenliği ile ilgili maddeleri, iş gü
venliğimi s'ağiıyacak yeterlikte değildir. Muh
terem Senatonuza tevdi edilmikŞ ve bir önergem 
münasebetiyle ayrı, ayrı 8 komisyonda uzun bir 

zamanı intacettirecek olan çalışmaları kısa bir 
süre içinde hitama erdirmek için yapmış oldu
ğumuz Karma Komisyon teklifi, kaibul edilen iş 
kanunu tasarısı içerisinde iş güvenliğiyle alâ
kalı maddeler vardır. Ancak bunlar yeterli de
ğildir. Yani, sadece iş Kamunu içerisindeki 
maddelerle iş güvenliğinim sağlanacağını bekle
mek pek safdilâne bir hareket olur. Bumun ya
nında alınması icaıbeden tedbirler vardır. Bu 
tedbirleri de şöyle sıralıyatbiliriz : 

1. iş güvenliğiyle alâkalı güvenlik (müfettiş
lerinim adedini artırmak. Yalnız adedini, mücer
ret anlamda adedini artırmak kâfi değil. Tek
nik, her mühendis kolundan ihtisaslaşmış ve 
evleviyetle tecrübe edinmiş mühendislerin iş 
güvenliğinde istihdam ettirilmesi. Biraz daha 
açıklamiaık istiyorum. Mühendis, yeni bir me
zuniyetin mahsulü ve fakat tecrübesi hiç yok. 
Böyle bir (mühendisten iş güvenliğinde isteni
len güveni sağlıyaibileceğini 'beklemek biraz 
fazla hayal peşinde koşmak gibi olur. Bizzat 
maden ocağına inmemiş, maden ocağının hususi-
vet'ini bilmem iş olan bir mühendisi, yüksek mü
hendis olup, yeni mezundur; ama nazarı itibara 
almaya lüzum yoktur, deyip tâyin etme keyfi-
ve'ti, iş güvenliği müfetiştiği müessesesinde 
istenileni vereceği kanaatinde değiliz. 

Bunun yanında alınması lâzımigelen diğer bir 
tedbir var. Müsaade ederseniz misali istanbul'
da Cam Fabrikasında olan hâdiseden vereyim. 
Dam fabrikalarını gezen muhterem Senatör arka
daşlar mutlaka bileceklerdir ki; bir, iki fab
rika müstesna, geriye kalan fabrikalar fev
kalâde iptidai şartlar altında çalışmaktadırlar. 
Bu fabrikalardan, hâdisenin olduğu fabrikaları 
dolaştığım zaman hayretler içinde kaldığımı 
ifade edersem fazla bir şey söylemiş olmam. 
Parça camın eritildiği kazanın üzerinde, kaza
nın hali faaliyete gelmesi ve altındaki ateşin ya
nar hale gelebilmesi için uzatılan gaz borusu 
bizzat camın eritildiği kazanın üzerine monte 
edilmiştir, öyle bir hal ki, her an patlıyaibilir. 
Ve bunun yanında işçiler... Biraz daha hâdiseyi, 
tabloyu önünüze koymaya çalışayım. işye
rinde, camın eritildiği ocağın önünde çalışan iş
çiler, hararetin ısı derecesinin fevkalâde yüksek 
olması sebebiyle yalnız ve yalnız ayaklarında bir 
külot, diğer tarafları çıplak olarak çalışmakta
dırlar. Uzak yerlerden gelen bu şahıslar çalışma 
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süreleri bittiği zaman bulundukları, ikamet et
tikleri yerlere dönmektense, tuğladan örülmüş 
bu ocağın etrafında çıplak ve yatakları tuğla 
olmaik suretiyle yatmakta... Hâdis'e böyle bir yer
de olmaktadır. Burada bizzat işyerlerinde çalı
şanların öğretim mevzuunda fevkalâde geri ka
lınmış olmaları sebebiyle, tehlikenin 'mevcudi
yetinden bihaber, işveren çok daha evvelden 
bu işyerinin kapatılması hususunda kendsine tcl-
kinatta bulunulmasına rağmen, birçok rica
nın tekrarlanması sebebiyle işyeri çalışmakta. 
Sayın Faruk Kıııaytürk arkadaşımız konuş
malarında belirttiler, 14 000 işyri, 12 iş müfet
tişi. Böyle bir işyerini ikinci bir müfettişin 
kontrol edebilmesi için geçecek müddet asgari 
iki sene. Ve bu iki sene içinde de bu tedbirle
rin alınmamış olması sebebiyle her an yeni 
bir hâdisenin olması mümkündür. İş güven
liği müfettişi tarafından tanzim edilen bir ra
por normal Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu muvacehesinde, Ceza Usulü Muhakeme
leri Kanunu muvacehesinde mahkemeye in
tikal etmekte ve böyle bir dâvanın neticelen-
dirilmesi asgari iki sene sürmekte ve bu iki 
senenin sonunda da verilecek ceza işyerinin 
kapatılması değil, âzami 500 liraya kadar ağır 
para cezası. Muhterem arkadaşlarım, bu se
beptendir ki, mevzuata, mevzuatın ehemmiye-
tiyle mütenasip müeyyide, işyerinde çalışan
ların, işyerinin eh emmiye tiyi e mütenasip eği
timin sağlanması şarttır. Bakanlığımız mese
leyi bu şekliyle kabul etmiş ve bu yolda ça
lışmaktadır. Bu çalışmalarımızın neticesinde 
Sayın Rıza Işıtan'm konuşmasında yer ver
dikleri gibi, işyerinde ve dışında nazari ve 
ameli, tatbikî eğitim kanunu hazırlanmış vo 
17.12.1965 tarihinde Meclise sevk edilmek 
üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Bu kanu
nun eğitim yönünden sağlıyacağı bir fayda. 
istihdam gücümüzü ve politikamızı güçlendir
mek olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek 5 Yıllık Plânı 
tetkik ettiğimizde ve gerekse burada konuşan 
arkadaşlarımızı dinlediğimizde; şikâyetlerimi
zin bir sebebinin de kalifiye işçi nisbetinin 
Türkiye'de gayet az olduğunda görülür. Ger
çekte bir vakıadır ki, İş ve İşçi Bulma kurum
larına müracaat eden; gerek içeride ve gerek 
.dışarıda iş bulunması arzusunda bulunan ki

şilerin % 90 mı geçen miktarı düz işçi, vasıfsız 
işçidir. 

Dış işçilerinin miktarının artırılması husu
sunda gerek basında ve gerekse bu kere yapılan 
müzakereler sırasında muhterem. arkadaşlaırı-
mızm temennilerini tahakkuk ettirebilmek için, 
mutlak surette, kalifikasyona gitmek ve vasıflı 
işçinin miktarının artırılması şarttır ve zaruri
dir. Bu cümleden olarak bu kanunun yanında, 
^alyatif bir tedbir olmak üzere, geçici bir müd
det için, Federal Almanya İrtibat Bürosu ile 
yaptığımız çalışmalarda eğitimin ve eğitim 
kurslarının yapılması hususundaki görüşleri
niz kısmen kabul edilmiş, geri kalan çalışma

larımız da bundan sonraki temaslarımız neti-
"esinde tekemmül ettirilebilecektir. Ancaik bu
mla bir vakıaya derhal yeri gelmişken temas 
•̂ deyiırv. Son Alman İrtibat Bürosunun bir yet
kilisinin Bakanlığımızı ziyareti sırasında söyle-
liği sözler her Türk'ün göğsünü iftiharla kabar
tacak güzelikte ve mahiyettedir. İfade şu: Mi
sâli bizat bir Alman vermektedir. Alman işçisi 
:şyerinde çalışmadan evvel bir eğitime tabi tu
tulmaktadır. Üstelik belli bir kültür seviyesinin 
le mensubudur. İşyerindeki randımanı % 80 
•dir. 

Sizden gelen işçiler belli bir eğitime tabi tu
tulmuş kişiler değildir. Çoğu tarım işçisi, olup: 

fabrika işçisi olarak yazılmışlardır; Vo belli 
bir eğitimin mensubu değillerdir. Randıman
ları °/c 90 m üzerindedir. Bu, Türk Milletinin 
tabiatında mündemiç güzel hasletlerinin ve me-
dyetlerinin neticesidir. Ama, bu meziyetlere 
modern eğitim kurallarının güzel alışkanlıkla
rım, terbiyesini ilâve ettiğimiz takdirde hem iş-
de istihsal gücünün artırılması hem de işde iş 
kazalarının miktarının azalması mümkün ola-
2ak ve hem de dışarıya, gönderilecek işçi mik
tarının nisbetiıartmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. Tarım İşçilerine 
ait kanun tasarısı; birden ziyade arkadaşlarımız 
da konuşmalarında belirttiler; bu çalışmaları
mız ikmal edilmiştir. Ancak henüz görüşlerini 
bildirmiyen Bakanlıkların mevcudiyeti muvace-
sinde huzurunuzda Meclise sevk ettik diyeımi-. 
yorum. Altı Bakanlığın görüşü henüz gelmemiş-. 
tir. Tarım İş Kanunu esası itibariyle, 1964 • 
lenesi içerisinde büyük bir çalışmanın içerisine 
girilmiş, 1965 senesi içerisinde en son hazırlık
ları ikmâl edilmiş ve kısa bir süredir bizim ça-
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lışmalarımızla tasarı haline getirilmiştir. Da
ha evvel tasarı halinde değil, muayyen etütler 
halinde idi Tarım İş Kanunu yürürlüğe gir
diği andan itibaren, bütün bir memleket sat
hında bir anda tatbik imkânı oJan bir kanun 
değildir. Bu mevzuda getirilen yetkili, ihtisas
laşmış bir Fransız, Türkiye, dünyadaki bütün 
iklimleri bünyesinde toplamış bir memleket; 
bunun yanında da bölgevî o kadar hususiyet
leri var ki, bunları bir anda yürürlüğe koymaya 
imkân yoktur. Yine mütenevvi ürünlerin top
lanma zamanlarının farklılığı mesela ezcümle, 
tütün mahsulünün gündüz değil, gece toplan
ması keyfiyeti, iş saatlerinin gün içindeki tosbi-
tindekd müşkülâtını ortaya koymaktadır. Bu 
itibarla Tarım İş Kanunu yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bütünüyle bütün bir vatan sat
hında değil, ancak bir pilot çalışma iyinde ban
laması bugüne kadar yapılan çalışmaların neti
cesi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bıı arada işsizlik 
Sigortası Kanunu da çalışmaları ikmal edilmiş 
olan bir kanundur. Gerek işveren Konfederas
yonunun ve gerokse Türk Iş'in, gerekse Ticaret 
ve Sanayi Odalarının görüşlerini almak lüzu
munu hissetmişizdir. Ve bu görüşlerden en so
nu; bugün Türk - Iş'in görüşüdür ki, Bakan
lığımıza gönderilmiştir. 

İşsizlik Sigortası üzerinde muhterem heyeti
nize söyliyeeeklerim üçlü bir sistemin getirilmiş 
olması keyfiyetidir. Yani; işçiden kötülecek, 
işverenden alınacak ve bu arada Devletin işti
raki ile işsizlik Sigortası fonu teşekkül ettiri
lecektir. Kanun yüriilüğe girdiği anla Dev
let nakdî olarak on milyon lira yardımda bu
lunacaktır. İlk seneye münhasırdır. Ondan 
sonraki seneler için yapılan hesaplara göre, 
Haaineye dört ile altı milyonluk nakdî bir kül
fet, bir yük tahmil etmektedir. Geri kalan fon 
işverenlerden ve işçiden kesilen primlerden te
şekkül edecektir. 

Bu mevzuda yapılmış olan alktüarya hesap
ları Sosyal Sigortalar Kurumunda meveudol-
makla beraber, bu mevzuda ayrıca b ir yetkili 
uzmanın dışarıdan eelbedilmesi hususu taleb-
edilmiştir. 

Sayın Rıza Isıtan, konuşmalarında Deniz iş 
Kanununun Senatoya sevk edilmiş olan halinde 
100 gros tonilâtoluk kısmın fazla olduğunu ifa

de buyurdular. Kendileriyle hemfikiriz. Bütçe 
Karma Komisyonu çalışmalarında da Sayın Ali 
Rıza Uzııncı bize bu soruyu tevdi etmişlerdi. 
Kendileriyle hem fikiriz. Bunun 100 gros toni
lâto olarak kabul edilmesinin elimizdeki eleman 
sebebiyle olduğunu söylemiştik. Meımnumyetîe 
ifade edeyim ki, 50 gros tonilâtoya kadar indi
rilmede Bakanlık olarak her hangi bir sıkınca 
görmemekteyiz. 

228 sayılı Kanunun biran evvel Meclise şev
kini talöbederiz; (buyurdular, konuşmalarında. 
Cevapta bulunayım. 3 . 12 . 1965 tarihinde bu 
kanun Meclise sevk edilmiştir. Konuşmalarında 
Sayın Rıza Isıtan esas itibariyle Bakanlığımızı, 
Çalışma Bakanlığı alâkadar eden bu soruları 
yanında sosyal sigortalardaki konuşmalarını Teş
kilât Kanununu, işçi meskenleri politikası ve 
sağlık politikası olarak üç kısımda toplıyaüili-
riz. Teşkilât Kanunu hakkındaki görüşlerimi 
konuşmalarımın başında Muhterem Heyetinize arz 
etmiş bulunmaktayım. 

işçi meskenleri mevzuunda konuşm al arında 
yer vermiş oldukları rakamlar, tahmin ediyo
rum, bir eski rakam olacak, yanlıştır. 598 mil
yon ve 22 bin ev değil; 75i milyon 28 bin ev. 
Tashih ederim. Bir vakıadır. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Resmî bütçe ra
poru. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM: 
(Devamla) — Yanlış efendim, o. Bunu Bütçe 
Karma Komisyonunda da o gün, Rıza Işıtan'a 
arz etmiştim efendim ve tashihini de rica et
miştim. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi meskenleri po
litikası üzerinde Sayın Faruk Kmaytürk de 
konuşmasında bugüne kadar tatbik edilen sis
temlere değinmiş ve en son olarak, bunun ar
tık Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir şekle if
rağım talebetmişlerdir. Bakanlığınım görüşü de 
aynı istikamettedir. Bir vakıadır ki, elimizdeki 
dosyaları tetkik ettiğimizde, bankaların marife
tiyle yaptırılan işçi meskenleri münasebetiyle ih
tilaflı olan kooperatiflerin adedi 4î> ya yakla
şıktır. Ve bu rakam da bu meskenlerin banka
lar marifetiyle yapılmasından mütevellittir. Ya
pılan işçi meskenlerinin tahmin edilen bedelle
rin üzerinde inşa edildiği, keza bir vakıadır. Bu
gün, bir eve kavuşmanın sevinci ile eve giren 
işçiyi yarın, bu hesaplarla karşılaştığı zaman, 



0. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 2 

ben bu hesapları nasıl öderim, diye üzüntüye 
düşmekten nasıl kurtarabiliriz? 

Esasında 35 ile 40 binin üzerine çıkmıyacağı 
tahmin edilen inşaatın rahatlıkla G0 - 65 bin li
raya çıktığı görülmektedir. Esasında; 300, 400, 
500 lirayı geçmiyen bir ücretlerle yaşıyan işçi
lerin bu miktarı ödemesi fevkalâde güçtür. Bu
nun yanında, gerek yerlerin tesbiti ve gerekse 
Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat etmeden 
evvel mütaahhit ile yapılmış olan ikili anlaşma
ların neticesinde meydana çıkmış olan ihtilâfla
rın-adedi bir hayli fazla, işer meskenleri müna
sebetiyle, yapımı münasebetiyle kurulmuş olan 
kooperatiflerin üyelere karşı olan ihtilâfları, 
üyelerin mütaahhidc karşı olan ihtilâfları, müte
ahhidin Kurumla olan ihtilâfları Sosyal Sigorta
lar Kurumunun günlük çalışmalarının dörtte 
üçünü işgal etmektedir. Bugün Bakanlık ola
rak işçi meskenleri mevzuunda görüşümüz, bu
nun banka aracılığı dışında işçi meskenlerinin 
bizzat İşçi Sigortaları tarafından yaptırılması 
keyfiyetidir. Mütalâa, hali hazırda bu noktada 
toplanmaktadır. Ancak 1952 senesi tatbikatı 
içerisinde, bir muhterem arkadaşımızın da ko
nuşmasında belirttikleri gibi, Buea'daki Kızıl-
çullu meskenleri, evlerini buna misal gösterebi
liriz, dediler. Fakat o emsali nazarı itibara ala
rak bu sistemden ürkmek doğru değildir, kana
atindeyim. Ve hali hazırda işçi meskenleri po
litikası üzerinde Kurum çalışmaları şu şekilde 
toplanmaktadır. Birden ziyade tipte işçi mes
kenleri inşa ettirilecektir. Diyelim ki; (A) blo-
ku, (B) bloku, (C) bloku, (D) bloku... (A) blo-
ku, (B) bloku 25 bin liraya; sırasiyle, 30 bin, 
35 bin, 40 bin lira. Bunlara müracaat eden, 
alımına müracaat eden işçi beğendiği bu tip
lerden birisinin yüzde 10 peşinatını vermek su
retiyle Kurumla ferdî münasebete bizzat kendisi 
geçecektir. Bu bir çalışma şeklinde devam et
mektedir. Henüz nihaî neticesi alınmış bir hu
sus değildir. Bu çalışmanın sonucunu aldığımız 
zaman Muhterem Heyetinize arz etmek tekrar 
bizim için zevkli bir vazife olacaktır, 

Böylece Sayın Rıza Isıtanın Sosyal Sigor
talar Kurumunda ortaya koymuş oldukları son 
mesele eş ve çocuklara 1968 senesinde tatbik 
edilecek olan Sosyal Sigortaların Anayasanın 
esprisi içinde biran evvel tahakkuk ettirilmesi 
ve bu gecikmenin de uzatılmaması temennisidir. 

Kendisi ile hem fikir olmama imkân yok. Sos
yal adaletin tahakkuku, kişiden başlıyaıı sosyal 
güvenliktir. Binaenaleyh, Beş Yıllık Plân için
de esası itibariyle bir tek kişiye kadar Türkiye'
de bütün vatandaşların sigortalara bağlanması 
espirisi, kendisine böyle bir görüşü ortaya koy
mak hususunda ilhamda bulunmuştur. Kendile
ri ile hem fikiriz. Hakikaten, biran evvel bunun 
çabuklaştırılması lâzımdır. Bu arada sosyal si
gortaların bölgevî tatbiklerini; yalnız, Eskişe
hir ve Ankara; bunun dışındaki bölgelerde tat
bikleri de biran evvel olmalıdır, buyurdular. 
Kendileri ile hem fikiriz. 1 . 3 . 1966 tarihinden 
itibaren Aydın, 1 . 4 . 1966 tarihinden itibaren 
Kayseri, 1 . 5 . 1966 tarihinden itibaren de Sam
sun bölgelerinde 1966 yılının ilk altı ayının bi
rinci bölümü olarak tatbik edilecektir. Vilâyet, 
merkezimiz mütalâa edilecektir. Çünkü, o ay
nı vilâyetin içerisine birden ziyade vilâyet dâhil 
olmaktadır. 1966 yılının ikinci kısmında; Di
yarbakır, Trabzon vardır. Böylece sosyal sigor
taların tatbikatında her hangi bir gecikme yok
tur; ve hergün bu sistemin biraz daha inkişaf 
etmesi hususunda yetkili arkadaşlar âzami gay
ret içinde bulunmaktadır. Ve Bakanlığımız da 
Sayın Rıza Işıtan'm hassasiyeti derecesinde has
sasiyet göstermektedir. Müsterih olmalarını ri
ca ederim. 

İş ve işçi Bulma Kurumu hususunda muhte
rem arkadaşlarım; tş ve işçi Bulma Kurumunun 
bugün en büyük problemi, bir başka deyimle, 
Bakanlık işçi meskenlerinden sonra bir diğer 
mühim problemi, dışardaki işçilerin iktisadi, hu
kukî, sosyal meseleleriyle meşgul olmaktır. Hü
kümet programımızda belirttiğimiz gibi, dışar
daki işçilerin meseleleriyle yakından meşgul ol
mak için gerekli her türlü tedbirin alınması ya
nında ilk düşündüğümüz şu; evvelemirde dışar-
da bulunan ataşe miktarlarının artırılması, mev-
cudolaıı ataşelikler malûmu ihsanınız, Maliye 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kadrolarından 
alınmaktadır; bunların, Çalışma Bakanlığına bağ
lanması ve bunun yanında da gazetelerde h«pü 
miz için üzüntü konusu olan her hangi bir Türk 
işçisinin gerek işten ve gerekse hususî hayatından 
mütevellit hukukî veyahut cezai bir dâva netjeef 
sinde kendisiyle alâkadar olacak tek bir imüjesse-
senin mevcudoLmayışı1 sebebiyLe! mağduriyeti.,. 
Bunları mütalâa!edeh Bakanlığımız'29 . 1 J 1966 
ta*8*i»de i -' Meclise bi* kanue /teklif etmiştir. Bu 
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kamınım bugün üçer kişilik, Dışişleri, Plân, Ça
lışma ve Maliye Bakanlıklarından teşekkül et
mesi suretiyle bir karma komisyon kurulması 
hakkındaki önergemiz kabul edilmiştir. Böylece, 
•dışarda bulunan ataşelerimizin miktarı artırıla
cak, mevcudolan ataşeler Çalışma Bakanlığına 
bağl anacaktır. Bunun yanında, çalışma ataşeleri 
•muhterem arkadaşlarım; muhterem senatörler 
konuşmalarında belirttiler, çalışma ataşesinin ya
nında yardımcı bir şahsı görmenize imkân yok
tur, dışarda, Daktilosundan, muhaberatından ge
len işçinin oradaki meselesi ile Türkiye'deki bırak
tığı meselesiyle, meşgul olmak çalışma ataşesine 
bırakılmış, tevdi edilmiş bir hâdisedir. Esasında, 
çalışma ataşelerinin yanında, birden ziyade yar
dımcı bulunmasının yanında, çalışma ataşeleri 
dışarıdaki hukukî mevzuatı en ince teferruatına 
kadar bilen kimseler olmadığından; oradaki, hu
kukî ve sosyal meseleleri halletmek için çalışma 
ataşelerine bir doktor ve bir avukat istihdam et
me, mukaveleli olarak istihdam etme yetkisini bu 
kanunla getirmiş bulunmaktayız. Muhterem ar
kadaşlarım, bir hâdiseyi belirtmek isterim. Sa
yın. Bon Ataşemiz Ünbulak Bey Belçika'ya kısa 
süren bir. seyahatim sırasında bendenize şunu 
nakletti. Türkiye'den bir işçi gerek Türk teba-
betinde, sıhhi kurulunda ve gerek Alman doktor
ları tarafından tedavi edildiği görülmüş, muaye
nesi yapılmış, Almanya'ya gönderilmiştir. Al
manya'ya gönderildikten sonra, nedense işvere
nin işçi ile birlikte bâzı işçileri tasfiye etmesi 
fikri kendinde sadir olmuş ve bu işçilere, sıhhi 
sebepler dolayı siyle çalışmalarına imkân yoktur, 
diye kendi fabrikasında vazifeli doktordan bir 
rapor aldırmıştır. Bu işçilerin dışarda hadisele
riyle meşgul olacak tek kimse yoktur. Çünkü bir 
teşkilât yok. Ve burada Sayın ataşenin böyle bir 
hususla, bir vaziyetle karşılaştığında yardımda 

.bulunacağına dair bir fonu da yoktur. İşçi de 
.aldığı meblağ ile, kendisinin cebinde bulunan bir 
parayı bir araya getirmiş ve dışarda bir klinik
te* mütehassıs birden ziyade doktora konsülte et
tirmek suretiyle bir işçinin sağlam olduğunu ra
pora dercettirmiş ve aynı şahsı işyerine sokma 
imkânına sahibolmuştur. Bu, bir tek hâdise de
ğildir. Bu birden ziyade hâdisedir. İşte bu tarz 
h âdisedir... İşte bu tarz hâdiseleri, bir tek hâdise 
değildir. Birden ziyade hâdisedir. İşte bu tarz 
hâdiseleri, bir iş yerinde her hangi bir sebeple 

tasfiye edilmesi icabeden şahsı, böyle bir rapor
la kamufle ederek dışarıya sevk etme anında 
orada ataşenin yanında bir mukaveleli doktorun 
istihdam edilmesi şarttır ve bu kanun bu yenili
ği getirmektedir. Bunun yanında da, yine gaze
telerden biliyorsunuz,, Köln Ceza Evinde veya
hut Tevkifhanesinde, dokuz ay, ariyan soran yok 
bir işçi kalmış. Mevzuatı bilen kimse yok. Bu 
mevzuatı bilecek bir avukatın istihdam edilmesi 
şarttır. Bu kanun bu yeniliği getirmektedir. Kı
sa çalışmalarımızın içinde dışardaki işçilerimize 
ilk yapabildiğimiz şey bu olmuştur. 

Muhterem senatörler, bunun yanında bir hu
susu Yüce Heyetinize arza çalışacağım. Muhte
rem arkadaşlar konuşmalarında belirttiler, mese
lâ dediler ki, aydın din adamı, okul çağında bu
lunan çocukların öğretimi, beslenme politikası, 
neşriyat, basın, radyo, kültür bunların hepsini 
saydılar. Muhterem arkadaşlarım, bu suallerin 
cümlesi Çalışma Bakanlığına sorulmaktadır. Fa
kat lütfen mevzuatımızı tetkik ettiğiniz zaman 
bunların bir tek vazifelisi, Çalışma Bakanı ola
rak, ben değilim. Aydın din adamı gönderecek, 
Devlet Bakanı. Okuma çağındaki çocukların öğ
retimiyle alâkalı öğretmen gönderecek, Millî Eği
tim Bakanı. Neşriyat meselesiyle meşgul olacaksı
nız, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına. Eksport-
1 ardan kurtaracaksınız, Maliye Bakanına. Beslen
me politikası ile meşgul olacaksınız keza Maliye 
Bakaıuııa. Sualler, dertler, mektuplar, şikâyetler 
Çalışma Bakanına... Muhterem arkadaşlarım, bu 
ıinevzudaki görüşümüz şudur: Kanatimiz odur ki, 
Bakanlığımın yetkililerinden rica ettim, bütün bu 
meselelerin Çalışma Bakanlığında yetkili bir or
ganda toplanması mümkün müdür? Böylece bir
den ziyade bakanlıklara bir kararname neticesi 
mi, bir kanun neticesi mi, verilmiş olan yetkile
rin yine bir kararname ile mi, bir kanunla mı 
Bakanlığımıza verilmesi ve böyle bir büronun 
içinde bu meselenin halledilmesi ve hiçbir sürün
cemeye meydan vermeden kısa zamanda ve hor 
zaman kontrolıı mümkün olan bir tok bakanlıkla 
toplanması mümkün müdür? Bunu yetkililerim
den rica etmişimdir. Bu çalışmalarımın neticesi, 
temenni ederim ki, kısa zamanda alınsın. Ancak 
o zamandır ki, bunların kısa bir sürede halli müm
kün olur kanaatindeyim. Derhal akla gelebilecek 
bir sual şu: Ayrı, ayrı bakanlıklarda olmaları ge
cikme için bir sebep değil. Her bakanlık kendisi
ne düşen vazifeyi yapsın ve böylece de bu meşe-
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le bitsin. Hayır muhterem arkadaşlarım, tatbikat 
o değil. Nitekim, tatbikatın bu şekilde olmadığı 
Üçüncü. İnönü Hükümeti zamanında görülmüş, 
bir koordinasyon komitesi kurulmuş ve fakat çok 
acaip bir komite. Muhterem Heyetinizin zamanı
nı almak istemem, Başbakanlık Özlük. İşlerinden 
çıkan bir yazı; yetkili, Başbakanlık Özlük İşleri 
bir koordinasyon komitesi... Koordinasyon komi
tesi oturup on karar alıyor. İcra nasıl olacaktır? 
Belli değil. Çünkü, özlük işlerine gider, Başba
kanlıkta, koordinatör kimf O da belli değil. Ne 
koordinatör, vardır, ne icra keyfiyeti vardır. Ve 
1963 senesinden bu yana Koordinasyon Komitesi 
bir araya gelip gayet güzel kararlar aldığı hal
de bunlardan bir teki icra edilme imkânına sa
hip olamamıştır. Bu itibarla bu eksikliği de gö
rerek bunların Bakanlığımızda toplanılması hu
susu ancak hukukî mevzuatı içerisinde meselenin 
tetkik edilerek her hangi bir sakıncanın var olup 
olmadığının tetkikini yetkililerden rica etmişim
dir. 

Sayın Rıza Isıtan konuşmalarında haklı bir 
noktaya temas ettiler, kendilerine teşekkür ede
riz. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sıra il o 
saydılar, 19 . 2 . 1962 tarihli bir kararname ile 
işçi ihtiyaçları, İş ve İşçi Bulma Kurumunda1' 
temin edilecektir ve fakat ne yazıktır ki, bir 
senedir bu husus ihlâl edilmiştir. Ezcümle 
Rize Çayevi, Zonguldak Kömür İşletmeleri bu
yurdular. Bizim için de bir üzüntü konusudur • 
eğer, böyde bir şey olmuşsa, Bugüne kadar 
yaptığımız şey, Bakanlığımıza gelmiş olan ta
leplerde ilk sorduğumuz sual şu olmuştur: İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna müracaat ettiniz mi? İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna müracaat ettiyseniz ta
rihini gösteriniz? Eğer bu tarihe rağmen sizder 
evvel başkaları alınmışsa, bir gayrikanunilik 
yapılmışsa onun tahkikinden ibarettir. Bu hu 
susu tetkik edecek ve bunun dışında böyle bir 
şey yapılmışsa bunun yapılmaması hususunda. 
tekerrür etmemesi hususunda Hükümetin dik
kat nazarını çekeceğimi, arz ederim. 

İşsizlik Sigortası Kanunu konuşmalarım sıra
sında belirttim, İş başında eğitimi de keza be
lirtmiş bulunmaktayım. 17 . 12 . 1965 tarihinde 
Bakanlığa sevk edilmiştir; iş başında eğitim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Tarık Remzi 
Balta'nm Adalet Partisi Grupu adına yapmış 
olduğu konuşmada, hür sendikacılık felsefesi 

üzerinde Hükümetin âzami bir gayret ve has-' 
şasiye t gösterdiğini ifade etmek isterim kendi
leriyle bu hususta ayrılmamıza imkân yok. Kıy
metli zamanlarınızı almadan bu kadarcıkla ye-' 
tineceğim. 

Toplu sözleşmede ücret politikasının tesbitin-
de istatistikî rakamlara ehemmiyet verilmesi ve 
bunların toplanması doğrudur, buyurdular. Ken
dileriyle yüzde yüz hemfiririz. Gerçekten doğ
ru bir şeydir. Bu mevzu, en son. sendikacılarla, 
sendika temsilcileriyle, Hükümet arasında ya- : 

pılan geçen haftaki toplantıda gündem mevzuu 
olarak ele alınmış ve yine 7.2.1966 da yani, önü
müzdeki haftada içerisinde yapılacak toplan
tıda da konuşma mevzuu olarak devam edecek
tir. Bir vakıadır ki, toplu sözleşmelerde işveren 
temsilcileriyle, işçi temsilcilerinin bilhassa üc
retler üzerindeki münakaşaları çok defa ilmî 
araştırmalardan ziyade muayyen taahhütlere, 
muayyen anganjmanlara sürüklenmekte ve is--
tinadettirilmektedir. Bakanlık olarak kanaati-; 
*niz odur ki, bugün mutlaka ve mutlaka iş kol-, 
larmdaki asgari ücretlerin tesbitinde ve bu
nun yanında toplu sözleşmelerde ücretin tesbi- • 
tinde, miktarlar ilmî metotlara istinaden tesbit 
edilmelidir. Batı'yi bir misal olarak huzurunuz
da arz etmek isterim, Batı, tekstil iş kolunda 
toplu sözleşmede ücreti tesbit ederken kuruş
lar üzerinde münakaşa etmektedir; kuruş, ku
ruş meseleyi mütalâa etmektedir. Yakın bir 
tarihte Müşterek Pazara girecek, ve mevcudolan 
istihsal yatımda tekstil iş kolunda en güç
lü kabul ettiğimiz bu iş kolunu Müşterek Pa-' 
zarda rekabete dayanılır bir hale getirebilmek 
ve kaliteli bir seviyede tutabilmek de. bu ücre
tin hakikaten her yönüyle tetkik edilmesi ve 
'Imî ünitelere istinadettirilmesi şarttır. Bakan
ağımızın bu yolda Türk İs yetkilileriyle bir
likte bir çalışması vardır, arz ederim. 

Sayın Balta konuşmaları sırasında sağlık te
sislerinin tek elde toplanması meselesi iyi etüde-
dilmelidir, diye buyurdular. Gerçekten doğ
rudur. Yine, Türkiye işçi sendikaları temsilci
leriyle, Hükümetin yapmış olduğu bir toplantı-' 
da, açık ve sarih olarak belirttiğimiz gibi; bu--
gün, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı -hasta
nelerin Sağlık Bakanlığına devri gibi bir keyfi
yet düşünülmemektedir. Düşünülen şey, plân
da belirtilmiş olan vahdet keyfiyetidir. Vahdet, 
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sistemin oturtulması ve işleyişin aynı paralele 
getirilmesi keyfiyetidir. 

İşçilerin yaş, hadlerinin indirilmesi mevzuu, 
evleviyetle maden ocaklarında ve keza yıpratıcı 
iş kollarında çalışan işçilerin yaş hadlerinin in
dirilmesi keyfiyeti öteden beri Bakanlığın tet
kikleri arasındadır. Bu arada birden ziyade mil
let velcilinin vermiş olduğu bu kanun teklifi yine 
Sayın Tarık Remzi Balta'nm ifadelerinde yer al
dığı gibi komisyondan geçmiştir. Muhterem He-
yetinizdeki müzakereleri sırasında, şimdi vakti
nizi almamak için, görüşlerimizi arz edeceğiz. 
Dış ülkelerdeki işçiler ve bu göndermedeki koo
peratifler mevzuu. 

Muhterem arkadaşlar, bu kooperatifler mev
zuunda bir kadersizlik var. Halihazırda 642 bin 
işçi sıra beklemektedir. Kooperatif adedi, arka
daşımızın ifade ettiği gibi 12 değil, kooperatif 
adedi 400 ün üstündedir, öyle bir durum oldu ki 
kooperatiflerden % 40 oranında gidecek işçilerin 
adedinin çokluğu karşısında 1964 senesinin birin
ci ayında İş ve İşçi Bulma Kurumuna dışarıya 
gitmek için müracaat eden arkadaşlar gidemez 
duruma gelmişlerdir. Bu bakımdan kooperatif
lerin gayet iyi şekilde tesbit edilmesi, hangi tip 
kooperatifler, nasıl kooperatifler, hangi bölgeler
deki kooperatifler; hoş, bunları yazmışlar, belirt
mişler, orman köylülerinin kalkındırılması için 
ihdas edilmiş olan bu kooperatiflere öncelik tanı
nacaktır. Fakat, tatbikatta bugün bir nevi koo
peratif, bu mevzuda bir kooperatif enflâsyonu 
ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh, bu mevzu, Köy 
İşleri Bakanlığı, tş ve İşçi Bulma Kurumu ile 
Bakanlığımızın yetkilileri arasında tekrardan 
oturulup tetkik edilmektedir. 

Sayın arkadaşımız konuşmalarında gerek, Sa
yın C. H. P. sözcüsüne ve gerek Sayın Adalet 
Partisi sözcüsüne arzı cevapta bulundular. Bu 
hususların bir kısmına değindiler, onları geçiyo
rum. 

Kooperatiflerde kontenjan nedir! dediler. 
% 40 tır, bu kontenjan. Bunu belirttim. 

Tasarrufların değerlendirilmesinde yapılan 
çalışmalar var mıdır! dediler. Muhterem Heye
tinize kısaca belirtmek isterim. 27 .1 .1966 gün
lü Koordinasyon Komitesinde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığına 
2 .3 .1966 tarihinde yapılacak toplantıya 6 tane 
proje ile gelinmesi hususu verilmiştir. 

Bu projeler : 
1. Devamlı ihtiyaç arz eden iş kollarında; 
2. İşçiye kâr temin eden; 
3. Cazip; 
i. Emniyet telkin eden; 

5. Dışardan Türkiye'ye döndükleri zaman 
kendilerine çalışma imkânı veren yatırımlar ol
ması huşu projelerin nitelikleri olarak belirtil
miştir. Binaenaleyh bu mevzudaki çalışmalar 
Mart ayı içerisinde bir ikinci kademe olarak te
kemmül etmiş olacaktır. 

Tarım işçilerinin sosyal güvenliğinin sağlan
ması hususundaki noktai nazara iltifat ederiz. 
Ancak, kanaatimiz odur ki, evvelemirde Tarım İş 
Kanununun meriyete girmesi ve kimin tarım iş
çisi olduğunun evvelâ tesbit edilmesi şart ve za
ruridir. Bu tesbitten sonradır ki, tarım iş kolun
da çalışan işçilerin sosyal sigortalarının ve sos
yal güvenliklerinin sağlanması hepimizin arzu et
tiği bir şeydir. Zamanınızı gene almak istemedi
ğim için tarım işçilerinin bugün bulundukları 
müşkül durumu. Muhterem Heyetinize arz etme
yi zait görüyorum. Çünkü, Muhterem Heyetinize 
bunu arz etmek, sadece bilgilerinizi tekrardan 
ibaret olacaktır. 

Sayın Mehmet Ali Demir, teşkilâtla ilgili şi
kâyetlerde bulundular. Şikâyetler müşterek, tek 
değil; hepimizin var. Bâzı şikâyetler müşterek 
şekilde ortaya çıkıyor. Bu arada bir üzüntümü 
söyleyim. Gerçekten çok üzüldüm ve şu anda 
muttali oldum. Sayın Özgüneş, konuşmalarında, 
23 . 9 .1966 tarihinde bir yazılı sorum tevdi edil
di, henüz cevabı gelmedi, diye beyan ettiler. Bi
raz evvel oturduğum yerden ilgililere sordum, 
hiçbirinin haberi yok, özür dilerim ve böyle bir 
şey bize gelmemiş; gelmiş olsaydı memnuniyetle 
cevap verirdim. Ama, bunu, bir vazife olarak ka
bul ediyorum ve yazılı soru gelmiş şekliyle 
kendisine cevapta bulunacağım. Dışarıya gi
den işçilere tebligatta suiistimal. Bu, bu şek
liyle intikal ettirilmiyor. Bu, şöyle intikal et
tiriliyor bize : Teşkilâtta çalışan muhterem ar
kadaşları, teşkilâtta çalışan bütün vazifelileri 
tenzih ederim. Ama intikal ediş şekli şöyle : 
Bir işçi geliyor, bakıyoruz, diyoruz ki; bana 
bir- tebligatta bulunulmuş, fıkara bir adamca
ğız. İki senedir bekliyormuş. 260 - 300 liraya 
mal olacak masraf adama tarlasını, evini sat
tıracak hale getirmiş. Gerçekte 300 liralık 
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masraf 3 bin liraya çukmış. Nasıl çıkmış, niçin 
çıkmış?. Uzun mesele. Geliyor, diyor ki; ben, 
misal vermek isterim, ben. Bafra kazasmda-
nım, bana tebligat Hemşin'e yapılmış. Ondan 
sonra da Hemşin'e yapılan bu tebligat netice
sinde, yerinde bulunamadı, diye şerh veril
miş ve benim yerime bir başka>sı gitmiş. Bize 
intikal eden şekli bu. Bunun yanında diğer bir 
hâdise şu : Müracaat etmiş, müracaatından 
sonra üç ay geçmeden, diyelim ki; adam An
kara'da müracaat etmiş, Ankara'da iş bulama
mış, geçici, mevsimlik bir i? bulmuş, kalkmış 
Konya'ya gitmiş veya Adana'ya gitmiş, orada 
kendisine tebligatta bulunulmuş, tebligatta bu
lunulmadı denmiş, adam üç gün sonra gelmiş, 
etmeyin demiş; ben burada değildim, iş bula
madım, Adana'ya gittim, Konya'ya gittim, ma
halline yapılan tebligat bu sebeple elime geç
medi. Gerçekte kusurluyum: ama, kusur ben
de değil, bu kusur fakirlikten, demiş. İptal 
ettik, sıraya gir, yeniden bekle, demişler. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları görmekte
yiz, tetkikatımız sırasında bunları uzun bir 
çalışmanın neticesinde müşahede etmekteyim. 
Misallerin adedini birhayli artırabilirim, huzur
larınızda. Fakat Sayın Mehmet Ali Demir'in 
ortaya getirdiği bu kontenjan nisbetinin vilâ
yete valiliğe bildirilmesi hususunda kendileri 
ile müttefikim. Bendenize yeni bir şey hatır
lattılar, öğrettiler, kendilerine medyunu şük
ranım. Çok teşekkür ederim. Bu o kadar ge
niş bir hâdise ki, bunların adedini çok söylü
yorlar. Ve fakat hukukta kaide, ahlâkta kaide 
görmeden, bilmeden, hukukan tesbit etmeden 
her hangi bir kimse hakkında en ufak bir şey 
yapmaya hakimiz yok. Aynı zamana kadar bâ
zı ihbarlar olmuş, bâzıları hakkında muamele 
yapılmış ve bâzılarının da memuriyetlerine 
son verilmiştir. Ve bundan evvelki Hükümet 
zamanında bu ihbarların adedi ve memuriyet
lerine son verilenlerin adedi şu anda katı ra
kamlar halinde bilmiyorum ama, tahmin ede
rim ki, 11 ilâ 15 nisbetindedir. 

Bunların giderilmesi için sistem : Bunlar de
vam edecektir. Yalnız bunu İş ve İşçi Bulma 
Kurumunda aramak biraz insafsızlık. Biraz da 
sebep şu : Dışardan talep az, buradan gitmek 
istiyenlerin adedi çok. Tahammül edilme key
fiyeti son bir noktaya geliyor. Bu anda şikâyet 

başlıyor. Bir misal vermek isterim Muhterem 
Heyetinize; kooperatiflerin kurulması sebe
biyle de. biraz da o sebep var, Ankara'da 
fabrika işçisi 23 . 1 . 1964 tarihindedir, hali
hazırda. Böylece ikinci seneyi ikmal etmiştir, 
diğer iş kollarında da aynı şekilde vardır. Geri 
ıkalımış bölgelerde 4 aylık bir önde gidiş var
dır. Biraz daha inkişaf etmiş olan yerlerde 
iki aylık bir öncelik vardır. Ve fakat bunlar 
kâfi değildir. Sayın Niyazi Ağırnaslı, konuş
malarında belirttiler, çok teşekkür ederim, 
düşünce ve hislerimize tercüman oldular, Gaze
telerde sık sık ortaya çıkıyor, bugünlerde. 

Dışarıdan işçi istenmiyor, Almanya'dan 
işçi istenmiyor. Bunlar azaltılacakmış. Muh
terem arkadaşlarım, böyle bir şey yok. Bilâkis 
aksine şu var. Son bir ay içinde Yunanistan 
ve İtalya Almanya nezdinde temaslarda bu
lunmak suretiyle kendilerinin Müşterek Pazar 
devletleri olması hasebiyle kendi milletlerinin 
işçilerinin alınmadım istemektedirler. Biraz daha 
ileri gideyim. Bizzat Alman işçisi, vasfı itiba
riyle kendisinden üstün olan Türk işçisini 
kıskanmakta ve alınmaması için demarjlarda 
bulunmaktadır. Bu, meziyetlerin biraz da ço
ğunluğunun neticesi; . yüzde 80, yüzde doksa
nın üzerinde... Bizzat Alman işçisi; vasıflı, eği
time tâbi yüzde 80. Fakat muhterem arkadaş
larım, Sayın Paşam geldiler, bizzat yanların
da dinledik, Batı - Almanya konserve fabri
kalarının temsilcisi; eğer, hafızam yanıltmı
yorsa, 48 işverini temsil etmekte, 500 işçi isti
yorum, dedi. Evvelâ 400 sonra 500 olsun, dedi. 
-100 kadın, 100 erkek. Gayet entresan, sayın He
yetinizin bilmesini istiyorum. Okuması yazması 
şart değil, yaşı 30 un altında olması şart değil 
50 yaşında da olmasına razıyız. Okuma - yaz
ma yok, yaş tahdidi, o da yok. Sebep? Cevap 
şu : Türk kadınının da iffetin temsil edildiğim 
görmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Bunu, 
bizat bu işverenden dinledim. Ama, bâzı ga
zetelerde bir tek misali ele almak suretiyle bâzı 
menfi havaları yayma istidadında olan bir 
görüş var. Bağışlasınlar, biz, o görüşün içinde 
değiliz. Biz o görüşün içinde değiliz; ama, bu
rada konuşmada bulunan muhterem arkadaşla
rımın telkinlerine çok teşekkür ederiz. Karma 
Bütçe Komisyonunda da bir arkadaş söyledi. 
Türk kadınının iffetinin korunulması huşu-
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sunda mümkünse dışarıya, Almanya'ya Türk ka
dın işçisi göndermeyiniz dediler. Hayır dedik, 
biz bu kanaatte değiliz, aksi kanaatteyiz, dedik. 
Hiçbir zaman bunu düşünmüyoruz, düşüne
meyiz, dedik. Ama, huzurunuzda tekra ediyo
rum orada bulunan ataşe tarafından bizzat dı
şardan gelen raporlarda, bu işlere gönül ver
miş, fahri, hiçbir şey beklemiyen pırıl pırıl 
memleket çocuklarının raporlarında Türk ka
dının iffeti en güzel şekliyle ifade edilmektedir. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Teşek
kür ederim Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Rica ederim efendim. Bu itibarla 
bâzı kişilerin bunun dışında bir görüşe gir
meleri, söylemek istemem; ama, ne yapayım ki, 
düşüncelerim öyle getiriyor bana, maksatlıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede
ceğim. Sayın Bakan, programımızın gereği altı 
dakika sonra sözünüzü kesmeyi icabettiriyor. 
Sizden sonra bir üye konuşacak, sayın bir 
üyeye söz vereceğiz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bitiriyorum. Sayın Faruk Kınay-
türk, yine konuşmalarımda bin marktan bah
settiler, tripting, beynelmilel bir husus; Güm
rük Tekel Bakanlığı ile bir çalışmamız oklu. 
Bunun gümrük kapısında bizim için verilmesi 
istenıildi. Bunda bir uzlaşmaya varamadık. Bir 
vaka söyliyeyiım. Bu, beynelmilel bir teşkilât
tır ve bugün Türkiye hudutları içerisinde res
men tesıbit edilmiş 2 000 kaçak araba vardır. 
Bu ilki bin arabanın mevcudiyeti işte böyle bir 
barajı koyma mecburiyetini tahmil etmiştir. 
Ancak istediğimiz böyle bir teminatın gümrük 
giriş kapısında Türk Devletine verilmesinin 
mümkün olup olmıyacağı hususunun araştırıl
ması istikametindedir ve Gümrük ve Tekel Ba 
kanı ile de bu yolda bir çalışmamız vardır. 

Devlet Demiryolları ve Makina Kimya Ku
rumu yardım sandıklarının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bağlanması hususundaki çalışmalar 
bitmiştir. Esasında zaten o meselede iki nokta 
üzerinde durulmuştu. Birisi; Devlet Demiryol
larında emeklilik sonunda bir tazminat mües
sesesi vardır. Bu hakkın, bir müktesep hak ola
rak Sosyal Sigortalar Kurumuna intikal etme
si lâzımdır. Çünkü, Sosyal Sigortalar Kuru
munda tazminat ikamesi müessesesi yoktu. Bir 
ikinci husus da; Makina Kimya Endüstrisi Ku

rumunda geçmiş olan süre ne olmalıdır? Beş se
ne mi olmalıdır, oııbeş sene mi olmalıdır mese
lesi münakaşa edilmektedir. Bunun dışındaki 
hususlarda esasen mutabakata varılmış ve bu 
mevzuda Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, 
Devlet Demiryolları, Sanayi Bakanlığı, Ulaş
tırma Bakanlığı ve Bakanlığımızla Devlet Plân
lama Teşkilâtının yetkililerinin yapmış oldu
ğu önçalışmalar. ikmal edilmiş ve bir protokole 
de bağlanmıştır. Sadece bakanlıkların görüşü 
alınmak üzere kendilerine gönderilmiştir. Bu
na intizar ediyoruz. 

69 metrekare olarak yapılan kooperatif bi
nalarının adedini söyliyeyim; 1147, kooperatif
lerin adedi de 26 dır. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı'ya konuşmalarım 
sırasında zannediyorum ki, arzı cevapta bulun
dum. Yalnız dil eğitimi mevzuuna temas etti
ler. Kendilerine derhal ifadede bulunuyorum. 
Sayın Fahrettin Kerim Gökay'm bu mevzuda 
geniş bir çalışması vardır. Bakanlığımızla te
masta bulunmuşlardır. Beynelmilel bir teşkilât 
Türkiye'deki başkanıdır ve bizden dışarıya gön
derilecek olan işçiler için yabancı dil öğrete
cek işçi istemiştir, kendilerine de vermişizdir 
ve böylece o kurumla bir anlaşmaya da girmi
şizdir. Federal Almanya ile bu mevzuda yapı
lan çalışmalarımızın neticesini henüz almış de
ğiliz. Yalnız Hariciye kanalı ile Almanya Ça
lışma Bakanlığına bu husus bildirilmiş ve bi
zim bu mevzudaki eski görüşlerimizin kendile
rince kabul edilip edilmiyeceği hususunun bil
dirilmesi istenmiştir. 

Sayın Alâcddin Çetin'lin, İşçi Sigortaları ge
nel funundan ayrılan işletme kredisinin kıy
metlendirilmesi hususundaki telkinatına çek te
şekkür ederim. Esasında dünkü Çalışma Komis
yonunda Sosyal Sigortalar Kurumunun genel 
fonundan % 10 aktarılmak suretiyle işletme 
kredisi adı altında bugüne kadar özel kesim
deki sanayiciye verilen bu kredinin düzenlen
mesi mevzuu münakaşa edilmiş ve Bakanlık 
olarak görüşümüz şöyle formüle edilmiştir. 

Muhteremi arkadaşlarım, Devlet kesiminde 
sanayi kredisi tahsis edilmiştir, Devlet Yatırım 
Bankası adı altındaki banka marifetiyle. Özel 
kesimde, sanayici kredisi düzenlenmemiştir. 
Özel Yatırım Bankası bunu düzenliyecektir. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun genel fonundan 
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% 10 miktarı buraya aktarılacaktır. Bu mik
tar 300 milyondan aşağı, 500 milyondan yuka
rı olamaz. Faiz nisbeti % 6 veya % 7 olarak 
mütalâa edilmektedir. Kredi, sadece işletme 
kredisi olarak düşünülemez. S'anayi Bakanlığın
da ilken üzerinde etüdettiğim bir meseledir. Bu 
ıkredinin hem tevsi ve hem de tesis kredisi ola
rak mütalâa edilmesi lâzımdır, şarttır, zaruri
dir ve dünkü Çalışma Komisyonunda Özel Ya
tırım Bankası Kanununun Meclise şevkine de
ğin bu teklif tehir edilmiştir. İşletime kredisi 
adı altındaki bu kredinin 50 milyondan asgari 
300 milyon liraya; sadece işletme kredisi değil, 
tevsi ve tesis kredisi olarak tahsisi Bakanlığı
mızca mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığın bütçe
sini müzakere sebebiyle tarafıma tevdi buyur
muş olduğunuz suallere arzı cevapta bulunmuş 
oldum; teşekıkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -— Sayın Bakan, iki soru vardır 
halen. Bir hususu Başkanlık Divanı olarak si
ze arz edelim; malûmat aldığınızı beyan etti
ğiniz yazılarımızı getirdik faydalı olur kanaati 
ile. 24 . 6 . 1965 tarih ve 5283 sayılı yazı ile 
sözlü soru gönderilmiş; 5 . 10 . 1965 tarih ve 
5540 sayılı yazı ile tökidedilımiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Nereye efendim1? 

BAŞKAN — Bakanlığınıza efendim. 
Sayın Afesıoley sorunuzu sorun. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen
dim ben kadın işçiler hakkında konuşacaktım. 
Sayın Bakan sorulanıma lütfettiler cevap ver
diler. Şu hususu belirteyim, bilhassa o parag
rafı konuşunken yüreğinin dili ile konuştular. 
öenç, Atatürk genci Bakanı bunun için tebrik 
eder ve teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorun Sa
yın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Yarın 
Sayın Bakanın makamında soracağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu sorunuzu so
run. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Köy İşleri Bakanlığına ayrılan 
kontenjanın nisbeti? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — % 40. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Hayır, kooperatif kuranlar hak
kında soruyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yüzde 40 nisbetinde, her yüzün 
40 ı kooperatiflerden efendim. Tasrih edilen şekli 
böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Özdilek, buyurun soru
nuzu. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan işçi meskenlerinin İşçi Sigortaları Kurumu 
marifetiyle yaptırılmasının daha fazla faydalı 
olduğu mütalâasında bulundular, beyan ettiler. 
Acaba İşçi Sigortaları kanalı ile yaptırılacak bu 
meskenlerin gerek zaman bakımından kısa zaman
da, gerekse maliyet, ucuzluk bakımından prefab
rik sisteme göre, prefabrik usulüne göre yapıl
masında bir fayda mülâhaza edilerek bir teşebbü
se geçilmiş midir, yoksa bildiğimiz gibi yığma 
usulü, yığma sistemi üzerinden.mi faaliyete geçi
lecektir? İstifade kaydını dikkate almak üzere bu 
prefabrik sistemini uygun bulur musunuz? 

BAŞKAN — Efendim soru tevcih edildi. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Efendim konuşmamda belirtmeye 
çalıştım. 1952 sistemi içerisinde çalışmaya başlı-
yan endişelerin hâdisemiz içinde mütalâa edilme
mesi lâzımdır, dedim. Yani, 1952 senesinde Sos
yal Sigortalar Kurumu bâzı binalar yaptırmış 
ve bu binalar o kadar maliyetleri yüksek, o ka
dar fantazi hale gelmiş ki, bunları alacak kimse 
bulunamamış; icara verilmek mecburiyetinde ka
lınmış. Bunu lütfen bizim hâdisemizin içinde mü
talâa etmeyiniz. Muhterem Paşamın konuşmala
rında belirttikleri şekilde mütalâa etmekteyiz. Or
taya koyduğumuz prefabrik şekli mütalâa edi
liyor. Ama, yine konuşmamda belirttim: Bunu 
bir kesin mütalâa değil, birkaç alternatifin için
den birisi olarak mütalâa ediniz, dedim. Çünkü 
bunun yanında bunun Emlâk Kredi Bakasında-
ki sistem şeklinde olmasını ve doğrudan doğruya 
şahsi kredi açılma keyfiyetinin mütalâa edilmesi
ni, böylece Emlâk Kredi Bankasında kurulmak
ta bulunan bir organdan ve meydana getirilecek, 
tedvin edilecek bir kanun içerisinde meselenin mü
talâa edilmesini ve meseleden Sosyal Sigortalar 
Kurumunun tamamiyle çıkarılmasının şart ol
duğunu mütalâa etmekteyiz. Bir defa, işçi mes
kenleri tamamiyle' Sosyal Sigortalar Kurumunun 
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dışında sadece idari yönden Çalışma Bakanlığına 
bağlı özel bir teşekkül haline getirilmelidir. Mü
talâamız; evvelâ böyle düşünüyoruz. Nitekim, 
1958 - 1963 Sosyal Sigortalar Kurumunun ra
porlarına ait Yüksek Murakabe Heyetinin müta
lâalarını tetkik ettiğimizde bu telkinatı görü
yoruz. Binaenaleyh, Sosyal Sigorta Kurumu
nun dışında olmalıdır bu müessese. Bir. 

İkincisi, bu Sosyal Sigortalar Kurumu yaptı
rırsa sayın Paşamın endişleri tekrar ortaya çı
kar mı, çıkmaz mı? Yine pahalıya malolur mu, ol
maz mu? Astarı yüzünden pahalı olur mu? mese
lesi. Bir, bu nokta üzerinde durulmaktadır. 
Eğer, tetkiklerimiz bizi bu endişeye götürürse; 
o zaman, İmar ve İskân Bakanlığında kurul
makta olan bir büro içinde bir kanunla Emlâk 
ve Kredi Bankası1; nasıl bir bankaya kredi ya
tırıldığı takdirde muayyen bir müddet geçtiği 
anda ferdî münasebete geçmek suretiyle kredi 
veriyorsa; aynı şekilde, bir bir sigortalıya Sos
yal Sigortalar Kurumu bizzat kendisi, senin şu 
kadar kredili var, bunu al sitüasyon usulüne 
göre yaptığın anda, tuğlam attın, sitüasyona 
usulü, al paranı; çerçevesini yaptın sitüasyona 
usulü, al paranı demek suretiyle Devletin yap
tıracağı ve fakat 30 bin liraya mal edeceği bir 
yapıyı bizzat sigortalı işçi 15 bin liraya yaptı
rabilir düşüncesi de bizi bu ferdî münasebete de 
itmeyi mecburi' kırmıştır. Bu alternatifler mü
talâa edilmeden kesin bir nihai şekil yoktur. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, buyuran sorun. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan buradaı bulunamadığımdan, soracağım so
ra eğer daha evvel sorulmuşsa peşinen özür di
lerim. İş ve İşçi Bulma Kurumu evvelâ Türki
ye'deki istihdam sahasına göre kurulmuş bulu
nuyor. Fakat bugün memleketin en ücra köşe
lerine kadar teşmil edilmek üzere İş ve İşçi Bul
ma Kurumunun kapasitesi kâfi değildir. Acaba 
genişletmeyi düşünürler mi? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu. seneki bütçe, Sayın Karma 
Bütçe Komisyonundaki arkadaşların lütuflanna 
mazhar oldu. İdari taksimata muvazi İş ve İşçi 
Bulma Kurumu teşkilâtını tahakkuk ettirdik. 
Bu bizim de görüşümüz idi. Saym Sami Küçük'e 
teşekkür ederiz. Böylece 67 vilâyette İş ve İşçi 
Bulma Kurumunum şubesi kurulmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Sorular cevapl'andırıl'mıştır. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

AZMİ ERDOJAN (Diyarbakır) — Söz sı
rası benim. 

BAŞKAN — Saat 19 u on geçiyor. Buyuran 
Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarını, sabrınızın 
son dakikalarda söz almanın ne kadar şanssız
lık olduğunu biliyorum. Fakat çok esaslı iki 
nokta vardır ki, Muhterem Bakanı da gayet 
dikkatle dinledim, o noktalara temas etmedik
leri için bu konuşmayı yapmak mecburiyetinde 
kaldım. 

Peşinen şunu aırz edeyim ki, Çalışma Bakan
lığı ve camiası 1961 den bu yana getirmiş oldu
ğu birtakım kanunlarla memlekete iş ve iktisa
di hayatımızda bir rahatlık getirmiştir. Bu ba
kımdan Çalışma Bakanlığı camiasını burada 
tebrik ediyor ve teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Fakat bu realize edilen mevzuat yanında çok 
daha önemli birtakım meseleler vardır ki, o me
seleler bugün çözüm beklemektedir. Kalkınma 
plânında çok mühim bir komi olan istihdam me
selesi plânın yatırım hacmma göre realize edil
mesi lâzım iken ve buna yön verecek Çalışma 
Bakanlığı iken ve bunun neticesi olarak plânın 
ilk devresinden bu yana işsizliğin azalacağı 
derpiş edil'mişken maalesef 1963 - 1964; 
1964 - 1965 senelerinde işsizlik azalacağına ço
ğalmıştır. Bunu geçen sene burada üzüntü ile 
arz etmiştim. Maalesef bu sene Yüksek Başkan
lık Divanı topluluklara söz hakkı tanımadığı 
için bendeniz topluluk namına arz edemiyorum. 
1965 - 1966 devresinde kesin rakamlar elde et
miş değilim; fakat, 1963 - 1964 ve 1964 - 1965 
senelerinde işsizlik plânın derpiş ettiği şekilde 
azalmamış, çoğalmıştır. Binaenaleyh, bunun se
bebini taharri edip bir an evvel Çalişma Bakan
lığının bunun gayreti içine girmesi lâzım idi ki, 
bu noktaya Sayın Bakam temas etmemiştir. Bu 
bakımdan bunu belirtmek isterim. 

İkinci nokta şu; muhterem arkadaşlar, bili
yoruz ki, yabancı memleketlere giden iş çileli
miz yarın birtakım bilgilerle mücehhez olarak 
yurda geri döneceklerdir. Bu bilgileri ve güçle
rini icabettiği şekilde ranprase edebilmek için 
Bakan: ne gibi tedbirler düşünmüştür? Gerçi 

— 422 — 



O. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 2 

Bakan konuşması sırasında buna bir nebze te
mas ettiler. Ama bunun henüz bir tasavvur şek
linde olduğu kanaati bendenizde hâsıl oldu. Bu 
sebeple bunu da arz edeyim ki, müspet ve kesin 
tedbirler nelerdir? Bilhassa Bakanlığın bu hu
susu tasrih etmesini gönnek isterdik; bunu da 
göremedik. Bu üzüntümü de arz ederim. 

Son nokta olarak şunu arz etmek isterim ki, 
bugün sosyal hayatımızda iktisadi bünyemizde 
ve hele iş hayatımızda bir emek ve sermaye ve 
işbirliği gayreti' şeklinde bir inkişaf bekleme
miz lâzımken ve bunun tezahürlerini görmekle 
inşirah duyacakken maalesef bu hal bir emek, 
sermaye çatışması şeklinde tezahür etmektedir. 
Hele yarın, demin arz ettiğim gibi, yurda dö
necek işçilerimizin beraberinde getireceği birta
kım fikir hamuleleri1 ile bu hal, bir emek ve ser
maye çatışması şeklinde çok büyük inkişaflar 
gösterdiği takdirde acaba Bakanlık bugünkü 
mevcut mevzuat ile buna bir çare bulunacağı 
kanaati içinde midirler ki, mevzuatta bir önle
yici tedbir olsun, diye bir tetkikat ve bir araş
tırmaya geçmiş olduğunu bize belirtmediler. 
Bendeniz Bakanlığı bir an evvel bunun gayreti 
içinde görmeyi âcizane tavsiye ederim. 

Mâruzâtım bunlardır. Bütçenin Bakanlık ca
miasına ve Türk Milletine uğurlu olmasını ve 
genç Bakanın âcizane yapmış olduğum bu ikaz
ları nazarı itibara almalarını istiyorum. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 8 065 211 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 079 770 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 46 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 239 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 1 237 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 9 715 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatomuzca Çalışma Bakanlığı 
bütçesi kabul edilmi'ştir. Bakanlık erkânına ve 
Millete hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Saat 20.45 te devam etmek üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN •— Oturumu açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — 1966 bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 716) 

t — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 

3. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senato
su 1/627) (S. Sayısı : 721) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/14; Cumhuriyet 
Senatosu 1/624) (S. Sayısı : 722) 

5. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/11; Cumhuriyet Senatosu 
1/626) (S. Sayısı: 720) 

6. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/6; Cumhuriyet Senatosu 
1/623) (S. Sayısı: 719) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı ve Üni
versiteler Bütçesinin müzakeresinle başlıyoruz. 
(Bütçe üzerinde gruplar ve şahısları adına söz 
almış bulunan sayın senatörleri arz ediyorum. 

Sayın Şevket Koksal C. H. P. Grupu adına, 
Sayın Selâhaddin özgür Millî Birlik Grupu adı
na, Sayın Zerin Tüzün Kontenjan Grupu adına, 
Sayın Cahit Okurer A. P. Grupu adına, Sayın 
Kmaytünk, Sayın Demir, Sayın Karakurt, Sa
yın İneeoğlu, Sayın Arıburun, Sayın Yeşilyurt, 
Sayın önal, Sayın Ağırnaslı, Sayın Ömer Lûtfi 
Bozcalı, Sayın Işıklar, Sayın özıgüneş, Sayın 
Tunçkanat şahısları adına sföz almış bulunmak
tadırlar. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Şevket 
Köksal'ın, Sayın Koksal buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KOK
SAL (Ordu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun ımuhterem üyeleri, Sayın Bakan, 
B'akanlık eırkânı, üniversitelerimizin sayın rek
törleri ve muhterem dekanları; 

Millî müesseselerimiz olan üniversitelerimi
ze ait görüşlerimizi, kanaatlerimizi aynı za
manda temennilerimizi Yüce Heyetinize C. H. 
P. Grupu adına arz etmeye çalışacağım. 

Bugün bütün ileri memleketlerde millî eği
timin gayesi; fertlerin gerçek vasıflarını, kabi
liyetlerini geliştirmeye, onu toplum içinde her 
türlü imkân ve vasıtaları millî menfaatler isti
kametinde kullanabilecek kıymetlere ve kudre
te sahip kılmaya matuftur. 

Cumhuriyetten bu tarafa bütün iktidarlar 
Türkiye'mizde bu güce sahibolamaımanm ezik-
liğiyle bu istikamette bütçelerimizin imkânları 
nisbetinde büyük fedakârlıklarla bugünkü mer
haleye ulaşabilmiştir. 

Ancak bu merhaleye rağmen memleketimiz
de çekilen sıkıntıların, derin ıstırabın, Batı 
milletleriyle aramızdaki büyük mesafeden doğ
duğu açıkça bilinen bir hakikattir. 

Bu büyük mesafeyi kapatmak için millî bir 
anlayış, millî bir şuur ve beraberlik içinde 
memleketimizin muhtaç olduğu kabiliyetleri ye
tiştirmenin yarışına girmeliyiz. O halde, ikti
darlar olarak, muhalefetler olarak Yüce Par
lâmentonun bütün üyeleri ve muhtar üniversi
telerimizin güzide mensupları olarak Garp kül
türüne ve Garp tekniğine ulaşabilecek kıymet
lerin yetiştiriimesindeki güçlükleri kısa bir za
manda yeneceğimize inandığımızı ifade etmek 
isterim. 

— 424 — 



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

Zira bugün ileri milletlerin ulaştığı, her bi
rimizin takdirle ve hayranlıkla gördüğümüz te
rakkilerde ilim adamlarının ve iktisabettikleri 
ilmin ve faziletin meşalesi vardır. 

Muhterem senatörler, 27 Mayıs Anayasası
nın teinin ettiği demoikratiik düzenin ve temel 
.müesseselerinin ışığı altında içtimai dert ve dâ
valarımızı millî irade ile halletmeye milletçe 
karar venmiş bulunuyoruz. 

Türk Milletinin bu ulvi hasletlerinin yanın
da onun mubtacolduğu teknik ve kültürel ge
lişmeyi teminde kendi yaratıcı gücüne sahibo-
labilmenin güvenini vermekte üniversitelerimi
zin sorumluluğu büyüktür. 

Muhtar üniversitelerimizin hür düşünceleriy
le kendilerine düşen bu vazifeleri en mükem
mel bir şekilde yapacaklarına inanmış bulunu
yoruz. 

Üniversitelerimiz her sene yeni fakülteler, 
yeni yüksek okul ve enstitüler açmak suretiy
le gelişmekte ve inkişaf etmektedir. 

Yeni üniversitelerimizin açılmasmdaki gay
retler ve emekler takdirle talk'ibedilmektedir, 

1966 ders yılında; İstanbul Üniversitesi 
30 946, İstanbul Teknik Üniversitesi 3 233, İs
tanbul Teknik Üniversitesi ve Maçka Teknik 
Okulu 1 116, Ankara Üniversitesi 18 789, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi 3 590, Ege Üni
versitesi 1 266, Atatürk Üniversitesi 1 319, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi 379 ki, yekûn iti
bariyle 61 127 talebe üniversitelerimizde tahsil 
görmektedir. 

Bütün bunlara rağmen senelerdir lise me
zunu gençlerimizin üniversitelerimize girmek 
hususundaki arzuları kâfi miktarda tatmin edi
lememektedir. 

Bilhassa gençlerimizin bu millî müesseseleri
mize girmek hususundaki ideallerine ve arzu
larına tatbik ettiğimiz imtihan usulleriyle ce
vap verdiğimiz iddia edilemez. 

Zira Türkiyelinizin -coğrafik bölgelerine gö
re dağılan talebelerimizin üniversitelerimize 
girebilmek şansını test usulünün mümkün kıl
madığı açıkça görülmektedir. 

Anadolu liselerinden gelen gençlerimizin 
kabiliyetlerine rağmen test usulünde aldığı pu-
van çok düşüktür. 

Halbuki büyük şehirlerin; İstanbul, Ankara, 
İzmir liselerinden ve yabancı dille tedrisat ya

pan özel lise ve kolejlerden yetişen talebelerin 
muvaffakiyet nisibetleri ise fevkalâdedir. 

Bu sene üniversiteye giremiyen gençlerimi
zin veya ek kontenjanlar, gece tedrisatı ile 
üniversiteye giren gençlerimizin hangi bölge
lerden ve liselerden geldiği üzerinde ciddiyet
le durulmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu mektepleri
mizde eğitim ve öğretimdeki noksanlarının ted
birlerini cdacağmı ümidediyoruz. 

Test usulünün bir başka mahzuru da, genç
lerin daha ilkmoktepten başlıyan meslek seç
medeki ideallerine, heyecanlarına, heveslerine 
cevap vernıeyişidir. 

Müspet ilimlere girmek istiyen talebenin sos
yal ilimlerden her hangi bir şubeye girmeye 
mecbur edilmesi gibi tatbikatı da görmekteyiz. 

Bu haklı olarak birçok şikâyetlere ve mem
nuniyetsizliklere yol açmaktadır. Bu sene test 
imtihanları İstanbul Üniversitesinde yapıla
caktır. 

İstanbul Üniversitesi gibi yerleşmiş ilmî ge
leneğe sahip anaünivorsitemizin biraz zor ve 
zahmetli dahi olsa; âdil, idealleri, heyecanı, ve 
hevesli kabiliyetleri teşvik edecek, üniversitele
rimize girebilmesini sağlıyan imtihan usulünü 
bulmakta rehberlik yapmasını dilemek en sa
mimî temennimiz olacaktır. 

Muhterem senatörler; bu memleketin yarını, 
teslim edeceğimiz nesillerin yetişmesinde Par
lâmento mensupları, üniversite idareci kadro
su, öğretim üyeleri ve hükümetler olarak bâzı 
kusurlarımızın olduğu kanaatindeyiz. 

Bu kusurlarımızı bir gönül kırgınlığı olma
dan vuzuhla ortaya koyduğumuz zaman alına
cak tedbirlerin sağlam ve güven verecek de
ğeri ışığa alışacaktır. 

Bugün Parlâmento ile üniversitelerimiz ara
sındaki temaslar sadece bütçe zamanları ol
maktadır. Bu ise talebelerin problemleri, hoca
ların problemleri ve üniversitelerimizin sosyal 
meseleleri üzerinde derinliğine bir fikir ve ka
naat edinme imkân ve fırsatını vermiyor. 

Ve hemen bunun yanında hükümetlerle de 
üniversitelerimizin teması bütçeler dışında sa
dece üniversiteye giremiyen talebelere yer te
min etme kastiyle olmaktan ileri gitmiyor. Bir 
başka ifadeyle; muhterem üniversitemizle, hü
kümetlerimiz, talebelerin üniversitelere girişi 

— 425 —. 



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

olan Ekim ve Kasım aylarında mevsimin bir 
hastalığı şeklinde sıık sık olabiliyor ve palya-
tif tedbirlerle bu sıkıntılı günler geçtikten son
ra her türlü tedbirin alındığı rehaveti içinde 
gelecek senenin mevsim hastalığına kadar te
maslar kesilir. 

Halbuki: Parlâmentolarımızla ve Hükümet
lerimizle muhtar üniversitemiz arasında çok 
sıkı işbirliğine ihtiyaç vardır. 

Çünkü memleketimizde demokratik düzenin 
sağlam ve emin ellerde yükselmesi sosyal me
selelerindeki pürüzlerin silinmesinde üniversite
lerimizin sorumluluğu büyüktür. 

Muhterem senatörler : 
Bu gün anaüniversitemiz olan İstanbul Üni

versitesi ve Ankara Üniversitesi fakültelerine 
değişik sayıda talebe alınmaktadır. 

Üniversitelerimizin yetkilileri: Alınan öğ
renci sayısının belirli bir plân dairesinde al
maktan ziyade, her yıl fakülteler kapasitesinin 
âzami hududuna göre öğrenci alındığı; hattâ 
bu sosyal ilimler alanında Hukuk, Edebiyat, 
Dil Tarih Coğrafya - gibi fakültelerimizde kapa
sitelerin de üstüne çıkıldığını ifade etmektedir
ler. Müspet ilim dalındaki fakültelere giremi-
yen talebelerin sosyal ve beşeri ilimler dalma 
girme talebi ve bu talebi tatmin arzusu, üni
versitelerimizin asli fonıksiyonlannı israf ettiği 
fonksiyonlarını israf ettiği kanaatini uyandır
maktadır. 

Misal olarak; İstanbul Üniversitesi müspet 
ilimler şubesine müracaat eden ve bu fakülte
lere kabul edilebilen talebe adedini bir kanaate 
varmak için arz ediyorum. 

Müracaat Kabul ediliş 

İstanbul Tıp Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği 

10 742 
16 063 
13 905 

9 721 
5 098 

547 
682 
238 
155 
135 

Burada 55 529 müracaatın ancak 1 757 öğ
rencinin müspet ilim kollarına girmeye muaffak 
olduğu tesbit edilir. Ankara Üniversitesinin tet
kik edildiği zaman aynı tablo meydana çıkmak
tadır. 

Bütün bunlardan vazıh olarak talebelerin 
müspet ilim sahasında ki, Fen ve Teknik fa
kültelere karşı ilgileri ve bu fakültelere girebil

me talepleri sosyal ilimlere girme taleplerinden 
çok yüksektir. 

Buna mukabil Ankara ve İstanbul üniversi
telerimizin müspet ilim fakültelerine müracaat 
edenin ancak % 3 ünü kabul ettikleri meydana 
çıkar. 

Halbuki; Sosyal ve beşerî ilim dallarında 
yukarda arz ettiğim gibi eğitimde ve öğretimde 
aksaklıklar yaratacak derecede hattâ tabele-
belcrin dersleri takibedeceği yeri bulamıyacak, 
yer bulsa dahi dersleri rahatlıkla takibetmiye-
cek nisbette yüksektir. 

O halde üniversitelerimizin çeşitli fakülteleri 
öğrenci dağılışlarını muvazeneli, normal ölçü
ler içinde tespit etmesi zarureti ortaya çıkmak
tadır. 

Bu kontenjanların yeniden ayarlanması, üni
versitelerimizin üzerine aldığı öğretim, eğitim 
aynı zamanda ilmî araştırma bu araştırmayı top
lum hayatımıza verimli olarak mal etmeyi müm
kün kılabilir. 

Aksi takdirde bu tatbikatta talebelerin daha 
genç yaşlarda kendilerine ideal olarak seçecok-
leri muayyen fakültelerde okumak, ihtisas yap
mak arzularının tatmin edilmeyişi vardır. Ve bu 
tatbikatta yurdumuzun ekonomik bünyesinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiye insan 
gücünün değerlendiril memesi vardır. 

Bu tatbikatta, elinde diplomasiyle sıhhi ve 
moral varlıkları sarsılmış gençlerimizin her gün 
artan ve artacak olan ekonomik şartlarda, şim
diden müşahede ettiğimiz gibi, iş bulamama 
tehlikesi de vardır. 

Muhterem senatörler; 
Üniversitelerimiz hepimizin bildiği gibi si

yasi baskılardan kurtulmuştur. Bu günkü fi
kir hayatımız, muhtar üniversitelerimizin tut
tuğu ışıkla ileriye doğru sağlam, emin adımlar
la ve rahatlıkla gidecek ortamı yaratmıştır. Üni
versitelerimizin akademik muhtariyet içinde her 
gün biraz daha gelişmekte olduğunu da müşa
hede ediyoruz. 

Bununla beraber üniversitelerimizin bâz;! 
fakültelerinde klâsik görüşlerin verimsiz, kendi 
benliğine çekilip müesseseleri şahsileştirme gay
reti bugün artık gün ışığına da çıkmıştır. 

Yeni açılan üniversitelerimiz ve fakülteleri
miz öğretim ve eğitimde tatbik ettikleri usul
lerle talebeleri yetiştirme vazifeleri yanında 
ilmî araştırmasiyle bu araştırma ve bilgilerin 
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sosyal hayatımıza mal etme gayretlerini takdir 
ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Yeni açılan üniversitelerimizle, anaüniver-
sitelerimiz arasında bir rakabet olacağı ve top
lumumuzun bu millî müesseselerimiz arasında 
/mukayese ederek bâzı kanaatlere varacağı ta
biîdir, 

Bu gün artık klinik veya kürsü şefliği müca
delesi; yerini, profesörü doçenti, asistanı ve 
talebesi ile beraberce çalışmanın, beraberce öğ
renmenin, beraberce birbirine güvenerek ileriye 
doğru yürümenin dinamik-mücadelesine döndü
rülmüştür. 

Üniversitelerimize bu ruhu verenlere şükran
larımızı sunmak bizim için şerefli bir vazife
dir. 

Muhterem senatörler; 
Üniversite yetkilileri yaptığımız temaslarda 

bugünkü üniversitelerimiz ve yeni açılacak üni
versitelerimize öğretim üyesi ve asistan bulmak
taki müşkülâtlarını müşahede ediyoruz. 

Bilhassa asistanlara verilen tazminat ve ücre
tin kâfi gelmemesi, bu kıymetleri üniversiteler 
bünyesinde tutmak ve yetiştirebilmek imkânını 
vermediği söylenmektedir. 

Bu aksaklığın üniversitelerin personel rejimi
ni tanzim ve tâyin ederek kendi kanunları için
de düzeltileceğini ümidetmekteyiz. 

Ancak; üniversitelerimizde öğretim üyesi ye
tiştirilmesinde mahfuzlu tatbikatların olduğun
da işaret etmek isterim. 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun getirdiği terfih mekanizması öğre
tim, eğitim ve teknikteki ilerlemenin zaman mef
humunu değerlendirmesindeki inkişafa tamamen 
uymamaktadır. 

Zira bu kanuna göre terfihte esas, beklemek
tir. 

Asistan, seneler geçmeden doktora yapamaz. 
Doktora yaptıktan sonra senelerini doldurmadan 
doçent olamaz ve doçent, seneler geçmeden pro
fesör olamaz. 

Hülâsa: Bir genç asistan dehâ olsa, fevkalâ
de araştırmaları olsa, orijinal eserler verse 7 se
nesini geçirmeden doçent olamaz. 

Bu dahi çok nadir bir mazhariyettir. Demek-
ki, sistemimiz kabiliyetleri teşvik etmiyor. 

Sistemimiz zamanın iyi değerlendirilmesine 
itibar da etmiyor. 

Halbuki Garp bu usulü terketmiştir; Garp
ta, terfihte esas: Genç kabiliyetlerin çalışma gü
cü, araştırma gücü ve eserlerine göre tâyin ve 
tesbit edilir. 

Oralarda geçecek seneleri doldurmak yerine 
eser verme, bilgiyi artırma ve araştırma gücünü 
kazanma yarışı terfihte esastır. 

Nitekim birçok kabiliyetlerimiz Türkiye'de 
bulamadıkları bu imkânı Amerika, İngiltere, ve 
Avrupa da bulmaktadırlar. Ve çok genç yaşlar
da da eserleriyle, araştırmaları ile temayüz edip 
hoca olarak o memleketlerin üniversitelerinde va
zife görmektedirler. 

Muhterem senatörler; 
Söz, Avrupa ve Amerika'daki, Türk profesör

lere ve doçentlere intikal ettiğine göre; bu husus
ta, üniversite kanunumuzun ve bâzı üniversitele
rimizde bu kanunun tatbikindeki katılığa da işa
ret etmek isterim. 

Yeni açılan üniversitelerimize öğretim üyesi 
bulamamak, asistan bulamamak veya. bu eleman
ların yetişmesi hususundaki zamanın uzunluğu 
karşısında bu profesörleri davet edip, vazife ver
mek akla ilk gelen tedbirdir. 

Ancak mevcut kanun veya muhafazakâr tat
bikat memleketimizde hizmet edeceklere, hizmet 
etmenin heyecanından ve bu hizmetlerden istifa
de edebilecek gençlerimizi ve toplumumuzu da 
mahrum eden sistemde bir değişiklik yapılması za
ruretini ortaya koymaktadır. 

Bugün, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bu 
genç değerleri bünyelerine almaktaki gayretleri
ni- gönül rahatlığı ile ifade etmek isterim. 

Yüce Heyetinize bir fikir vermek için yal
nız teknik sahada, yalnız Amerika araştırmaları 
ile ve eserleriyle temayüz etmiş bâzı Türk pro
fesörlerinin isimlerini ve çalıştıkları üniversite
lerin isimlerini yüksek müsamahanıza sığınarak 
arz ediyorum. 

1. Prof. Dr. Ahmet Cemal Eringen İstanbul 
t. T. Ü. mezunudur; halen Pnrdue üniversitesm-
de Tatbikî Mekanik Enstitüsü Direktörüdür. Önü
müzdeki Eylülden itibaren Princeten Üniversi
tesinde Profesör olarak çalışmalarına devam ede
cektir. 

2. Turan Onat; t. T. Ü. mezunu olup halen 
Yale Üniversitesinde tatbikî Mekanik Profesörü
dür. 
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3. Oktay Sinanoğlıi; Yale Üniversitesinde 
Kimya Profesörüdür. 

4. Fazıl Erdoğan, Nealhigh Üniversitesinde 
Makine Profesörüdür. 

5. Vedat Arpacı, Miehigan Üniversitesinde 
Makina Profesörüdür. 

6. E. Rende, Kentucky. Üniversitesinde Ma
kina Profesörüdür. 

7. Netaci özışık, Miami Üniversitesinde Ma
kina Profesörüdür. 

8. Rejat Veziroğlu, Miami Üniversitesinde 
Makina Profesörüdür. 

9. Ziya Akçasu, Miehigan Üniversitesinde 
Nükleer Elektronik Profesörüdür. 

10. Musa Yıldız, Silvenia Elektronik Şirke
tinde araştırıcı ve MİT (Em. Ay. Ti.) de hoca
dır. 

11. Mehmet Ali Argun MİT (Em. Ay. Ti.) 
de makina Profesörüdür. 

12. Sedat Serdengeçti, Rent Şirketinde araş
tırma Mühendisidir ve çeşitli ilmî yayınlar yap
mış çok kuvvetli bir ilim adamıdır. 

13. Şenol Utku, California Enstitüt Of Tec
hnology (Kaliforniya İntitüt of Teknoloji) de 
İnşaat Mühendisliği Profesörüdür. 

14. Cenap Oran, Univ. Of İllinoy de İnyaat 
Mühendisliği Profesörüdür. 

15. Cahit Arf, Prmceton Üniversitesinde 
Matematik Profesörüdür. 

16. Orhan Alispa, Ruthcer (Roçhester) Üni
versitesinde Matematik Profesörüdür. 

17. Nurettin ölçer, Ahmet Kafadar isimli 
bir vatandaşımızın kurmuş olduğu feza araştır
maları yapan bir şirkette araştırmacı mühendis 
olup Brown (Bravn) Üniversitesi tarafından 
Profesör payesi ile göreve davet edilmiştir. 

18. Ali Bülent Çambel, Nortwestren Üniver
sitesinde Makina Fakültesi Başkanıdır. Profe
sörüdür. 

19. Orhan Berktay, Birmingham (Börmin-
gam) Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği Bö
lümü öğretim üyesi olup Türk sistemine göre 
doçentlik seviyesinde görev almış bulunmakta
dır. 

20. Nejat İnce, Lahey'de (Lahey) NATO 
Askerî Araştırma Lâboratuvarında Section Baş
kanıdır. 

21. Hüseyin Yılmaz, İ. T. Ü. mezunudur. 
Elektrik Mühendisliği tahsili yapmış olup sonra
dan Nükleer Fizik sahasına kaymıştır. 

22. Asım Barat, Fizik Profesörüdür. 
23. Berkam Kurşunoğlu, Miami Üniversitesi 

Teorik Fizik Profesörüdür. 
24. Ülkü Kuran, Matematik sahasında dok

torasını yapmıştır. Şimdiye kadar 7 travayı çık
mıştır. İngiltere'de bir üniversitede öğretim üye
liği yapmaktadır. 

25. Mete Sözen, Univ. Of III . (İllinoy) de 
İnşaat Mühendisliği Profesörüdür. 

26. Velet Sos, Rice Üniversitesinde İnşaat 
Profesörüdür. 

27. Antoni Toprakoğlu, Texas Üniversitesin
de İnşaat Profesörüdür. 

28. Turgut Sarpkaya, Nebraska Üniversite
sinde İnşaat Profesörüdür. 

29. Gürkan Ünal, Wisconsun Üniversitesinde 
Profesördür. 

30. Semih Tezcan, Colombia Üniversitesinde 
İnşaat Profesörüdür. 

31. Yılmaz Tokad, Miehigan Üniversitesinde 
Profesördür. 

Yukarda sizlere yalnız, kimya, makina, inşa
at, tatbikî mekanik, matematik, nükleer elektro
nik, fizik, Teorik ve nükleer, fizik sahasında 31 
profesörün ismini saymış bulunuyorum. Eğer da
ha iyi tetkik edilebilirse; ayrıca Avrupa, İskan
dinav memleketleri ile Kanada'daki Türk profe
sörlerin adedi bu miktarın çok üzerindedir. 

Bunun yanında diğer sahalarda ve bilhassa 
tıpta bu miktar çok daha kabarıktır. 

Şimdi, bu Türk profesörler Türkiye'ye gelir-
larse üniversite kanunlarımızla kendilerini pro
fesör olarak alamayız. Doçent olarak da alama
yız. Httâ yaşları 35 i geçmiş ise asistan olarak 
dahi alamayız. 

Bunun yanında, millî gururumuzu rencide 
edecek yegane yol yabancı bir tabiyete girerler
se profesör olarak Türkiye'ye gelip vazife göre
bilirler. 

Üniversitelerimizdeki birçok yetkililerin kana
atine göre, Türkiye'de bu kıymetleri vazifelendir
mek suretiyle 3 - 4 tane beynelmilel standartta 
öğretim ve araştırmada ufuk açacak teknik fa
külteler kurmak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; 
5 yıllık plânımız ve yıllık icra programların

da açıkça öngörüldüğü gibi, Türk toplumunun 
modern şartlara uyacak bir değişime tâbi tutmak 
istiyorsak, bu değişimin manivelası, teknik öğre-
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timin yaygınlaşması ve teknik personel ihtiyacı
mızın en kısa bir zamanda tamamen cevaplandı
rılması olacaktır. 

Plân uygulamasının bütün iyiniyet ve gayret
lere rağmen tesbit edilen hedefe ulaşamaması ve 
öngörülen şekilde gerçekleşememesindeki sebep, 
Teknik personel üzerindeki yetersizliğe dikkatle
rimizi çekmektedir. 

Ekonomik kalkınma: Teknik kalkınmamamn 
ve teknik cihazlanmanm alışılmış ifadesinden 
başka bir şey değildir. Zira Ekonomik kalkımma-
manm temelinde teknik cihazlanmanm zenginliği 
ve sağlamlığı yattığına göre, bu önmcseleyi çö
zümlemeden ekonomik kalkınmadan söz etmek 
beyhude bir gayret halini alacaktır. 

Nitekim: Birinci Dünya Harbinin mağlûp Al
manya'sının bütün harb sanayii tesisleri; vapur 
tezgâhlarından, tank ve topa hattâ ilâç sanayii 
tesislerine kadar sökülüp götürülürken ihtiyar 
sanayici Krup'un, Alman mühendislerinin ve Al
man teknik personelini götürmüyorlar. Almanya'
nın yaratıcı gücünü temsil eden Teknik Persone
limize yeni gün doğmuştur, demiştir. 

Sayın senatörler; 
Yukarda arz ettiğim gibi, lise mezunu genç

lerimizin tabiî temayülleri teknik öğrenim yö
nündedir. 

Refah seviyesi çok yükselmiş olan Batılı ül
kelerin pek çoğu tabandan gelen bu talepten yok
sun olduğu için teknik öğrenimi teşvik ve öğren
cileri bu istikamette kanalize etmek için çeşitli 
zorlamalara başvurmaktadırlar. 

Bütün bu kanaatleri Türk gençlerinin bu 
müstesna hasletlerini isabetli bir şekilde kullan
dırmanın icaplarını ve bu değerleri memleketi
mize kazandırmanın yollarını bulmak için arz 
ediyorum. 

Muhtar üniversitelerimizin Türk fikir hayatı
na kavuşturduğu serbest düşünme ve bu düşün
celeri millî menfaate mal etme gibi ulvî ve dina
mik fonksiyonlarını takdir ediyoruz. 

Bunun yanında; teknik ve müspet ilimler sa
hasında Türk toplumunun muhtacolduğu güce ka
vuşması hususunda muhtar üniversitelerimizin 
yapıcı fikirlerine ve tutacağı ışığa şiddetle ihtiya-
colduğuna işaret etmek isterim. 

Hemen şunu da ilâve etmek isterim ki, teknik 
öğretime verilmesini dilediğimiz önem, bu alan
dan meydana çıkmasını istediğimiz genişleme, 
hiçbir zaman sosyal ve beşerî bilim dallarının 

zararına olmıyacak bir şekilde ve kalkınmamızın 
icabettirdiği ölçüler içinde ayarlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Üniversitelerimizin birçok fakültelerinde mil

letlerarasında ilgi ve dikkati çeken makaleler ve 
mecmualar kanalı ile yayın faaliyeti başarı ile 
devam etmektedir. 

Bu neşriyat ve araştırmalara Avrupa ve Ame
rika litaratürlerinde sık sık raslandığmı, bu 
araştırma ve yayınlara atıflar yapıldığını gör
mekten bahtiyarız. 

Bugün İngiltere ve Amerika'da Tıp Fakül
tesinde ders kitabı olarak kullanılan 6 kitabın 
belli başlı bölümlerinin Hacettepe öğretim üye
lerinin yazmış olduğunu ifade edersem hepimize 
ayrı ayrı gurur düşmektedir. 

Hacettepenin araştırmaları yalnız klinik ve 
lâboratuvarlara inhisar etmeyip, memleketin is
tikbaldeki hizmetlerine yol gösterici mahiyette 
olmuştur. 

4 sene önce Diyarbakır'ın Bismil kazasında 
ve köylerindeki toplum hekimliği koruyucu teba-
bet, ana, çocuk sağlığı ve mahallî hastalıklar isti
kametindeki çalışmaları ilgi ile takibedilmiştir. 

Bugün de, Ankara'nın 6 köyündeki aynı isti
kametteki çalışmaları ve GKilveren'deki doğum 
ve doğumun kontrolü için kurduğu tesislerle bu 
istikametteki hizmetleri memleketin, aktüel konu
larındaki çalışmalarına ışık tutmaktadır. 

Saym senatörler; 
Hacettepe üzerinde mütalâalarımızı beyan 

edişteki ısrarımız hiçbir yanlış yorumlamaya mey
dan vermiyecek kadar açıktır. 

Kolaylıkla anlaşılacağı gibi Hacettepe Tıp Fa
kültesi kendisinden önce kurulmuş geleneksel fa
kültelerimizden farklı bir metodu uygulama ça
bası içindedir. 

Bu orjinal durumu sebebiyle sözü geçen Fa
külteye ilişkin mütalâalarımıza daha geniş yer ve
rilmiştir. 

Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesine öğ
retim üyesinin yetiştirilmesini Hacettepe Tıp Fa
kültesi üzerine almıştır. 

Bu sene aynı fakültenin F. K. B. sınıfı için 
talebe almış ve okutmaktadır. 

Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesinin ted
risata başlama hazırlığının ikmal edilmiş oldu
ğunu da ifadede şükran duygularımız hâkim
dir. 
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İstanbul Tıp Fakültesinin Haydarpaşa'da ye
ni bir Tıp Fakültesi açılmasmdaki Enerjik gay
reti ve Ankara Tıp Fakültesinin yeniden açıl
ması düşünülen Diyarbakır Tıp Fakültesine öğ
retim üyesi yetiştirmek hususundaki her türlü 
gayretleri hiçbir tereddüde meydan vermiyecek 
derecede teşvik ve büyük alâka ile desteklene
cektir. 

Zira memleketimizin istikbaldaki hekim ihti
yacını bugünün gayretleri sağlıyacaktır. 

Halen hekim açığımız on bini bulmaktadır. 
Sağlık Bakanlığında görevli Sayın Dr. Rah

mi Dirican'm hazırladığı sağlık alanında insan 
gücü ile ilgili araştırmasından anlaşılıyor ki, is
tanbul Tıp Fakültesi son 40 yıl zarfında orta
lama yılda 261, Ankara Tıp Fakültesi ise, son 
18 yılda ortalama her yıl 145 hekim mezun ver
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden önce yüce müsamahanı

za sığınarak bir nokta üzerinde de kanaatlerimizi 
arz etmeye çalışacağım. 

Bugün Garp milletlerinin teknik ve araştır
ma usullerinin ulaştığı tekâmüle muvazi olarak 
üniversitelerindeki eğitim sistemlerinde tatbik 
ettikleri eğitim usullerinin kâfi gelmediği kana
atiyle yeni eğitim usulleri bulmanın çabasına 
düşmüşlerdir. 

Eğitimde reformlar için Garp üniversitelerin
de yetkili mesullerin müşterek çalışmaları mat
buatlarında geniş akisler uyandırmaktadır. 

Tıp sahasında dahi ilmî otoritesi ve bütün 
dünyaya ışık tutan İngiltere'de dahi tıp eğitimi
nin reformu için 17 üniversitesinin rektör, de
kan ve sorumlu profesörlerinden kurulu ilim he
yeti Jort Tod'un başkanlığında çalışmalarına de
vam etmektedir. 

Bu heyet dünyanın bâzı tıp fakültelerinin 
çalışma sistemlerinden faydalanmaya karar ver
miştir. 

Bunların arasında Hacettepe Tıp Fakültesi 
de vardır. 

İngiltere'de Millî Eğitim Bakanlığı Kültür 
Ataşesi Dr. İlhan Özdü 15 Aralık 1965 tarihli 
yazısı ile durumu bildirmekte ve Hacettepe Tıp 
Fakültesinin çalışma ve programlarının detayla
rını. ilgili heyete iletmek üzere istemektedir. 

Garp'm bu araştırma ve çalışmalarına ilgi ile 
takibettiğine inandığımız üniversitelerimizin 

I Türk toplumuna bu istikametteki fikirleri ile ışık 
tutmasını candan temenni ediyoruz. 

Sayın Senatörler; 
C. H. P. si Grupu adına millî müesseseleri

miz olan üniversitelerimize ait bütçe konuşması
nı burada bitiriyorum. Bütçelerinin hayırlı olma
sını diler, Sayın Bakana ve Bakanlık erkânına ve 
bu memleketin sosyal, iktisadi, idari ve teknik 
alanda ilerlemesinin öncülüğünü yaptığına inan
dığımız üniversitelerimizin güzide mensuplarına 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

Ordu 
Şevket Koksal 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Selâhattin özgür. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA SELÂ
HATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sayın Cum
huriyet Senatosu Başkanı, Sayın Bakan ve sayın 
üyeler, bu yılki genel bütçede 2 590 874 688 T.l. 
sı ile % 16,65 oranını kapsıyan eğitim bütçesin
de geçen yıllara nazaran bir gerileme mevcut
tur. 

Kalkınmanın gerektirdiği insan gücü ihtiyaç
larını karşılamak için başlıca kaynak olan eğiti
min, iktisadi gelişme ile sıkı ilişkisinin plânını 
başarı ile yürütmesindeki etkisi açıktır. Plânın 
eğitim ile alâkalı ilke ve hedefleri ışığında yıllık 
programlarda yapılması istenen eğitim kapasite 
değişiklikleri tedbir ve yatırımlar hususunda 
problemler ve sapmalarla karşılaşmaktayız. 

I öğrenci verimini yükseltmek, öğretmen - öğ
renci oranlarını düzeltmek, ve eğitim problemle
rini kifayetli bir duruma getirmek için alman 
tedbirler yeterli olamamıştır. 

Eğitim ve yapılarında maliyet çok yüksektir. 
Bilhassa yapı maliyeti ve standarları iktisadi öl
çülerin çok dışına çıkmıştır. 

Bilhassa ilkokulların yapımında gönüllü ka
tılmayı destekleme ve emanet usulünü tercih et
me hususundaki teknik zorluklar, mahallî kuru
luşlar ile merkez arasında etkili bir işbirliğinin 
kurulamamsı başlıca kusurlar arasındadır. 

Şimdiye kadar eğitimde yatırımların gerçekleş
tirdiği kapasite, öğrenci adedi bakımından genel
likle plân hedeflerine ulaşmış hâttâ açmıştır. Böy
le olmakla beraber umumi değerlendirmede, ve
rimin düştüğünü, derslik öğrenci, öğretmen - öğ
renci gibi nitelik standartlarının bozulduğunu, 
orta seviyede meslekî teknik öğretimde yetişen 
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insanların başka sahalara kaydığını yani, eğiti
min «sanayiini istediği saygı ve nitelikte eleman
lar yetiştirme» fonksiyonunu kaybettiğini, yeter
li sayıda öğretmen, ihtiyacı karşılanamadığından 
veya yeterli öğretim programları hazırlanamadı-
ğmdan bu durum âtıl kapasiteyi doğurmakta
dır. 

Sayın üyeler, bu durum bize eğitimdeki prob
lemlerin nedenlerini ifade etmektedir. 

önemli olan husus, eğitim yatırımlarının, 
yaratılacak olan kapasitelerin, eğitim niteliğini 
yükseltecek tedbirlerin hepsinin birden değerlen
dirilmesi mecburiyetidir. 

1965 - 1966 ders yılında 7 - 12 yaş arasında 
588 000 çocuk okuldan mahrum kalmıştır. Bun
ların 550 000 tanesi köylü çocuğu, 38 000 tanesi-
de şehirli çocuğudur. Her sene köylerde 9 615. 
şehirlerde 19 439 derslik yapılmasına ihtiyaç 
vardır. 

Okur - yazar oranı; 1930 da yüzde 19,2 den 
1960 da % 40,1 yükselerek yılda binde 7 artış 
oranı göstermiştir. Bu hızla herkesin okur - ya-
yazar olabilmesi için 90 yıla ihtiyaç vardır. Oku
ma - yazma ihtiyacımızı karşılıyacak üç kaynağı
mız mevcudolup bunlar; ilk öğretim, yetişkinler 
eğitimi ordu içinde eğitimdir 

İlköğretim kanalı ile sağlanacak artış yılda 
ancak yüzde 1,1 olacağına göre okur - yazar ora
nını artırmak için diğer kaynakların zorlanması 
gerekmektedir 

Muayyen şehirlerde kurulan rehberlik ve araş
tırma merkezleri çok faydalı olan fonksiyonlarını 
henüz ifa edememekte ve vatandaşın cüzi bir kıs
mına bile kendisini belirtememiştir. Keza özel sı
nıflar da aynı durumdadır. Takriben 10 000 ilk
okul beslenmeden mahrumdur. Bilhassa köy okul
larına ve mahrumiyet bölgelerine Öncelik verile
rek beslenmenin geliştirilmesi zorunludur. 

Deneme ilkokullardaki program geliştirilmesi 
henüz tamamiyle okul ve aile tarafından anlaşı
lıp benimsenmemiştir. Müfettişlere yaptırılan se
minerler faydalı olmuştur, öğretmen ve velile
rin de bu konuda aydınlatılmaları faydalı olur 
kanısındayım. İlköğretimde geçen yıl işlenilen 
kayıt artışı az bir farkla sağlanamamıştır. Bu yıl 
programına göre 285 000 kayıt artışı sağlanıl
ması istenmektedir. 

Ortaöğretimde geçen yıl tenkid ettiğimiz 
takrir metodundan vazgeçilememiştir. Daha uzun 

zaman da terk edilmiyeceğine artık inanıyoruz. 
Geçen yıl ortaokullar için öngörülen kayıt artı
şının 5, 700 kişi ile üzerine çıkılmış, buna muka
bil, meslekî ve teknik öğretimde kayıt artışların
da programdaki seviyeye ulaşılamamıştır. 
1966 - 1967 ders yılında ortaokullarda 30 bin, 
liselerde 12 bin, sanat enstitülerinde 7 bin kayıt 
artışı sağlanacaktır. 

Sayın üyeler; dış ülkelerde okuma için imti
hana girme talebi ve kazanatılarm miktarı çok dü
şüktür. Katma bütçelerden; Avrupa'da 26, Ame
rika'da 17 talebenin, kurumlardan ise; Avrupa'
da 387, Amerika'da 17 talebenin bulunması iza
ha muhtaç konulardan biridir. 

Van'da ve bilhassa İmroz'da bu sene Öğreti
me açılan ilk öğretmen okullarını kıvançla kar
şılarız. 

Bu sene ilk öğretmen oukllarma kayıt artışı 
plânda öngörülenden 4 343 kişi noksandır. 

1966 yılı programına göre 3 yıllık öğretmen 
okullarına 10 000 kayıt artışı istenmesine rağ
men, 1966 - 1967 ders yılı için ancak 5 000 kişi
lik kapasite sağlanabilmesi üzücüdür. 

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü bütçeden ay
rılan ödenek fonksiyonlarını karşılamıyacak mik
tardadır. 

Geçen yıl teknik öğretimde istenilen kapasite 
sağlanamamıştır. 

Bu sene ise; sanat enstitülerinde 7 000, sağ
lık okullarında 500, tarım okullarında 1 000, 
ticaret liselerinin ikinci devresinde 2 000, yük
sek teknik öğretimde 2 000. Tıp fakültesinde 
3 000, Veteriner Fakültesinde 200, Orman Fa
kültesinde 50 kayıt artışı sağlanacağı öngörül
müştür. 

Meslekî ve teknik öğretim yatırımlarına plân
da 1966 uygulanması için 109 800 000 tahsis edil
miş olmasına rağmen bütçede bu Ödenek 
82 662 000 olarak tahakkuk ettirilmiştir. 

Bunu da teknik öğretim bakımından üzüntü 
ile karşılarız. 

Sayın üyeler; dünya medeniyetinin beşiği sa
yılan Türkiye'nin müze ve eski eserler bakımın
dan paha biçilmiyen değerleri maalesef her gün 
kaybolup gitmektedir. 

Buna karşı gösterdiğimiz çaba çok azdır. Mü
ze ve eski eserleri görme ücretleri dünyadaki 
benzerleri ile mukayese edilirse çok düşüktür. 

| Buralardan bu eserlerin idamesine fayda sağla-



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

nacak gelirin bir kısmını olsun karşılamanın ye
rinde olacağı kanısındayız. 

Sayın üyeler; sözlerimize son vermeden evvel 
bâzı temennilerimizi sunacağız. 

Sırasiyle : İnşaatta maliyetleri ve çeşitli böl
gelerin şartlarına elverişli yapı projelerinin en 
kısa zamanda bitirilmesi. 

Eğitimde fırsat eşitliğine imkân veren burs
ların genişletilmesi; çok faydalı bulduğumuz ya
tılı bölge okullarının taşıt ihtiyaçlarının karşı
lanması ve bu okullara devam eden öğrencilerin 
rehberlik yapabilmeleri için döner sermaye teşkil 
edilmesi; keza, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun istediği uygulama bahçelerinin ku
rulması, tamamlayıcı ve yetiştirici kursların 
açılması için bütçeye raporda miktarları tesbit 
edilen ödeneklerin konulması... Uzun bir süreden 
beri kablumbağa hızı ile yürüyen Türk Ansiklo
pedisini tamamlamak için gayret gösterilmesini 
bu iş için daimî bir heyetin ihdasını, 

Kifayetsiz olan Devlet kitaplıkları sermaye
sinin, plânın istediği seviyede olabilmesi için ço
ğaltılması... 

Muhterem arkadaşlar, sözümü bağlamadan 
evvel bir iki konuya da değinmek isterim. 

Maalesef her bakanlıkta olduğu gibi, Eğitim 
Bakanlığında da malî yıl sonunda bir lüzumsuz 
sarfiyat başlar. Bütçedeki ödeneği bitirmek ve 
sanki zorunlu imiş gibi milletin parasını çarçur 
etmek... 

Diğer bir husus ise, Bakanın ve Bakanlığın 
iş takipleri dolayısiyle iş göremez hale gelme is
tidadıdır. Bu hususlara Bakanın nazarı dikkati
ni çekeriz. 

Sayın üyeler; Personel Kanununun tatbika
tında öğretmenlerin gayriâdil sınıf tüzükleriyle 
bölüme tabi tutulmasının yarattığı huzursuzluk 
geniş ve derindir. Sınıf tüzükleri Danıştay da 
onaylanmadan icabında düzeltici kanunlar sevk 
ederek öğretmenlerin mağduriyeti önlenmelidir. 
Hükümeti keza bu konuya eğilmeye davet ede
riz. 

Konuşmamıza son verirken hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hiyanet suçundan müebbet 
hapse hükümlü Alman uyruklu Bilfiyert Aer-
bert'in affına dair kanun tasarısının reddine 
mütedair olan oylama sonucunu arz ediyorum: 
Oylamaya 108 sayın üye katılmış, 103 kabul, 5 

ret. Komisyon raporu kabul, Meclisin teklifi red
dedilmiştir. 

Söz sırası Kontenjan Grupu adına Sayın 
Zerin Tüzün'ündür. Buyurun, Sayın Tüzün. 

" KONTENJAN GRUPU ADINA ZERİN 
TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, muhterem Bakan; 
Bakanlık ve üniversiteler erkânı; huzurunuza 
Senato Kontenjan Grupunun, Eğitim Bakan
lığı Bütçesi ve eğitim çalışmaları üzerindeki gö
rüşlerini açıklamak üzere gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Bir memleketin kalkınmasını sadece ekono

mik açıdan ele alanlar ve bunu millî gelirin 
artması ile paralel görenler vardır. 

Biz ise, topyekûn kalkınmanın ancak eko
nomik, sosyal ve kültürel imkânların birlikte 
gelişmesi ile mümkün olabileceğine inanmakta
yız, burum için de, temelinden sağlam bir kal
kınma düzeni içine girmenin ilk şartını beşerî 
kaynakları iyi yetiştirmede görmekteyiz. 

Bu görüşün tabiî bir sonucu olarak da be
şerî unsurun, yani insanın gereği gibi yetişti
rilmesini sağlıyacak esas vasıta olan eğitim ko
nusu üzerinde önemle durmakta ve bu sahada 
yapılacak harcamaları da en hayati ve lüzumlu 
yatırımlar olarak kabul etmekteyiz. 

İşte bu görüşle Millî Eğitim Bakanlığının 
1966 yılı Bütçesini tetkik ettiğimizde, Hükü
metin 2 590 - 874 688 liralık bir teklifle gel
diğini görmekteyiz. Bütçe Karma Komisyonun
da bu miktar üzerinde bâzı indirme, arttırma 
veya aktarmalar yapıldığını, netice itibariyle 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin geçen yıla 
nazaran % 8 1/2 a yakın bir artışla kabul edil
miş olduğunu görmekteyiz ki, ilk nazarda bu 
artışı küçümsemek mümkün değildir. 

Ancak, gerek hizmetin yaygınlığı ve önemi, 
gerekse süratle artan öğrenci sayısının zaruri 
kıldığı, yeni kadro, kira ve teçhizat gibi eği
tim ihtiyaçları göz önüne alındığında bu mik
tarın, hizmetin devamı ile birlikte yeteri gibi 
gelişmesini sağlıyacak imkânları getirmekten 
uzak olduğu da kolayca anlaşılmaktadır. 

Ne var ki, gerek Bakanlıklara ait bütçele
rin Karma Bütçe Komisyonunda kesin rakam
ları ile tesbit ve tâyin edilmiş olması, dolayı
siyle Genel Kurulumuzda artırmaya ait bir 
teklif yapmanın imkânsızlığı, gerekse mevcut 
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bütçe imkânları içinde daha fazla bir ferahlık 
aramanın mümkün olamıyacağı kanısı içinde 
bulunan grupumuz bu konuda yapılacak en 
olumlu teklifin bir Halk - Hükümet işbirliği 
temennisi getirmekten ibaret olabileceği kanı
sına varmış bulunmaktadır. 

Bu konuda Hükümetin halkla yapacağı iş
birliğini büyük bir önemle ve iyi bir program 
içinde ele almasının ve mevcut bâzı zorlaştırıcı 
hükümleri ortadan kaldırma yolunda derhal 
harekete geçmesinin yerinde olacağı fikrindeyiz. 

Bilhassa hibe edilecek arsalar ve binalar 
üzerinden alınmakta olan ve büyük bir yekûn 
tuttuğu için birçok vatandaşları bu hayırlı işi 
yapmaktan vazgeçiren yüksek vergi miktar
ları üzerinde durarak, Millî Eğitimle ilgili bü
tün bağışların, özel hükümlere bağlanması su
retiyle İntikal Vergisinden muaf tutulması 
yolunda alınacak kararların, Millî Eğitim 
Bütçesinin bilhassa yatırımlar ve transfer har
camaları bölümlerine hissedilir bir ferahlık 
sağlıyabileceği görüşündeyiz. 

Muhterem senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığının maddi durumu 

üzerindeki görüşlerimizi bu suretle kısaca be
lirttikten sonra, asıl eğitim hizmetlerinin mâ
nevi yönü üzerinde durmak istiyoruz. Zira 
biz, eğitimde başarının sadece madde ile değil 
belirli bir eğitim politikası, bilimsel yollar
dan incelenip vaz'edilmiş prensipler, istikrarlı 
bir tutum ve iyi bir organizasyonun varlığı ile 
çok yakından ilgili olduğu kanısındayız. 

Bugün ise, Millî Eğitim Bakanlığımızın, 
hizmetin gerekli kıldığı şekilde, geleceği de 
kapsıyan bir eğitim politikasına, şahsi görüş
lere göre yön değiştirmiyen sağlam prensiple
re, başarılı bir öğretim ve eğitimin ana şartı 
olan istikrara, bünyesinde bulunan çeşitli dal
lar arasında varlığı gerekli olan bağları kura
cak metotlara ve bütün bunların düzenli yapı
lıp yürütülmesini sağlıyacak iyi bir organi
zasyona sahibolduğunu söylemeye maalesef im
kân yoktur. 

Muhterem senatörler; 
Her konuda başarıya ulaşmak için ortaya 

belirli bir hedef ve buna varmak için de be
lirli prensipler koymak, organizasyonu da 
buna göre yaparak işe başlamak şüphesiz en 
faydalı yoldur. Ancak, her konuda faydalı 

olan bu husus, eğitim hizmetleri için ihmali 
mümkün olmıyan bir zarurettir. Zira hepimi
zin bildiği gibi eğitim çok uzun vadeli olduğu 
kadar, esas konusu insan olan bir yatırımdır. 
Bu bakımdan eğitim konusunda belli bir hedef 
ve bilimsel yollarla incelenip tartışıldıktan 
sonra ortaya konacak prensipler yerine, şu 
veya bu tesirle birtakım kararlar verilirse, bu 
kararların isabetli veya isabetsiz olduğunu ev
velden kestirmek mümkün değildir. Bunun 
için de uzun bir süre uygulanmasını beklemek 
ve ancak bu uygulama sonunda isabetsiz ol
duğu meydana çıkanları değiştirme yoluna git
mek mümkündür. 

Ne var ki, böylece uzun bir süre isabetsiz 
ve yanlış bir sistem içinde yetiştirilmiş olan 
nesillerin bu konuda uğrayacakları kaybın gi
derilmesi de artık hiçbir suretle mümkün de
ğildir. Bu nesiller kendi suçları olmıyan bu 
kaybın sonuna kadar kurbanı olmaya mahkûm
durlar. 

İşte biz bu bakımdandır ki, toplumu kalkın
dıracak olan insandan ve onun yetiştirilmesin
den sorumlu bulunan Millî Eğitim Bakanlığı
nın her yönü ile iyi incelenip karara bağlanmış 
bir politikaya, bu politikanın başarıyla yürü
tülmesini mümkün kılacak sağlam prensiplere 
ve istikrarlı bir düzene olan ihtiyacım ısrarla 
belirtmekte ve Bakanlığın bu meseleleri bir an 
önce gereği gibi halletmesini beklediğimizi 
her fırsatta tekrar etmekteyiz. 

Yine aynı görüş ve anlayış içindedir ki, 
bugüne değil, geleceğe yatırım yapmakta olan 
bu Bakanlığın, kendi bünyesinde, bilhassa 
teşkilâtın beyni ve kalbi durumunda olan mer
kez örgütünün üç anaorganında, karar, icra 
ve murakabe organlarında gerekli reorganizas-
yonun yapılmasını; 

Bunun için de; 
Bakanlık bünyesindeki Talim - Terbiye Ku

rulunun, mevcut üç müsteşarlığı da temsil ede
bilecek şekilde yeniden kurulacak, eğitim ko
nularını ilmî açıdan inceleyip değerlendiren ve 
millî eğitimimizde muhtaç olduğumuz prensip
leri vaz'ederek istikrarı sağlıyan hakiki bir 
karar organı haline getirilmesini; 

İcranın yeni bir görüşle ele alınarak, iş tah
lili, belirli işlere atanacak olanlarda aranacak 
ehliyet ve mevcut elemanların bir üst kade-
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me için yetiştirilmesine de önem veren bir zih
niyet içinde yeniden planlanmasını; 

Ve murakabenin de bugünkü tahkikat an
layışından sıyrılarak, idari teftiş ile eğitim tef
tişinin birbirinden ayrılmasını, bu suretle ilgili
yi işinin başında eğiten bir nevi rehber mü
fettişlik ihdasiyle günümüzün eğitim anlayı
şına uygun bir hale getirilmesini zaruri ve lü
zumlu görmekteyiz. 

Bu cümleden olarak, Bakanlığın şiddetle 
muhtaç bulunduğu teşkilât kanununun da bir 
an önce hazırlanması lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

Gerçi Personel Kanunu ile şimdiye kadar 
cömertçe kullanılan 5439 sayılı Kanunun yü
rürlükten kalkacağını, kurulmuş olan bü
tün dairelerin Personel Kanunu içinde yerleri
ni alacağını ümidetmekteyiz. 

Ancak bütün bu dairelerin gerekli şekilde 
işlemesi için olduğu kadar, ilerde ihtiyaç du
yulacak kuruluşları da vaktinde plânlıyarak, 
hukukî hüviyetleri içinde çalışma imkânlarına 
kavuşturmak amaciyle böyle bir teşkilât kanu
nunun hazırlanmasında zaruret olduğu görüşü
nü benimsemekteyiz. 

Ayrıca, Bakanlığın yarım asra yakın bir 
zaman evvel ve o zamanın şartlarına göre ha
zırlanıp kabul edilmiş kanunlarını da gözden 
geçirerek, günümüzün ve bilhassa yarınlarımı
zın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni
den düzenlenmesinin ve olumlu tasarılar halin
de Meclislere sunulmasının da artık ihmali doğ
ru olmıyan bir konu haline geldiği fikrindeyiz. 

Muhterem senatörler; 
öğretim ve eğitimin gereği gibi yapılması

nı sasıyacak faktörlerin en önemlisi olan öğ
retmen konusuna gelince : 

Hepinizin bildiği gibi öğretmenlik belirli 
bir kültürle beraber bir öğretmenlik formasyo
nunu ve buna ilâve olarak da özel bir istidat I 
ve kabiliyeti gerektiren bir meslektir. 

Zaman zaman insan yaratma mesleki veya I 
tanrı mesleki diye vasıflandırdığımız bu mesle
kin bütün bu güzel sözlere rağmen gereği gi
bi değerlendirilmediği ise maalesef açık bir ha
kikattir. 

Bunun nedenleri üzerinde çeşitli zamanlarda 
o kadar çok söz edilmiştir ki, bunları tekrar 
etmekle kıymetli vakitlerinizi almak istemiyo- | 

rum. Ancak şu kadarını belirtmek isterim ki, 
zamanında geleceği göz önüne alarak hazır
lanmış bir program ve belirli prensiplere da
yanmadan alınmış bulunan isabetsiz kararların 
sonucu olarak ortaya çıkan öğretmen yetmez
liği ve bu yetmezliği gidermek için de, öğret
menlik formasyonu ile hakiki öğretmenin iç-
den gelen rehberlik hasletlerinin kenara iti
lerek, sadece bir konuda yeterli bilgiye sahib-
olanlara öğretmenlik kapılarının açılması, mes
lekin bir çok açılardan zedelenmesine sebebol-
muştur. 

Diğer taraftan, öğretmeni yaptığı işin mâ
na ve önemi açısından değil, sayılarının çok
luğu bakımından değerlendiren, bu suretle de 
öğretmenin maddî yönden tatmini bakımından 
gerekli ortamın yaratılmasına imkân vermiyen 
isabetsiz bir görüşün, şiddetle ihtiyacımız olan 
hakiki öğretmen ordusunun teşekkülü için za
ruri bulunan meslek cazibesini gölgelendiren 
önemli bir husus olduğu da muhakkaktır. 

İşte biz konuyu bu açılardan gördüğümüz 
içindir Ki, hem mevcutların hizmete devamları
nın sağlanması, hem de kabiliyet ve istidat sahi
bi değerli gençlerin mesleke girmeye hevesli 
kılınması yolunda alınacak en önemli tedbirin, 
öğretmene gerek toplum içinde, gerekse Dev
let kadrosunda hakettiği onurlu yerin verilme
si olduğu kanısındayız. 

Ancak bugün bunun tam aksi bir tutumla 
karşı karşıya bulunduğumuz endişesini de duy
maktayız. Zira şimdiye kadar maddi ve mâne
vi bütün ümitlerini yeni çıkacak Personel Ka
nununa bağlamış bulunan öğretmenlerin hayal 
kırıklığına uğramak üzere bulunduklarını 
hepimize devamlı olarak yapılan müracaatlar
dan, gelen telgraf ve mektuplardan anlamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim kanaatimiz odur ki, eğer bugün biz 

birer Parlâmento üyesi ve memleketin aydın 
insanı olarak konuyu gerekli önemi ile ele al
maz ve öğretmenlerimizi bu üzücü durumdan 
kurtarmanın çarelerini aramazsak, bundan böy
le öğretim ve eğitim sorunlarımızın yetkili el
lerde çözümlenebileceğini bilmememiz tatlı bir 
hayalden ileri bir mâna ifade etmiyecektir. 

Biz bu bakımdan Sayın Millî Eğitim Ba
kanından, öğretmenlerin Personel Kanunu için
deki durumlarını ve bu konuda getirilmekte 
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olan kısıtlayıcı hükümlerle, Bakanlığın bu hu
sustaki görüşlerini etraflı olarak açıklamalarını 
kısa bir deyimle sınıf tüzüklerini izah etmeleri
ni talebetmekteyiz. 

Ayrıca, Bakanlığın bütün ağırlığı ile ken
disinden hizmet beklediği öğretmene, lâyık ol
duğu hakkın tanınması yolunda, çetin de olsa 
çok ciddî bir gayretin içine girmesi lüzumunu 
hatırlatmayı ve bu konuda yapacakları çalış
malarda Senato Kontenjan Grupu olarak da
ima yanlarında ve yardımlarında olacağımızı 
ifade etmeyi de borç bilmekteyiz. 

Çok muhterem senatörler; 
Millî Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki bâzı 

öğretim kademeleri hakkındaki görüşlerimize 
gelince : Hepimiz biliriz ki, öğretim ve eğitim
den maksat, sadece bir şeyler öğretmek değil, 
aynı zamanda insanlara bâzı temel kıymet hü
kümleri kazandırmaktır. Bu bakımdan biz ço
cuklarımızın sadece okur - yazar veya bâzı na
zari bilgilere sahip insanlar olarak değil, sağ
lam karekterli, millî hisleri kuvvetli, olumlu 
düşünce ve objektif bir görüşe sahip, bilhassa 
lâiklik prensiplerini benimsemiş, aydın kişiler 
olarak yetiştirilmesinin zaruretine inanmakta-
yiz. Yavrularımızın daha kişiliklerini tam ola
rak bulmadıkları bir çağda devama mecbur 
tutuldukları ilköğretimden bu mânada geniş 
Ölçüde yararlanmanın çok faydalı olacağı fik
rindeyiz. 

İlkokuldan sonra gelen ortaokulların ise, 
çocuklarda mevcut değer ve kaabiliyetlerin or
taya çıkarılıp geliştirilmesini sağhyacak bir 
ortam haline getirilmesi lüzumuna inanmakta
yız. Bu bakımdan, ortaokullarımızı bugün 
içinde bulunduğu klâsik ve kalıplaşmış ölçüler
den kurtarmak ve programları da bu amaca 
hizmet edecek şekilde düzenlemek gerektiği 
görüşündeyiz. 

Liselere gelince : Bunların başlıca hedefle
rinin yüksek tahsile gidecek gençleri bu konu
da yetiştirmek olduğu fikrindeyiz. Bunun için 
de çeşitli alanlarda üniversiteler tahsile yöne
leceklerin daha lise sıralarında iken, girecek
leri meslekle ilgili bir öğrenime doğru yönel
tilmesinde fayda görmekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Burada üzerinde önemle durmak istediğimiz 

bir nokta da liselerdeki aded artışının tabiî 

bir sonucu olarak ortaya çıkan üniversitelerin 
zorlanması konusudur. 

Gerçekten üniversiteye giremiyen lise me
zunlarının durumu, meseleyi temelinden halle
decek kararlar yerine, palyatif tedbirler alma 
yoluna gidilmesi sonucunda gün geçtikçe da
ha önemli bir problem haline gelmektedir. Ni
tekim, bu yıl, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül
tesinde gece öğretimine başlanması yolunda 
alman karar da, bizim görüşümüze göre, mev
cut tazyikin ağırlığını hafifletmek için alın
mış temelsiz bir tedbirden başka bir şey değil
dir. Zira daima istihdam politikası ile paralel 
olarak yürütülmesi gerekli olan bu gibi konu
larda, memleketin ihtiyaç göstereceği insan 
gücünü hesaba katmadan veya iyi ayarlama
dan alınacak bu çeşit tedbirlerin, bugün için 
getirecekleri nispî ferahlamaya karşılık, yarın 
daha önemli bâzı işsizlik problemlerini meyda
na çıkaracağına şüphe yoktur. 

Esasen her gün büyük bir hızla çoğalmak
ta olan öğrenci tazyikini önlemenin yolu da 
fikrimizce ne üniversitelerimizdeki gece öğre
timi, ne çift tedrisat, ne de yeni bir takım yeni 
üniversiteler açma yoluna gitmek değildir. 

Mesele, uzun vadeli ve çok iyi hesaplan
mıştır plâna göre hareket etmek, her gün biraz 
daha büyüyüp hızlanarak gelmekte ve bütün 
sahayı kaplama istidadı göstermekte bulunan 
bu selin, akıp gitmesini sağhyacak rahat ka
nallar açmak, bu suretle de tehlikeli olan taz
yiki faydalı yollara sevk etmektir. Bunun 
için de yapılacak ilk iş, klâsik liseler dışındaki 
meslek okullarını halk tarafından istenir ve 
aranır şekilde cazip bir hale getirmek, bu su
retle üniversiteyi tazyik eden öğrenci çoğun
luğunu daha o safhaya gelmeden diğer saha
lara kanalize etmektir. 

Biz çeşitli faydalarını bilmemize rağmen 
bugüne kadar yapılması gereken bu işin ger
çekleşmemiş olması sebebini, bizi amaca ulaş
tıracak yola bir türlü girmek istemeyişimizde 
aramak lâzımgeldiği kanısındayız. Zira, bugü
ne kadar uygulanmasına çalışılan liselerdeki 
öğrenci sayısının dondurulması ve girişin sına
va bağlanması gibi gayritabiî ve zorlayıcı ted
birlerin meslek okulları yararına açılmasını is
tediğimiz yolu, aksine, psokolojik tesirlerle 
kapadığı görüşündeyiz. 
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(.) halde yapılacak iş evvelâ istidat ve kaabi-
liyetlcri meydana çıkaracak bir ortamı yarat
mak, ondan sonra da, gençlerin hakiki istidat 
ve kaabiliyetleri istikametinde gidecekleri mes
lek okullarım her yönü ile cazip hale getir
mekti!'. 

Bu konuda bilhassa meslekî ve teknik öğ
retimin çok çeşitli olan alanlarından yararlan
mak ve memleketin büyük ihtiyacı bulunan 
sosyal, ekonomik ve teknik sahalarda çalışa
cak elemanları yetiştirme imkânlarını hazırla
mak en doğru yoldur kanısındayız. 

Bu sahalara gidecek gençlerin liselerden 
arta kalan kaabiliyetsiz veya ikinci sınıf kişi
ler olduğu hakkındaki, tamamen yanlış bir gö
rüşü kafalardan silecek olumlu bir tutumun 
içine girmek bu gençleri maddeten ve manen 
lâyık oldukları sevyeye çıkarmak, kendilerine 
askerlik dâhil, bâzı özel haklar tanımak, ve 
kaabiliyetli olanların en üst öğrenime kadar 
giderilmelerini sağlıyacak tedbirleri almak, bu 
okulları daha cazip hale getirecek hususlara 
örnek olarak gösterilebilir. 

Biz Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlı
ğının, serbest hareket etmeye bırakıldığı tak
dirde, gerek kendi okullarını gerekse diğer 
meslek okullarını daha cazip hale getirecek 
pek çok tedbir bulunacağından eminiz. 

Ancak, kurulduğu günden bugüne kadar 
geçen zaman zarfında, gelişmesi uğrunda sarf 
edeceği enerjinin bir kısmını, hayatiyetlerini 
muhafaza etmek için kullanmak zorunda bıra
kılan bu kuruluşun, kendinden bekleneni daha 
iyi yapabilmesi için bir çok kereler karşılaştı
ğı frenlemelerden kurtulması, rahatlık ve hu
zur içinde çalışma imkânlarına kavuşturulması 
da şarttır. 

Biz bu görüş içinde, kanunla kurulmuş ve 
kanunla Bakana bağlanmış bulunan bu müste
şarlığın, bu defa da bir başmüsteşara bağlan
ması şeklindeki bakanlık kararını, bir kere da
ha, yetkileri sınırlıyan, hızı kesen, bu suretle 
de gelişmeyi önliyen bir tutum olarak kabul 
etmekteyiz ve Kontenjan Grupu olarak, bu ka
rarın ve bu tutumun tamamen karşısında bu
lunduğumuzu ifade etmeyi de lüzumlu ve fay
dalı görmekteyiz. 

Aynı görüş içinde, millî kültürümüzün geliş
mesi bakımından çok faydalı olacağına inan

dığımız bir kültür müsteşarlığı kurulması yo
lundaki kararı memnunlukla karşılamakla be
raber, bu kuruluşa ait kanunun da vakit geçir
meden hazırlanmasını, bu suretle de, sorumlu
su bulunduğu işleri gerekli serbestlik içinde 
yürütebilmek imkânından mahrum bırakılma
masını temenni etmeyi de yerinde bulmaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Simdi müsaadenizle son olarak biraz da ka

dınlarımızın eğitimi üzerinde duracağım. 
Toplumu teşkil eden fertlerin gerekli şekil

de yetişmelerini sağlıyacak yegâne yolun, eği
tim yolu olduğunu sözlerimizin başında da ifa
de etmiştik. 

Ancak, unutmamak gerekir ki, eğitimin 
okulda yapılan yönü ancak bir yönüdür. Di
ğer yönü ise aile içinde verilen eğitimdir ki, 
aile terhiyesi diye adlandırdığımız ve üzerinde 
önemle durduğumuz bu konuyu dikkate alma
maya imkân yoktur. Zira, bir kere çocuğun 
doğuşundan, okula gidiş çağma kadar aldığı 
temel eğitim tamamiyle ailenin sorumluluğu al
tındadır. Ve, daha pek küçük yaşlarda edini
len alışkanlıkların, görüş ve davranışların in
sanların hayatında büyük etkiler yaptığında 
şüphe yoktur. Sonradan içinde yaşanan deği
şik sosyal çevrelerin veya uzun öğrenim yılla
rının, çocuklukta edinilmişş kıymet hükümleri 
üzerinde büyük bir tesir yapamadığı da bir va
kıadır. 

Ayrıca, okuldaki eğitim ile ailede verilenin 
birbirine paralel olmaması halinde birçok prob
lemlerin ortaya çıktığında da şüphe yoktur. 

O halde, aile içindeki eğitim, çocuğun do
ğuşundan itibaren başlıyan ve okuldaki eğitime 
de yardımcı olmak suretiyle çocuğun kişiliği
ne tam olarak sahibolduğu zamana kadar de
vam eden bir eğitimdir. 

Hal böyle olunca, çocuklarımızın ilk kıy
met hükümleri ile, ilk bilgi ve alışkanlıkları 
aldıkları ve hayat boyunca etkisinde kaldıkları 
bu temel eğitim üzerinde ehemmiyetle durma
mız ve bu eğitimi yapmaktan sorumlu bulunan 
kadmm bu görevini gerekli şekilde yapabilme
sini sağlıyacak şekilde yetiştirilmesi konusunu 
da önemle ele almamız lâzımdır. 

Bu konuda Büyük Atatürk bakınız ne de
miştir. 

«Anaların bugünkü evlâtlarına vereceği ter
biye eski devirlerdeki gibi basit değildir. 
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Bugünün anaları için. evsafı lâzmıeyi haiz 
evlât yetiştirmek, evlâtlarını bugünkü hayat 
için faal bir uzvu haline koymak, pek çok yük
sek evsafın hamili olmaya mütevakkıftır. Bi
naenaleyh, kadınlarımız hattâ erkeklerimizden 
çok münevver daha çok feyizli, daha fazla bil
gili olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten mil
letin anası olmak istiyorlarsa...»1 

Sayın senatörler; 
Büyük Atanın daha 1923 yılında söylediği 

bu sözlere ve kadınlarımızı yüz yıllar boyunca 
içine itilmiş oldukları aşağılayıcı durumdan 
kurtarmak için getirmiş olduğu çeşitli kanuni 
haklara rağmen, hâlâ istenen hedefe ulaşama
mış olduğumuzu üzüntü ile görüyorsak bunun. 
nedenlerini yeterli bir eğitim ortamı yaratama
mış ve kadınlarımızı muhtacoldukları Özel eği
time kavuşturamamış olmamızda aramamız 
lâzımdır, kanısındayız. 

Gerçi, memleketimizde Cumhuriyetten son
ra, kadınların özel olarak eğitilmelerini öngö
ren bir öğretim dalı kurulmuştur. Bugün kız 
teknik öğretim diye adlandırdığımız bu kuru
luşun gerek kız enstitüleri, gerek akşam sanat 
okulları gerekse ilçe ve köy kursları yoliyle 
yaptığı hizmetler cidden övülecek değer ve 
çaptadır. 

Ancak, itiraf edelim ki, kız teknik öğretim 
nihayet kendisine verilmiş olan imkânlar nis-
betinde, hattâ bu imkânları sonuna kadar zor-
lıyarak da olsa nihayet mahdudolan imkânları 
ölçüsünde bir hizmet getirmiştir. Bugün kız 
teknik öğretimin sosyal bünyemizin gerekli kıl
dığı ölçüler içinde gelişmiş olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bunun nedenlerinden birisi 
ise hiç şüphe yok ki, kadının en iyi şekilde ve 
özel olarak eğitilmesi gerekli olduğu fikrinin, 
yeteri kadar önemle ele alınmamış bulunması
dır. Bugün dahi kadını eğitme konusunun, me
selâ okuma - yazma bilenlerin sayı itibariyle ar
tırılması meselesi kadar ehemmiyetle ele alına
cak bir problem olup olmadığı hakkında tered
düt içinde olduğumuz bir hakikattir. 

Devlet plânında bile, kız teknik öğretimin 
tamamen geri plâna atılarak gelişme ve genişle
me imkânlarından mahrum hale getirilmesi, 
memleketimizde hâlâ kadınların eğitimi konu
sunun en son ele alınacak bir dâva halinde gö
rüldüğünün en açık ve üzücü misalidir. 

Muhterem senatörler; 
Öğretim ve eğitim noksanlıklarının bizi ne

relere kadar sürüklediğini görmüş bir millet 
olarak gelecek nesillerin yalnız beden sağlığı de
ğil, ruh sağlığı bakımından da en iyi şekilde ye
tişmesini sağlıyacak tedbirleri daha fazla bekle
meden almak zorunda olduğumuz kanısındayız. 

Bunun için de her şeyden önce, gelecek nesil
leri yetiştirecek anaları bugünden gereği gibi 
eğitmeye başlamak lâzım olduğu fikrini savun
maktayız. 

Zira, hepimiz biliriz ki, insanlar ancak ken
di inandıklarına başkalarını inandırabilir ve an
cak kendi bildiklerini başkalarına öğretebilirler. 

O halde, yarının genç nesillerini yetiştirecek 
anaları, içinde bulundukları cehaletten, kendini 
küçük görüşten, sorumlusu bulunduğu işin öne
mini bilmemenin verdiği rehavetten kurtarma-
dıkca ve onları, öğretmelerini istediğimiz bilgiler 
görgüler ve kıymet hükümleri yönünden tam 
mücehhez hale getirmedikçe, bir cümle ile, ka
dını omuzlarında taşıdığı vazifeleri en iyi şekil • 
de başarmasını sağlıyacak özel bir eğitimle ge
reği gibi yetiştirmedikçe, bu memlekette tam bir 
gelişme ve kalkınma beklemek mümkün değil
dir. 

İşte biz, bu görüş ve anlayış içindedir ki, 
geçen yıl da bu kürsüden bir kadın eğitiminin 
lüzum ve zaruretine işaret etmiş ve memleket ç.a-. 
pmda uygulanacak bir kadın eğitimi seferberli
ğine girişilmesini teklif ederek, bu teklifimizin 
bakanlığa verilmiş bir dilekçe olarak kabulünü 
rica etmiştik. 

Ancak üzerinden bir yıl geçmiş olmasına 
rağmen bu dilekçemize bir cevap alamayışımız 
ve Hükümet programında da kadınların eğitimi 
konusuna hiç değinilmemiş bulunması, bizi, ko
nuyu tekrar bu kürsüye getirmek zorunda bı
rakmıştır. 

Zira, biz meseleyi birkaç kişinin mahdut im
kânları ile inceleyip bir kanun teklifi haline ge
tirecekleri mahiyette görmemekteyiz. 

Bizim görüşümüze göre, mesele Hükümetçe 
ele alınıp bir Hükümet politikası bir millî eği
tim politikası haline getirilecek önem ve durum
dadır. 

Bunun için de, Sayın Millî Eğitim Bakanın
dan bu konudaki görüş ve düşüncelerini de açık-
lıyarak bizimle aynı fikirde olup olmadıklarım 

— 437 — 



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

bildirmelerini bilhassa rica etmekteyiz ve konu
nun önemi dolayısiyle bizi bu hususta cevapsız 
'bırakmıyacaklarım da ümidetmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Sabrınızı suiistimal ederek yaptığım uzun 

konuşmayı dinlemekle gösterdiğiniz sabırdan 
dolayı hepinize teşekkür ederken, Türk Millî 
Eğitimine hizmet etmekte bulunan bütün öğret
men ve idarecilerimize mensubolduğum Senato 
Kontenjan Grupu adına yürekten gelen sevgi ve 
saygı İlişlerimizle sağlık mutluluk ve başarı di
leklerimizi sunar 1966 yılı Bütçesinin memlekete 
ve Türk Millî Eğitimine hayırlı olması temen
nisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Cahit Okurer'indir. Buyurun, Sayın 
Okurer. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CAHİT 
OKURER (İzmir) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, Muhterem Millî Eğitim Bakanı, 
üniversitemizin güzide mensupları, hocalarımız 
ve bakanlık erkânı. 

Huzurunuza 1966 malî yılı Millî Eğitim 
Bütçesi ve bu vesileyle Millî Eğitim çalışma
ları hakkında Adalet Partisi, Cumhuriyet Se
natosu grubunun tenkidlerini, fikir ve görüş
lerimizde daha evvelki yıllarda, yani muha
lefette iken, yaptığımız tenkidlerin, ileri sür
dükleri fikir ve görüşlerin dayandığı esaslara 
dayanacaktır. Yüksek Heyetinizin konuşmamı
zın devamı boyunca müşahede buyuracakları 
bu hususu önceden işaret etmek isteriz. 

Muhterem senatörler; 
Geçen yıllarda Millî Eğitim bütçesini ev

velâ kendi gerekçesi ve bütçe tekniği bakımın
dan incelemiş ve umumi bir hüküm halinde 
şu neticeye varmıştık; Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçe teklifi objektiflik, sıhhat ve doğruluk, 
samimiyet ve ciddîlik ve vasıflarına gereği ka
dar sahip değildir. Bu yıl da Millî Eğitim Büt
çesi üzerinde yaptığımız incelemeler sonunda 
vardığımız netice geçen yıllardakine yakın bu
lunmaktadır. Gerçi, daha evvel Sayın Öktem za
manında, zannederim bizim tenkidlerimizin de 
telkini ile Millî Eğitim Bakanlığı içine Plânlama 
ve bütçe işleri için birlik ve koordinasyonu sağ
lamak üzere bir büro kurulmuştu. Fakat bu bü
roya rağmen, ölçü birliğinin sağlanmasına ça
lışılması gibi bâzı noktalarda bir fark görül

mekle beraber, 1966 Millî Eğitim Bütçesi de 
bütçe tekniği ve gerekçe bakımından daha ev
velki bütçelerden, esas itibariyle pek farklı 
sayılamaz. Buradan bizi bu hükme ulaştıran in
celeme neticelerinin hepsini sıralıyarak vaktini
zi almayı lüzumlu bulmuyorum. Yalnız bir kaç 
misal vermekle yetineceğiz. 

Madde 12.211 den 12.241 kadar yirmidokuz 
maddedeki hizmetliler ücretlerinin hiç birinde 
geçen yıla nazaran bir fark yoktur. Bütün bu 
müessese ve okullardaki hizmetlilerin sayısı 
aynı mı kalıyor? Hiç birinde bir terfi olmu
yor mu? Meselâ, bu yıl hiç yeni yatılı bölge 
ilk okulu, hiç orta dereceli bir okul açılmıya-
cak mı? Bu hususlarda belki bizim de anlıya-
madığımız bir nokta vardır düşüncesiyle Sayın 
Bakandan izahını rica edeceğiz. Keza, madde 
12.350 deki yakacak zammı giderinde de bir 
artış yoiktur. Acaba yakacak zammı verilen 
bölgede bu yıl öğretmen sayısı artmıyacak mı? 
Yani, bu bölgelere yeni öğretmen tâyin edil-
miyecek mi? Diğer taraftan, madde 12.441 de 
orta dereceli ve yüksek oiku'llarm ders ve asis
tan ücretlerinde bir değişiklik görmüyoruz. 
Açılan yeni okullarla artan ders saatleri ve 
mesleke yeni giren öğretmenlerin sayıları bir
birine denk gelecek şekilde ayarlandığı için mi 
böyledir ? Bu da anlaşılamamaktadır. 

Nihayet, madde 12.731 delki, 443 sayılı Ka
nun gereğince illkolkul öğretmenlerine verilen 
ödenekte geçen yıla nazaran hiçbir fark olma
yışını da anlıyamaımış bulunuyoruz. 1965 yı
lında yeni mezun olaralk vazifeye başlıyan hiç 
ilkokul öğretmeni olmadı mı? Bu gibi misalle
ri fazla uzatmadan bir başlka noktaya geçmek 
istiyoruz. 

Bakanlık içinde bir plân ve bütçe kurulu 
teşkil edilmekle beraber, elimizdeki bütçe bu 
bakumdan da pek tatmin edici değildir. Bu ku
rulun, bütçenin hazırlanmasında daire ve müs
teşarlıkları bâzı müşterek esaslar etrafında bir-
leştiremediği, böylece, daire ve müsteşarlıkla
rın bütçelerini kendilerine göre hazırladıikları 
anlaşılıyor. 

Bütünüyle öğretimin hangi sahasında olursa 
olsun gereken değişmenin sağlanması herşeyden 
evvel o sahadaki öğretimin öneminin tam bir 
şuur ve irade ile idrâk edilmesine bağlıdır. 
Bu şuur ve irade tamamlanmadıkça, forumda 
meydana getirilecek olan yenilikler ancak zâ-
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hirî bir netice verir. Yeni formun, formdaki 
yeni imkânların netice verebilmesi için herşey-
den evvel o öğretim sahasının gereken ehem
miyette kavranması, bıı şıvuri iradeye erişilme
si lâzımdır. 

Bu itibarla sadece bağlı müşterek meseleler
de bir koordinasyon, bir işbirliğinin zaruretinin 
ortaya koyduğu bir başmüsteşarlık meselesi 
hususunda grupumuz Bakanlıkla mutabık bu
lunmaktadır. Bunu arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. Başmüsteşarlık müessesesinin tesi
sinden itibaren acaba meslekî teknik mevzuunda 
hangi bakımdan bir cazibe meydana getirilmek 
istendi ve bu başmüsteşarlığm ihdasından dola
yı önlendi, engellendi? Meslekî teknik öğretim 
müsteşarlığı bir başmüsteşarlığm ihdasından 
beri ne gibi zorlukların içine girdi? Hissî, plân
dan çıkıp meseleyi objektif olarak aldığı tak
dirde göreceği birtakım iddia ve itirazlar or
tadan kalkacaktır. Meslekî teknik öğretimin 
doğrudan doğruya Bakana bağlı olduğunu ka
bul edin. O vakit eğer Bakan meslekî ve teknik 
öğretimin gereken önemini idrâk etmemiş ise, 
meslekî teknik öğretim yine gelişemez. O halde 
Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığının bir Ba
kana bağlanması veyahut da bâzı işler hususun
da koordinasyon bakımından bir başmüstcşar-
lıkla veya bir başka müsteşarlıkla işbirliği ha
line gelmesi arasında bir fark yoktur. Teknik 
öğretimin gelişmesini engelliyen asıl bu mem
lekette hâkim olan zihniyettir. Eğitim ve öğ
retim hususunda yanlış telâkkilerdir. Teknik 
öğretimin ilerlemesini, gelişmesini engelliyen 
birkaç müsteşarlıktan önce Plânlamanın tutumu 
ve zihniyetidir. Bugüne kadar teknik öğretimin 
önemli bir kısmını teşkil eden kız teknik öğre
tim, Sayın Tüzün'ün de ortaya koyduğu şekil
de prodüktif olarak kabul edilmemiştir. 

Bu itibarla başmüsteşarlık meselesinden ev
vel asıl üzerinde durulacak olan teknik öğre
timim mühim bölümünü teşkil eden kız teknik 
öğretiminin prodüktif sayılmamasının karşısına 
çıkmak lâzımdır. Artıık teknik öğretimin ele
manlarını kız veya enkek diye ayırmak müm
kün değildir. En basit işçisinden yüksek mü
hendisine kadar bütün teknik sahada, fabrika
larda yalnız erkekler çalışmamaktadır. En ba
sit işçisinden, teknik mühendisine kadar bütün 
müesseselerde erkeğin yanında kadın da yer al
maktadır. 

Bu itibarla eğer teknik öğretimin inkişafı 
bahis mevzuu ise bunun inkişafını sağlıyacak 
eleman bahis mevzuu ise bu inkişafı sağlıyacak 
olan teknik öğretimi sırf kadın elemanlardan 
mahrum bırakmak ve buna bu gözle bakmak 
affedilmemesini teşkil etmektedir. 

Şimdi esas konuşmamıza devam etmek isti
yorum. Arz etmiştim ki ve verdiğim birkaç mi
sal ile ortaya koymuştum ki, bu yılki bütçe ge
rekçesi ve bütçe tekniği bakımından geçen yıl
lardan esas itibariyle farklı değildir. Yani, doğ
ruluk, sıhhat, objektiflik, samimiyet ve ciddi
yet vasıfları gereği gibi mevcut değildir. 

Bu itibarla, bütçenin hazırlanmasında baş
langıçta bulunmadığı için müessir olamadığını 
düşünerek Sayın Bakanın gelecek bütçe için 
şimdiden gereken tedbirleri almasını lüzumlu 
görmekteyiz. Objektif esaslara dayanan, sıhhat
li, doğru, samimî bir bütçe hazırlıyabilmek ba
kımından da merkez teşkilâtında icabeden ıs
lahatı gerçekleştirmesini beklemekteyiz ve bu
nu grup olarak da taikibedeceğiz. 

Muhterem senatörler, A. P. nin benimsedi
ği millî eğitim politikasının esasları yüksek ma
lûmunuzdur. Grupumuz şimdiye kadar Millî 
Eğitim Bütçesi üzerindeki tenkidlerini bu esas
lara göre yapmıştır. Sayın Bakan Orhan Den-
giz'in Karma Bütçe Komisyonunda yaptığı ko
nuşmada önce bu esasları açıklaması bizim için 
memnunlukla işaret edeceğimiz bir husus ol
muştur. Bunun için biz bu yıl aynı esasları tek-
rarlamıyacağız. Yalnız bununla ilgili bir nok
taya temas etmekle yetineceğiz. Az gelişmiş 
memleketlerin vasıflarından biri doğru fikir
lerin ortaya konması, fakat o doğru fikirlere 
göre hareket edilmemesidir. Bu itibarla kısaca 
şu temennide bulunacağız. Sayın Bakanın Kar
ma Bütçe Komisyonunda vukufla belirttikleri 
millî eğitim politikasının esasları bundan böyle, 
tesbit edilmekle kalmamalı, aynı zamanda bü
tün millî eğitini çalışmaları ve tatbikatın da bu 
esaslara dayanmalı, uygun olmalıdır, önümüz
deki aylarda bunun böyle olduğunu gördüğü
müz takdirde memnuniyetimiz asıl o zaman ar
tacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, millî eğitim politikası 
muhakkak ki, birtakım umumi görüşlere daya
nacaktır. Böylece, eğitim ve öğretim mevzuu 
ve meseleleri bu görüşlerle ele alınacaktır. Biz 
keza, benimsediğimiz eğitim ve öğretime ait 
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esasları ela evvelce belirttiğimiz için şimdi bun
ların da üzerinde durmıyacağız. Yalnız burada 
millî eğitim çalışmalarına hâkim olması gere
ken bir esası tekrarlamak istiyoruz. 

Bizim için okul çağı, eğitim ve öğretim ha
yat boyunca devam edecek eğitim ve öğretimin 
ancak mühim bir safhası olduğu gibi, okulda, 
cemiyette bulunması gerekli eğitim ve öğretim 
imkânlarının sadece mühim bir kısmıdır. Kü
tüphane, müze, tiyatro.... ve bu gibi diğer eği
tim, kültür, sanat kurumları ve imkânları ile 
beraber ele almmıyan okul, bilgi bakımından 
dahi vazifesini tam yapamaz. Bunun için bi
zim asıl hedefimiz, sadece okul açmak değil, 
okulun içinde yer aldığı çevreyi vermek istedi
ğimiz eğitim ve öğretime elverişli, uygun ve 
ycirdımeı olacak bir ortam haline getirmektir. 
Aksi takdirde, okul açmakla sarf edilen para
ların büyük bir kısmı heba olmuş demektir. 
Buna kesinlikle inanmaktayız. 

İşte bu görüşe dayanarak biz, sanat ve kül
tür çalışmalarına gereken önemin: sağlanabilme
si; eğitim ve öğretim ile sanat ve kültür ça
lışmaları arasında bir muvazene meydana geti
rilebilmesi için yeni kurulan kültür müsteşar
lığını lüzumlu ve uygun görmekle beraber aynı 
görüşe dayanarak ayrı bir kültür bakanlığı ku
rulmasını bugünkü şartlat' içinde henüz erken 
buluyoruz. 

Bu münasebetle temas etmek istediğimiz bi
raz da aktüel hale gelen bir mesele de teknik 
öğretim bakanlığı1 meselesidir. Burada yanlış 
anlaşılmaması, hattâ bâzı istismarlara imkân 
vermemek için kesinlikle isteriz ki, biz, Türki
ye'de ilme dayanan tekniğin gelişmesi için tek
nik öğretimin gelişmesine büyük önem vermek 
gerektiğine kesinlikle inanıyoruz'. Fakat bunun 
için teknik öğretimin ayrı bir bakanlık haline 
getirilmesi ieabettiği kanaatinde değiliz; hattâ 
bunu bâzı bakımlardan teknik öğretimin aley
hine vermek değil, zararlı bulmaktayız. 

Türkiye'de teknik ve teknik öğretim, ger
çek anlamda nasıl gelişir? Bunun üzerinde dur
mak ayrı bir konuşma zamanı alacak kadar 
uzun ölür. Ancak, şunu derhal ifade edebiliriz 
İd, bu hususta her şeyden evvel mühim olan 
eğitim sistemi ve bu sistem içinde eğitim ve 
öğretim kademeleridir. Eğer eğitim sistemi ve 
kademeleri Atatürk'ün ifade ettiği gibi, hayatta 

en hakiki mürşit olan ilme, Türkiye'mizin şart 
ve vasıflarına, bugünkü dünyamızın müspet is
tidat ve temayüllerine uygun değilse tekniğin 
ve teknik öğretimin gelmesi için alınacak bü
tün. tedbirler sari' edilecek bütün gayretler bo
şuna olacaktır. 

.Meselâ bir zamanlar ilk ve ortaokuldan son
da öğrencileri teknik öğretime sevk bakımından 
birtakım, tedbirler alındığı söylenmiştir. Lise
lere kabul edilecek öğrenci sayısı tahdidedile-
rek bu sayılardan fazla öğrenciler teknik öğre
time yöneltilmek istenmişti. O zaman bunun 
adına da; öğrencileri istidat ve kabiliyetlerine 
göre öğretime yöneltme, dediler. Halbuki bu 
tedbirler tatbikatta hiçbir ciddî netice verme
miştir. Sadece teknik öğrenimi hafife almayı 

İ ifade etmiş ve bu yüzden zararlı olmuştur. 
İşte bu tecrübeler de göstermektedir ki, tek

nik öğrenimin gelişmesi sadece öğrenci sayısı
nın artması demek değildir. Bilhassa Türkiye'
de teknik öğrenimin gelişmesi diğer öğrenim 
dallarında olduğu gibi öğrenim seviyesinin 
yükselmesiyle de alâkalıdır. Teknik öğrenimin 
seviyesinin yükseldiği ve ufku genişlediği tak
dirde, öğrenci sayısını artırmak için çocukları
mızı fazla zorlamaya, birtakım sıkı tedbirler al
maya da lüzum kalmıyacaktır. Bunun için de 
tekrar etmek isteriz ki, eğitim ve öğretim sis
teminin, hayatta hakiki mürşit, olarak kabul 
ettiğimiz ilme, ilmî esaslara uygun olması şart
tır. 

Muhterem senatörler, insan yeryüzüne elbet
te yaşamak için gelir. İnsanın, yaşıyabi'lmcsi için 
de yeter derecede beslenme, barınma ve korun
ma imkânlarına sahibolması gerekir. Fakat, bu 
suretle yaşamak imkânlarına sahibülan insan 
için asıl gaye, kendi değer ve kabiliyetlerini1 ge
liştirmek ve böylece şahsiyet seviyesine ulaş
maktır. Bu da eğitim ve öğretim ile mümkün
dür. İnsanın kendi hayatını yaşaması1 da bu de
mektir. Buna göre, eğitim ve öğretimin gayesi
ni şöyle ifade edebiliriz. Eğitim ve öğretimin 
gayesi, insanın hakiki vasıf ve kabiliyetlerini 
geliştirmek suretiyle, onu, gerçek bir insan hay-
yatı yaşaması için lüzumlu imkân ve vası
taları kazanmaya muktedir bir hale getirmektir. 
Bu şekilde her vatandaş, maddi ve mânevi bir 
bütün halinde gelişirken cemiyetin, medeniyetin 
ve dünyamızın aklî değerlerini de kazanacak ve 
bir meslek veya iş sahibi olacaktır. 
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Şimdi bundan da anlaşılacağı üzere, eğitim 
ve öğretim sisteminin, ilmin icaplarına da uy
gun olarak, esas itibariyle ve her şeyden evvel, 
öğrencileri bir umumi temel öğretiminden sonra 
istidat ve kabiliyetlerine uygun öğrenimlere yö
neltmek prensibine dayanması lâzımdır. Öğren
cileri kabiliyetlerine göre öğrenime yöneltişte 
alt kademeden üst kademeye geçiş esastır. An
cak, aynı kademedeki bir öğrenim kolundan di
ğerine geçmek de, birtakım aşrtlara bağlamak 
üzere mümkün olmalıdır. Diğer taraftan, eği
tim ve öğretim sistemi aynı zamanda, çok çeşit
li ve istisnai hallere de cevap vcrebilmelidir. 

İşte böyle bir sistem içinde eğitim ve öğre
tim kurumlarımızı da başlıca beş kademede mü
talâa etmemiz gerekir. 

I- Okul öncesi çocuk çağma aidolan bilinci 
kademe üzerinde şimdi fazla durmıyacağız. Bu 
kademede ana okulları ve çocuk yuvaları yer 
aldığını hatırlatmakla yetineceğiz. 

II - İkinci kademe, sekiz yıllık umumi temel 
öğrenim kademesi olacaktır. Çünkü, beş yıllık 
bir ilkokul öğreniminin içtimai çevrenin okula 
yardımı bize nazaran çok fazla olan Batı mem
leketlerinde dahi yeter görülmemektedir. Bu 
bakımdan, Batı medeniyeti seviyesine erişmek 
istiyen Türkiye için de beş yıllık bir umumi te
mel öğrenimin asla yeterli görülemiyeceği kana
atindeyiz. Diğer taraftan, onbir, oniki yaşındaki 
bir çocuğun istidat ve kabiliyetleri umumiyetle 
belirli hale gelmediği için, mesleke yönelme ve
ya hazırlamanın ondört yaşından sonra başla
ması dünya eğitimcilerinin büyük çoğunluğun-
ca daha uygun görülmektedir. 

I I I - Üçüncü kademe, sekiz yıllık umumi te
mel öğrenimden sonra çocuklarda beliren isti
dat ve kabiliyetlere göre meslek veya iş istika
metlerine yönelmesinin başladığı bir kademedir. 
Bu kademedeki eğitim ve öğretim kurumlarını 
da iki grupta mütalâa etmenin en doğru bir 
hal olacağı kanaatindeyiz. 

a) Öğrenimi akademik vasıfta olan kurum
lar, 

b) Öğrenimi akademik vasıfta ol mı yan ku
rumlar. 

Akademik öğrenim vasfını; temel kültürü, 
zihnî formasyonu ve kıymetleri kazandırmak 
için gerekli olan (meselâ; Türkçe, edebiyat, ma-
tamatik, bir yabancı dil, tarih gibi) müşterek 

dersler ve çalışmalar meydana getirecektir. Bu 
müşterek ve anadersler yanında öğrencilerin yö
nelecekleri sahalara göre seçecekleri dersler ve 
çalışmalar yer alacaktır. 

Bu üçüncü kademedeki öğrenimin akademik 
vasıfta olan kurumlara verilecek en uygun isim 
«lise» olabilir. Öğretmen lisesi, ticaret lisesi 
ve teknik lise gibi. Burada bütün liseler üzerinde 
durmak elbette imkânsızdır. Yalnız, şimdiye 
kadar ele alınmamış olması bakımından teknik 
liselere ait bâzı noktaları Bakanlığın mütalâa
sına sunmakta bâzı faydalar mülâhaza ediyo
ruz. 

Bugün teknik branşlar, tekniğin dışında ka
lan bıranşlar kadar çoğalmıştır. Diğer taraftan 
teknik öğrenim başka sahalardaki öğrenimler
den farklı hususiyetler arz etmekte, değişiklik 
şart ve imkânları gerektirmektedir. Bu itibar
la, teknik kabiliyet ve temayül gösteren öğren
cileri iyi ve tam yetiştirebilmek için teknik li
selerin açılmasında katî bir lüzum ve büyük fay
dalar görüyoruz. Böylece, memleketimizin kali
teli teknik meslek, ihtisas ve ilim adamı ihtiya
cını daha iyi, daha çabuk ve daha kolay kar
şılamanın mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Üçüncü kademede öğrenimi akademik vasıf
ta olmıyan kurumlar, doğrudan doğruya bir 
meslek veya iş sahibi yapacak olan her türlü iş, 
meslek kurumlardandır. Bu nevi eğitim ve öğ
retim kurumları için de «okul» adını kullanmak 
uygun olacaktır. Sanat okulu, ticaret okulu. 
maliye okulu gibi. 

IV - Dördüncü kademede; çeşitli yüksek 
meslek okulları ile üniversiteler yer almaktadır. 
Yüksek okulların asıl gayesi iş, meslek, sanat ve 
teknik sahalarında yeter sayı ve vasıftaki ihti
sas elemanları ihtiyacını karşılamaktır. Bura
da bu münasebetle, Sayın Bakandan bir ricada 
bulunmak istiyoruz. Bir eğitim ve öğretim ku
rumunun yüksek dereceli sayılması veya sayıl
maması birtakım indî görüş ve iddialara, süb
jektif talep ve arzulara bağlı kalmaktan kurta
rılarak. yüksek dereceli bir eğitim ve öğretim 
kurumu olabilmenin esasları, ölçüleri şart ve 
vasıfları objektif surette tesbit edilmelidir. Sa
yın Bakan bunu önümüzdeki yıl içinde temin 
ederlerse Millî Eğitime küçümsenmiyecek bir 
hizmette bulunmuş olacaklardır. 

Üniversiteler pratik hayat için meslek adamı, 
j mütehassıs eleman yetiştirme fonksiyonları ile 

441 — 



O. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

bu dördüncü kademede yüksek okullarla bera
ber yer almaktadır. Fakat üniversitelerin bun
dan başka ilim adamı yetiştirmek, ilmî araştır
malar yapmak fonksiyonları da vardır. Üniver
siteler bu fonksiyonları ile de beşinci öğretim 
kademesinde yer alırlar. 

V - Beşinci kademe; Türkiye'mizin içtimai bir 
bütün halinde dilediğimiz millet, medeniyet ve 
insanlık seviyesine yükselebilmesi için yeter sa
yı ve vasıfta ilim ve yüksek ihtisas adamlarının 
yetiştirilmesi ve gerekli ilmî araştırmaların ya
pılması şarttır, işte bu büyük öneminden dola
yı, bilhassa üniversite öğreniminden sonra baş-
lıyan bu husustaki çalışmaları ayrı bir kademe
de ele almak gerekmektedir. 

Yüksek ihtisas, ilim adamlarının yietiştiril-
mesi ve çalışmaları, üniversitelerde, üniversite
lere bağlı veya müstakil araştırma kurumların
da yer alır. Fakat biz burada bilhassa üniver
siteler üzerinde durmak istiyoruz. Üniversite
lerin, biraz evvel işaret ettiğimiz fonksiyonlar
dan başka; ilim ve fikir, fen ve teknik, sanat ve 
kültür sahalarındaki çalışmaları ve ilerlemeleri 
memlekete tanıtmak, yaymak ve memlekete mal 
etmek, milletçe kazanmamız gereken kıymetleri, 
şuur ve iradeyi zihniyet ve ruhu kazandırmak 
fonksiyonları da vardır. Binaenaleyh üniversite
lerin bu fonksiyonlarını yerine tam getirmele
ri için gerekli her türlü şart ve imkânlara sahip 
kılınmaları lâzımdır. Üniversiteleri bu görüşle 
görmek ve ele almak hususunu da Hükümetçe 
ele alınacak bir mesele olarak Sayın Bakanın 
dikkat ve mütalâalarına arz etmek isteriz. 

Muhterem senatörler; malûm olduğu üzere, 
bu yılki Karma Bütçe Komisyonunda da üniver
siteler üzerinde bir hayli durulmuştur. Üniver
sitelerin fonksiyonlarını tam yerine getirememe
lerinden yakmılmıştır. Fakat bizim kanaatimize 
göre bugün, üniversitelerin tatmin edici olmayı
şı, her şeyden evvel şimdiye kadar takibedilen 
millî eğitim politikasının yanlış oluşunun neti
cesidir. Bu itibarla, üniversiteler yetersiz ise, bu
nun sebebini üniversitelere gereken ehemmiyetin 
verilmeyişinde aramak lâzımdır. Bundan ona 
gereken ehemmiyeti vermiyenler sorumlu olabi
lir. 

Şüphesiz ki, üniversitelere gereken alâka ve 
ehemmiyet bilhassa hükümetlerin göstermesi ica-
beder. Fakat, Hükümet, mücerret bir kelimeden 
ibaret değildir. Birtakım insanlardan meydana 

gelmektedir. Bu insanların çoğu ise, üniversite
lerde yetişmişlerdir. Meseleyi bu yönden ele alır
sak, bizzat üniversite mensuplarının da üniversi
teye gereken ehemmiyeti vermediklerini söyle
mek yersiz olmıyacaktır. Filhakika, üniversite 
mensupları bugüne kadar, üniversite konusu dı
şında birçok meseleler; siyasi hâdiseleri üzerin
de fikirlerini söylemişler ve bu arada bildiriler 
de yayınlamışlardır. Ama, şimdiye kadar üni
versitelere gereken gerçek önemin verilmediği, 
bu şekilde Türkiye'nin hakiki ve devamlı kalkı
nabilmesi için şart olan imkânların sağlanamıya-
cağma dair bir bildiri yayınlanmamıştır. Üni
versitenin, Türkiye'nin kalkınmasındaki büyük 
önemini daha ziyade üniversite dışındaki bâzı 
kimseler ve bu arada bir kısım üniversite men
suplarının beğenmediği politikacılar savunmuş
tur. Kısaca, tekrar edelim ki, üniversite sosyal 
bir dimağdır. Bu sosyal dimağa gereken ehem
miyeti vermediğimiz takdirde sosyal organların 
fonksiyonlarını tam yerine getirmelerine böy
lece gerçekten gelişmemize imkân olmıyacaktır. 

Bunun için, evvelâ mevcut üniversitelerin 
fonksiyonlarını tam yerine getirebilmeleri bakı
mından gereken şart ve imkânlara kavuşturul
ması lâzımdır. Bu hususta ihtiyaçlara uygun ve 
yetecek nitelikte bina, lâboratuvar, atelye, kitap
lık gibi maddi imkânlarla birlikte bilhassa yeter 
sayı ve vasıfta öğretim elemanını yetiştirmek için 
lüzumlu bütün tedbirlerin alınmasını, hiçbir 
fedakârlıktan kaçınılmamasım Hükümete ve 
Millî Eğitim Bakanına hatırlatmayı bir vazife 
biliyoruz. 

Muhterem senatörler; şimdiki halde üniversi
telerimiz yeni öğretim elemanları yetiştirmek 
bakımından birtakım imkânsızlıkların, bir çık
mazın içindedir. Bu durum devam ettiği, yeter 
sayı ve vasıfta öğretim elemanı yetiştirmek im
kânları sağlanmadığı takdirde yakın bir gelecek
te, içinde bulunduğumuz çıkmazda başımız du
vara çarpacaktır. Ve beyin kanamasından belki 
bu dünyadan geçip gideceğiz. 

Üniversiteye kadro verirken onu bir Devlet 
dairesi gibi telâkki etmek kadar yanlış bir zih
niyet olamaz. Üniversiteye asistan kadroları veri
lirken, kıtı kıtına bir kadro tâyini arz ettiğim 
gibi böyle bir zihniyetin neticesidir. Üniversite
ye hem mevcut üniversitelere, hem kendi ihti
yaçları için, hem de gelecek üniversiteler için öğ-
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retim elemanı yetiştirmek maksadına yetecek de
recede seyyal kadro verilecektir. Her üniversite 
kendi içinde kendi ihtiyacının üç misli asistan 
kadrosuna sahibolarak asistan yetiştirme yoluna 
girmedikçe üniversitelerden ve gelecek üniversi
telerin doğmasını o imkânlarla meydana getir
mesini beklemek muhaldir. 

Muhterem senatörler, 
Bugünkü Batı medeniyeti ve tekniği her şey

den evvel ilmin eseridir. Hayatta günlük tecrü
belerden gelen bilginin yerini ilmî bilginin al
ması, ilmin hayatta ve maddeye tatbik edilme
sinin neticesidir. Binaenaleyh, Türkiye'mizde 
ancak ilimle dilediğimiz seviyeye ulaşabiliriz. 
Atatürk bunun için, «Hayatta en hakiki mürşit 
ilim» olduğunu belirtmiştir. İlmin kaynakları ise 
bilhassa üniversitelerdir. Bu ilim kaynaklarını 
memleket ihtiyaçlarına yetecek derecede gürleş-
tirip geliştirmedikçe, tekrar edelim ki, Türki
ye'mizi devamlı ve gerçek kalkınma imkânlarına 
ulaştırmanın muhal oduğu kanaatindeyiz. 

Bu görüşle, Hükümetin ve Sayın Millî Eği
tim Bakanının Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi için üniversiteler üzerinde yalnız 
kalite değil, kantite bakımından da durmasını 
isteriz. Bu hususta, Türkiye'de akademik öğre
nime müsait bütün çocukların üniversite öğreni
mi yapabilme imkânlarını gerçekleştirmeyi hedef 
olarak almak lâzımdır diyoruz. Bununla beraber 
biz, aynı zamanda, diğer öğretim kurumları gi
bi, asgari şart ve imkânları tamamlanmadan 
yeni üniversitelerin açılmaması gerektiği kanaa
tindeyiz. Buna göre Türkiye için lüzumlu yeni 
üniversiteleri en kısa zamanda açabilmek için 
lüzumlu hazırlıklara derhal başlamak gerekmek
tedir. 

Yani, Hükümetimizin, yeni üniversiteler aç
ma işini bu ciddiyet ve ehemmiyetle ele alma
sını bekliyoruz. Bu hususta ilk olarak da, önü
müzdeki beş ve on yıl içinde açılacak üniversite
lerin sayısını, yerlerini, fakültelerini tesbit et
mek üzere özel bir araştırma ve plânlama kurulu 
meydana getirilmelidir. Bu suretle şurada veya 
burada üniversite açılması indî ve şahsi görüşler
den kurtarılmalıdır. Artık, rasgele bir üniversite 
açmanın, rasgele bir fabrika açmaktan daha za
rarlı olabileceği kabul edilmelidir. 

Muhterem senatörler; 
Bugün üzerinde ısrarla durmamız gereken 

mevzulardan biri de, çocuklarımızı insanın aklî 
mahiyetine, insan ve millet hak ve hürriyetlerine 
aykırı zararlı cereyanlara karşı mukavemet gös
terecek, karşı koyacak bir şuur ve irade kazan
dırmak mevzuudur. Bu mevzuu, Millî Eiğitim 
Bakanlığını pek çok meşgul etmesi gereken bir 
ehemmiyet kazanmış bulunmaktadır. Bakanlığın 
bu meseleyi tam bir ciddiyet ve ehemmiyetle ka
bul ettiğini ve böylesine ele alacağını öğrenmek 
ve görmek bizi memnun bırakacaktır. Çocukları
mız nelere inanmalı, hangi beşerî, millî ve mede
ni kıymetleri kazanmalı, hangi kıymetlerin mü
dafaasını yapmalıdır? Bu kıymetler bir edebiyat, 
bir söz halinden çıkarılarak çocuklarımızın ger
çekten sahibolacakları, yaşıyacakları kıymetler 
haline nasıl getirilecektir?. Bizce bu hususta bil
hassa iki esas üzerinde durmak lâzımdır. Bun
lardan biri, çocuklarımızın maddi ve mânevi; 
yani fikir, duygu, irade ve vücut bakımından bir 
btütün halinde ve gerçekten gelişmelerini sağ
lamaktır. Bu da eğitim kurumlarımızda; mate
matik, edebiyat gibi derslerle musiki ve beden 
eğitiminin aynı derecede önem kazanmasiyle on
ların daha ziyade birtakım şeyler öğreten ku
rumlar halinden kurtarılarak hakiki eğitim ve 
öğretim kurumları haline gelmesiyle mümkün 
olacaktır. Diğeri ise; çocuklarımıza yarım yama
lak bir şeyler öğretmek taassubundan kurtula
rak onlara ilimde, fikirde, sanatta gerçek tam 
kıymetler kazandırmaktır. Böylece onlara haki
kat sevgisini, hakikati araştırmak iradesini vere
bilmektir. İşte bunlar için de; her şeyden evvel, 
ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim ve 
öğretim kurumlarının kazandırmaları gereken 
aklî kıymetleri kazandırarak fonksiyonları tam 
yerine getirebilmeleri için lüzumlu şart ve im
kânlara kavuşturulması gerekir. Bakanlığın bu 
meseleler üzerinde de tam bir ciddiyet, dikkat 
ve itina ile durmasını önemle rica ediyoruz. 

Çocuklarımızı zararlı cereyanlardan kurtar
mak denildiği vakit de zararlı cereyanlarla mü
cadele denildiği vakit de, 141 ve 142 nci madde
leri tatbik en son akla gelmelidir. Eğer çocukla
rımız birtakım zararlı cereyanlara kapılıyorsa 
bu, sadece mevcut eğitim kurumlarımızın gerçek
ten bir eğitim ve öğretim kurumları olmamaları
nın neticesidir. Eğer bir insan gerçekten asli, in-
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sani vasıflarını inkişaf ettirebilirse bu insanın 
zararlı cereyanlara kapılmasına asla imkân olmı-
yacaktır. 

Bu itibarla eğitim ve öğretim kurumlarımızın 
hakiki fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri, ka
zanmaları gereken gerçek kıymetini kazandırabil
i r l e r i için lüzumlu şart ve imkânlara kavuştu
rulması, evvelki yıllarda işaret ettiğimiz gibi, po
litikamızın dayandığı esaslardan biridir. 

Çocuklarımızın zararlı cereyanlardan korun
ması, kazanmaları gereken beşerî, millî, medeni 
kıymetleri kazanabilmelerini şüphesiz her şeyden 
evvel öğretmenler, öğretim üyeleri sağlıyacaktır. 
Öğretmen ve öğretim üyesi ise sahibolmadığı kıy
metleri kazandıramaz. 

Bir eser kendisini meydana getirende bulun-
mıyan vasıflıyı taşıyamaz? Bir eser sanatkâr ol-
mıyan bir insan tarafından meydana getirilmiş
se o eser sanat eseri olamaz. Eser, ilim adamı ol-
mıyaıı bir insan tarafından meydana getirilmişse 
o eser, bir ilmî eser olamaz. 

Bunun için öğretmenlerin gereken seviye ve 
kabiliyette yetiştirilmesi, beşeri, millî medeni kıy
metlere tam sahibolmaları için gereken bütün 
tedbirlerin alınmasını, her türlü şart ve imkân
ların sağlanmasını Bakanlığın her işin başında 
görecek ve önemle ele almasını beklediğimizi ve 
bu hususu bilhassa takibedeceğimizi de arz etmek 
isteriz. 

Muhterem senatörler; Türkiye'mizde ilim ve 
ihtisas fikirlerinin, müspet ve lâyik düşüncenin 
hâkimiyeti için önce, bilhassa bu hâkimiyeti sağ-
lıyacak ve kökleştirecek, Türkiye'yi dilediğimiz 
seviyeye ulaştıracak öğretmen elemanlarını ve ye
ni nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan 
Millî Eğitim Bakanlığında ilmî zihniyetin metot 
ve esasların hâkim hale gelmesi gerekir Yani 
millî eğitim hizmetleri ve çalışmalarında nâzım 
rolünü oynıyacak, bu hizmet ve çalışmalara isti
kamet verecek olan Bakanlık merkez teşkilâtı
dır. Bunun için beklediğimiz millî eğitim hizmet
lerinin ve çalışmalarının tahakkuku önce buna 
uygun bir merkez teşkilâtının varlığını lüzumlu 
kılmaktadır. Bu itibarla, her şeyden evvel Ba
kanlığın dimağ vazifesini gören merkez teşkilâ
tının idari esasa dayanan bir görüşten kur
tularak ilmî görüş ve esaslara göre kurulmuş ol
ması icabeder. Halbuki bugünkü teşkilât tamamen 
idari esasa dayanan bir teşkilâttır. Denebilir ki. 

dairelerde zamanın çoğu zatişleri ile geçer. Eği
tim ve öğretim işleri ile uğraşan bir tek daire 
Talim ve Terbiye Dairesi var gibidir. Bunun için 
bizim sayın Bakandan birinci ricamız, Bakanlık 
Merkez Teşkilâtının bu halden kurtularak ilmî 
esaslara dayanan bir teşkilât haline getirmesidir. 
O vakit merkez teşkilatındaki bütün daireler bel
li eğitim ve öğretim mevzuu ve meseleleri ile meş
gul daireler haline gelecektir. Tâlim ve Terbiye 
Dairesi ise millî eğitimin umumi, anameseleleri, 
esasları anaistikâmetleri ve anapolitikası vazife
sine sahib bir kurul olacaktır. 

'Muhterem senatörler; buraya kadarki mâ
ruzâtımızla, aynı zamanda Türkiye'mizin dile
diğimiz kıymetleri kazanması ve o seviyeye 
yükselmesinde Millî Eğitimin büyük önemi bir 
daha belirmiş bulunuyor. Fakat Türkiye'nin 
kalkınması için gerekli millî eğitim hizmetlerini 
bu büyük önemi ölçüsünde Devlet büçesi ile 
yerine getirmek uzun yıllar mümkün olmıyaeak 
belki de münhal kalacak bir keyfiyettir. Hal
buki Türkiye'mizin en kısa zamanda kalkınma
sı da şarttır. Bu itibarla, biz Türkiye'nin kal
kınmasında gerekli millî eğitim ihtiyaçlarının 
ve hizmetlerinin biran evvel yerine getirilmesi 
ve tamamlanabilmesi için ferdî teşebbüslerin de 
aynı hizmet sahasına sevk edilmesinden başka 
bir çare bulamıyoruz. Bu hususta, bilhassa be
lirterek söylemek isteriz ki, eğitim ve öğretim
de gereken seviye ve kaliteyi sağlamak yolunda 
tam. büyük bir itina ve ihtimam göstermek şar-
tiyle ferdî teşebbüsü özel eğitim ve öğretim ku
rum lan açmayı teşvik ve tahrik etmeyi gerekli 
görmekteyiz. Binaenaleyh, bizim için resmî ve
ya özel eğitim ve öğretim kurumları aynı gaye
ye yönelmiş kurumlar olmalıdır. Bakanlık ise 
kendisini resmî veya özel okul için diye ayır
madan yeter sayı ve vasıfta öğretmen yetiştir
mekle vazifeli bilmelidir. İşaret ettiğimiz gibi, 
bu öğretmenlerin bir kısmı resmî, bir kısmı da 
özel okullarda çalışacaklardır. Ancak, hepsinin 
aynı haklara, aynı statüye tabi olmaları lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar; bu suretle sözlerimizi 
bitirmeden cince, öğretmen mevzuuna bir daha 
temas etmiş bulunuyoruz. Böylece şunu da ifa
de etmek isteriz ki, öğretmeni dar bir memur 
statüsü içinde gören, bu mânada bir memur te
lâkki eden zihniyetin de karşısındayız, öğret
men, Türkiyemizi dilediğimiz seviyeye ulaştım-
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cak nesillerin yetiştiricisidir. Ona bu hususta 
bu görüşle bakmak lâzımdır. Yeni Personel Ka
nununda öğretmenin yerini ve değerini de yine, 
ancak bu görüşe sadık kalarak tesbit etmek 
mümkün olabilir. Öğretmene bu görüşle bak
madığımız, yetiştirilmesine bu görüşün gerekli 
kıldığı dikkat ve itinayı göstermediğimiz, ona 
bu görüşün şart gösterdiği değeri ve yeri sağ
lamadığımız takdirde bilmeliyiz ki, öğretmeni 
değil, aslında Türkiye'nin geleceğini mahkûm 
etmişiz demektir. Bunun mânasını meslekten 
gelmiş olan Sayın Bakanın kolaylıkla, tereddüt
süz anlıyacağmı ve kabul edeceğini umuyoruz. 

İşte bunun için de Sayın Bakanı bütün öğ
retmenlerin değer ve haklarının koruyucusu ve 
savunucusu olarak görüyoruz. Öyleki, aslında, 
öğretmenlerin değer ve haklarını değil, Türki
ye'nin geleceğini müdafaa ettiklerini hiçbir za
man unutmasınlar; bu şuur ve irade ile müdafaa 
etsinler. 

Muhterem senatörler; böylece son temenni
mizi de belirtmiş bulunarak sözlerimize son ve
riyoruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. Teşek
kürlerimle... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşme bitmiş
tir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Grup adına söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına Şevket Koksal gö
rüştü. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Üniversiteler.... 

BAŞKAN — Üniversitelerin birlikte görüşü
leceği hakkında temenni mahiyetinde Divanın 
almış olduğu bir karar vardır. Altı sayın üye 
şahısları adma konuştuktan sonra tekrar grup
lar adına söz verilebilir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
56 ncı madde... 

BAŞKAN — Bir sözcünüz konuşmuştur, bir
likte konuşulacağı da musarrahtır, raporda, özür 
dilerim, söz veremem. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkan, 56 ncı madde sarih, söz veremem 
demek hakkına sahip değilsiniz. 

BAŞKAN — Grup Reisinizin bir tezkeresi 
var mı?. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Grup 
idare heyeti âzası burada. 

BAŞKAN — O başka efendim, o başkanve-
kili... Lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere ter
tibi arz ediyorum. Lehte İsmail Yeşilyurt (Gü
rültüler) Biraz evvel İçişleri bütçesinde tatbi
katını yaptık; çok istirham ediyorum. Altı sa
yın üye kişisel görüşlerini arz etmedikten son
ra tekrar grupların turuna geçmedik. Biraz 
evvel, bugün, sabahleyin yaptık bu tatbikatı. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sayın Başkan, Tüzüğün 56 ncı maddesi sarih. 
Bu sizin arzunuz ile olmaz efendim. Sayın Baş
kan bu yetkiye sahip değilsiniz. Grup adına 
öbür arkadaşlara da söz verirsiniz, bize de verir
siniz. 

BAŞKAN — Sayın üyelere söz vermiyelim 
şu halde. Bütün gruplara durmadan söz vere
lim ve bir türlü altı üyeyi konuşturmıyalım ve 
üç gün bu bütçe devam etsin. Çünkü altı sayın 
üyenin konuşması temin edilmeksizin kifayeti 
müzakerenin oya arz edilemiyeceği Başkanlık 
Divanının kararı meyanmdadır. Eğer bu tur
lar gruplar adına devam ederse sayın üyelere 
söz vermiyeceğiz; bir türlü de bunun neticesini 
istihsal edemiyeceğiz demektir. Evvelâ bir ki
fayeti müzakere imkânı sağlıyalım, zatıâlinize de 
grup adına söz vereceğiz. 

Lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere ter
tibi arz ediyorum: 

Sayın Yeşilyurt, lehte; Demir, aleyhte; Kı-
naytürk, üzerinde; Önal, lehte; Özgüneş, aleyh-. 
te ; Karakurt üzerinde; Ağırnaslı, lehinde; 
Tunçkanat, aleyhinde; Yılmaz Inceoğlu, üze-
sinde. 

Söz sırası İsmail Yeşilyurt'un dur, lehte. 
10 dakika müddetle mukayyettir, hatırlatırım. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Değerli Bakan, 
Bakanlık erkânı, millî eğitimimizin kıymetli 
elemanları; Maarif Vekâleti ve buna bağlı mü
esseselerin 1966 Bütçe kanun tasarısı üzerinde 
şahsi görüşlerimi arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî eğitim politikamızın temeli vatandaşın 

bir kül halinde kalkınabilmesine maddi ve mâ
nevi hayatını teçhiz ederek topyekûn milletin 
gelişmesine yardım etmektir. 

Millî eğitim dâvası Türkiye'mizde hürriyet 
rejimimizin ve demokratik düzenin temelini bes-

— 445 — 
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liyen bir kaynak aynı zamanda memleket kal
kınmasının en güçlü vasıtalarından biridir. 

Millî eğitim dâvasının esası görüşüme göre, 
önce temel eğitim meselesini halletmek; diğer 
bir deyim ile, okur - yazar vatandaşın oranının 
yüzde yüz olmasına bağlıdır. 

Temel eğitime paralel olarak orta öğretimi. 
yüksek öğretimi, teknik eğitimi de ayrıca ge
liştirmek zorundayız. 

Bunların çareleri : 
1. Bütün köylerin birer ilkokula kavuşturul

ması; 
2. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve teknik 

okullar için yetiştirilecek öğretmenlerin isteni
len evsafta yetiştirilmesini temin ile bu öğret
menlerin hayat şartlarını; maddi ve mânevi 
ihtiyaçlarının temin edilmesidir. Bu sebeple 
eğitim, öğretim mevzımnun topyekûn halli; br 
arada imam - hatip okullarına, yüksek islârr 
enstitülerince ve ilahiyat fakültelerine gereken 
şekilde ehemmiyet verilmesi ile mümkündür. 

3. Türkiye'mizin ikbal ve istikbal eğitim 
ordusunun körpe dimağlarını ilim, irfan ve bu
nun yanında ahlâk ve faziletle doldurmak, mü
cehhez etmek; diğer bir tâbirle ve deyimle, 
maddi ve mânevi bakımdan varlıklı etmekle 
mümkündür. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, bende
niz bir hususu burada belirtmek isterim. Milli 
Eğitim Bakanlığı Tevhidi Tedrisat Kanunu ile 
her türlü tedrisat işini üzerine almış bulunmak
ta, bu sebeple dinî eğitim ve öğretim görevini 
de bu Bakanhik bünyesinde bulunan Din Eği
timi Genel Müdürlüğü marifetiyle yapmakta
dır. 

Şahsi kanaatime göre, okullardaki dinî eği
tim ve öğretim yeterli değildir. Bu sebeple, 
Türkiye'mizin kalkınması, mânevi kalkınmaya 
dayanmadığı müddetçe eğitim okuyacağından 
iktidar ve muhalefetle birlikte bir görüş birli
ğine varmış bulunduğumuza göre Türkiye'miz
de yetişen millî eğitim ordusunun; yani, öğren
cilerimizin ilmî bilgi ve irfanının yanında ay
rıca ahlâk ve faziletli olarak yetiştirilebilmesi 
için; yani, mânevi varlıklı olmalarını temin için 
ahlâk ve faziletin kökünün bağlı bulunduğu di
nî bilgilerle de mücehhez olması öğrenci ve va
tandaşın hayrınadır. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlarım, Bakan
lıktan talebimiz, öğretimin her safhasında dini 

bilgilerle yepyeni bir hüviyet vererek ve yav
rularımızın manen yetiştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik prensibine 
burada değinmek isterim. Bizim tarifimize gö
re lâiklik prensibini, vatandaşın dinî ihtiyaçla
rını baskı altında tutan din ve ibadet hürriye
tini, din eğitimini kısıtlayan bir çerçeve içeri
sinde mütalâa etmiyoruz. 

Bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, 
kültürel alanda da gelişmiş bulunan Türkiye'
mizde mânevi inanç ve ihtiyacı karşılıyacak 
şekilde din eğitimine ve öğretimine önem ve
rilmesinin şiddetle taraftarı olduğumdan eği
tim görmüş din adamlarının yetiştirilmesinde 
zaruret bulunduğuna inanıyorum. 

Bugün Garp'in kalkınmasının başlıca sebep
lerinden birini, çocuklarını ve halkım modern 
hayatın icaplarına uygun şekilde dinî bakım
dan eğitmesinde buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, dinimize ve mane
viyatımıza dil uzatarak içtimai nizamımızı sars
mak istiyenlerin bulunduğuna ve bu cereyan
lara karşı Hükümetimizin, münevverlerimizin, 
iktidarımızın ve muhalefetimizin birlikte elbir
liği ile gayret ederek kötü yollara sürüklen
mekte bulunan bu hallerin yoık edilmesi zama
nı geldiğine kaani bulunmaktayım. 

Çünkü mânevi kıymetlerin sarsıldığı devir 
ve cemiyetlerde ahlâki ve içtimai nizam da 
sarsılır, içtimai hayattaki nizam maddi hayat
taki nizamdan büyüktür, müşterek mânevi var
lıklar ve kıymetler kaybolduğu anda cemiyetin 
içtimai huzurunu temini mümkün olmaz, bu se
beple kanaatime göre bugün Türkiye'mizde fert 
olarak ve millet olarak böyle bir ihtiyacın za
rureti içinde bulunmaktayız. Bir cemiyette mâ
nevi sefaletin başgöstermesi, feragat ve feda
kârlık duygularının kaybolmasına, ahlâki sar
kıntıların vücut bulmasına ve neticeten mater
yalist ve komünist temayüllerin yerleşmesine 
ve kuvvet kazanmasına sebebolur. 

Muhterem arkadaşlarım, netice itibariyle 
dünya milletlerinde ilmin, hakkın ve hürriyetin 
mcak Allah inancında ve iman temellerinde 
)ir mâna ve değer alabileceği fikri hâkim bu-
'ıınınaktadır. Bu görüşe katılarak keza münev-
'crlcrimizi bu mevzuda vazifeye davet ediyo

rum. 
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Bir milleti siyasi huzur ve saadete götüren 
imıkân ve desteklerin başlıeası din, ahlâk ve fa
zilettir. 

Ahlâksız ve dinsiz bir halk hükümetinin ya-
şamasına imkân yoktur. Dinsiz de ahlâkın mev-
cudolmasma imkân yoktur. 

Muhterem ankadaşlarım, ben bu dar çerçe
ve içinde bilhassa üniversite mevzuu üzerine 
eğilmek istiyordum. Bu mümkün olmadığına 
göre yalnız şu hususu Muhterem Riyasetin de 
müsamahasına sığınarak arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Müsamahayı bu saatten sonra 
edemiyeceğim efendim... 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, netice itibariyle 
sözlerime şöylece son vermek istiyorum. Bu
gün huzurunuzda bulunan müreffeh Türkiye'
mizin yarının netice itibariyle gönlün istediği 
mânada sağlam temellerim atacak üniversite 
öğretim üyelerinin genç nesillerimizi yetiştir-
mektöki gayretlerini içimden gelen iyi duygu
larımla ve üniversite mensuplarını saygiyle sev
giyle, hürmetle, tazimle selâmlar, Bakanlık büt
çesinin millete ve memlekete hayırlı olmasını 
diler hepinizi tekrar hürmetle selâmlarım, muh
terem arkadaşlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Demir, buyurun. 
Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 

ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; bir talihsizlik eseri olarak, 
biliyorsunuz ki, geçen sene topluluklar adına, 
parti grupları kadar bir söz verilmişti. Biz 
de bu zaman içinde enine, boyuna görüşlerimizi 
arz etmiştik ve arz ediyorduk. Şans... Bu sene 
daha çok söyliycceklerimiz vardı. Zira yeni Millî 
Eğitim Bakanımızın üç aylık bir bakanlığı sıra
sında.... 

BAŞKAN — Sayın Demir, esasa girin, vak
tinizi harcıyorsunuz. 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET ALI 
DEMİR (Devamla) — Peki, bir şey istiyecektim; 
eğer arkadaşlarımı on dakika daha müsaade bu
yurur bu müddeti 20 dakikaya çıkarmaya 
müsaade ederlerse içimi dökeceğim. Yok mü
saade etmezlerse yine alman karara riayet ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, peşinen bu şekildeki 
bir temdidi ilk defa görüyorum, Siz konuşu

nuz; eğer, Heyeti Umumiye sizin beyanınız
dan istifade ederse tabiî ki, temdidi hakkında 
bir karar alırız. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. Millî Eğitim 
Bakanlığının tutumu ve çalışması ve bütçesine 
konan tahsisat hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmeden evvel milletimizin hizmetinde bulunan 
irfan ordusunun bütün mensuplarını Yeni Tür
kiye Partisi topluluğumuz adına hürmetle se
lâmlarım. 

Bir, Y.T.P. si topluluğu olarak millî eğitimimiz-
deki başarısızlığı şu ve bu bakana, Hükümetlere 
yüklemeyi çıkar yol olarak kabul etmediğimiz 
gibi, millî eğitim dâvamızı partilerüstü bir 
problem olarak ele almayı millet ve memleket 
menfaati bakımından faydalı olduğunu mülâha
za etmekteyiz. Millî eğitim teşkilâtımız her tür
lü politikadan hissî ve indî düşüncelerden uzak, 
sağlam prensiplere dayanan esaslar üzerinde 
kurulmalı ve yürütülmelidir. Bunu böylece tes-
bit ettikten sonra dört yıl içerisinde irfan ordu
su mensuplarını ilgilendiren 20 ye yakın teklif 
ve tasarıların kanunlaşmasında yardımcı olan 
Parlâmentonun muhterem üyelerine mensubu 
olmakla şeref duyduğumu öğretmenler adına te
şekkürümü arz etmeyi bir borç bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, milletlerin kaderinde 
önemli rol oynıyan eğitim ve öğretimdir. Bu 
gerçeği gören milletler cemiyetin içerisindeki 
öğretmenlere mümtaz yer vermişlerdir. Bir va
kitler koca imparatorların önlerinde diz çök
tüğü Kanuniler, Yavuzlar, Fâtihler yalnız ve 
yalnız bu zümreni» önünde diz çökmüştür. O da 
öğretmenlerdir. Fâtih'in, Yavuz'un, Kanuni'-
nin verdiği değerin bugün bu zümreye verilme
diği bir gerçektir. Bilinmelidir ki, öğretmenlerin 
milletlerin kaderinde oynadığı rol büyüktür. 
Öğretmen; maddi ve mânevi yönlerden tatmin 
edilmelidir. Kütlenin büyüklüğünün hizmetinin 
önemine delâlet ettiği bilinmelidir. Köylerimize 
itilen, devrimlerin uğruna şehitler veren, mes
lek hayatlarının yüzde 80 - 90 mı mahrumiyet
ler içerisinde geçirenler görevlerini ifaya çalı
şırken kaderleriyle başbaşa bırakılmamalıdır. 
Avrupa'ya işçi olarak gitmeyi bu mesleke ter
cih edenlerin nedenleri üzerinde durulmalıdır. 
Meslekin cazip hale getirilmesine dair vaitler 
yalnız Hükümet programlarında Maarif Şûrası
nın zabıtlarında kalmamalıdır. Tatbikatta ye-
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rini bulmalıdır. 657 sayılı Personel Kanununun 
dışında bırakılan hâkimler, savcılar ve subaylar 
gibi öğretmenler de Personel Kanununun dışın
da bırakılmalıdır. Bunu yapmıyan, yapmak 
için çaba göstermiyen Maarif Vekili 135 bin öğ
retmenin kendisi olamıyacağını bilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, eski Adliye bakan
larından Sahir Kurulutoğlu, adliye mensupla
rının tazminatlarına ait zabıt kâtipleri ve mü
başirlerinin tazminatlarına ait bir mesele gö
rüşülürken Millet Meclisinde kim bu tasarıyı 
kabul etmediği takdirde ben, sizin Adliye Ve
kiliniz olarak kalmıyacağım ve derhal istifamı 
vereceğim, diyen Adliye Vekili gibi Sayın Ba
kan da eğer o koltuğun âşığı, kırmızı plâkalı 
arabanın meftunu değilse 135 bin öğretmenin 
bu hakkı için kabul etmediği takdirde onların 
ıbu hakkı için Maarif Bakanlığını bırakmayı en 
mukaddes bir vazife bilmelidir. Bunu, buradan 
bu meslekin bir mensubu olarak kendilerin
den bekliyoruz. Bunu yaptıkları zaman emin 
olsunlar ki, geçmiş devirlerde marif tarihimizde 
yer alan ve isim bırakan Maarif Vekilleri gibi 
yer alacaklardır. Bunu yapmadıkları takdirde 
bu meslek mensuplarına en büyük hıyaneti ya
pacaktır. Acı tarafı öğretmenler için, tavanın 
700 de dondurulması olmasıdır. Bugüne kadar 
ısahibolduğu bâzı hakları 657 sayılı Personel 
Kanunu ile kaldırılmıştır. Bilmemi ki, Sayın Ba
kanın bu hususdaki görüşleri nedir? Yoksa 
Meslekî Teknik Öğretim Müsteşarlığını Şube 
Müdürlüğüne düşürmek için hazırlamakta ol
duğu plânlardan bu işle meşgul olacak zamanı 
mı bulamamaktadır? 

Muhterem arkadaşlar, zamanın darlığı yü
zünden bunu burada bağlıyarak tahsisat, öğre
tim kademeleri üzerindeki görüş ve düşünceleri
mize gelince; raportörlerin raporlarında da be
lirtildiği gibi, henüz yüzde 70 i okur - yazar 
olmıyan vatandaşları eğitime, öğretime tabi 
tutmak halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik 
alanlarda geliştirmek, insan gücünü değerlen
dirmek, halk eğitimi hizmetlerini geliştirmek, 
meslekî teknik öğretimi günün ihtiyaç ve şartla
rını uygun, verimli, mütekâmil bir hüviyete 
sahip kılmak gibi önemli hizmetleri bütçeye ko
nan bu tahsisatla- halledileceğini sanmıyoruz. 
Plânlı kalkınma devresine girdiğimiz şu zaman
da kalkınmadaki önemi de dikkate alarak mes-

; lekî teknik öğretimden başlamak üzere öğ-
; retim kademeleri üzerindeki görüşlerimizi özet-
1 lemeye çalışacağım, 

Günümüzün anlayışına göre meslekî ve tek-
; nik öğretim genel kültürle birlikte, meslekî ve 
! teknik bilgileri de vermek suretiyle bilgili iş 

adamı yetiştiren müessesedir. Bu müessese, in
san gücüne en kısa bir zamanda verimli istihsal 
unsuru haline getirmekle vazifelidir. Meslekî ve 
teknik öğretim, ilk öğretimden, yüksek öğre
time hattâ ondan da ileri giderek yüksek ihti
sas öğretimine kadar aralıksız bir devamlılık 
göstermektedir. Yani ihtiyaçlara göre mütema
di inkişaf halinde olmalı, yeni şubeler açarak 
yayıldığı kadar modern metotlarla da devrim
ci akışına uyabilmelidir. Teknik öğretimin baş
lıca görevi, kabiliyetleri teşvik etmek, en iyi 
şekilde geliştirip, yetiştirmek, istihsal ve istih
dam sahalarını beslemektir. Meslekî ve tek
nik öğretim dünyanın her yerinde en pahalı 
bir öğretim sistemidir. Fakat, buna mukabil 
istihsal gücüne dolayısiyle bir memleketin ik
tisadi gücüne tesiri de hepsinden fazladır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, görüşmenizi bağ
lamanızı rica edeceğim. 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
ALİ DEMİR (Devamla) — Efendim, bir is
tirhamda bulunmuştum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı bu satten 
sonra böyle bir prensibin doğmasına taraftar 
değildir. Bağlamanızı rica edeceğim. 

Y.T.P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
ALI DEMİR (Devamla) — Peki. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Meslekî Teknik 
öğretim, bir Şube Müdürlüğü durumundayken 
bugün bir müsteşarlığa kadar çıkmıştır. Turizm 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının bünyesinde bir 
şube durumundayken bir bakanlık haline kadar 
getirilmiştir. Köy işleri Bakanlığı muhtelif ba
kanlıkların bünyesinde ufak şube müdürlükleri 
ve genel müdürlükleri halindeyken günün ihti
yaçları ve zaruretler onu bir bakanlık haline 
getirmiştir. Fakat, ne acıdır, ne acıdır arkadaş
larım, israil'e gitmiştim, bana ne dediler bili-
yormusunuz? Bu teknik müesseseleri gezerken, 
siz, bir ziraat memleketisiniz, niçin uğraşıyorsu
nuz bu teknik sahada? Bırakın, dışarıdan bun
ları getirin. Ben, şu inançtayım ki, arkadaşla
rım, bugün, modern bir Türkiye'nin ve arzulanan 
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Türkiye'nin kalkınabilmesi için bütün bakan
lıkları, topyekûn bu vatanı kalkındırması yö
nünden kaldıracak vazifesini görecek bir mü
essese varsa o da meslekî teknik öğretimdir, 
arkadaşlar. İşte, bunu bilen, inanan bilhassa 
devrin Reisicumhuru ismet inönü ve o devrin 
müsteşarı Merhum Rüştü Uzel, elele vermek 
suretiyle bunu bugünkü mevkiye getirmişler
dir. Burada, bu her iki yüksek şahsa huzurları
nızda ileriyi görerek verdikleri değerden dola
yı kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bili
rim, arkadaşlar. 

Ne yazık ki, muhterem arkadaşlarım, zaman 
geçip, ilerleyince meslekî teknik öğretimin ya
pacağı ve bu memleketteki birçok işleri temin 
edecek vasıtaların getirilmemesi Türkiye'nin 
yine bâzı Devletler gibi bir sömürge durumun
da kalması, teknik bakımından; böyle bir yola 
gidilmesini belki şu ve bu gaye ile - ne olursa 
olsun, bilerek ve bilmiyerek - ve bu meslekî tek
nik öğretiminin ilerliyen arabasının tekerleğinin 
Önüne taş koyanların Mithat Paşa'nm Maarif 
tarihimizdeki meslekî teknik öğretimde aldığı 
altın isim yanında arkadaşlar, nasıl bir isim 
alacaklarını şimdiden bilmeleri lâzımdır. 

Hatalı bir yoldasınız, bu hatanızı düzeltmez
seniz ilelebet bundan sonra gelecek olan gençlik 
sizin yakanıza yapışacaktır. Çünkü, siz, bu ha
reketle teknik öğretimi bu duruma düşürmekte 
hattâ ibrahim Öktemin yanında çalışan müste
şarının uzun yıllar yapamadığını bu müsteşarın 
bunu size yaptırdığından dolayı sizi değil, Nuri 
Kodamanoğlu'nu bu kürsüden tebrik etmek su
retiyle bu kürsüden iniyorum arkadaşlar, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, üzerinde. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Muh
terem Bakan ve kıymetli Bakanlık erkânı ve 
üniversitenin değerli hocaları : 

Milletin fikir hazinesinin temelini atan Mil
lî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde ne kadar 
konuşulsa yeridir. Bendeniz de müsaadelerinize 
sığınarak birkaç konuya temas edeceğim. 

Millî eğitim sahasında 1923 ten beri millet
çe sarf ettiğimiz gayretlere rağmen eğitim sa
hasında istediğimiz seviyeye maalesef ulaşmak 
mümkün olamamıştır. 

1960 nüfus sayımına göre okuma - yazma 
bilmiyenler % 60,4 tür. 

Beş yıllık ilkokulu bitirenler 40 yılda % 15, 
ortaokulu bitirenler 1,9, 11 yıllık tahsil gören
ler yani liseyi bitirenler % 0,7 - 8 dir. yani 
1 000 kişide 7 - 8 dir. 

Üniversite öğretimi görmüş olanların nisbe-
ti ise % birdir. 

Son zamanlarda liseyi bitiren gençlerimizin 
üniversiteye ve yüksek okullara girememesi 
karşısında verilen bu yüksek tahsil yüzdesinin 
de daha endişe verici olacağı bir gerçektir. 

11 000 köyde henüz okul yoktur. Ve bir 
milyona yakın ilkokul çocuğu sokaklarda başı
boş dolaşmaktadır. 

26 000 köy okulunun % 90 ı birleştirilmiş 
sınıflı olup bunlardan % 50 sinden fazlasında 
bir öğretmen 5 sınıfı birden okutmaktadır. Bu 
şekilde köy okullarından mezun çocuklar ilko
kulun kazandırmak mecburiyetinde olduğu bil
giden mahrum bulundukları için ortaokullarda 
muvaffakiyet gösterememekte ve yatılı köy öğ
retmen okullarına girememektedirler. Bu yüz
den de köylü vatandaşlarımızın zihinlerinde şe
hir çocukları ve tanınmış kimselerin çocukları 
yatılı okullara almıyor, biz köylülerin çocukları 
alınmıyor, gibi istifham belirmektedir. Onun 
için vekâletin bu konuya ciddiyetle eğilmesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Şehir ve köylerde iki ve üçlü öğretimi kal
dırmak mümkün olmamakta ve maatteessüf 
son yıllarda daha da artmış bulunmaktadır. 
1960 yılında şehir ve köylerde ikili öğretim ya
pan okul sayısı 1 448 iken, 1964 ve 1965 yılla
rında bu rakam 3 110 a yükselmiştir. Üçlü öğ
retim yapan okul da 45 ten 43 e düşebilmiştir. 
Bu konuya da vekâletin en kısa zamanda ted
bir almasını temenni etmekteyim. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizde ana dili 
olan Türkçeyi bilmiyenlerin sayısı % 91 - 92 
dir. Bu vaziyet, memleketimizde arzuladığımız 
millî birlik için en büyük engellerden birisi ve 
belki de mühimidir. Bu üçüncü konuya da bü
yük ehemmiyet vermek icabetmektedir. Bu acı 
tabloyu senatör arkadaşlarla petrol bölgesine 
gittiğimiz zaman bizzat görmüş bulunmaktayız. 

10 yıllık öğretim plânında 1971 yılma kadar 
bir öğretmene düşen öğrenci sayısının 40 a ine
ceği Öngörülmüş iken, öğrenci sayısı 20 - 25 gibi 
düşük olan köy okulları da yekûna dâhil edi
lirse alınan ortalama rakam, 1960 ta 47 olan 
netice 1965 te ancak bir düşürülerek 46 ya in-
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dirilebilmiştrr. Bu sonuç sarf edilen gayret ve 
paralarla kabili kıyas değildir. Kalabalık sınıf
larda tedris gören çocukların yetişmediği açık 
bir gerçek olarak her zaman gözlerimizin önün
de durmaktadır. Bu meseleye de Millî Eğitim 
Bakanlığının ciddiyetle eğilmesini temenni et
mekteyiz. 

1962 - 1963 kayıtlarına göre asil öğretmen 
sayısı % 67 - 68 dir. Buna göre her üç ilkokul 
öğretmeninden' birisi muvakkat veya yedek öğ
retmen olup pedagoji bilgisinden mahram, ve
rimli bir eğitimi yapamamaktadır; ve ilköğre
tim seviyesini düşürmektedir. Bunu da Bakan
lığın dikkat nazarlarına arz ederim. 

Bugün şehir ve köylerimizde 40 bine yakın 
geçici binada öğretim yapılmaktadır. Bunlar 
ihtiyaca cevap veremiyen gayrisıhhi binalardır. 
Ayrıca 572 binanın da öğretim yapılamıyacak 
derecede harabolduğu tesbit edilmiştir. 

Orta dereceli okularımıza gelince: 1960 sayımı 
sonuna göre, her 8 çocukta biri ortaokula gidebil
mektedir. Buna göre, 1 659 470 çocuktan sa
dece 207 430 çocuk ortaokulda okuyabilmiştir, 

Liselere gelince, her 14 gençten 1 nin liseye 
girdiği görülmektedir ki, bu da 1 516 107 üze
rinden 108 293 dür. Buna nazaran 1 452 000 
ortaokul çocuğu ile 1 407 814 lise çağındaki genç
ler okula alınmış veya girecek okul bulamamış
tır. 

Ortaokulardan mezun olanlar % 56 - 56,5 li
selerden mezun olanlar % 45,1 dir. Buna göre 
ortaokul ve liselere girenlerin yarısı mezun ol
makta ve yarısı girememektedir. Kalkınmaya 
muhtaç olduğumuz bir devrede insan gücümü
zün ve millî servetimizin bu kadar heder olmasına 
daha fazla göz yummamıza artık imkân yoktur. 
Onun için Vekâletin bu m ıvaffakıyetsizlik se
beplerini aramaya ve bu konu üzerine de eğilme
sine ihtiyaeolduğu kanaatindeyim. 

Ortaokul ve lise öğretmenlerinin dörttebiri 
kadarı da üniversite mezunu değildir. Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde üniversite mezunu öğ
retmen pek azdır. Mevcut ortaokul öğretmelerin
den 1/3 ü asıl öğretmen, 2/3 ü ise yetkili olmıyan 
kimselerdir. Eğer bugünkü şartlar 1970 veya 
1975 e kadar böyle devam ederse Batı ile Do
ğu Türkiye arasında büyük farkta ayrılıklar 
görülecektir. Bu cihete de dikkatle eğilmek ge
rekmektedir. 

Yüksek öğretim dâvamıza gelince: Bir ta
raftan memleketimizde okumuş insanın, münev
verin azlığından şikâyet edilirken, diğer taraftan 
üniversitelerimizin kapılarını çocuklarımızın yüz
lerine kapar ve Anadolu'nun her köşesinden gel
miş, okuma zevki ile koşan çocuklarımızı içeriye 
almazsak bu kadar garip tezadı izah etmek müm
kün değildir. Test usulü denilen tamamen tesa
düf ve şansa bağlı bir imtihanla muvaffak ola-
mıyan yarının dâhileri birçok yavrularımızı 
üniversite kapıları önünde bırakmak ve okuma 
imkânlarından mahrum etmek bugünkü dünya 
gidişi ile ve ilim anlayışımızla izah edilecek bir 
olay değildir. 

Üniversite hocalarından biraz daha fedakâr
lık yapıp fazla çalışmalarını mevcut binalarının 
her yerinden, salonlarından istifade ederek, te
sadüfe bağlı test usulünden vazgeçip daha fazla 
talebe almalarını ve aldıkları talebeler üzerine cid
diyetle eğilerek kabiliyetlerini yekinen ölçmele
rini millet temsilcileri olarak bizler beklemekte
yiz. 

İzmir, Trabzon Atatürk üniversitelerinin 
kadro ve binaları noksan ise biran evvel tamam 
layıp yalnız İstanbul ve Ankara üniversitelerine 
hücum eden talebelerimize oraların da kapıları
nı yeterli şekilde açmalıyız. Bu da kâfi gelmiyor
sa, istanbul ve Ankara üniversitelerinde çift 
tedrisat yapılmalıdır. Haftada 12 ilâ 16 saat 
ders veren hocalarımız özel çalışmalarından biraz 
daha fedakârlık ederek üniversite mesailerini en 
az iki misline çıkarmalıdırlar. Bu vatanın bilim] i 
insan gücüne ne kadar ihtiyacı olduğunu sayın 
hocalarımız elbetteki bizlerden daha çok takdir 
ederler. Lütfetsinler, boş kalan vakitlerini çocuk
larına ve üniversitelerine vakfetsinler. Bizler de
ğerli hocalarımızdan bunu 1.ekliyoruz. Ve kendi
lerini kürsülerinin ve enstitülerinin başında ço
cuklarına daha fazla bir şeyler öğretmek ve dün
yaya Türk dehasının buluşlarını hediye etmek 
için keşiflerde bulunmak üzere davet ediyoruz. 

Muhterem senatörler, 
Marif sistemimizdeki saydığımız bu noksan

ları Marif Teşkilâtının en K ücük kademesinden 
Bakanına kadar ve biz de millet temsilcileri ola
rak hep birlikte Hükümetimize yardımcı olma
mızı ve Türkiye'de kara cahalete son vermeye 
azimli bulunan A. P. iktidarımıza birlikte eli
mizden gelen kolaylığı göstermemizi ve bu vatan 
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çocuklarını nura kavuşturma savaşında hepini
zin de hissesi bulunmasını ve bu inançta olduğu
muzu bir kere daha ifade etmek isterim. 

Sözlerime son verirken Martta tatbik edile
cek olan Personel Kanununun öğretmenlerimizin 
haklarının tenkis edildiğine dair çıkan şayiala
rın ne dereceye kadar doğru olduğunu Hüküme
tin veya Başbakanlık Personel Dairesi Başkanı
nın açıklamasını temenni eder. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, sayın Millî Eğitim erkânı ve 
kıymetli hocalarım; Millî Eğitimimizin millî 
vasfı yanında evlâtlarımızın ilim, irfan, ahlâk 
ve fazilet sahibi olarak yetiştirilmesi şüphe 
götürmez bir hakikattir. Öğretmenlerimizin, 
profesörlerimizin bir kelime ile, Millî Eğitim 
camiamızın da ilim, irfan sahibi, ahlâk, fazi
let timsali olmalarına, bunun yanında modern 
araçlarla teçhiz edilmelerine bağlıdır. Plânlı 
•kalkınmamızın temel unsuru millî eğitim ola
caktır. İktisadi istiklâl savaşımızın kazanılma
sında müreffeh ve modern Türkiye'nin yaratıl
masında millî eğitim ordusu en ağır mesuliyet 
altındadır, dedikten sonra bâzı noktalara temas 
etmek isterim. 

Bugün ilk, orta ve üniversite tahsili yapan 
çocuklarımızın arasında bu kademelerde bir 
taraftan sel gibi evlâtlarımız gelirken dar bo
ğazlarda tıkanmaktadır. Bu hatalı bir usuldür. 
Bir. 

İki; kabiliyetine göre insan yetiştirme vas
fını gittikçe bu memleket kaybetmek yolunda
dır. Orta tahsil, bir kültürdür. Dünyayı ta-
mmaıktır. Ama, kabiliyeti gereğince bir yerde 
bir ilim yapmak zarureti her şeyin üzerinde ol
malıdır. Ben, bir bina yaparken demir ve çi
mento kullanacağım yere kavak ağacını kul
lanırsam bu bina çöker. Onun için, millî eği
tim dâvasının bir evlâdımızın kabiliyetine göre 
ilmî bir mevkie geçmesini sağlamak için ve ya
rının Türkiye'sinde tam mânasiyle vazife gör
mesi, ilim verebilmesi için onun kabiliyetine 
göre arzu ettiği branşa girmesinde zaruret 
vardır. Doktor olması için psikoloji, mühen
dis olacak olan tarihçi olamaz. Bu, Türk Mil 
letinin büyük hasletlerinin zâyiidir. Gayriikti-
sadâ olan bir nizam içine giriştir. Bunun şah

san sureti katiyede karşısındayım. Biz, plânlı 
bir kalkınma içine girmiş bulunuyoruz. Ana
yasamız da bunu âmirdir. Soracağım, bugüne 
kadar Türkiye'den harice tahsil yapmak ve 
ihtisas yapmak için ne kadar insanımız git
miştir? Bunlardan kaçı yurda dönmüştür ve 
meslekleri, ihtısaslariyle mütenasip bir vazife 
başında mıdırlar? Plâncılar, millî eğitim bün
yesi içinde bunun kritiğini yapmış mıdır? 
Bunu öğrenmek isterim, şimdi veya sonra, ya
zılı veya sözlü... Meselâ, bir doktor bu memle-

j kete 900 bin liraya mal olur, plâncıların yap-
! mış oldukları hesaba göre... Buna, ilk, orta, 

lise, üniversite ve bütün masrafları dâhildir. 
i Bu vaziyette bir doktorun harice gitmesi bu 

memleket için büyük bir zayiattir. Bir doçen
tin, bir profesörün, bir mühendisin gitmesi 
gibi... 900 bin liraya mal olmuş bir arkadaşa 
- bunu yüzde beş faiz ile bankaya versek sene
de 45 bin lira eder - biz bunun üçte birini dahi 
doktorlarımıza, bir mühendisimize veya başka 
bir meslek alanında yetişmiş olan arkadaşla
rımıza vermemiş durumdayız. Bu sebepten hiç 
ıkülfetinı çekmeden yabancı memleketler bizden 
çeşitli alanda yetişmiş elemanlar celbederek 
çok ucuza ilim adamlarımızı kullanmaktadır
lar. Bu da gayriiktisadidir ve memleketin bü
yük zayiatı içerisindedir. Plânlı kalkınmamız 
yönünde bunun tezekkür edilmesi ve bu arka
daşlara imkânlar sağlanarak bu anavatanda, 
bu memleketin mesut, müreffeh olmasında, ik
tisadi istiklâle kavuşmasında büyük devletler 
yanında şerefli mevkiini almasında büyük rol 
oynıyacağı kanaati içindeyim. Bunun tetkik 
edilmesini bilhassa Sayın Millî Eğitim Baka
nımızdan rica edeceğim. Hilmi Incesulu'dan is
temiştim, hâlâ bir mektup yazıp da bu husu
su bize bildiremedi. 

Bunun dışında olmak üzere muhterem ar
kadaşlarım, dünyanın kritik durumu içerisin
de Türkiye'nin durumu ve stratejik durumu iki 
blok arasında sıkışmış bir vaziyette olmasıdır. 
Biz, millî sınırlar içerisinde Atatürk'ün çizdiği 
ve topyekûn, yedisinden yetmişine kadar er
kek, kız emanet ettiği bu vatan içerisinde bize 
emanet ettiği ilkelerle beraber haysiyetli ve 
şerefli yaşamak istiyoruz. Bu itibarla birtakım 
yan ve alt cereyanların bu memlekette kol gez
liği bir duruma girmiş bulunuyoruz. Bu işte 
bilhassa eğitim camiasının dikkat ve nazarım 
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celbetmek istiyorum ve bunu hassaten rica ede
ceğim. Çünkü, Türkiye'nin kaderi, sosyalist 
maskesi altında bir gün komünizmin pençesine 
düşerse bu batan gemide hepimiz beraber boğu
lacağız arkadaşlarım. Onun için millî sınırlar 
içerisinde Atatürk'ün emanet ettiği şerefli 
Türkiye'nin, şerefli Türkleri tarih boyunca 13 
tharb görmüş bir milletin bir Moskof pençesi
ne düşmemesinin millî ruh ve imanını siz hoca
larımız, siz millî eğitim camiamız yaratacaksı
nız. Bu husus bizim üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz bir husustur. Bugüne kadar Atatürk'
ün sağlığında sosyalistim diyen olmazdı. Ha
kiki sosyalist olsun. Ama, bu memleketi yer 
altından tamamen komünizme kaydırmak isti-
yen insanlar varsa Atatürk 'ün ruh ve imanı 
ile bunun karşısına bir Türk olarak, tarihin 
korkunç Türkü olarak yedisinden yetmişine 
kadar karşılarına çıkacağız arkadaşlar. Bu 
hususun burada söylenmesi biz, bilmiyor mu
yuz, denmesi icabeder belki. Ama, bir kere 
daha söylemekte fayda umduğum ve söyledi
ğim için, içinizde rektörüm olan, profesörlük, 
hocalık etmiş olan muhterem hocalarımdan 
özür dileyerek, bize verdikleri ruh ve imanın 
tesiri altında konuştuğuma bağışlasınlar. Ve 
bu memleketin kaderi, bu memleketin istikbali 
millî eğitim dâvasına bağlıdır. Bunu yürüte-
memiş olanlar ya müstemleke olmuştur, ya
hut da tarihten silinmiştir arkadaşlar. 

İşte bunun içindir ki, bu dâvaya da bir neb
ze temas etmiş bulunuyorum. Millî Eğitim Büt
çemizin memleketimize, milletimize ve yeni ye
tişen evlâtlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını di
lerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, usul hakkmda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden 
söyleyiniz. Biliyorum usulünüzü; üzerinde, aley
hinde, lehinde... 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Ben aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, daktilo ile yazılmış 
burada, daktilo ile ve sizin talebinize göre ya
zılmış. Yoksa değiştiremeyiz.... 

Bir kere iktidar grupuna aitsiniz. Bir defa 
iktidar grupuna aidolanlann aleyhte konuşan
ları hiç yok. 

Sayın özgüneş. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Aleyhte görüşmek istiyorum. 
BAŞKAN — Söz veremem. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Söz veremem diyorsunuz, burası 
keyfî bir yer değil ki. 

BAŞKAN — Herkesin hak ve hukukunu 
İçtüzük hükümleri muvacehesinde vikaye edi
yoruz. Müsaade buyurun efendim. Siz, üzerin
de, diyorsunuz; öne geçmek için. Bu anda o ta
lebinizi değiştirseniz dahi rüçhan hakkınız yok, 
diğerlerine. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Ne diye müsaade edecekmişim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan, sayın senatörler, sayın eğitimciler, söz
lerime başlarken, ana okulundan üniversiteye 
kadar görev alan bütün Türk öğretmenlerini 
selâmlamaktan büyük bir zevk duyuyorum. Ta-
rihen sabittir ki, kalkınma çabası içerisinde bu
lunan bütün milletler kalkınma çabalarını mut
lak bir eğitim zeminine dayamak zorundadır
lar. Sağlam, gerçekçi bir eğitim zeminine da-
yanmıyan bir kalkınmayı tarih şimdiye kadar 
kaydetmemiştir. Eğer Türkiye kalkmacaksa, 
mutlaka Türkiye'nin gerçeklerine uyan, istikra
rını kendi mementumundan alan bir eğitim ze
minine dayamak zorundadır. Biz, bugün bura
da ifade etmek isteriz ki ; Türkiye'de uzun za
mandan beri devam eden kalkınma çabalarının 
bir türlü hedefine varamamış olmasının anase-
bebi, Türkiye'de gerçekçi bir eğitime varılama
mış olmasındandır. 

Eğer bundan sonra kalkınmak istiyorsak, 
sosyal ve ekonomik kalkınma çabasına girmek 
istiyorsak mutlaka bu çabalarımızı Türkiye'
nin gerçeklerih<e uyan bir eğitime dayandırmak 
zorundayız. Biz sanıyoruz ki, gerek eğitim fel
sefesiyle, gerek eğitim idaresiyle, gerekse per
sonel idaresiyle bugünkü eğitim bu kalkınma 
çabasına hizmet edecek durumdan çok uzakta
dır. Türkiye'de toprak reformundan, vergi re-
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formundan, idari reformdan daha önce gelmesi 
lâzımgel'en bir reform, eğitim reformudur. Eği
tini reformundan neyi' kasdettiğimizi ve neler 
yapılması lâzımgeldiğini bütçeden sonra açaca
ğımız bir genel görüşmede uzun uzun izah ede
ceğiz. Şimdilik şu kadar belirteyim k i ; bizi bu 
reforma götürecek iki husus son derece önem
lidir. Birisi, inceliyenler görmüşlerdir ki, hiç
bir partimizin yuvarlak lâfların dışında istik
rarlı bir maarif politikası yoktur. Bundan do
layıdır ki, iktidarl'arın maarif politikasını tâ
yin edilen bakanları meydana getirir. Bu yüz
den de her bakan değiştikçe eğitim politikası 
da değişir. Siz, sayın senatörler çok görmüşsü-
nüzdür ki, aynı parti iktidardayken bir millî 
eğitim, bakanı değişmekle, maarif politikası da 
% 80 derece değişmiştir. Şu halde evvelâ par
tilerimizi en az seçim meselelerine eğildikleri 
kadar eğitim politikası üzerine de eğilmeleri, 
istikrarlı bir eğitim politikası meydana getir
meleri lâzımdır. 

İkincisi, bir fikri müdür halinde meydana 
gelecek olan bu eğitim politikasını tatbik ede
cek, problemleri teşhis ve bunlara çözüm yolu 
bulabilecek sağlam, rasyonel bir eğitim bakan
lığı teşkilâtına ihtiyaç vardır. Bu da temin edil
medikçe parti! politikası ne kadar sağlam tes-
bit edilirse edilsin, millî eğitimi sağlam esas
lara doğru yürütmek, istikamet vermek, hedef
lerine yönetmek mümkün değildir. Bu hususa 
böylece temas ettikten sonra ikinci bir konuya, 
öğretmenlerin Personel Kanunu içindeki duru
muna geçmek istiyorum. 

Sayın senatörler hatırlıyacaklardır. Birinci 
Koalisyon Hükümet zamanında yani, A. P. -
C. H. P. si iktidarı zamanında bu kürsüde Hü
kümetle bir münakaşaya girmiştik. Ben, Hükü
mete sormuştum ki; siz bir personel rejimi tat
bik etmek sevdasındasınız. Acaba bu sınırlan
dırma ve derecelendirme bir iş tahliline daya
nacak mıdır? Yoksa, iş tahlili yapılmadan bir 
sınırlandırma ve derecelendirmeye doğru mu 
gidilecektir? Buraya çıkan maalesef söylemek 
zorundayım ki, tatminkâr bir cevap verememiş
tir. O zamandan bu zamana kadar ben perso
nel çalışmalarını kendi imkânlarım nisbetinde 
takibettim. Arkadaşlarım, yalnız Millî Eğitim 
Bakanlığında değil, diğer bakanlıklarda da iş 
tahliline dayanmıyan biT sınıflandırma yapıl
dığı içindir ki, realist bir değerlendirmeye gi

dilememiştir. Bakanlıklar içerisinde çeşitli gö
revlerin birbirleriyle kıyasları sağlam yapıla
madığı gibi vekâletler arasında bir ayarlama, 
bir dengeleme de meydana getirilememiş ve 
bundan sonra da iş tahlili yapılmadıkça getiri-
lemiyeeektir. 

Arkadaşlarım, maalesef Personel Kanununun 
bu sınıflandırma esasının el yordamına, iş yor
damına dayanan bu şekli en ağır darbesini öğ
retmenlere indirmiştir. Eğer, sağlam bir iş tah
lili yapılmış olsaydı, hiçbir zaman ne Personel 
Dairesi, ne de Millî Eğitim Bakanlığı bu hata
ya düşmezler, öğretmenleri geniş ölçüde zarara 
sokan, büyük ölçüde rahatsız eden bu netice 
tahakkuk etmezdi. Ben Sayın Bakana bu kür
süden hitabetmek istiyorum, ve kendilerine di
yorum ki, bu vebalin altına girmeyin. Eğer siz 
bu vebalin altına girerseniz bu, hiçbir esasa da
yanmıyan, sadece el yordamiyl'e yapılan bu sı
nıflandırma ile öğretmenleri birtakım çatılar 
altında muhafaza etmeye kalkarsanız vebal, 
omuzlarınıza düşen vebal çok ağır olacaktır. 
Ve millî eğitim tarihi bu durumu çok acı bir 
dille yazacaktır. 

Bu hususu da böylece belirttikten sonra 
üçüncü bir konuya yani, teknik öğretim prob
lemine geçmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, burada bâzı hatipler, teknik 
öğretim problemini bir başmüsteşarlık meselesi1 

gibi bir şekilde izaha kalktılar. Meseleyi bu açı
dan almak veya almaya çalışmak ya problemi 
hiç bilmemek veya bilmiyor görünmekte fayda 
ummaktan ileri! gelir. Biz, belirtelim ki, teknik 
öğretim meselesi asla bir başmüsteşarlık veya 
müsteşarlık problemi değildir. Teknik öğreti
min problemi, su yüzüne yeni de çıkmış değil. 
Uzunca bir zamandan beri devam eden bu mü
cadele zirve noktasına 1961 Şubatında toplan
mış olan Yedinci Millî Eğitim Şûrasında var
mıştır. Orada teknik öğretimi bugünkü gibi bir 
umum müdürlük durumuna düşürmek istiyen-
lerle, teknik öğretime imkân vermek istiyen-
ler bu memleketin kaderini, Türk köylüsünün 
kaderini teknik öğretimin kaderine paralel gö
renler arasında mücadele olmuş ve teknik öğ
retimi dar bir sahaya sıkıştırıp orada boğmak 
istiyenler 7 nci Millî Eğitim Şûrasından mağ
lûp ayrılmışlardır. Bundan sonra zaman, zaman 
şu veya bu vekilin bakanlığa gelmesi il'e bunla-
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rın bu arzuları tekrarlanmış ve nihayet maale
sef esefle söyliyeceğim ki, genel öğretimden 
gelen Sayın Bakanın hem de Bakanlığa gelişi
nin ilk günlerinde bu Teknik öğretim Müste
şarlığı fiilen bir umum müdürlük durumuna 
düşürülmüştür. Biz bir defa daha söyliyelim 
ki ; mesele başmüsteşarlık veya müsteşarlık me
selesi değildir. Aziz arkadaşlarım, bir bakan
lıkta her hangi bir konunun ele almış tarzına 
bakabilmek için o bakanlığın beş ana konuda 
bu ele alacağımız meselenin iştirak nisbetine 
bakmaya ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş görüşmenizi 
bağlamanızı rica ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bağ
lıyorum efendim. Bu beş ana konu; plânlama 
organı, koordinasyon organı, karar organı, mu
rakabe organı ve nihayet icra organıdır. Bu 
beş ana konuda biz Millî Eğitim Bakanlığı içe
risinde teknik öğretimi incelediğimiz zaman gö
rüyoruz ki, teknik öğretim, bakanlık bünye
sinde bugünkü durumu ile hele başmüsteşarlık 
makamı ihdas edildikten sonra bir sığıntı, bir 
yama durumundadır. Biz bir taraftan Hükümet 
programında iddia ediyoruz, millete vâdediyo-
ruz, diyoruz ki, biz Hükümet olarak teknik öğ
retime önem vereceğiz. Memleketin kaderini 
teknik öğretimle göreceğiz, diyoruz, öbür ta
raftan da teknik öğretimi, bütün inkişaf im
kânlarını tıkayan dar bir çerçeve içerisine so
kuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yine Sayın Ba
kana hitabetmek istiyorum. Bu vebali omuzları
nıza almayınız. Çünkü, bu hareket millî eğitim 
tarihinde geriye atılmış çok geniş bir adım ola
rak yazılacaktır. Gönül çok isterdi ki, Sayın 
Bakan bu vebali de omuzlarına almamış olsun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karakurt. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Bir hususu zapta geçirmek üze
re söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerini tatbik et
meye beni mecbur etmeyin Sayın Inceoğiu, çok 
rica ederim. Sıranız geliyor, konuşacaksınız, 
niye istical ediyorsunuz? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Bizim memleketimiz için millî eğitim dâva
sı hiç şüphe edilmemelidir ki, 15 seneden beri

dir huzur verici bir neticeye bağlamak için 
çabalayıp durduğumuz rejim dâvamızdan da
ha mühim bir dâvadır. Atatürk İstiklâl Harbi
ni kazanıp düşman ordularını memleketten 
kovduktan ve Lozan Muahedesiyle dünyaya is
tiklâl ve hürriyetini tanıtarak bütün acıları ve 
talihsizlikleri yendikten sonra etrafındakiler 
ona sormuşlar, Aziz Paşam, demişler; işte, sa
yenizde memleket artık kurtuldu, Türkiye hu
zura kavuştu. Şimdi ne yapmak, ne olmak is
tersiniz? Atatürk düşünımeksizin derhal cevap 
vermiş. Şimdi Maarif Vekili olmak ve memle
keti bir daha kurtarmak isterdim. 

Arkadaşlar, açıkça ifade edilmek lâzımge-
lir ki, hakikat şudur: Atatürk'ten bu yana ge
çen 40 küsur sene zarfında muhtelif sahalarda 
iyi - kötü birçok şeyler vücuda getirilmiş. Fa
kat, bütün mesaisine rağmen miilî eğitim dâ
vamızı bir düzene, bir yola koymaya muvaffak 
olamamışızdır. Dünyada okuyup yazıma bilmi-
yen milletler listesinin ba§ sıralarındaki yeri
mizi hâlâ kemali dikkatle, ısrarla muhafaza et
mekte devam ediyoruz. Bunun böyle olması
nın sebebi nedir? Bir maarif politikamızın hâ
lâ mevcut bulunmaması, her gelen iktidarın 
kendisine göre bir yol tutup, bütün teşkilâtı 
arzu ettiği o yol istikametine sevk etmesi ve 
binnetice bu sevkiyatı durduracak, mukavemet 
edecek, direnecek bir kudretin Maarif Vekâleti 
içinde mevcut bulunmaması Millî Eğitim Ba
kanlığındaki bu seviki idare hercümercinin ye
gâne âmili olmuştur. Filhakika, Vekâletin 30 
seneden beri çalışmakta olan bir Millî Talim ve 
Terbiye Heyeti vardır. Bu heyet mütehassıs
lardan müteşekkildir. Aşağı - yukarı Millî Sa
vunmada mevcut Şûrayı Askerî ne ise, maarif
teki talim ve terbiye de aynıdır ve aynı mak
satla tesis edilmiştir. Askerî meselelerin evve
lâ Şûrayı Askerîden geçirilip sonra tatbikat 
sahasına konması ve binnetice Millî Savunma 
meselelerinin bir mütehassıs elden idare edile
rek en iyi ve en isabetli kararların temini 
gayesi ne ise, Millî Eğitimde de Talim ve Ter
biye Dairesinin kuruluş ve mesaisi aynı gaye
ye, aynı maksada matuftur. Yani Millî Talim 
ve Terbiye Heyetindeki millî talim ve terbiye 
mütehassısları, memleket maarifinin idaresin
de her türlü tasarrufu ellerinde bulunduracak
lar; programlan, talim ve terbiye usullerini, 
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memleket maarifinin umumi gidişini, imtihan
larını, defterini, kitaplarını, ta'kibolunaca'k 
tedris sistemini, elhasıl, millî eğitime ait her 
türlü ilmî" metotları, yolları usûlleri tâyin ede
cek ve Maarif Vekâleti teşkilâtı da bu yol
lardan yürüyerek, insicamı, birliği, beraberliği ve 
bilhassa programdaki daimîliği temin edecek
tir. Gaye budur ve tatbikat da şudur: Bir ve
kil gelir, geldiğinin ertesi günü bakarsınız ga
zetelere bir beyanat «bir dersten sınıftan kal
mak talebenin hayatî bakımından büyük tehli
kedir ve birçok çocu'klarm mektepten uzaklaş
masına avareleşmesine sebebolmaktadır. Bina
enaleyh, bu seneden itibaren bir desrten sınıfta 
kalanlar yüksek sınıfa geçeceklere ve sene niha
yetinde kaldıkları derslerin imtihanını vere
ceklerdir.» Tamam! Karar Millî Talim ve Ter
biye Heyetinden de geçirilmiş ve hemen tatbik 
edilir. Ertesi sene bir başka vekil gelir, gel
diğinden birkaç gün sonra bakarsınız bir be
yanat- «İmtihan neticeleri fecidir. Muvaffa
kiyet % 10 a düşmüştür. Bunun sebebi bir 
dersten dönen çocukların dönmelerine rağmen 
üst sınıfa geçirilmeleridir.» Bu suretle talebenin 
çalışmasına mâni olunmuş. Tembellikleri âdeta 
telkin edilmiştir. Binaenaleyh, bu seneden 
itibaren bir dersten muvaffak olamıyan çocuk
lar sınıfta kalacaklardır. Bu karar da Millî 
Talim ve Terbiye Heyetinden geçmiştir. Rica 
ederim efendim. Şimdi bu nasıl Millî Talim ve 
Terbiyedir, nasıl karardır ve nasıl programdır 
ve nasıl tedrisatta ilmen vahdeti temin ede
cektir? Anlamaya imkân yok. Talim ve Ter
biyedeki maarifçi mütehassıslar otururlar içti
ma ederler, karar verirler. Fakat tâyin edilen 
mühendis Maarif Vekili, yahut doktor, Maarif 
Vekili gelir arzusuna göre kararları, yine o ka
rarları veren heyete değiştirtir. 

Binnetice; heyet de devam eder, kararlar 
da devam eder, Vekil de devam eder. Böyle 
eğitim sistemi, böyle maarif tutumu olur mu 
arkadaşlar? 

Size garip, garip olduğu kadar da insanı 
hayrete düşüren bir millî eğitim tasarrufundan 
bahsedeyim : Biliyorsunuz, İstanbul'da bir Ga
latasaray Lisemiz vardır. Ta Abdülhamit dev
rinden kurulma mümtaz bir erkek lisesidir. 
Fransızca tedrisat yapar ve Fransızca tedrisat 
da Fransız hocaları tarafından yapılır. Kendi

ne has hususiyeti olan bir müessesedir. Ben 
bu müessesede 30 sene hocalık ettiğim için, içini 
dışmı gayet iyi bilirim. Ekseriya uyanık aile
lerin. uyanık çocukları gelir buraya; mektep 
Beyoğlu'nun ortasmdadır. Biz Beyoğlu'nun 
ortasında uyanık ailelerden gelen ve ekseriyeti 
zengin olan bu uyanık çocukların muhit ile de
ğil de dersleriyle meşgul olabilmeleri için iti
raf edeyim ki, bir hayli zahmet çekerdik. Her 
şeyin önüne geçilir; fakat, tabiat kanunlarının 
önüne geçilmez. 16 ile 18, 20 yaş arasında li
sede bu şartlar içinde okuyan çocukları sade
ce dersleriyle meşgul etmek kolay olmazdı. Biz 
mektebin etrafında bazı Rum aileleri tarafın
dan ikâmet edilen apartmanları gören mektebin 
pencerelerine açılmamak üzere sabit perdeler 
koyduğumuzu hatırlarız. İyi mi, tamam. Şim
di siz gelin, tutun, Maarif Vekâleti olarak ge
çen sene bir karar verin. Neden Galatasaray 
yalnız erkek lisesi olacakmış, neden kızlarımız 
bu lisenin tedrisatından istifade etmiyecekler-
miş? Binaenaleyh, Galatasaray'a bu seneden 
itibaren kızlar da devam edecek ve Galatasaray 
muhtelit tedrisat yapan bir lise olacaktır. Hop, 
alın kız çocuklarını koyun Galatasaray'ın içi
ne... Bugün yatılı Galatasaray'da tedrisat muh
telittir. Bu bakımdan meselâ yarın, kırk se
nelik İstanbul Kız Lisesini de görülen lüzum 
üzerine muhtelit yapıp oraya da 100, 150 tane 
erkek talebe sokulursa hayret edilmemelidir. 
Size bu nevi yüzlerce garip Millî Eğitim Vekâ
leti tasarruflarından birisini daha misal olarak 
vereyim : Urfa müteassıp bir memleket değil
dir. Urfalılar dindardırlar; fakat, dinî taas
suptan nefret ederler. Gelenekleri vardır, 
ananeleri vardır, âdetleri vardır, ona uyarlar. 
Bu bakımdan Urfalılar kadınlarını kapalı gez
dirirler. Olur ya. Meselâ, ben evli olsaydım. 
karımı bir yabancı erkeğin kollarına bırakarak 
dans etmesine müsaade etmezdim. Vay efen
dim sen karının dans etmesine müsaade etmi
yorsun diye beni gericilikle, yobazlıkla taassubla 
itham etmeye hakkınız var mıdır? Şimdi Ur
falılar da öyle. Bu sahada titiz adamlar. Böy
le bir muhitte bir kız muallim mektebi açılmış
tır Bir kız enstitüsü açılmıştır. Bir kız sa
nat okulu açılmıştır ve bu okullara Urfalılar 
kız çocuklarını göndermişlerdir. Tahsili ve il
mî terbiyeden istifade etsinler- diye! Siz şimdi 
tutun Urfa gibi bir muhitte bu yatılı kız mek-
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tepleririin bâzılarının başına erkek müdür tâ
yin edin. Olur mu bu efendim1? Değil Urfa'da 
Paris'te bile 16, 18 yaşı arasında kız çocukla
rının bulunduğu bir yatılı mektebe erkek mü
dür tâyin edilmez. Bu maarifte bir başı bo-
zukluluğunun, program düzeninin, bir güdüm 
sisteminin mevcudolmadığmı, gösteren en ba
riz misaller mahiyetindedir. Bilmiyoruz, Maa
rif Vekâleti yetişen gençlerimizin tekamülü için 
yeni cinsî bir terbiye sistemi mi kabul etmiştir? 
yalnız bizim bildiğimiz bir şey varsa, kurul
dukları günden beri erkek ile kadının beraber 
yaşadıkları Avrupa cemiyetlerinde dahi liseler
de kız ve erkeklerin beraber okumasının fayda
dan ziyade bâzı mahzurları mevcudolduğu gö
rülmüş ve senelerce evvel bu sistemden vazge
çilmiş. Avrupalıların mahzurlarını görerek 
vazgeçtikleri sistemlere biz yemden Türkiye'de 
başlıyoruz. Allah mübarek etsin. 

Memleketimizin müstakbel hayatı, umumi 
hayatı bakımından çok ehemmiyetli gördüğüm 
bir maarif problemini de içimi dolduran bir 
endişe ve korku ile arz etmek istiyorum. Son 
senelerde memlekette yüksek tahsilin hususi 
müesseseler tarafından da verilmesine müsaade 
olundu ve bu müsaade ile beraber göz açıp ka
payıncaya kadar kısa bir zamanda memleketin 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi talebenin mütekâ-
sif bulunduğu yerlerde bir sürü yüksek mek
tepler açıldı: Ticaret ve iktisadi ilimler mekte
bi âlisi, diş tababeti şubesi, eczacı mektebi. 
imar fakültesi ve bilmiyorum belki de hukuk 
fakültesi ve ağlebi ihtimal hazırlık halinde tıp 
fakültesi. Demek şimdi Türkiye'de Devletin res
mî üniversitesi yanında eşhası hususiyenin aç
tığı üniversiteler de mevcuttur. Karşıdan bak
tığınız zaman insana gurur verecek bir tablo. 
Beş - on gün evvel bir gezi esnasında İstan
bul'un kısmen tenha bir semtinde, Şişli ileri
sinde büyük bir binanın yapılmakta olduğunu 
gördüm. Merak saikasiyle gidip bu binanın ne 
maksatla inşa edildiğini yapanlardan sordum. 

Yapanların biri Ermeni olmak üzere; 
üç dört ortaktan mürekkep apartman ya
pıp satma ticaretiyle meşgul vatandaşlardı. 
Sordum, ne yapacaksınız bu büyük binayı ? 
Otel mi, hastane mi olarak kullanacaksınız? İç
lerinde bir, gözleri pırıl pırıl yanan zeki bir 
iş adamı vardı. Şöyle bir başını kaldırıp yü
züme baktı. Belki de beni bu işlerle alâkadar 

bir insan zannetti. «Hastane yapmamız için 
müsait teklifler aldık ama, henüz karar ver
miş değiliz. Biz, mektep yapmak istiyoruz» 
dedi. Hayretle sordum. «Mektep mi yapmak 
istiyorsunuz?» «Evet»' dedi. «Bir yüksek mek
tep açmak istiyoruz. Bu işin, otel işinden da
ha kazançlı daha kârlı olduğunu söylüyorlar 
da..» 

Beyefendiler, şu hadis sahhitir. «Hazreti 
Mühammed söylemiştir: İdare ayak takımının 
eline geçerse, zina büyük tabakaya sirayet eder
se ve ilim ticaret metaı haline gelirse orada bir 
felâket başlamış demektir.» Filhakika, Türki
ye'de henüz böyle bir felâketin başlayıp başla
madığını bilmiyorum. Ama, bildiğim şudur 
yalnız. Eğer bir memlekette ilim çorap gibi 
para ile alınır satılır bir meta haline getirilir, 
diplomalar açık artırmalar ile müzayedeye çı
karılırsa o memleket karanlık bir uçuruma doğ
ru süratle gidiyor demektir. Tanrının böyle 
bir felâketten vatanımı korumasını dilerim. Şim
di soruyorum Maarif Vekâletinden; kısa bir 
zamanda mantar gibi birden memleketin dört 
bir tarafında üremesine müsaade edilen bu hu
susi yüksek mektepler sıkı bir teftiş ve mura
kabeden geçirilmekte midirler? İlim yapma id
diasında bu yüksek müesseseleri teftiş edecek 
ve yetkili ve mütehassıs murakabe kadrosu ha
len Maarif Vekâletinde mevcut mudur? Bu 
yüksek mektepler hocayı nerden buluyorlar? 
Eğer hocalarını resmî üniversitelerden alıyor
larsa üniversite hocaları bu iki üç yerde ders 
vermek suretiyle yetişme ve yetiştirme bakı
mından büyük zaman kayıplarına uğrıyarak 
gayeden biraz uzaklaşmış olmuyorlar mı? Maa
rif Vekâleti müfettişlerinden aldığı raporlarına 
dayanarak hususi eller tarafından idare edilen 
bu yüksek tahsilin bugüne kadarki, seyrinden 
memnun kalmışlar mıdır? Öğrenmek istiyoruz. 

Tanrı şöyle buyurur. «Elyestevillezine ya-
lemune vellezine lâyalemun.» Bilenle bilmiyen 
müsavi olur mu hiç ? 

Muhterem Maarif Vekili, bâzı imkân ve 
fırsatlardan istifade ederek aynı haklara, bil-
miyenler de bilenlerle aynı haklara, aynı bilgi
lere sahibolurlarsa o zaman işte o memleket 
Peygamberlerimizin söylediği gibi ayak takı
mının elinde kalır. O zaman da netice vahîm 
olur, hüsran dolu olur. 
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Sözümü bitirmeden ve huzurunuzdan ayrıl
madan Grupum adına şu hususu da ehemmi
yetle tebarüz ettirmek isterim. 

Devlet Personel Kanununun uygulanması 
ile tüzüklerin Millî Eğitim camiasında haklı 
olarak uyandırdığı huzursuzluk; tüzüklerin 
meslekin itibar ve menfaatlerine uygun bir 
tarzda, mualimlerine uygun bir tarzda düzel
tilmesi suretiyle bu noktanın giderilmesinin te
minini rica edeceğiz. Öğretmen hangi seviyede 
ve hangi derecede hizmet ederse etsin aynı 
ehemmiyet ve değerden görünmelidir. Öğret
menlerin işyerlerine göre sınıflara tabi tutul
ması doğru ve faydalı bir prensip değildir. Bu, 
muhakkak düzeltilmeli, öğretmenin mesleki ile, 
haysiyeti ile oynanmamalıdır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı buyurun. Leh

te, 
NtYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem Başkan, değerli senatörler, üniversite
lerin değerli rektörleri, profesörleri, Maarif 
Bakanı ve Bakanlık erkânı; 

Ben, evvelâ Türk eğitimine, Türk maarifi
ne bir yön vermenin, bir istikamet vermenin 
öyle hemen çarçabuk; eh benim zihnime böyle 
geliyor, böyle yapıverelim, şeklinde olacağı 
inancını taşımadığını belirterek sadece bâzı te
mennilerde bulunmak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Çok muhterem arkadaşlar, elbette ki, fikir
lerin hepsi muhteremdir. Meselâ birimiz çıkıp 
da müspet ilmi, din anlayışını, ahlâk anlayışı
nı aynı paralel üzerinde gönrnetk yoluna giderse 
bunun dışımda düşünen elbette ki bulunur, onun 
da fikrine elbette ki hürmet etmek lâzımdır. 
Meselâ Kuran'dan misal alalım. Teaddüdü Zev-
catı Kuran kabul etmiştir. Fakat bugün cemi
yetin düzeni bunu gayriahlâiki telâkki etmiş ve 
mıenetmiştir. Ayrıca dinî ahlâkı biz, kitaba gö
re, islâmiyete göre alırız. Lâik bir cemiyet ol
duğumuza göre, başka dinlere mensubolanla-
rm da elbette ki kemdi kitaplarına göre veya 
hiçbir kitapla amel etmemek istiyen lâdinî bir 
insanın da kendine göre hareket etmesiyle kar
şı karşıya kalırız. Bu itibarla dinden ilham 
alan bir ahlâk sistemi elbette M, sadece on
dan mülhem olur, - elbette ondan istifade eder -
ama, Kuran'dan istifade eder, müspet ilimle 

e bağdaştırmaya bâzı noktalarda çalışır. Ama, 
I yani olmıyacak şeyleri burada bir yön vermek 
I istikametinde gayrete düşmemelidir. Yine ben 
t bir noktai nazarı ifade edeyim. Muhtelif oku-
I ma mevzuuna... Devrimlere sahip çıkmakta her 
1 vakit ileri iddialar taşıyan muhterem bir parti 
I adına konuşan arkadaşımın konuşması karşı-
i sımda hayretler içinde kaldım. Muhtelit tedri-
I sat karşısında olma sistemine. Ben, bu fikirde 
i de doğrusu beraber değilim. Tam aksine, tabiî 
[ olmıya, normal olmıya insan çocuklarını sevk 
I eder. İnsanları daha küçük yaştan itibaren cin-
I siiyet tefriki ile ayrı ayrı, gayritabiî bir yetiş-
I me sistemi içine terk edemeyiz. Onun için bi-
f zim elimizde düstur olan ve bütün müessesele-
| riımizin temeli olan bir Anayasamız vardır. Bu 
I Maarif Vekâleti vakit vakit şu veya bu istika-
I mette olan birtakım telkinlere, politikanın te-
I türlerine kapılarak belki yanlış istikametlere 
l sürüklenir; ama, sayın profesörlerden ve rek-
I törlerden rica ediyorum; aman, muhtar üni-
I versiteleri bu istikamette birtakım tasallutlara 
I tabi bıralkmasmlar. Elbette bırakmazlar. Şunu 

da ifade edeyim, hem onlar bırakmazlar, hem 
I de hakikaten çok inandığım, pırıl pırıl parlı-

yan ve bizden evvelki nesillerden, bizim kuşa-
I ğımızdan, bizden sonraki kuşaktan daha mü

kemmel, daha iyi yetişen bir gençlik de bunu 
I öyle kolay kolay keyflere, arzulara bırakmak 
I eğil'iıminde değildir. 

Çok muhterem arkadaşlarımı, bizim teşriî 
I Meelis olarak, Parlâmento olarak ve ayrıca si

yasi teşekküller olarak yapabileceğimiz şeyler 
I vardır; bir de, yapamıyacağımız şeyler vardır. 
I Yapamıyacağımız şeyler derken elbette ki, Ana-
I yasanın sınırlarını kastediyoruz. Bu Anayasa-
I nın sınırlarının dışına çıktık mı meşruiyetimi-
I zi yitiririz. Evvelemirde bunu bilmeliyiz. Mün-
I feridolarak davranışlarımızda, şahsi eğilimle-
I rimizde, siyasi örgütlerimizin içinde, teşkilâtla-
I rımızın içinde mutlaka 27 Mayıs Anayasasına 

tabiiz, o duvarla çevriliyiz. O duvar aydınlık, 
ileri, ışıklı ufukları işaret ediyor. Onun dışında 
kendi keyfimize, hevesimize göre ne gençliğe 
istikamet vermek, ne kendi aklımıza göre bir 
demokrasi icadedip de onları o kisvenin içine 
soıkmak bizim gücümüzün dışındadır. Bunu ev
velâ bilmeliyiz. Şu halde ben, cesur davranışlar-

[ la sade ilimden kurvvet alan hocaların, özür di-
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lerrm, profesörlerin, kürsü sahiplerinin sadece 
bu noktalarda eski talebelerinden gelen bâzı 
telkinleri dinleyip bunların içinde işe yarıyan-
ları bir tetkika tabi tutmalarının bir işe yarı-
yacağı kanaati içindeyiz. 

Ancak bir noktayı üniversitelerden istirham 
edeceğim. 147 lere ait Kanunu burada görüşür
ken üniversitenin kendi içinde bir ıslahı, tasfi
yeyi yapması hususuna ısrarla işaret etmiştim. 
Prensip itibariyle üniversitenin hakikaten bir 
tasfiyeye muhtaoolduğu inancı aydınlarda umu
mi idi ve bu inanca göre de; tatbikatındaki 
hataların ıslahı için bütün üniversite görevlile
rinin üniversiteye avdetleri ve fakat araların
da tekrar toplanarak ciddî bir ıslaha gitmeleri. 
Bu dömdk değildir ki, bir kürsünün verdiği 
şerefi, onuru yani fahrî profesörlük unvanla
rını muhafaza etmemek mânasına gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, bağlamanızı 
rica edeceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sadece 
asistan sayısını çoğaltarak, mutlaka yeni açı
lacak üniversitelerde, -sadece bu bahiste ben 
Cahit Okurer arkadaşıma katılıyorum - asistan
ların kadrolarının çoğaltılması ve mutlaka bu 
tasfiyenin yapılması zaruretine bir defa daha 
işaret etmek isterim. Öğretmenler arasında bu 
sınıflandırma konusundaki görüşlere bütün kal
bimle katılıyorum. Maarif Vekâleti lütfen bu 
işte çok dikkatli davranmalıdır. Çilelere en bü
yük tahammül ile göğüs geren, yarınların ku
rucusu olan büyük orduda bir kırgınlık, bir 
dargınlık meydana getirmesinler. 

Teknik Öğretim Müsteşarlığı konusundaki 
temennilere de katıldığımı tekrarla yetinece
ğim. Tekrarda fayda yok. Türk maarifine yön 
veren, istikamet veren pırıl pırıl yürekli kafa
ları bilgi ile, yürekleri kararlılıkla, azimle do
lu üniversiteden başlıyarak cesur, eğilmez, 
inancında devam edecek, gerçekçi, inkılâpçı ve 
Anayasayı mutlaka uygulatmıya azimli olan 
bütün öğretim kadrosunu muhabbetlerimle ve 
tazimlerimle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, aleyhinde. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde 
huzurunuzu daha fazla işgal etmiyeceğiım. Mâ
ruzâtım çak kısa olacaktır. İki - üç konuya te

mas edeceğim. Bunlardan bir tanesi müfredat 
programı üzerinedir. Müfredat programları 
maalesef çok yüklüdür. Bunlardan bilhassa coğ
rafya ve tarih konularına dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çocuklarımıza coğ
rafya ve tarih konularında hiçbir milletin ço
cuklarının öğrenmeye mecbur olmadıkları ka
dar uzak ve yabancı diyarların tarih ve coğ
rafyaları, Yunan ve Roma tarihleri kendi tari
himizden çok daha üst ve fazla tafsilâtlı ola
rak okutulmakta ve zihinleri, zamanları bu ko
nuda ziyadesiyle israf edilmektedir. Buna mu
kabil inkılâp tarihimiz her zaman sene sonuna 
bırakılmakta ve sene sonunda da maalesef ço
cuklara yeteri kadar okutul anlamaktadır. Bu 
hususu birkaç defa Bakanlığa hatırlattık. Fakat 
her defasında, ilgililerin, önümüzdeki sene bu
nu düzelteceğiz veya önceden okutulması için 
bir genelge yayınlatacaklarını söylemelerine 
rağmen henüz bunun tahakkuk etmiş olduğu
na dair bir müspet habere raslamadık. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, bölge okul
larıdır. Bu bölge okullarının bilhassa Doğu ve 
Güney Doğu illerimizde süratle yapılmasının 
önemini herhalde Bakanlık bilmektedir. Bu ko
nular üzerinde bilhassa inşaat aksamaktadır. 
Üzerinde önemle durularak bunların süratle 
ikmali ve tedrisata başlamalarını Bakanlıktan 
istirham ediyorum. 

Bir de son olarak değinmek istediğim bir 
konu var. O da öğretmenlere eskiden beri ya-
pılagelmekte olan mânevi baskılardır. Bu bas
kılar da Bakanlıkta şöyle tezahür etmektedir. 
Müdürler Kurulu karariyle haklarında bir suç 
isnadedilmeden veya disiplin kurulu kararı 
alınmadan bu öğretmenlerin süratle ya yerleri 
değiştirilmekte veya Bakanlık emrine alındık
ları görülmektedir. Bir suç var mı diye sorul
duğunda kendilerine bir suç isnadettirileme-
mekte ve tatminkâr bir cevap da verilememek
tedir. 

Ayrıca mahkemeye intikal eden bâzı suçlar 
hakkında takipsizlik kararı alınmasına rağmen 
yine bâzı öğretmenlerin Bakanlık emrinde bu
lunmaları durumunun hâlâ devam etmiş olma
sını esefle müşahede etmekteyiz. Bunlar varsa, 
ki, bunların isimleri bizde mahfuzdur, bunların 
acaba bizce bilinmiyen suçları, disiplin kuru
lunca tesbit edilmiş suçları varsa bunların da 
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Bakanlıkça, ya bu kürsüden veyahut da tara
fımıza yazılı olarak açıklanmasını istirham 
ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Inoeoğlu buyurunuz. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, muhterem Bakan ve kıymetli Bakan
lık erkânı; 16 . 9 . 1964 tarihli bir sözlü soru 
vermiştim. Mevzuu, tok dersten borçlu geçin? 
sistemi kaldırılmış olduğu için bunun mahzur
larını belirtiyor ve Bakandan cevaplandırılma
sını istiyordum. 

İkinci maddesi de, eski Millî Eğitim Bakan
larından Şevket Raşit Hatipoğlu'nun Vekilliği 
zamanında verdiğim bir sözlü soruyla ilgilidir. 
Bakan cevaben bu kürsüde, bu işin tetkik etti
rildiğini ve liselerde moral eğitimi namında 
ahlâk kaidelerini öğretecek bir ders Koui&ca-
ğını vait buyurmuşlardı. Bundan bir buçuk 
ay sonra Bakan değişti ve Sayın İbrahim ök-
tem Bakanlığa geldiler. Ve o sene vadedilen 
bu karar tatbik edilmemiş olduğundan bunu 
da sözlü soru olarak sormuştum. Fakat 
bir türlü" Saym Bakan sözlü soruma cevap 
vermek için gelmediklerinden sorum günde
min birinci sırasında olduğu halde hep talik 
edildi. Bir keresinde de ben bulunamamıştım. 
Bu sene yazılı soruya çevrildi. Ben sırf bu 
hususları Yüksek Heyete bildirmek üzere söz 
almıştım. Fakat söz alırken lehte ve aleyhte, 
üzerinde olduğu sorulmadım ioin oraya her 
nasılsa daktilo ile «üzerinde» diye yazılmış, 
benim itirazım... 

BAŞKAN — Saym îneooğlu bununla meş
gul olmayınız, sıranız gıddi. konuşun, dakika
lar geçiyor çünkü. Bir ihtilâfa daha o yönden 
düşmevin. O mesele halledildi. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (De
vamla) — Simdi bu hususu arz edeceğim, ar
kadaşlar. Evvelâ çu tek ders meselesinden bah
sedeceğim. Tek dersten, borçlu geçmenin mâ
nası, öğrencinin adı da üzerinde, tek dersten 
borçlu olarak bir üst sınıfa geçmesidir. Üst 
sınıfta imtihanla o borcunu verecek; üst sı
nıfın da imtihanını verecek ve bir sınıf daha 
yukarıya terfi edecek. Tek dersten borcunu 
veremezse elbette ki, sınıfta kalacak. Simdi 
bunun yerine ikame edilen, usul, öğrenci orta
okullarda 5,5, liselerde 6 tutturduğu takdirde 

borçsuz olarak geçecek. En mühim dersler
den birini rafa koydu öğrenci onun üzerine 
hiç varmıyor, öbürü daha kolay derslerden 
sekiz, on not almak mümkün ve ortalama altı 
tutturmak da mümkün. O halde bunun yerine 
ikame edilen usul daha cazip, daha iyi, öğrenci
yi daha iyi yetiştirmeye matuf bir usul olsaydı 
can, baş üstüne; buna kimsenin bir diyeceği ol
mazdı. Tâlim Terbiye Heyeti bu usulü ikame et
mesinin usulsüz olduğunu arz etmek isterim. 

Sözlü sorumun ikinci kısmına geçiyoruz: 
Anayasamızın 14 ncü maddesi; herkes yaşa

ma, maddî ve manevi varlığını geliştirme hakla
rına sahiptir. 

19 ncu madesi, Din eğitim ve öğretimi kişileri 
kemdi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilci
lerinin arzu ve isteklerine bağlı olduğunu âmir
dir. Anayasamız Din eğitimi yapmak istiyen-
lere yaşama hak ve hürriyetlerine eşit bir hal: ta
nınmıştır. O halde bu eğitime Hükümetçe imkân 
verilmesi şarttır. Çocuk 6 yaşını bitirince ilkokula 
devama başlar; 21 ilâ 25 yaşma kadar vaktini 
okul ve fakültelerde geçirir. Arzu ettiği şekilde 
hususi din eğitimi görmesine imkân yoktur. Çün
kü zamanı yoktur; kış aylarında derslerini ye-
tiştirmeve çalışır. Yazın da, ikmale kaldığı der
sini yetiştirmek için bile zaman bulamaz. Şu hal
de Anavasamn emrine göre k'sinin bu arzusunu 
veline getirmek için Millî Eğitim Bakanlığının 
müfredat programına her müslüman-ın bilmesi 
lâzımgelen din bilgisi ve islâm ahlâkı öğretecek 
kaiar din dersi koyması zaruridir. Aynı zamanda 
/Vnavasa emridir. Yoksa, Anayasanın bu hükmü
nü başka türlü tefsire kalkacak olursak bir kim
senin elini kolunu bağladıktan sonra havdi baka
lım su işi yapmakta serbestsin demeye benzer. 

B'naenalevh, Millî Eğitim Bakanlığı, din iş-
^ r ' n i tedvirle görevli Devlet Bakanlığı ile iş
birliği yaparak cemiyetin mânevi ihtiyacı olan 
din eğitiminin bir düzene koymaları lâzımdır. 

Huzurunuzu daha fazla işgal etmiyeceğim. 
Bu hususta birçok etütlerim vardı. Zamanım ol
madığı için bunları anlatamıyorum. Bütçenin 
memleket ve mil et için hayırlı olmasını dilerim, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

B \ « K A N — Sıy-n. Tekin Aruburun. 
TEKİN ARUBURUN (İstanbul) — Saym Baş-

* van, muhterem Milî Eğitim Erkânı, saym ar
kadaşlarım; bir iki noktaya değinmek istiyo
rum. Arkadaşlarımızın çoğu güzel şeyler söyledi, 
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sizler de zaten işin mütehassıslarısınız. Milletin 
nesi eksikse ilim, irfan bakımından elbette biz
den çok daha iyisini biliyorsunuz. Bugünkü maa
rif sistemimizin konsepsiyonu yani, fikri müdiri, 
Sultan Mahmut zamanından gelmektedir. O za
man Batı'ya döndük, daha ziyade Fransız usul
lerini aldık. Okur, yazar kimseler yoktu istenen 
çapta. Devlet, kendisine memur yetiştirmek için 
okullar açtı. Ondan sonra bu okullara başkaları 
katıldı. O gün, bugündür üniversitelerimiz bile, 
daha ziyade Devlet, memur yetiştirmek gibi bir 
durumda addedilir oldular. O zamandan beri de
vir çok değişti, nazarı dikkatinizi çekerim. Bir 
aralık NATO Savunma Akademisi Kumandanlığı
nı yaptım. Orada iki şey öğrendik: Çok dikkate 
değer. Birisi, az gelişmiş veya geri kalmış memle
ketlerdeki tahsil sistemlerinde görülen durumdur 
ki, üniversitelerde okuyan talebelerin yüzde 90 ı 
hukuk, edebiyat ve idari ilimler tahsil etmekte
dirler. Teknik ilimlerde çalışanların yekûnu ise 
yüzde 10 u bulmuyor. Bir de bize bakıyoruz, ölç-
tüzüğümüz zamaın neticenin ne olduğunu siz biz
den çok daha iyi bilirsiniz. 

İkincisi ise, Amerika, ingiltere ve Rusya 
gibi teknik bakımdan çok ilerlemiş mem
leketlerde talebenin okul harici zamanlar
da bile hemen hemen hiç boş gezmemesidir. 
(Hoby) - Shop dedikleri, istidatlarına göre istik
ballerini hazırlıyan ayrıca bir nevi pratik çalış
ma bir ekzersiz devresi geçirirler, bir nevi amelî 
tahsil devresi geçirirler, ders dışı boş kalmazlar. 
Kendi başlarına yaptıkları işlerle meşguldürler. 
Talebeler ne kahvelere, ne kumar salonlarına git
mezler. Bizim talebenin okul dışı durumunu ar
kadaşlarımızın çoğu söylediler. Arz ettiğim husu
su bir defa daha dikkatlerinize sunmuş olayım. 
Yine o memleketlerde talebe 11 - 12 sene mükem
mel oluyor fakat, kervan gibi birbirinin arkasın
dan gitmiyorlar. İstidatlar daha ilkokulu bitirir 
bitirmez ayrılıyor. Bu suretle istidatların inki
şafı, vücut ve dimağların inkişafı ile mütesavi-
yen gidiyor. Biz de bu hususların gözetildiği yok. 
Bir dersten ikmale kalırlar ve bütün hayatı bo
yunca bir seneyi kaybetmiş olurlar, bütün mem
leket, o çocukla beraber bu kayıptan hisselerimiz. 
Bu da yanlış bir konsept, olmaktadır. En mü
himini de Maarifin üzerine yüklenmiş olduğu 
millî savunma gibi bizim millî öğretim, millî eği
tim sorumluluğudur. Millî denince, ilkokuldan 

tâ en yüksek tahsillere kadar, her çeşit tahsil
lere kadar hepsini yüklenmiş oluyorsunuz. Bu 
çok mühimdir. Bütün tedrisat, bütün sistem, bü
tün okulların bu konsepte göre ayarlanması lâ-
zımgelir. Eğer yapamıyorsak değiştirelim. Eği
tim, eski tabiriyle, tâlim - ü - terbiyedir. Aslı öyle 
idi, öyle de olması lâzımgelir. Son senelerde biz 
de terbiye ailelere terk edilmiştir. Bunun çok kö
tü tesirleri var. Eğitim, daha uzun müddet talim 
ve terbiye olmakta devam etmesi lâzımgelmekte-
dir. Çünkü, Devlet, Hükümet Millî Eğitimin so
rumluluğunu, üzerine almıştır. Millî Eğitim, bir 
memleketin istikbalinin, yani, hem öğretme dâ
vası, hem de, karakter yapma davasıdır. Madem
ki o sorumluluğu üzerimizde taşıyoruz, bu ikisi
ni yapacak, tahakkuk ettirecek tarzda götürmeli
yiz. Halihazırda, bizde bu yoktur. 

Bu hususun da temini lâzımgelir. Bu ihtisas 
ve kanaatlerimi arz etmek için söz almıştım, he
pinizi hürmetle selâmlar, 1966 bütçesinin haki
katen verimli ve başarılı olmasını temenni ede
rim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Millî Eğitim Bakanlığı ve erkânı kıymet
li arkadaşlarım; bendeniz bir iki nokta üzerin
de mâruzâtta bulunacağım. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun 1 nci mad
desinin neden tatbik edilmediği üzerinde dura
cağım: Millî Birlik Hükümeti tarafından çok 
yerinde olarak çıkarılan 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun birinci maddesi aynen 
şöyledir : 

Madde 1. — İlköğretim, kadın, erkek bütün 
Türklerin millî gayelere uygun olarak bedenî, 
zihnî ve ahlâki gelişmelerine hizmet eden temel 
eğitim ve öğretimdir.» denilmek suretiyle ilk
öğretimde okutulması istenilen anaprensiplerin 
millî gayelere uygun olacağı kabul edilmiş ve 
Türk evlâdının bedenen, zihnen ve bilhassa ah
laken yetiştirilmesi emir ve arzu edilmiştir. 

Millî eğitimden maksat, talim ve terbiyedir. 
Talim ve terbiye ise, Türk evlâdının millî hars 
ve kültürle mücehhez ve ahlâki olarak yetiş
tirilmesidir. Bizde talim var ve fakat terbiye 
talimi yoktur. Terbiye ilmî olmadan yapılan 
talim de bir işe yaramıyor ve yaramaz. Terbi
ye talimi, ahlâki talimdir. Ahlâki talim ise, mâ
nevi bir müeyyide ister. Bu müeyyide ise, ecdadın 
örf ve âdeti, görenekleri ve bu arada mensubu 

— 460 — 



O. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 3 

bulunduğu dindir. Ahlâklı olarak Türk evlâ
dını yetiştirmek istiyorsak - ki, istiyoruz; ka
nunumuza koymuşuzdur - Türk evlâdının örf ve 
âdetine ve dinine uygun olarak ahlaklı ve fazi
letli yetiştirilmesi gayesini hedef tutan talim 
terbiye programlarının hazırlanıp tatbik edil
mesi iktiza eder. Bugün her sahadaki âmme hiz
metleri aksamaktadır. Kim derse desin, itimat 
azalmış ve hattâ bâzı sahalarda hiç kalmamış
tır. 

Geçen yıllarda okullarda mevcut millî ve 
ahlâki eserler maalesef okul kütüphanelerinden 
kaldırılmıştır. Bunların daha fazlasiyle okul
lara iadesi lâzımdır. Bütçeye bu maksatla ko
nulan tahsisat gönlümüzü ferahlatmıştır. 

Türk evlâdının ahlâklı, faziletli ve fedakâr 
yetiştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 
rica ediyorum. Kültür müsteşarlığının kurul
ması ve bu müsteşarlığa kıymetli bir zatın ge
tirilmesiyle bu arzulanan hususların yapılaca
ğından ümitliyiz. Muassır medeniyet seviyesi
ne yetişmek veya hiç olmazsa arayı daha fazla 
açmamak için koşmamız lâzımdır. Dış memle
ketlere koşma heveslilerini değil, kendisini va
tanına ve milletine adamış ve yer farkı gözetme
den Şarkı ve Garbı hiçbir zaman ayırmadan 
hizmete âşık vatanına bağlı gençleri yetiştirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Birkaç kelime ile de talim terbiye dairesi 
üzerinde durmak suretiyle mevzuu takviye et
mek isterim. 2287 sayılı Maarif Vekâleti Mer
kez Teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesinin (c) fıkrası Talim ve Terbiye 
Dairesine yer vermiştir. 9 ncu maddesinde ise 
vazifeleri sayılırken, bütün Maarif müessesele
rinde millî terbiyeyi kuvvetlendirecek tedbir
leri düşünmek ve Vekâlet Makamına teklifler
de bulunmakla vazifeli olduğu kabul olunmuş
tur. 

Hâl böyle olduğu halde, millî terbiyeyi kuv
vetlendirmekle tavzif edilmiş olan bu dairenin 
bu uğurdaki hizmetlerini maalesef göremiyoruz.' 

Talim Terbiye Dairesinin vazifelerinden bi
ri de, dinî öğretim yapan Yüksek İslâm Ensti
tüsü ve imam - hatip okullarının dinî öğretim 
esaslarını hazırlamasıdır. Bugüne kadar da ha
zırlamaktadır. Ve fakat, Talim Terbiye Dai
resi azaları arasında din ilmiyle mücehhez ve 
mütahassıs bir kimse de yoktur. Islâmi din 
esaslarına göre müfredatı kimlerin ve nasıl ha-

l zırladığını öğrenmek istiyoruz. Talim Terbiye
nin bugünkü durumunun biran evvel ıslah ve 
takviye olunması ve bugünün ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak bir kanunu biran evvel Meclise getir
mesini temenni ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin Bakanlı
ğımıza ve memleketimize hayırlı olmasını te-, 
meni ederek hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Işıklar. 
H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler, Sayın Bakan ve Ba-
j kanlık Erkânı, Sayın Üniversite erkânı; Millî 

Eğitim Bakanlığının I I nci Akşam Erkek Sa-
I nat Okulu ders aletleri yapım ve onarım mer-
I kezi hakkında kısaca şahsi temennilerimi arz 

edeceğim. 
Eğitimin ferd ve cemiyet üzerindeki tesiri 

ve sonsuz faydaları hepinizce malûmdur, tn-
| sanı, cemiyetin ve zamanın istediği nitelikte 
! yetiştirebilmek için eğitimle paralel olarak, her 

seviyede çeşitli eğitim araçlarına ihtiyaç var-
• dır. Eğitimin her seviyesinde ve özellikle fen 

ve teknoloji alanında araç ve gereçsiz eğitim 
I yapılamıyacağı söz götürmez bir gerçektir. 
| Halen 30 000 kadar çeşitli okul, 15 askerî 

okul ve üniversitelerimiz mevcuttur. Bu okul-
I larm çoğunda ilkokulların % 75 inde, orta ve 
i teknik öğretim okullarının % 50 sinde eğitim 

aracı yoktur. 
Okulların programları icabı bulundurmala

rı gereken yüzlerce çeşit eğitim aracının yapım 
I ve onarımı mesuliyeti üzerine almış ne bir Dev

let kurumu, ne de özel bir teşebbüs mevcut de-
j ğildir. Eğitim araçlan konusu yakın zamana 
| kadar bir eğitim konusu ulmaktan ziyade, bir 

ikmâl problemi olarak görülmüş ve bu alanda-
I ki ihtiyaçlar (İthal) yolu ile giderilmeye çalı

şılmalıdır. 
Eğitim araçları meselesi, sadece bir eğitim 

meselesi değildir.. Bu, aynı zamanda, millî eko
nomi ve eğitimin maliyeti meselesidir. 

Bunu şöyle de açıklıyabiliriz. 
Orta dereceli okullarımızın her birine birta

kım fizik aracı vermeye kalksak ve bunları ithal 
yolu ile sağlasak dışarıya vasati (50) milyon 
Türk Lirası tutarında döviz vermek gerekecek
tir. Modern okullarda her sınıfa en az birtakım 

I ders aracı verildiğine göre, bizde her okulumu-
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zu 5 sınıflı kabul edersek 250 milyon Tl. tuta
rında döviz ödememiz lâzım gelir. İlkokullarımı
zın da eğitim aracı ihtiyacı, her gün gelişen eği
tim metot ve programları '«akımından gün geç
tikçe artmaktadır. İlkokulların yalnız tabiat bil
gisi dersleri iç'n gerekli araçlarını sağlamaya 
kalksak mevcut ilkokul sayısına göre 450 milyon 
liralık döviz ödemek gerekecektir. 

İthal yolu ile fizik aracı getirmek için her 
sene 2 milyon lira kadar hiı- para ayrılabildiği-
ne göre, bu tempo ile ihtiyacı karşılamak için 
25 sene beklemek lâzımgeleeciktir. Eğitim aracı 
ihtiyacı sadece fizik araçları olmadığına göre, 
ihtiyaç duyulan araçları dışardan getirmek için 
milyarlarca lira ödemek ic.tbedecektir. 

Atom ve füze çağında tebeşir, kara - tahta ve 
hafıza yoliyle eğitim yaparak milletlerarası ya
rışa katılmamıza imkân yoktur. 

Bu durumu takdir eden Millî Eğitim Bakan 
lığı bu probleme geniş bir çözüm yolu aramış 
diğer memleketlerin nasıl bir çözüm yolu bul
duklarını da inceliyerek her gün artan ihtiyacı 
karşılıyacaık bir (merkez) kurmaya karar ver 
mistir. 

Yunanistan, İsrail, İspanya, Belçika ve Yu
goslavya'da eğitim araçları Millî Eğitim Bakan
lıklarına bağlı merkezlerce sağlanmaktadır. 

UNESCO da teşkilâta üye olan memleketlere 
bu yolu tavsiye etmiş ve lüzumlu fizik araçla
rının seri yapım resimlerini hazırlatarak üye 
memleketlerin hizmetine sunmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda bir plân 
hazırlamış ve plânın döviz bakımından finans
manı için gerekli teknik yardımı sağlamak mak-
sadiyle, proje ve bu konu ile ilgili bulunan 
(OECD) (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşki
lâtı) vermiştir. Proje kabul edilmiş gerek OECD 
den sağlanan teknik yardım, gerekse Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesine konan ödeneklerle (Derr 
alet ve vasıtaları yapım ve onarım merkezi) ku 
rulmuştur. 

Merkez, sadece memleket çapında hizmet et 
mekle kalmıyacak, aynı zamanda OECD açısın 
dan bir Akdeniz bölgesi ders araçları yapım ele 
manı yetiştirme merkezi olarak da faaliyet gös
terecektir. 

Aynı merkez OECD yardımı ile Yunanistan' 
da da açılmıştır. OECD nin fen eğitim projele 
ri Başkanı Popadopulos isminde bir Rumdur. 

Bu şahıs gerek eleman yetiştirmek, gerekse Or
ta - Doğu memleketlerine ders aletleri ihracet-
mek konusunda Yunanistan lehine çalışmakta
dır. 

Türkiye'mizde açılan merkezin kapasitesi 
çok müsaittir. Çalışması için lüzumlu atelye ve 
makinalara sahiptir. Halihazır kapasite ile ça
lıştığı takdirde yalnız Türk okullarının değil, 
Orta - Doğu CENTO ve bâzı Amerika devletle
rinin siparişlerini karşılıyabilecek kudrettedir. 
CENTO devletlerinin eğitim araçlarının bizim 
merkezin ikmali hususunda CENTO müşaviriy
le bir görüşme yapılmıştır, Keza Afrika devlet
lerinden 10 devlet mümessili bizden eğitim alet
leri almak istemişlerdir. 

Bu devletlerin istekleri rasgele de olmamak
tadır; bir tetkik neticesi yapılmaktadır. Meselâ. 
Almanya'da 6 000 liraya mal olan bir ders mal
zemesi sandığı bizde tamamen faizsiz olarak 500 
liraya yapılabilmektedir. 

Merkezin açılmasiyle Bakanlık mühim mik
tarda döviz tasarruf etmişti;.. 1963 - 1964 yılında 
4 700 000 liralık döviz sarf edilmiş iken aletle
rin merkezde yapılmasiylc 1964 - 1965 senesin
de yalnız 400 000 liralık döviz harcanmıştır. 

Bu merkezin daha verimi i işlemesi, ihtiyacın
dan ayrı olarak dış memleketlere de ihracat ya
pılabilmesi için şu hususlarda merkezin destek
lenmesini Sayın Bakandan rica öderim. 

1. — Başta Sayın Bakan olmak üzere. Ba
kanlık ilgililerinin ve bilhassa bütün genel mü
dürlerin bu merkezle yakından alâkadar olma
ları, merkeze 'ihtiyaçlarını bildirmeleri ve mer
kezle koordone bir şekilde çalışmaları; 

2. — Merkeze ait kuruluş kanununun biran 
evvel çıkarılması; 

3. — Lâboratuvarlara lüzumlu öğretmenle
rin tâyini ile örnek alet ve malzeme temini; 

4. — Döner Sermayesinin artırılması. Bu, 
bilhassa çok önemlidir. Önemli olmasına rağmen 
Bakanlığa bir külfet de yüklemiyecektir. Mer
kezin her seneki kazancının sermayeye eklenme
siyle bu husus kolaylıkla sağlanabilecektir. For
maliteler icabı, siparişlerini imal edip, teslim et
meden merkez parasını alamamakta ve bu yüz
den çalışma aksamaktadır. Bunun için sermaye
sinin yükseltilmesi çok lüzumludur. 

5. — Merkezin seri imalâta geçmesine j^ardım 
edilmesi ve ihracat imkânlarının araştırılması; 
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6. — Merkez personelinin görgü, bilgi ve gü
venlerini artırmak için burslar temin edilmesi; 

7. — 37 çeşit fizik aleti .thal eden 34 firma
dan, yalnız 4 tanesi Türk firmasıdır. Aletlerin 
hepsi kendi merkezimizde yapılabilmektedir. Si
parişlerin muhakkak kendi merkezimize yapıl
masının sağlanmasının gerçekleştirilmesi gerek
lidir. Millî Eğitim Bakanlığının 1966 yılı bütçe
sinin memleket ve milletimiz için hayırlı ve ba-

2. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayı
sı : 716) 

1 — Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler : 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, 

Millî Eğitim Bakanlığının 1966 yılı Bütçe ka
nun tasarısı hakkında yapılan değerli tenkidleri, 
ileri sürülen mütalâaları ve çeşitli konularla il
gili olarak Bakanlığıma tevcih edilen soruları, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri tarafından millî 
eğitim konularına karşı gösterilen alâkanın 
bir nişanesi telâkki etmekteyim. Bu münase
betle şahsım ve Bakanlığım adına sayın senatör
lere şükranlarımı sunarım. Bütün bu irşad edi
ci tenkid ve mütalâaların, müstakbel faaliyetle
rimiz bakımından ayrı ayrı değerlendirileceğini 
memnunlukla belirtmek isterim. 

şanlı olmasını diler., hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı ve Üni-
versiteler bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar 
adına konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. 
Sayın Bakana söz vermeden evvel 15 dakikalık 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 01,08 

Değerli senatörler, 
Millî eğitim dâvası, Hükümet programında 

da belirtildiği üzere, Türkiye'de hürriyet rejimi
nin ve demokratik düzenin temelini besliyen 
bir kaynak olduğu kadar, memleket kalkınma
sının da en güçlü vasıtalarından biridir. 

Yarının mesut ve müreffeh Türkiye'sinin ya
ratılmasında istisnai bir rolü bulunan millî eği
tim hizmetlerinin, millî ve partiler üstü bir poli
tika çerçevesi içinde mütalâa edilmesi gerektiği
ne inanmaktayız. Esasen Atatürk devrimleri
nin özü olan, hür ve Batılı bir medeni toplum 
kurabilme hedefi, bütün düşünce ve davranışla
rımızın ilham kaynağı olduğuna göre, millî eği
tim politikasında partilerarası bir görüş birliği
ne varılması, tabiî ve mantıki bir sonuç olmak 
gerekir. 

Millî eğitim meselelerimiz tamamen ilim açı
sından ele alınarak incelenmesi ve onlara bu 
suretle çözüm çareleri aranması, millî eğitim 
çalışmalarında kanaatimizce takibedilmesi gere
ken yegâne salim yoldur. İşte bunu sağlıyabil-
diğimiz takdirde, ilmin ortaya koyacağı objek
tif sonuçlar üzerinde partilerarası bir millî eği-

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 01,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Kudret Bayhan (Niğde) 

• 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tim anlayışına varmak, çok daha kolay olacak
tır. 

Bu anlayışla millî eğitimin çeşitli alanlarına 
uzman yetiştirmek üzere, üniversitelerimiz bün
yesi içinde eğitim fakültelerinin kurulmasını, 
Türk millî eğitiminin geleceği bakımından bir 
teminat olarak değerlendirmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Millî eğitimde esas hedefimiz, memleketi

mizin Anayasa düzeni ve demokratik rejim için
de yükselmesini ve gelişmesini sağlamaktır. Bu 
hedefe ise, ancak Batı medeniyetinin ve Ata
türk ilkelerinin temel dayanağı olan müspet ilim 
yolundan ulaşılabilir. 

Milletimizin, dünyanın içinde bulunduğu 
ilim, teknik ve kültür hamlesinin ortağı haline 
getirilmesi, ancak bu seviyenin gerektirdiği 
zihniyet ve değerlere sahip yeni nesillerin yetiş
tirilmesi, dolayısiyle toplumun mânevi bünyesi
nin bu zihniyet ve değerlerle teçhiz edilmesiyle 
mümkün olabilir. Bu anlayışla memleketçe kal
kınmamız için, yurt ihtiyaçları göz önünde bu
lundurarak her alanda yeter sayı ve vasıfta in
san gücünü hazırlamak, özellikle ilim ve fikir, 
fen ve teknik, sanat ve kültür adamlarını yetiş
tirmek zorundayız. Bu maksatla millî eğitim 
kurumlarımızın dengeli bir düzen içinde bütün 
yurt sathına yayılmasını sağlamak durumunda
yız. 32 milyonluk Türk toplumunu kalkındıra
cak insan gücünü yetiştirmek ancak bu 32 mil
yonluk kütlenin bütün eğitim imkânlarından 
eşit şartlarla faydalanması halinde mümkün ola
bilir. 

Bu sebeple her şeyden önce temel eğitimi, 
yani ilköğretim dâvamızı gerçekleştirmek gere
kir. 

Okuma çağında olup, okul ve öğretmenden 
yoksun bütün çocuklarımızın okutulabilmesi 
amaciyle, okulsuz köylerimizin okula kavuştu
rulması ve 40 öğrenciye bir derslik hesabiyle 
şehir ve kasabalarımızın okul ihtiyacının karşı
lanabilmesi için gerekli inceleme ve hazırlıklar 
yapılmıştır. 

Buna göre, hiç okulu bulunmıyan köylere 
okul yapılması; yanan, yıkılan ve harap okullar
la geçici binaların yenilenmesi ve nüfus artışın
dan doğacak ihtiyaç da dikkate alınmak sure
tiyle, 1972 yılma kadar şehir ve kasabaları
mızda 18 490, köylerimizde 16 816 desliğin ya
pılmasına ihtiyaç bulunduğu tesbit edilerek 

programlaştırılmıştır. 
Mahrumiyet bölgelerinde ve dağınık iskân 

yerlerindeki okuldan mahrum çocuklarımızın 
okula kavuşturulması için, özellikle Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde yapılan ve yapılmakta 
olan yatılı bölge okullarına ilâveten 24 yatılı 
bölge okulunun daha yapılması kararlaştırılmış
tır. Ayrıca küçük iskân yerlerindeki çocukla
rımızın okutulabilmesi için de 500 aded gündüz
lü - pansiyonlu bölge okulunun yapımı progra
ma bağlanmıştır. 

1965 - 1966 öğretim yılında, mevcut ilkokul
larımıza yeniden 750 000 çocuk alınmak sure
tiyle, okutulan çocuk sayısı 4 030 000 e çıkarıl
mıştır. 

Yatılı bölge okullarının öğrenci sayısının 
8 000 den 11 000 e çıkarılması ve bu okullardan 
mezun olan çocuklarımızın bölgelerini iş ve üre
tim hayatına müessir hale gelebilmelerini temin 
maksadiyle, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve 
kursların açılması programl aştırılmış ve uygu
lamaya geçilmiştir. Bu okullarımızın öğrenim 
hususiyetleriyle ilgili olacak şekilde yeniden teç
hiz edilmesi ve bu okullardan mezun olan öğ
rencilerin daha ilk sınıflarda yeni bilgilerle teç
hiz edilerek köylerine veya memleketlerine gön
derilmesi meselesi üzerinde yeni bir çalışmaya 
girişilmiştir. 

1966 malî yılında ilköğretime ayrılan 
305 850 000 lira ile, 2 000 i şehir ve kasabalar
da, 3 000 i köylerde olmak üzere 5 000 dersliğin 
yapımı programa bağlanmış ve malî yıl başından 
itibaren uygulamaya geçilmek üzere bütün ha
zırlıklar da tamamlanmıştır. 

Değerli senatörler, 
Bilindiği üzere Türk eğitiminin önde gelen 

ve çözülmesi zaruri bulunan meselelerinden bi
risi, istenilen vasıf ve sayıda öğretmen yetiştir
mektir. Eğitimde kalitenin sağlanması, her şey
den önce gereken seviyede öğretmen yetiştir
mekle mümkün olabilir. Bu sebepledir ki Ba
kanlığımızca öğretmen yetiştirme konusuna bü
yük bir önem verilmektedir. 

Toplumumuzun, Büyük Atatürk'ün işaret et
tiği Batı medeniyeti seviyesine ulaşma çabasın
da birinci derecede sorumluluk taşıyan öğret
menlerimizin, bu medeniyetin gerektirdiği sevi
yede yetiştirilmesi, kaçınılmaz bir zarurettir. 

Eğitim ve öğretim kurumlarımızın, yetişen 
nesillere, Batı medeniyetinin temel kıymetleriy-
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le birlikte, bizi biz yapan millî kültür değerle
rimizi ve ülkülerimizi de kazandırması, onları 
bu değerleri geliştirmek ve muhafaza etmek gü
cüne sahip kılması, millî eğitim politikamızın 
en önemli hedeflerinden birisidir. Bu bakım
dan öğretmeni, genç nesillere kazandırmaları 
gereken bu temel kıymetlerle mücehhez olarak 
yetiştirmek ve bu maksatla, özellikle öğretmen 
okullarında, eğitim ve öğretimin millî bir ortam 
içinde yürütülmesine gereken önemi vermek zo
rundayız. Bu millî ortamdan kasdimiz, millî ve 
tarihî değerlerimizle Atatürk ilkelerinin hâkim 
olduğu çevrenin, genel havasıdır. 

Sayın senatörler, 
Millî eğitim hizmetlerinin temel unsuru olan 

değerli öğretmenlerimizde okul için faaliyet
lerinin yanında, toplum için de çeşitli fikir 
akımları bakımından, bir denge unsuru olmak 
gibi büyük görevler düşmektedir. Bakanlığı
mız büyük öğretmen kütlesinin bu sorumlulu
ğun şuur ve idraki içinde olduğundan emin bu
lunmaktadır. 

Eğitim hayatımızda kendilerine böylesine 
ağır sorumluluklar yüklenmiş bulunan öğret
menlerimizin daha üstün yetişme şartlarına ka
vuşturulmaları için, öğretmen yetiştiren ku
rumlarımızın seviyelerinin yükseltilmesi ile il
gili olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu meyan-
da ilköğretmen okullarımızın öğretim süreleri
nin şimdilik bir yıl artırılmasını kararlaştır
mış bulunuyoruz. İlköğretmen okullarındaki 
bu bir yıllık süre artımı, aynı zamanda, çeşitli 
kademelerde öğretmen yetiştiren kurumlarımız 
arasında geçişi kolaylaştırmak suretiyle, mes
lekte menşe birliğine gidilmesi yolunda önemli 
bir merhale olacaktır. Böylece, meslekî sosyal 
adaletsizlikleri insan hak ve hürriyetlerine ay
kırı durumlar da kökten halledilmiş olacaktır. 
Öte yandan ilk öğretime yeter sayıda öğret
men yetiştirmek üzere, ilköğretmen okullarının 
kapasiteleri de artırılmaktadır. İlköğretmen 
okullarının halen 32 201 olan yatılı öğrenci sa
yısı, 19G6 - 1967 öğretim yılında 5 000 artırıla
rak 37 201 e yükseltilecektir. Mütaakıp yıllar
da da öğretmen okullarının kapasitesi her yıl 
önemli ölçüde artırılmak suretiyle 1927 - 1973 
yılında toplam öğrenci sayısı 69 000 e çıkarıla
caktır. 

Orta dereceli okulların öğretmen ihtiyacını 
karşılamak üzere 1966 - 1967 öğretim yılında 

eğitim enstitülerine 2 119 öğrenci alınacak, yük
sek öğretmen okullarının 1 550 olan kadrosu 
ise 2 400 e çıkarılacaktır. Bundan başka eğitim 
enstitüleri ile yüksek öğretmen okullarına İkin
ci Beş Yıllık Plân devresinde yapılacak yatı
rımlarla ilgili plân ve proje hazırlık çalışmala
rına devam edilmektedir. 

Orta dereceli Meslekî ve Teknik Öğretim 
okullarına öğretmen yetiştiren Erkek ve Kız 
Teknik Yüksek Öğretmen okullarının program
ları üzerinde ihtiyaçlara uygun çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Oku
lunun öğretim süresi 4 yıla çıkarılmış, müfre
dat ve yönetmeliği değiştirilmiştir. 

Plâna ve programa paralel olarak Erkek 
Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna bu yıl 285 
öğrenci alınarak öğrenci mevcudu 1 175 e, Kız 
Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna 203 öğrenci 
alınmak suretiyle öğrenci sayısı 707 ye, Ticaret 
ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna ise 137 
yeni kayıt yapılarak, öğrenci mevcudu 168 e 
çıkarılmıştır. 

Sayın senatörler, 
İnsanı insan yapan değerleri geliştirmek, in

sanca yaşayabilmesi için onu, gerekli imkân ve 
şartları hazırlıyacak güce sahip kılmak, eğiti
mimizin temel gayesidir. Bu sebepledir ki, Türk 
çocuklarının temel eğitimden sonra kabiliyet 
ve istidatları oranında en üst kademelere ka
dar öğrenim yapma imkânına sahibolmaları ge
rekir. Bunun sağlanması ise, bütün öğretim ka
demelerinin, birbirleriyle dengeli ve ahenkli bir 
şekilde gelişmesine bağlıdır. 

İşte bu anlayışla üst kademelerdeki öğre
tim kurumlarından bütün vatandaşların kabi
liyetleri ölçüsünde eşit şekilde faydanmalarını 
sağlamak kararındayız. 

Bu arada şu hususu belirtmek isterim. Eği
tim sistemi ve bu sistem içerisindeki eğitim ka
demeleri hakkında A. P. grup sözcüsünün orta
ya koyduğu esaslarda tamamen mutabıkız. An
cak, eğitim sistemi bu esaslara göre realize edi
lirken, teferruatta bâzı farklar meydana gele
bilir. 

Ortaokullarımızı, ilkokulların devamı ve lise 
ve dengi okulların müşterek temeli telâkki et
mekteyiz. Ortaokul, öğrencilerimizi ilgi, isti
dat ve kabiliyetlerine üst kademelere hazırlıyan 
bir oryantasyon kademesi olmalıdır. Bu konu 
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ile ilgili olarak müfredat programı ve yönetme
lik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Diğer taraftan ilkokul ve ortaokul mezun
larından ortaokula devam isteğinde bulunan 
öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. 1965 yılın
da 448 000 olan öğrenci sayısı, 1966 yılında 
513 000 e yükselmiştir. Artan öğrenci sayısına 
paralel olarak ortaokul sayısının artırılması 
programlaştırılmakta ve yıllık yatırımlar buna 
'göre yapılmaktadır. Halen ortaokulu bulunmı-
yan 47 ilçe merkezinin 25 inde 1967 yılı progra
mı ile,.geriye kalan 22 ilçe merkezinde ise 1968 
yılı programı ile birer ortaokul binası yaptırı
lacak, böylece 1968 yılı sonunda ortaokulsuz 
ilçe merkezi kalmıyacaktır. 

Bundan başka, 1967 yılı programı ile 5, İkin
ci Plân devresinde ise 75 bucak merkezinde or
taokul binası yapılması programa bağlanmıştır. 
Ortaokulu bulunmıyan merkezleri ortaokula ka
vuşturmak, ortadkulu bulunan yerlerde ise, öğ
renci artışını karşılayacak kapasiteyi yaratmak 
için her yıl, 60 - 70 ortaokul yeniden öğretime 
açılacaktır. 

Ayrıca ilçe merkezlerinde ortaokulların ya
nında pansiyonlar açmak konusunda da gerekli 
araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu. pan
siyon konusunu çok önemli addetmekteyiz. Köy
lerde ilkokulu bitirmiş olan öğrencilerin ve bu 
öğrencilerin miktarı çoğaldıkça bunların kasa
balara gelmesi suretiyle tahsillerine devam et
meleri, ancak bu yolla mümkün olabilecektir. 
Şüphesiz bunun devamı, şehirlerde lisesi olan 
yerlerde yine pansiyonlar yapmak suretiyle, 
kazalardan gelen ortaokul talebelerinin daha 
yüksek tahsillere devamı sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, okulu bulunmıyan yerlerde
ki kabiliyetli çocuklarımız için öğrenim imkân
larının artırılmasına da çalışılacaktır. Orta öğ
retimde 1965 yılında 3 000 olan parasız yatılılık 
kontenjanı, 1966 yılında 3 500 e çıkarılmıştır. 
Parasız yatılılık kontenjanının birinci plân dev
resi sonunda 5 000 e çıkarılması bir programa 
bağlanmış olup, her yıl ortaokul birinci sınıfa 
yeniden alman parasız yatılı öğrencilerin en az 
% 80 i köy çocukları arasından seçilmektedir. 

Lise seviyesindeki Meslekî ve Teknik okullar
da yardıma muhtaç öğrencilere tahsis olunan 
burs adedi de % 100 artırılarak 1966 malî yı
lında 1 432 ye çıkarılmıştır. Bu okullarda halen 

1 500 öğrenci yatılı olarak okutulmaktadır. Bu 
sayının ilk plânda 3 500 e çıkarılması için ge
rekli tedbirler alınmaktadır. 

Kız Teknik Öğretim okullarımızda da 1964 -
1965 öğretim yılında sağlanan 150 yatılı öğrenci 
kadrosu, 1965 - 1966 yılında 242 ye çıkarılmış
tır. 

Bundan başka, kız sanat ortaokulları ve ens
titülerinde yardıma muhtaç başarılı öğrenciler 
için 300 burs daha temin edilecektir. 

Diğer taraftan, okuma imkânından mahrum 
kabiliyetli çocuklarımıza bu imkânı geniş Ölçüde 
sağlamakta olan ilk öğretmen okullarının halen 
32 200 olan parasız yatılı öğrenci kadrosu da 
biraz önce işaret ettiğim gibi önümüzdeki ders 
yılında 5 000 artırılacaktır. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri, 
Hassasiyetle üzerinde durulması gereken di

ğer bir önemli konu da, her kademedeki öğ
retim kurumlarının, kuruluş gayelerini gerçekleş
tirecek bir seviyeye yükseltilcbilmcleri için ge
reken tedbirlerin alınmasıdır. Mevcut öğretim 
kurumlarımızı bu anlayış çerçevesi içinde maddi 
ve mânevi imkânlar bakımından teçhiz ederken, 
yeni müesseeslerin kuruluşlarında da bu prensi
be bağlı kalmak kararındayız. 

Diğer taraftan, eğitim ve öğretimden isteni
len sonucun alınabilmesi için, gerekli ortamın 
hazırlanması bakımından, hizmet sahamızın vaz
geçilmez bir parçası olan kültür faaliyetlerine 
gereken önemi verecek, ayrıca gençlerimizin ruh 
yapılarının yanında beden yapılarının da geliş
mesini sağlamak üzere, beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerinin, geniş öğrenci kütleleri arasında 
müessir bir şekilde yayılmasını sağlayıcı ted
birleri alacağız. 

Sayın senatörler, 
Din eğitimi konusundaki genel görüşümüzü 

de arz etmek isterim. Din eğitimi ve öğretimi 
Bakanlığımızca 2 bölümde yürütülmektedir. 

1. Müslüman vatandaşlarımıza gereken din 
kültürünü vermek üzere ilk ve ortaokullarımızda 
yapılmakta olan din öğretimi. 

2. Çeşitli dinî hizmetlere din elemanı yetiş
tirebilmek üzere yapılan öğretim. 

Bilindiği üzere din adamı yetiştirmek gaye
siyle faaliyette bulunan öğretim kurumlarımız, 
İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüleri ve 
İmam - Hatip okullarıdır. Anayasamızın laiklik 
ilkesine uygun olarak din eğitim ve öğretimi ya-
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pan, Yüksek İslâm enstitüleri ile İmam - Hatip 
okulları laik öğretim sistemimiz içersinde, sade
ce meslek okulu hüviyetiyle yer almaktadırlar ve 
görevleri, açılış gayelerine pare!el olarak modern 
hayatın icaplarına uygun, kültür seviyesi yük
sek, vatandaş kütlelerini tatmin edecek iyi eği
tim görmüş din adamlarını yetiştirmektir. Bu 
okullarımızın kuruluşlarına esas olan gayeye uy
gun olarak faaliyette bulunmaları, üzerinde has
sasiyetle durduğumuz bir konudur. İmam - Ha
tip okulları sayılarının ve kapasitelerinin, Ba
kanlığımızca bu sahadaki ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulacak, istihdam imkânlarına göre dü
zenleneceğini de özellikle ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, bilindiği üzere, üniversite
lerimizin meslek adamı ve araştırına yapacak ilim 
ve ihtisas adamı yetiştirmek ve ilmî araştırmalar 
yaparak bunların sonuçlarını memleket sathına 
yaymak gibi üç temel fonksiyonu mevcuttur. 

Memleket kalkınması bakımından bu temel 
fonksiyonların değeri göz önünde bulunduruldu
ğu takdirde üniversitelerimizin hayati önemi, 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu itibarladır 
ki, üniversitelerimiz üzerinde ne kadar hassasi
yet gösterilse yeridir. 

Üniversitelerimizin gelişmelerini sağlamak 
için onlara fonksiyonları ve değerleri ölçüsünde 
gereken önemi vermek zorundayız. Muhtelif ve
silelerle belirttiğim gibi Türkiye'mizin gelişmiş 
memleketlerle olan mesafeyi kapatabilmek için 
bu yönde, teknik sahada alınacak tetbirler ko
nusunda yeni bir hıza muhtacız. Türkiye çok kı
sa bir zaman içinde hacimli ve tesirli bir ilim po
litikası tanzimine, çok sayıda gerçek ilim adamı 
yetiştirmeye, araştırma merkezleri ve lâboratu-
varlar kurmaya mecburdur. 

Bakanlığımız, yeni üniversiteler açılması, bun
ların yerlerinin ve mahiyetlerinin tesbit edilmesi 
ile ilgili olarak üniversitelerimiz yetkilileriyle 
müşterek bir çalışma yapmıya karar vermiş ve 
durumu üniversitelerimize bildirmiştir. Bu karar 
gereğince teşkil olunacak komisyon, önümüzde
ki Mart ayı başından itibaren çalışmalarına baş-
lıyacaktır. 

Bu suretle yeni üniversiteler açılması hususu 
ilmî bir inceleme konusu yapılmaktadır. Bu ça
lışmalar sonucunda ilmî ölçüler içinde objektif 
bir program hazırlanacak ve böylece yeni üniver
siteler açılması hususunun bir münakaşa konusu 
olmaktan çıkarılması sağlanacaktır. 

Öte yandan Bakanlığımızca yeni üniversite
ler kurulması hakkındaki bu faaliyetlerin yanın
da mevcut üniversitelerimizin öğrenci kapasite
lerinin artırılması için de çalışmalar yapılmış
tır. Bu konuda üniversitelerimizle yapılan işbir
liği olumlu sonuçlar vermiş, üniversitelerimizin 
gösterdiği anlayış sayesinde, önceden tesbit edil
miş bulunan kontenjana ilâveten 3 000 öğren
ci artışı sağlanmıştır. 

Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde gece öğretimi yapılma
sının gerçekleştirilmiş olması, üniversitelerimizin 
gece öğretimine başlamaları konusunda atılmış 
ilk adım olarak memnuniyetle karşılanacak bir 
hâdisedir. Bu münasebetle üniversite öğretimin
de bu çığırın öncülüğünü yapmış bulunan Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi ilgililerine Millî Eği
tim Bakanı olarak, Yüce Senato huzurunda 
teşekkür etmeyi, zevkli bir vazife sayarım. 

Ayrıca, Bakanlığımız, yüksek okulların da 
belli bir düzen içinde geliştirilmesini sağlamak 
kararındadır. Bu maksatla Bakanlığımızca bir 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu tasarı ile 
yüksek okullarımızın tabi olacakları esaslar tâyin 
ve tesbit edilecektir. 

Sayın senatörler, 
İlköğretimden yüksek öğretime kadar bütün 

kademelerde öğrenimin, masrafları Devletçe kar
şılanmak suretiyle, parasız yapıldığı memleke
timizde özel olcularımız; malî iktidarı müsait 
bâzı ailelerin hiç olmazsa kendi çocuklarının öğ
renim masraflarını karşılamalarına fırsat hazır
lamakla, Bakanlığımıza yardımcı olmaktadırlar. 

Halen 72 661 öğrenciye öğrenim yapma fır
satı hazırlamış bulunan özel okullarımız, Millî 
Kğitim Bakanlığı bütçesinde, takribi bir hesapla 
yılda «100» milyon liraya yakın bir tasarruf sağ
lanmasına imkân vermektedir. 

Bu itibarladır ki, Bakanlığımız, özel öğretim 
kurumlarının seviyeli bir şekilde gelişmelerini 
memnunlukla karşılamaktadır. Ye bunun için de 
kontrollarına daha sık bir şekilde devam etmek
tedir. 

Değerli senatörler, 
Yurt kalkınmasında büyük bir önemi haiz bu

lunan Meslekî ve Teknik öğretim kurumlarımız 
üzerinde Bakanlığımız büyük bir hassasiyetle 
durmaktadır. 
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Yurdumuzda girişilen ekonomik kalkınma sa
vaşında başarıya ulaşmanın en müessir çaresini, 
insan gücünün yaratıcı, müteşebbis ve yapıcı vas
fında görmekteyiz. 

Devlet Plânlama Teşkilânmm yapmış olduğu 
etütlere göre, plânda ifadesini bulan sınai, sosyal 
ve ekonomik sahalardaki gelişmelerin sağlanabil
mesi için 1970 yılında 171 000, 1975 yılında ise 
238 000 teknik personelin yetiştirilmesi gerek
mektedir. Bu itibarla, Meslekî ve Teknik Öğretim 
okullarının iş hayatımızın muhtaç bulunduğu ka
lifiye teknik personel ihtiyacını karşılayacak şe
kilde organize edilmesi, hayatî bir ihtiyaç olarak 
belirmektedir. Meslekî ve teknik öğretimi, faali
yetleriyle insan gücü potansiyelimizi zindeleştiren 
modern, aynı zamanda vazgeçilmez bir vasıta 
olarak görmekteyiz. Bundan dolayıdır ki, Bakan
lığımızca Meslekî ve Teknik okullarımızın bir 
yandan sayıları artırılırken bir yandan da mev
cut öğretim kurumları teçhiz edilmek suretiyle 
bunların daha verimli hale getirilmeleri için ça
reler aranmaktadır. 

Bu okullarımızda da öğretim metotlarının 
yenilenmesi lâzımdır. Birçok sanat enstitülerimiz 
kuruluşlarındaki şekli muhafaza etmektedirler. 
Bugünkü iş hayatının istediği vasıfları, çocukla
rımıza kazandırmak gerekir. Bu maksatla, bu 
kurumlarla sanayi ve iş hayatımız arasında sıkı 
bir münasebetin kurulmasına önem verecek, 
1966 - 1967 öğretim yılından itibaren mevcut sa
nat enstitülerine yeni şubeler ilâve edeceğiz. 

Ayrıca memleketimizin fazlasiyle muhtacoldu-
ğu elektrikçilik, petro - kimya, tekstil ve mat
baacılık gibi iş kollarına personel yetiştirilmesi 
konusunu önemle ele alacağımız ve almakta bu
lunduğumuz meseleleridir. 

Bu arada her herecedeki meslekî ve teknik 
öğretim okullarından çıkanların iş hayatındaki 
fonksiyon kalifikasyon, unvan ve ücretleriyle 
ilgili kanuni tedbirler alınacak ve mevcut mev
zuattaki boşluklar doldurulacaktır. 

Öte yandan Meslekî ve Teknik okulların ca
zibesini artırmamız, lâzımdır. Liselere, teknik 
öğretimin zararına bir tehacüm vardır. Çocuk
larımızın, en az yarısının meslek ve teknik dal
larına geçmeleri, toplumumuzun ileriki bünyesi 
için lüzumludur. Bu nisbet şimdiki halde çok 
düşüktür. Genel öğretim kurumlarımızdan teknik 
öğretim kurumlarına öğrenci kaydırma metodu

muz, halkımızın reaksiyonlarını davet etmekte, 
teknik öğretim bundan zarar görmektedir. Bu
nun düzeltilmesi şarttır. Bu okullarımıza ilgi 
çekebilmek için üzerinde durulması gereken di
ğer bir husus da orta dereceli meslekî ve teknik 
öğretim kurumlariyle, üst kademedeki öğretim 
kurumları arasında daha müsait geçiş imkânları 
hazırlamaktadır. 

Öte yandan meslekî ve teknik yüksek öğretim 
faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki çalış
malarımız devam etmektedir. 

1965 - 1966 öğretim yılında Ankara ve İstan
bul'da birer Tekniker Yüksek okulu açılmış, İs
tanbul Akşam Tekniker Yüksek Okuluna 300, 
Ankara Akşam ve gündüz Tekniker Yüksek okul
larına da 552 tekniker okulu mezunu alınmıştır. 

Ayrıca Ankara'da bir Motor Tekniker Yük
sek Okulu açılması için gerekli hazırlıklar bit
miştir. 

Bundan başka 1966 - 1967 öğretim yılında 
Elâzığ ve İzmir'de birer Teknik Okulun faali
yete geçirilmesi için gerekli çalışmalara hızla de
vam edilmektedir. İzmir Teknik Okulu Tekstil 
Mühendisliği bölümünün teçhizi, uzman persone
linin teinini için Federal Almanya Hükümeti ile 
teknik yardım çerçevesi içersinde anlaşmaya va
rılmış ve anlaşma projesi gerçekleştirilme duru
muna getirilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Kültür faaliyetlerini okul ve öğretim faaliyet

leri ile beraber ve bunlara tamamen paralel ola
rak yürütmedikee eğitim hizmetleri bakımından 
esas gayeye erişmenin mümkün olamıyacağına 
daha önce işaret etmiştim. Her ne kadar, mem
leketin mahdut köşelerinde ve birkaç küçük 
şehrimizde yer yer kültür faaliyetleri görül
mekte ise de, Türkiye'nin bütünü ve büyük halk 
toplulukları bundan mahrum bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, herşeyden önce okul için 
de ve okul dışında büyük kütleleri, kitabın ve 
kütüphanenin, bir başka deyimle, okuma ve 
yazmanın nimetlerinden lâyi'kıyle faydalandır
mak gerekir. Bu suretle yayın hayatımızın da 
canlandırılması mümkün olacaiktır. 

Ayrıca kitabın ve kütüphanenin yanında 
müzeyi, güzel sanatları, tiyatroların sayısını ar
tırıp halkın ayağına götürmek, yaymak ve sev
dirmek durumunda ve mecburiyetindeyiz. Bun
lar, Millî Eğitim hizmetlerinin en önemlileri 
arasında yer alacaktır. 

— 468 — 
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Bütün bu kültür kurumlarının Türk Mille
tinin fikrî ve sosyal kalkınmasında son derece 
önemli rolleri olduğu kanaatindeyiz. Yeni ne
sillerin millî terbiyesinde bütün bu hizmet dal
larının aktif ve yaygın hale getirilmesi zamanı 
gelmiştir. 

Bütün bu sebeplerle, bu sene huzurunuza 
geniş bir kültür faaliyetleri programı ve tasav
vurları ile çıkmış bulunuyoruz. Bakanlığımız
da, beş ay önce, son Millî Eğitim Şûrası'nm 
da kararlarına uyularak ihdas edilmiş olan 
kültür müsteşarlığı'nm, yaygm eğitim ve kül
tür faaliyetleri konularında nâzım rol oynıya-
cağı ve bu hizmetlere yepyeni bir istikamet ve 
hız vereceği düşünce ve kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler, 
Eğitim hizmetlerinin istenilen seviye ve sü

ratte yürütülmesini sağlamak üzere, günümüz 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Bakan
lığımız merkez ve taşra teşkilâtının tamamen 
ilmî metotlara göre reorganizasyona tabi tu-
tulmasiyle ilgili çalışmalar öncelikle ele alınmış
tır. Kısa zamanda sonuçlandırılacak olan bu 
çalışmalar, Bakanlığımızca hazırlanması zaruri 
görülen Merkez ve taşra teşkilâtı kanun tasarı
sının esasını teşkil edecektir. Böylece iş akımı 
hızını artırmak üzere, idarenin her kademesi
nin bulunduğa seviyeye göre gereken ölçüde 
yetki ve sorumlulukla teçhiz edilmesi, muamelâ
tın rasyonel, kesin prensiplere, bağlı ve zaman 
kaybına meydan vermeden yürütülmesin de sağ
lanacaktır. 

Bu uzun vadeli çalışmalar yanında Bakanlık
ta mevcut üç müsteşarlık arasında zaruri bir 
koordinasyonun sağlanması ve eğitim hizmet
lerinin bütünlüğünü muhafazası için bâzı âcil 
tedbirlerin de alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
Bu. konuda her şeyden önce müsteşarlıklar ara
sımla yapıcı bir işbirliğine şiddetle ihtiyaç du
yulmuş ; işbirliğinin sağlanabilmesi için, ilk 
tedbir olarak «Müsteşarlar Konseyi» kurulmuş
tur. 

«Müsteşarlar Konseyi» Bakanlığın her üç 
müsteşarlığını ilgilendiren konular Bakanlığın 
en üst ve yakın istişare organı olarak düşünül
müştür. Müsteşarlıklar arasında tesirli bir ko
ordinasyonun sağlanabilmesi için de müsteşar
lıklardan birinin aynı zamanda Bakanlığın tem
sili ve Bakanlık hizmetlerinin koordinasyonuna 

taallûk eden işleri de yürütmek üzere «Başmüs-
teşar» olarak görevlendirilmesi zarureti hâsıl 
olmuş ve Teşkilât Kanununa göre esasen bu gö
revlerin de yürütücüsü olması gereken Bakanlık 
Müsteşarına bu görev verilmiştir. 

Bilindiği gibi yakın bir zamana kadar Bakan
lığımız kanunen iki müsteşarlığa ayrılmış bu
lunuyordu : Bunlardan biri, Bakanlık Müs
teşarlığı, öbürü meslekî ve teknik öğretim müs
teşarlığı idi. Bu iki müsteşarlığın vazife ve 
yetki hudutları, 2287/4113 sayılı kanunlarla, şu 
şekilde belirtilmiştir. 

«Maarif Vekilliğinin iki müsteşarı vardır. 
Bunlardan biri, meslekî teknik öğretim işleri
nin haricinde bulunan bütün vekillik işlerinin, 
diğeri de meslekî ve teknik işlerinin mesul ve 
murakıbı olup bu işleri vekilden aldıkları ta
limat dairesinde ve vekil namına yaparlar.» 

Maddenin tahlilinden anlaşılacağı üzere, mes
lekî ve teknik öğretim müsteşarının vazifeleri, 
bir ihtisas sahası içinde sınırlandırılmıştır. 
Diğer müsteşara, yani Bakanlık Müsteşarına 
ise, muhtelif öğretim daireleri ile birlikte Ba
kanlığın kısmen müstcşarlararası olan ve bütün
lüğünü ilgilendiren ortak kurumları ve daire
leri bırakılmıştır. 

Bilâhara kültür müsteşarlığının ihdası ile 
söz konusu dairelerden kültür işleri ile ilgili 
olanlar bu sonucu müsteşarlığa verilmiş, geri 
kalanlar, yine Bakanlık müsteşarının sorumlulu
ğunda kalmıştır. 

Binaenaleyh Bakanlık Müsteşarının iki fonk
siyonu vardır : 

(a) Genel öğretim ve eğitim dairelerinin, 
yani ilk, orta, yüksek, özel öğretmen okulları, 
din eğitimi genel müdürlüklerinin işlerine bak
mak; 

(b) Bunlar dışında Bakanlığın üç müsteşar
lık arasındaki ortak konuları ile ilgili kurum
larının işlerine bakmak ki, bunlar da, aşağıda 
sayılanlardır : 

1. Millî Eğitim Şûrası. 
2. Talim ve Terbiye Dairesi 
3. Teftiş Kurulu 
4. Müdürler Komisyonu (2287/4113 sayılı 

Kanunun 29 ncu maddesi) 
5. Disiplin Kurulu (1702 sayılı Kanunun 

40 ncı maddesi) 
6. Özlük İsleri Genel Müdürlüğü 
7. Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü 
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8. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
9. Hukuk Müşavirliği 

10. Seferberlik ve Askerlik Öğretim Müdür
lüğü 

11. Levazım Müdürlüğü 
12. Evrak Müdürlüğü 
13. Savunma Sekreterliği 
14. Beden Eğitim ve İzcilik Müdürlüğü 
Arz ettiğim gibi bu kuruluşlar, Bakanlığımı

zın bütünlüğü ile yani, her üç müsteşarlıkla il
gili işlerine bakmaktadırlar. Binaenaleyh, ka
nunen bunların sorumlusu olan Bakanlık Müs
teşarlığı, müsteşarhklararası işlerde zaruri ola
rak, koordinasyon fanksiyonu da tazammun 
etmektedir. 

Meseleyi biraz daha açıklamış olmak için iki 
misâl, arz edeyim : 

Bakanlık Müsteşarı, kanunen, Müdürler Ko
misyonunun başkanıdır. Müdürler Komisyonu 
ise muhtelif müsteşarlıkların daire âmirlerinden 
teşekkül eden ve idari mahiyette kararlar alan 
bir kuruldur. Keza Bakanlık Müsteşarı, yine 
kanunen, Disiplin Kurulunun başkanıdır. Bu 
kurul da öbürü gibi muhtelif müsteşarlıklardan 
ka t l an üyelerle kurulmuş müstakil bir teşek
küldür ve Bakanlığın disiplin konulariyle meş
guldür. 

Bu halde, Bakanlık Müsteşarının üzerinde. 
söz konusu koordinatörlük görevi, kanunun ru
hu icabı, zaruri olarak mevcuttur. 

Bizim hazırladığımız son genelge de, bu 
fonksiyonu belirli bir şekle koymaktan başka 
bir maksadı istihdaf etmemektedir. 

Diğer müsteşarların yetkileri tamamiyle ken
di uhdelerindedir. Bunlara kendi alanlarına 
taallûk eden islerde her hangi bir müdahale vâ
ki olmadığı gibi ve olamıyaeağı nibi. Bakan İn 
temaslarını kısacak bir engel de ihdas edilmiş 
değildir. 

Sorumluluğunu üzerine aldığım Bakanlığın 
çalışmalarındaki birliği ve ahengi sağlamak, tak
dir buyuracağınız gibi en başta gelen vazifele
rim arasındadır. 

Başmüstesarlık terimi, genelgede belirtildiği 
gibi, sadece bir durumu tesbit etmek için kulla
nılmış bir tâbirden başka bir şey değildir. 

Sayın senatörler, şimdiye kadarki maruza
tımla toplu olarak millî eğitimimizin çalışma
ları hakkında bilgiler arz etmiş bulunuyorum. 
Bundan sonra arz edeceğim bilgiler burada ko

nuşan çok muhterem senatörlerin sordukları 
suallere cevaplar şeklinde olacaktır. («Yazılı 
olsun» sesleri.) 

BAŞKAN — Bunları yazılı olarak da vere
bilirsiniz, sayın üyeler sizce tesbit edilmişse.... 

MEHMT ALİ DEMİR (Tunceli) — Ben bu
rada istiyorum, şahsan, beyefendi. («Karara 
bağlıdır» sesleri) Son söz üyenindir. Ben son 
sözü istiyorum efendim, eğer sırada konuşacak 
yoksa... 

BAŞKAN — Sayın Demir, üyelerin konuş
maları onar dakika ile takyidedilmiştir. Bir 
üyeye iki defa söz vermek demek, yirmi dakika 
konuşturmak demektir, buna mesağ yok... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Tatbi
katta vardır, son söz de üyenindir. 

BAŞKAN — Son söz üyenindir, ama evvelce 
konuşmuş üyenin değildir. Size veremem. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ben
deniz son sözü istiyorum. Siz vermezseniz te
şekkür ederim. Sırada yoksa son sözü istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyelerin beyan
larında zikrettikleri soru şeklindeki dileklerine 
Sayın Bakanın yazılı cevap vermesi Başkanlıkça 
teklif edilmektedir. Bu, Yüksek Heyetçe de 
tensibedilirse bunları yazılı olarak cevaplandı
racaklardır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Ayrıca oturduğunuz yerden 
soru sorabilirsiniz. Sayın üyelerin beyanlarında 
geçen hususlara Sayın Bakan «yazılı olarak 
cevap vereceğim» diyor ve konuşan üyeler de 
bunu tekabbül ediyorlar. 

Sayın Demir siz tekabbül etmediğinize göre, 
buyurunuz sorunuz, efendim. Soru sormak hak
kınız. 

Sayın Bakan sizin umumi mâruzâtınız bit
ti mi efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bitti efendim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Başkan birinci sorum: Korunmaya muhtaç 
çocuklar Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı çalışmaları kapsamına girmektedir. 

Bunun bir Bakanlık tarafından yapılması 
hususunda ne düşünülmektedir? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Müşterek bir çalışmamız vardır. 
Başbakanlığa bağlı bir umum müdürlük halin-
da kurulması ve çalışması düşünülmektedir. 
Henüz çalışmalar neticelenmemiştir. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — ikinci 
sorum; temas buyurdunuz, bir müsteşarlık kon
seyinin kurulduğunu beyan buyurdunuz. Bu 
hangi tarihte kurulmuştur. Bu kurulduktan 
sonra başmüsteşarlık hangi tarihte kurulmuş
tur, bunu öğrenmek istiyorum. Temas buyur
dunuz, müsteşarlık konseyinin kurulmasına 
hangi zaruretler sizi zorlamıştır? Bu konsey 
kurulduğuna göre, bu başmüsteşarlığa ihtiyaç 
var mıdır, yok mudur? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Müsteşarlık konseyinin vazifesi 
Bakanlığın tümünü ilgilendiren meselelerin. 
müsteşarlıklararasmda yüksek seviyede bazen 
Bakanın riyasetinde ve bazen de kendi içindeki 
bir müsteşar riyasetinde toplanarak meseleleri 
istişare etmek ve istişareden sonra da ilgili 
müsteşarlıklarla yani, bir koordone istişare 
yapmak ve ondan sonra da meseleleri ilgili da
irelere intikal ettirmek ve bir bir prensip ka
rarı almak, istişare mahiyetinde bâzı fikirler 
telkin etmek maksadiyle konuşmak ve bâzı 
neticelere ulaşmak maksadiyle kurulmuştur. 
Bu üç müsteşarlığın diğer bakanlıklarda oldu
ğu gibi, tek müsteşarlık olmadığı ve iki müs
teşarlık olmayıp, üç müsteşarlık olunca işlerin 
güçleşmesinden ileri gelen bir durum olarak 
mütalâa edilmiş, böyle bir neticeye varılmıştır. 
Ancak, bir de bunun tetkik şeklinde ne gibi 
bir usul takibedilecektir, meselesi düşünülünce; 
bunun arkasından müsteşarların birisinin hem 
bu işleri duyurucu bir şekilde vazife görmesi 
ve hem de esasen kanunun bir müsteşara ver
diği salâhiyetleri yerine getirmesi maksadiyle 
bir (baş) kelimesi konmak suretiyle bu işin 
tanzimi düşünülmüştür. Bakanlığa geldikten 
sonra «Müsteşarlar Konseyi» kurulması bana, 
müsteşarlar tarafından teklif edilmiştir. Mâ
kul gördüm, tetkik ettim, yaptım. Akabinde 
bu boşluğu hissettiğim içindir ki, «Başmüste-
şar» kelimesini kullanmak durumunda kaldım, 
hissettim. Esasen bu (baş) kelimesini kullan-
masan dahi, bugünkü Genel öğretim Müsteşarı 
bu vazifeyi yine aynen yapacaktır. Ve ben 

bu vazifeyi de yaptırmak mecburiyetindeyim, 
kanun bana bunu emretmektedir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Hangi 
müsteşar, başmüsteşar alınmıştır. Bunu da bir 
cümle ile öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim cevabın içinde var da 
o bakımdan Sayın Demir arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından böyle suallerle kürsü işgal edil
mez.) 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Ben va
zifemi yapıyorum. (A. P. sıralarından, böyle va
zife yapılmaz, sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Demir, muhatabınız Bakan değil Başkanlık
tır. Ben arz edeyim, maarifçi olmamakla bera
ber. Sayın Bakan diyorlar ki, «Genel Öğretim 
Müsteşarının, esasen mevcut hükümlere göre, bü
tün müsteşarlıkları ilgilendiren, umum müdür
lükleri ilgilendiren üst görevleri vardır. Aklım
da kaldığına göre, Disiplin Kurulu diye bir mi
sal verdiler, ona Riyaset eder, dediler. Teknik 
öğretimden bir öğretim üyesi olmasa dahi o me
selenin tezekküründe genel öğretim, bu sebep
le üç müsteşardan birisini «baş» kelimesi ile tav
zif etmesem dahi, bu müsteşar bu görevi yürü
tür mahiyettedir, dediler. Şimdi aynen tekrar 
ediyorsunuz. Yani ihdas, diye bir şey yok, bir 
müsteşara bu görevi vermek var. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) —Başmüs
teşar, kelimesini kullanırken, diğer müsteşarlar
dan mütalâa almıyor mu? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Demir, Başmüs
teşar kelimesini kullanırlarken diğer müsteşar
lardan mütalâa alınıyor mu, diyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Efendim intizar ediyorum 
tabiî özür dilerim. Başmüsteşarlık diye bir şey 
ihdas edilmemiştir. Kanunun bir maddesinin 
ruhu tavzih edilmiştir. Bunu bilhassa belirtmek 
isterim. Burada bir Bakanın tavzih yaparken 
diğerlerine sormasına lüzum var mıdır? Bilmi
yorum, Bakanlığın mesuliyeti benim omuzları
mın üzerindedir. Müsteşarların vazife yapıp yap-
mayışı, onlara vazife vermek durumu dahi be
nim omuzlarımın üzerindedir. Bu takdirde ben 
bu kararı tavzih görevini yapmış bulunuyorum. 
Mesele bundan ibarettir. 
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MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Teşek
kür ederim Bir sorum daha var. Reisicumhur ta
rafından Meslekî teknik öğretiminin bir Bakan
lık haline getirilmesi için bir temennide bulunul
muştur. Bu temenni nerelere kadar intikal etmiş
tir, Sayın Cihat Bilgehan böyle bir temenninin 
geldiğini, ve bunun da Başbakanlıktan uygun 
görüldüğü yolunda bir mütalâa ile gönderildiği
ni beyan etmişlerdir. Fakat bunun sizin masa
nızda bekleyip beklemediğini, Başbakanlığa in
tikal edip etmediğini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Fen ve teknoloji bakanlığı 
diye bir bakanlığın kurulması Sayın Reisicum
hurumuz tarafından yaz aylarında arzu edilmiş
tir. Bu arzuları Başbakanlığa intikal etmiştir. 
O tarihteki Millî Eğitim Bakanlığından sorul
muştur, bu husustaki mütalâanız nedir, denmiş
tir. O tarihteki verilen mütalâada böyle bir ba
kanlık kurulabilir, denmiştir. Hükümet deği
şikliğinden, sonra yeni iktidardan sonra, durum 
Başbakanlıktan tekrar sorulmuştur, bendeniz 
bu meselede katî kararımı vermiş bulunuyorum, 
şu günlerde vermiş bulunuyorum ve Hükümetin 
de katî kararını arz etmek isterim. Millî Eği
tim Bakanlığının içinden çıkacak bir bakanlık 
yoktur ve olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Alankuş, buyurun efen
dim. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Çift eğitim dolayısiyle kültür evle
ri açılmasını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Efendim, müsaade buyurur 
musunuz, çok mühim bir konuya temas buyurdu
lar. Bizim en güç meselemiz çocuklarımızın boş 
zamanlarında nerelerde vakit geçirdikleri mese
lesidir. Bugün okullarımız maalesef bu imkânı 
darlıktan ötürü verememektedir. Sınıf mevcut
larının yüksekliği, esasen bir okulun tamamı 
ile sınıflarından ibaret olarak meydana gelmiş 
bulunması, yardımcı dershanelerin ve salonların, 
spor salonlarının, konferans salonlarının, otur
ma yerlerinin bulunmayışı ve üstelik bir de gü
nün her saatinde okulların tıka basa dolu bu
lunması çocuklarımızın, ister istemez, yarım gü
nünü sokakta veya evinde geçirmek gibi bir du
rumla bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Takdir 

buyurursunuz ki, bu konu çok önemlidir. Okul
larımızın bugünkü durumunun iki misline gel
mesi ve yeni tesislerle teçhiz edilmesi suretiyle 
ancak mümkün olabileceğini üzüntü ile, ifade 
edebiliyorum. Bu ise malî kudretimizin sınırları 
içerisinde olan bir meseledir. Bunun dışında 
bir şeyler yapabilir miyiz? Yaparız. Bunun için 
bu konu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa 
çocuklarımızın oyun yerlerine gitmesini önlemek 
maksadiyle, ne kadar sıkışık olursa olsun, okul
ları bir köşesine çocukların koşabileceği, geze
bileceği ve oturup dinlenebileceği bir yer haline 
getirmek kararındayız. Bunun üzerine çalışma
lar yapıyoruz. Belki bunları her okulda yapamı-
yaeağız ama, çok okulda yapabileceğimizi 
ümidediyorum. 

MUZx\FFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Bu okullar dışında bâzı yerlerde 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
yaparak okullar dışında beden eğitimi yerleri 
ve kültür evleri tesisleri yapmayı Bakanlık 
olara-k düşünüyor musunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Şüphesiz, bu türlü kültür ev
lerine öğrencilerimizin devam etmesini her hal
de kahvelere devam etmesine tercih ederiz. 
Bu yerler ne kadar çok olursa bizim için o ka
dar faydalı olur. 

MUZAFFER ALANKUŞ (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Şimdi her bakımdan kalkınma ça
bası içinde bulunduğumuz bir devrede Türki
ye içinde, üniversiteye gelinceye kadar en az 
15 yıl müddetin harcanmasiyle eğitimini müm
kün kılan üniversite mezunlarına, mümkün 
olduğu takdirde, Hükümet için emsalleri var
dır, ödeneği ile bir hizmet mecburiyetinin ta
nınmasının faydalı olacağı kanısındayım. Sa
yın Bakanın bu konuda düşüncelerini öğrenmek 
isterim. Yalnız, arzu ederlerse bunu bana ya
zılı olarak da verebilirler. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Teşekkür ederim, yazılı arz 
edeyim, müsaade ederseniz. Yalnız, esasını 
arz edebilirim. Bu gibi çocukları biz daha zi
yade fakir ve okuması güç olan çocuklar ara
sından seçiyoruz. Bunların yapmış oldukları 
orta öğretimi mecburi hizmete tabi tutmuyo
ruz. Ancak yüksek seviyedeki tahsillerde bir 
mecburi hizmeti olursa o zaman bir birleşme 
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düşünülebiliyor, bâzı hallerde. Bu kadarını 
arz etmiş bulunayım; teferruatlı ve adedî mik
tarlarını yazılı olarak arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Öğretmenlerin Personel Kanunu muvacehe
sinde birtakım sıkıntılara, huzursuzluklara 
düşmüş olduğu burada hemen hemen bütün 
hatipler tarafından ifade edildi ve öğretmenle
rin haklarını kısıtlıyan hükümlerin nelerden 
ibaret olduğu hiç. değilse sınıf tüzüklerinin 
anahatlariyle belirtilmesini rica ediyorum. An
cak Sayın Bakan kısa da olsa bâzı hususla
rın açıklanmasında fayda görmezler mi? Bu 
hususu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sınıf tüzükleri 
hakkındaki sorulara cevap istiyorlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Arz edeyim. Efendim, şu 
şekilde konuşabilirim. Öğretmenlik mesleki bir 
bütündür. Her alandaki öğretmenliği aynı 
değer ve önemde görmekteyiz. Bu itibarla 
öğretmenliğin tek sınıf olarak düşünülmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Ancak, Devlet Memur
ları Kanununun 32 nci maddesi, sınıfların 
tesisinde müşterek yetişme niteliğini esas al
maktadır. Kanunun bu hükmü karşısında öğ
retmenlerimizin avrı mensel erden gelmeleri se
bebiyle görev aldıkları okullara göre sınıflan
dırılmaları bir zaruret olarak ortaya çıkmak
tadır. Fakat, biz bu sınıfları aynı değerde ve 
birbirlerine paralel sınıflar olarak düşünmek
teyiz. Bakanlık olarak düşüncemizi arz edi
yorum. Bu suretle, öğretmenlerin, öğrenim 
durumlarına göre farklı maaşlardan başlama
ları ve fakat, hangi sınıfa dâhil olursa olsun, 
değişik hızlarla Devlet memurlarının çıkabile
ceği yüksek maaşa çıkabilmelerini de arzula
maktayız ve bunu istemekteyiz. Öğretmenlerin 
en yüksek Devlet memurunun alabileceği tavan 
maaşa ulaşmasını kanunun 42 nci maddesine 
göre haklı ve mümkün görüvoruz. Zira bu 
maddede, aylıkların hizmetin Devlet için taşı
dığı delere fföre tesbit edileceği açık olarak 
ifade edilmiştir. 

Millî havatımızm geleceği bakımından taşı
dığı önem ve sorumluluğa paralel olarak öğ
retmenliğin Devlet hizmetleri arasında seçkin 
bir yeri olduğuna ela inanıyoruz. Ye hareket 
noktamız budur. Bakanlığımızın Devlet Me

murları Kanunu karşısında öğretmenlerin du
rumuyla ilgili görüşü bu esaslara dayanmak
tadır. Bu prensipler, Devlet Personel Dairesi
ne de bildirilmiş bulunmaktadır. Konu üzerin
de Devlet Personel Dairesi ile ortak çalışma
lara devam edilmektedir. Konulan prensipler 
çerçevesinde ve kanunun ruhu dâhilinde öğret
menlerimizin üzerinde hassasiyetle durdukları 
hakların Devlet Personel Kanunu içerisine ko
nulabileceği kanısındayız. 

Bugün sabahleyin Bakanlığımıza tüzükler 
gelmiştir. 70 tane tüzük tasarısı hazırlanmış 
ve Bakanlığımıza tevdi edilmiştir. Daha ön
ceki yaptığımız temaslarla da alâkalı olan bu 
tüzüklerde bâzı hususların Bakanlığımızın ar
zusunun dışında meydana gelmiş olduğunu mü
talâa ettik. Daha önceki yaptığımız temaslarla 
da şunu temin etmiş bulunuyorduk ki, bunlar 
birer hazırlık çalışmalarıdır, bunlar üzerine 
yine birlikte oturup çalışmalar olacaktır. Şüp
hesiz burada bir kanun vardır ve bu kanun ge
çen sene çıkarılmıştır. Uzun seneler içerisinde 
hazırlanmıştır. Bu kanunun öğretmenlerin bi
zim istediğimiz alandaki bâzı imkânlarını tah-
didedici noktaları bulunabilir. Biz, bu nokta
ları mümkün olduğu kadar yukarıya doğru 
yaklaştırmak ve hattâ tepeye çıkarmak azmin
deyiz ve konuşmalarımız bu atmosfer içerisin
de devam etmektedir. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Teşekkür ederim. 

Kadınlarımızın eğitimi konusunda Sayın 
Bakanın düşüncelerini sormuştum. Belki yazılı 
cevap vermek isterler. Bu konuda, yani, kadın
larımızın eğitimi konusunda ihtiyacolup ol
madığı hususundaki görüşlerini kısaca açıkla
malarını rica edeceğim. 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Çok muhterem Zerin Hanım
efendinin bu sualine müspet cevap vermemek için 
Millî Eğitim Bakanı olmaya lüzum yoktur, sanı
rım. Herkes buna müspet cevap verir. Başka tür
lü birşey düşünmek mümkün değildir. Bir ana
nın kültürlü olması, bir ananın bugünün modern 
bilgilerinden, görgülerinden faydalanmış bir şe
kilde yetiştirilmiş bulunması ancak çocuklarımı
zın o ana kucağında daha gelişmiş ve yetişmiş 
görgüsü, bilgisi artmış olması anlamına gelir ki; 
bu da Millî Eğitim Bakanı okula gelecek çocuk-
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lar bakımından bir diğer yönden sevindirir. Bun
dan başka memleketimizin gün geçtikçe ilerliyen 
durumu karşısında kadının hizmet alanı da ga
yet tabiî gelişmektedir. Bizim Millî Eğitim Ba
kanlığının, teknik öğretimin kız teknik kısmında 
buna doğru giden bâzı çalışmaların yapılması 
zaruridir ve bu yoldayız. Yazılı diye emrettiniz, 
müsaade ederseniz yazılı olarak takdim edeyim. 
(«Muvafık» sesleri) 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen arka
daşımız var mı? 

Teşekkür ederiz, sorular cevaplandırılmıştır, 
efendim. 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Muhterem senatörler, gecenin 
bu geç saatinde beni dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuz için çok teşekkür ederim, sizleri çok yor
dum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanın cevaplarından 
sonra üniversiteler de dâhil olmak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına -
1966 Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cet

velin Millî Eğitim Bakanlığı kısmına, ödeneği 
tertibinde mevcudolduğu halde, kadrolarının seh
ven konulmadığı görülmüş bulunmaktadır. 

İlişik cetvelde yazılı hizmetli kadrolarının 
(D) işaretli cetvele ithalini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın 

îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarısının ikinci 
cildinin (D) cetvelinin 28 nci sayfasında, 'kü
tüphaneler kısmından sonra 'bütçede gideri, 
'harcaması bulunan fakat, ithal edilmemiş bu
lunan kadrolar vardır. Bunların tanzim edilmiş 
bulunan bütçe kanun tasarısına ithali Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanı tarafından takbe-
dilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı bün

yesi içerisinde beş yıldan beri faaliyet gösteren 
mektupla öğretim merkezinde görevli öğretmen
lerin, ders ücretlerinin ödenmesinde bütçe tek
niği bakımından güçlüklerle karşılaşıldığı görül
mektedir. Hizmetin normal şekilde yürütülöbil-
mesi için bütçenin 12.442 bölüm ve maddesine 
«mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin/) 
ibaresinin de ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

«12.442 bölüm ve maddenin alması istenen şe
kil : Her dereceli meslekî ve teknik okullular ile 
mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz, şeflik ve asistanları ücreti.» 

BAŞKAN — Takrir bölüme müessir değil, 
bölümün maddelerine müessir olduğu için neti
ce rakama tesir etmemektedir. Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir tane daha takrir var efendim, aynı bö
lümle alâkalı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1966 bütçesi, Karma Bütçe Komisyonundan 

çıktıktan sonra Bakanlar Kurulunca ittihaz olu
nan ve 26 . 1 . 1966 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan 6/5771 sayılı Kararla yürürlüğe konu
lan yönetmelik gereğince Atatürk Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına verilmesi ge
rekli tazminat için 1966 bütçesinin ilgili terti-
bindeki ödeneğin yetişini veceği anlaşılmakta
dır. 

Bu sobeple; 12.732 nci (535 sayılı Kanun ge
reğince Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi üyelerinin mahrumiyet ödeneği) 
maddesinden 1 milyon 800 bin liranın düşülerek, 
unvanı (Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardım
cıları tazminatiyle 224 sayıb Kanun gereğince 
verilecek tazminatlar) şeklinde değiştirilmek su
retiyle 12.592 nci tertibe aktarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

BAŞKAN — Bu takrir de bölümün miktarı
na tesir etmemekte ancak, 12.592 nci maddeye 
bir fıkra ilâve etmektedir. «İle 224 sayılı Kanun 
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gereğince verilecek tazminatlar» ilâve edilmek
tedir. Bu ilâve ile beraber takririn kabulü hu
susunu Komisyon ve Hükümete soruyoruz. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katı
lıyoruz efendim. 

HÜKÜMET ADINA RIZA TURGAY — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 1 579 972 341 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — 12.534 te bir takrir imiz vardır. 

BAŞKAN. — O sonraya geliyor efendim, 
35 nci bölüme giriyor. 

12.000 nci bölümü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 12 754 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 44 705 718 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 234 283 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 785 953 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje gideri eri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 395 757 000 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Turizm dâvamızın gerçekleşmesinde büyük 
bir rolü olan otelcilik okullarının artırılmasını 
her bakımdan faydalı ve lüzumlu bulan çok ye
rinde bir görüşün ifadesi olarak, 1966 - 1967 yı
lında İstanbul'da yeni bir otelcilik okulu açıl
ması öngörülmektedir. Ancak, 1966 icra plânına 
da girmiş olmasına rağmen, gerekli ödeneğin 
bütçeye konulmadığı anlaşılmaktadır. 

Otelcilik okulunun bu yıl açılmasının ger
çekleştirilebilmesi için 22.841 bölüm ve madde
den 500 000 lira alınarak, 100 000 lirasının 
15.254 ve 400 000 lirasının da 23.841 bölüm ve 
maddeye aktarılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabulü veçhile bölümü okutuyorum. 

Bölümü tashihli olarak okutuyorum. 

Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 395 257 000 

BAŞKAN — Bölümü bu tashihle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önerge gereğince 
15.000 nci bölüme 100 000 liranın eklenmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
bölüm 234 383 888 lira olarak tashih edilmiştir. 
23.000 nci bölümü tashihli olarak okuyoruz. 

Bölüm Lira 
23.000 Makina teçhizat - taşıt alım

ları ve büyük onarımlar 49 805 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 525 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 19 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 

34.000 Malî transferler 3 738 597 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 529 050 
BAŞKAN — Bölüm 35 binde bir takrir var

dır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Memleketimizde büyük ihtiyaç bulunan kali
teli işçi, usta, ustabaşı ve monütörlerin yetiştiril
mesi için Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ge
niş bir yaygın eğitim faaliyetine girişilmiştir. 

Ancak, bu sahada öğretim yapacak öğretmen
lerin daima resmî sektörden temini mümkün ol
mamakta; zaman, zaman her hangi bir iş kolun
da ihtisas yapmış kimselerden yararlanmak ge
rekmektedir ki, bugünkü mevzuatımız içerisinde 
bu gibilere ödeme yapmaya da imkân bulunma
maktadır. 

Bu güçlüğü yenmek için şimdiye kadar «İn
san Gücünü Yayma ve Geliştirme Derneği» ile 
işbirliği yapma yoluna gidilmiştir. 

Bu suretle yaptığı işbirliği ile Bakanlığa bü
yük kolaylık sağlıyan bu Derneğe yapılacak mad
di bir yardımın hizmetin daha etkili olmasını 
sağlıyacağı muhakkaktır. 

Bu bakımdan bütçenin 12.834 fasıl ve madde
sinden 80 bin liralık bir miktarın yukarda adı 
geçen Derneğe yapılacak yardım maksadiyle açı
lacak 35.793 fasıl ve maddeye aktarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Takrir, 35.793 ncü maddeye 
ilâveten «İnsan Gücünü Yayma ve Geliştirme 
Derneğine» yardım mahiyetinde 80 bin liranın 

ayrılmasını öngörmektedir. Komisyon, katılıyor 
musunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ RIZA TURGAY 

— Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Hükümet takdiri Yüksek Se

natoya bırakmaktadır. Komisyon katılıyor; Hü
kümet takdiri Yüce Heyete bırakıyor; buna gö
re takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul veçhile bölümü okutuyorum. 
35.000 Sosyal transferler 20 609 050 

BAŞKAN — Bölümü bu tashihle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge ile 12.000 nci bölümden 80 000 li
ranın indirilmesi gerekmektedir. Bu bölüm ye
kûnunu 395 677 000 lira olarak kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 nci bölümü okuyoruz. 

Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri bölümü top

lamı 403 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. Ha
yırlı, olsun. 

Üniversiteler bütçelerine geçiyoruz. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/13; Cumhuriyet Senatosu 
1/627) (S. Sayısı : 721) (1) 

BAŞKAN — Genel görüşmesi yapılmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 721 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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İstanbul üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversi'tesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamalar için 81 937 0G2 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 18 136 000 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 7 698 822 lira ki, 
toplamı olarak 107 771 884 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar] harcamaları harteaımaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hulkıık 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 
Eczacılık 
Dishekim. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

9 594 217 17 566 000 
34 999 259 
4 864 847 
7 096 239 
12 245 388 
5 415 397 
3 669 558 
2 419 129 
1 633 028 

570 000 
6 857 953 

314 779 
83 426 

109 364 
158 356 
54 090 
83 252 
19 427 
18 175 

34 018 170 
35 884 038 
4 948 273 
7 205 603 

12 403 744 
5 469 987 
3 752 810 
2 438 556 
1 651 203 

Toplam 81 937 062 18 136 000 7 698 822 107 771 884 

BAŞKAN 
Rektörlük 

Bölümleri okuyoruz. 

(A/ l j Cari harcamalar 

Bölüm Lb'a 
1.2.000 Personel giderleri 3 347 515 

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

13.000 Yönetim giderleri 4 669 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 352 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 141 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 83 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
'21.000 Etüt ve proje giderleri 240 000 

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

Bölüm Lira 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 16 766 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makin a teçhizat ve taşıt alıım-
•!arı ve onarımları 560 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil misti ı\ 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satıııalma-
lar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II - Transferler 

Bölüm Lira 
34.000 Malî transferler 10 000 

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

35.000 Sosyal transferler 1 786 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 61 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 19 753 382 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

542 850 

615 250 

15.000 Kurum giderleri 11 069 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 018 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

570 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

314 279 

Hukuk Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 
12.000 Personel giderleri 

Lira 
4 094 871 

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

13.000 Yönetim giderleri 420 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 268 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54 50 L 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 80 426 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 162 347 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 435 062 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 86 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 277 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 135 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
Bölüm Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 79 364 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 8 115 324 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 764 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 545 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 770 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 148 356 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iktisat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 772 245 

Bolüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 479 201 

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

14.000 Hizmet giderleri 95 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 007 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 61 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I I - Transferler 

34.000 Malî transferler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 53 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Fakültesi 

(A/ l ) Yatırım harcamaları 

12.000 Personel giderleri 2 872 658 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 341 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 115 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 87 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 252 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
35.000 

Lira 
81 252 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eczacılık Fakültesi 
(A/ l ) Cetveli 

12.000 Personel giderleri 1 660 102 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 113 426 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 156 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 82 851 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 406 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 19 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri l 226 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 147 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 38 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 46 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutup 

cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz edeceğim. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 107 771 884 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B — CETVELİ 

B/l - Vergi gelirleri 

Bölüm Lira 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 10 100 000 

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

B/2 - Vergi dışı gelirleri 
61.000 Kurumlar hâsılatı 692 001 

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

62.000 Taşınır mallar gelirleri 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 390 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 94 939 882 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1966 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin. 
tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN -— Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul, edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
9 . 6 . 1939 tarihli ve 8656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin-
ce, geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve buna ek 5517, 7161, 7259, 43, 44, 
85 ve 582 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1966 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüna dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10,00 da ki birleşimde açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

4. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/14; Cumhuriyet 
Senatosu 1/624) (S. Sayısı : 722) (1) 

1966 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe
sinin tümü üzerindeki görüşme bitmiştir. Mad
delere geçil'mesini oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 722 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere 
(A/l) cari harcama'ları iein 37 850 776 lira, (A/2) yatırım harcam-aları için 
16 900 000 lira, (A/3) sermaye teşkili vo transfer .harcamaları için de 
2 747 104 lira ki, toplam olarak 57 497 880 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 

Rektörlük 
• 

inşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Kimya 
Teknik Oku 

» 
» 
» 
» 
» 

lu 

Toplam 

(A/l) 
Cari 

harcamaları 
Lira 

7 717 522 
5 247 337 
3 434 670 
6 767 206 
4 072 265 
3 323 458 
2 540 581 
4 747 737 

37 850 776 

(A/2) IS 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

12 450 000 
1 000 000 

150 000 
1 000 000 
1 000 000 

300 000 
500 000 
500 000 

16 900 000 

ermaye teşkili 
ve transfer 
'haricaımaları 

2 

2 

Lira 

292 640 
57 139 
35 435 
61 940 
38 803 
28 464 
21 543 

211 140 

747 104 

Toplam 
Lira 

22 460 162 
6 304 476 
3 620 105 
7 829 146 
5 111 068 
3 651 922 
3 062 124 
5 458 877 

57 497 880 

-BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

Rektörlük 

(A/ l ) cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 925 433 

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

13.000 Yönetim giderleri l 768 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 853 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 899 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 271000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 500 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

Bölüm Lira 
giderleri 11 400 000 
IÎAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Malana, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1. 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 21 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 769 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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inşaat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 4 4G3 636 

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

13.000 Yönetim giderleri 533 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 25 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 

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

Mimarlık Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel gider] eri ; 

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

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

57 139 

000 669 

264 500 

57 000 

41 500 

71 001 

Bölüm 
23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

150 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 35 435 

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

Makina Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 5 667 106 

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

13.000 Yönetim giderleri 515 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderler 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 207 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 61 940 

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

Elektrik Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel gide'rleri 3 346 514 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
.13.000 Yönetim giderleri 

B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10.000 Çeşitli giderler 
B A Ş K A N — Kaimi edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalar ı 
20.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onar ımlar ı 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
080 50J 

57 r>oo 

20 750 

26.1 000 

000 000 

(A/0) Sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı 

I I - Trausfer ler 
05.000 Sosyal t ransfer ler 08 800 

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

Maden Fakültesi 

( A / l ) Cari ha rcamala r 
12.000 Personel giderleri 2 050 708 

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

10.000 Yönetim gider imi 016 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

15.000 K u r u m giderler i 88 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 178 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(A/2) Ya t ın ın harcamalar ı 
20.000 Makina, teçhizat ve taşı t alım

ları ve onarımları 000 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(A/0) Sermaye teşkili ve t ransfer harca m a l an 

II - Transfer ler 
05.000 Sosyal t ransfer ler 28 464 

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

Kimya Fakültesi 

(A/l .) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri .1 911 081 

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

10.000 Yönetim giderleri 009 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1.4.000 Hizmet giderleri 00 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 252 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(A/2 ) Yalının, hare;; m a l an 

20.000 " Makina, teçhizat vo taşıt alım
ları ve onar ımlar ı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(A/0) Sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı 

II - Transfer ler 

35.000 Sosyal t ranefer ler 
Emekl i Sandığına ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Teknik Okulu 
( A / l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Yön etim gid eri e ri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderler i 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

91 n, 

10.000 

14.000 

0 911. 487 

406 500 

1.00 000 
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Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 7 750 

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

1.6.000 Çeşitli giderler 322 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

11 - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 21.1 140 

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

Birinci maddeyi tekrar' okutup oyunuza su
nacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — İstanbul Teknik Üniversite
sinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; 57 497 880 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) Cetvelini okuyoruz : 

B — CETVELİ 

4 . 2 . 1966 O : 4 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1966 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriylc birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriylc birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

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

MADDE 7. — Üniversite bütçesinin rektör
dük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

6.1.000 Kurumlar hasılatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 297 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler .1 400 001 
BAŞKAN — Kabul edenle.-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 54 297 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
Maddeyi cetvcliyle birlikte oylarınıza arz 

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

MADDE 8. — Gecen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları1 bütçelerinde bulunan borç
lar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâ
hil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

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

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde1 yürürlüğe girer-. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10.00 da yapılacak birleşimde 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/11; Cumhuriyet Senatosu 
1/626) (S. Saym : 720) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 720 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
oladır. 

Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamaları için 35 120 173 lira, (A/2) yatırım 'harcamaları için 5 461 019 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları İçin de 1 109 418 lira ki, 
toplam olarak 41 690 610 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamaları harcamaları 'har'caımaları N Toplam 
Lira! Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraalt Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Toplam 

2 766 182 
17 251 757 
8 652 078 
6 450 156 

35 120 173 

131 006 
3 000 004 
1 880 004 
450 005 

5 461 019 

761 805 
173 454 
119 500 
54 659 

1 109 418 

3 658 993 
20 425 215 
10 651 582 
6 954 820 

41 690 610 
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BAŞKAN 
Rektörlük 

Cetvelleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
12.000 

Lira 
1 560 578 

211 201 

464 802 

249 101 

280 500 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onanın 

giderleri t o 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 131 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalın a-

lar 

BAŞKAN — Bir 

500 000 

akrir vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Bo.tanik Kür
süsü henüz bir botanik bahçesine mâlik olama
mıştır. Botanik tedrisatı için böyle bir bahçe ke
limenin tam mânasivlc- bir lâboratuvar hizmeti 
görecektir. Fizik, kimya, biyoloji nasıl ki, birer 
lâboratuvarsız öğretilemezse, botanik ilmi de tek
nik icatlara uygun seraları çimlendirme ve yetiş
tirme, tesisleri deneme ve bakım yerleri özel ik
lim şartlarının suni olarak yaratan cihazları bu
lunan bir botanik bahçesi kurulmadan yapıla
maz. 

Ege Üniversitesince böyle bir bahçe için lü
zumlu cLl'tLZl VG plânlar'temin edilmiştir. Ancak, 
kuruluşa geçebilmek için ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaç bu yıl temin edilmediği takdirde, ta
biat şartları ve mevsimlerivle ilgisi bulunan bu 
konunun ele alınabilmesi otomatikman bir yıl 
sonraya kalacaktır. Kamulaştırma hizmetlerine 
nazaran öncelikle halli gereken bu ihtiyaç için 
Ege Üniversitesi bütçesinin Rektörlük (A/3) işa
retli cetvelinin 32.000 kamulaştırma ve satmal-
malar bölümündeki ödenekten 200 bin liranın 
tenzili ile; Fen Fakültesi (A/2) işaretli cetveli
nin 22.811 yapı - tesis ve büyük onarım gider
leri maddesine ilâvesini saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Haydar Tunckanat 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

İzmir 
Nevzat Özerdendi 

Balıkesir 
Hasan Âli Türker 

Muş 
İsa Hisan Bingöl 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Karma Bütçe Komisyo
nu takrire katılıyorlar mı? 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
HÜKÜMET ADINA RIZA TURGAY — il

tihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 

iltihak ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 

I - Sermaye teşkili 
Kamulaştırma ve satmalma-32.000 

Bölüm Lira 
300 000 lar 

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

Bu suretle 22.000 bölüm yekûnu 3 liradan 
(200 003) liraya yükseltilmiş olmaktadır. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 10 000 

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

— 487 



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 4 

Bölüm 
35.000 

Lira 
210 805 Sosyal transferle)' 

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

36.000 Borç ödemeleri 4.1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 10 261 007 

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

13.000 Yönetim giderleri 764 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 10.1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 766 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 359 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırsın harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 

giderleri 500 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşki'li ve transfer harcamaları (A/s; 

15.000 

2.000 

3.000 

11 - Transferler 
Sosyal transferler 173 454 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Personel giderleri 6 135 317 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 656 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
.14,000 

15.000 

16.000 

Hizmet gider 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Kurum gider 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Çeşitli gideri 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 

i eri 
Kabul edenler.. 

Kabul edilmiştir. 
leri 
Kabul edenler.. 

Kabul edilmiştir. 
er 
Kabul edenler.. 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
803 001 

408 260 

649 500 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 980 001. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3/) 

35.000 

36.000 

II - Transferler 
Sosyal transferler 119 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 119 500 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
'îltmivenler... Kabul edilmiştir. 

Fen Fakültesi : 

(A/l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 163 855 

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

13.000 Yönetim giderleri 352 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 594 501 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 56 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 1 283 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım hare amal arı 

Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri • 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Maıkiııa, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 450 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
ıharcamaları 

II - Transferler 
Bölüm 
35.000 Sosyal transferler 

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

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddevi tekrar okuyoruz. 

Lira 
54 659 

54 659 

Ege üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamaları için 35 120 173 lira, (A/2) yatırım ıharcamaları için 5 661 019 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalairı için de 1 109 418 lira ki, 
toplam olarak 41 690 610 lira ödenek verilmiştir. 

(.A/3) 
(A/2) Sermaye teşkili 

Yatırım ve transfer 
arcamah 

Lira 

(A/l ) 
Cari 

harcamaları 
Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraalt Fakültesi 
Fen Fakültesi 

2 766 182 131 006 
17 251 757 3 000 004 
8 652 078 . 1 880 004 
6 450 156 650 005 

harcamaları 
Lira 

561 805 
173 454 
119 500 
54 659 

Toplam 
Lira 

3 458 993 
20 425 215 
10 651 582 
7 154 820 

Toplam 35 120 173 5 661 019 1 909 418 41 690 610 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte | B/2 — Vergi dışı gelirler 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul j Bölüm 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. I G1.000 Kurumlar hâsılatı 

j BAŞKAN — Kabul edenler... 
MADDE 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, j Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
41 690 610 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

B — CETVELİ 

B/-1 — Vergi gelirleri 
Bölüm 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
890 000 

62.000 Devlet malları gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
150 000 

190 000 

450 001 63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B/3 — Özel gelirler 

72.000 Özel gelirler 40 010 609 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1966 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında dal devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30.6J 939 
tarihli ve 3656 saydı Kanunun 19 ucu madde
sine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (Tl) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1966 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin Rek
törlük ve Fakülteler kısmlarma dâhil tertip
ler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN - - Maddeyi, oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — (Jeçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhascbei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1966 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâ
hil. ödeneklerden ((ieçen yıllar borçları) madde
sine; Maliye Bakanlığınca aktarılan ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 10. —- (lider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir'. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvel leriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. — Bn kanunu Maliye ve Mil
lî Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Maddenin tümünü oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Kabul etm iyenle r... Kabul edil
miştir'. 

Bugün saat .10,00 daki oturumda açık oy
larınıza arz edilecektir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalımı-
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6. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi i/6; Cumhuriyet Senatosu 
1/623) (S. Sayısı : 719) (1) 

BAŞKAN — 1966 yılı Ankara Üniversitesi 
Bütçesi üzerinde görüşmeler bitmiştir. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyoruım 
Kabul edenler... Kabul etımiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 719 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundaır. 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

'MADDE 1. — Ankara Üftiversitesine aşağıda gösterildiği üzere ('A/l) cari 
harcamalar için 104 014 146 lira, (A/2) yatırım 'harcamaları için 27 970 004 
lira, (A/3) sermaye teışkili ve transfer hacamalan için de 9 814 378 lira ki, 
toplam olarak 141 798 528 lira ödenek verilmiştir. 

('A/3) 
(A/l ) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamaları harcamaları 'harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

2 

6 
5 
3 

29 
5 
8 
1 
4 
2 

33 

092 917 

974 492 
654 064 
157 193 
357 281 
330 752 
570 043 
724 744 
999 217 
241 483 

911 960 

375 002 

1 825 000 
2 236 000 

380 000 
1 590 000 

450 000 
3 090 000 

250 000 
1 935 000 
3 340 000 

12 500 002 

1 031 976 

72 000 
73 601 
85 000 
60 000 
75 000 

106 001 
193 800 
89 000 

2 015 000 

6 014 000 

3 499 895 

8 871 49!2 
7 962 665 
3 622 193 

31 007 281 
5 855 752 

11 765 044 
2 168 544 
7 023 247 
7 596 483 

52 425 962 

Toplam 104 014 146 27 970 004 9 814 378 141 798 528 
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BAŞKAN — Cetvellere geçiyoruz. 

Rektörlük 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
12.000 Personel giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.5.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalar] 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
520 115 

20:-i 800 

216 502 

128 000 

25 000 

875 002 

6.000 

22.000 

(A/o) Sermaye teşkili ve taranster harcamaları 
34.000 Malî transferler 85 000 

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

35.000 Sosyal transferler 867 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

86.000 Borç ödemeleri 129 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Pcrs0n,el giderleri 5 682 492 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

18.000 Yönetim giderleri 1 024 500 j 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 50 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 66 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 151 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 825 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/8) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
85,000 Sosyal Transferler 72 000 

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

Fen Fakültesi 

• (A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 009 568 

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

18.000 Yönetim giderleri 748 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 816 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatının, harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onanın 

giderleri 2 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/8; 

85.000 

Bölüm 
12.000 

II - Transferler 
Sosyal transferler' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
(A/1) Cari harcamalar 

Personel giderleri ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 

Lira 
410 198 
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Bölüm 
13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

22.000 

23.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
624 000 

30 500 

21 500 

71 000 

280 000 

100 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 25 000 

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

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 15 725 281 

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

13.000 Yönetim giderleri 4 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 202 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 752 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 401 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bolüm 
22.000 

23.000 

(A/3) 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

840 000 

750 000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 60 000 

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

Veteriner Fakültesi 

12.000 

13.000 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Personel giderleri 4 035 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 

22.000 

Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

634 700 

528 000 

13 000 

119 500 

450 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal Transferler 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ziraat Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Lira 

Personel giderleri 6 115 574 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 1 153 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 935 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 12 9(37 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 853 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 2 740 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 

32.000 

35.000 

II - Transferler 
Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler ~ 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilâhiyet Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 1 403 243 

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

13.000 

14.000 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

300 001 

500 

Bölüm 
15.000 

Lira 
15 000 Kurum giderleri 

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

16.000 Çeşitli giderler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/8) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 

35.000 

II - Transferler 
Kamulaştrıma ve satmalmalar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 43 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(A/ l ) (Üari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 437 512 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 369 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 26 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 145 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 21 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 935 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 

35.000 
II - Transferler 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

89 000 
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Eczacılık Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 
12.000 

Lira 
439 983 

422 000 

255 500 

17 000 

107 000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım

lar giderleri 3 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 

32.000 

35.000 

II - Transferler 
Kamulaştırma ve satmalmalar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 16 735 960 

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

13.000 Yönetim giderleri 4 035 500 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağ

lık Bilimleri Fakültesinin devam eden yatırım
larının aksatılmadan yürütülmesi ve hizmete 

açılması için halen çalışmakta olan yevmiyeli 
teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere 
geçen yıl da olduğu gibi, 22 bin, yapı tesis ve 
büyük onarım giderleri bölümünün 22.812 tek
nik personel ücretleri maddesine 375 bin liranın 
eklenmesini ve karşılığının bu Fakülte bütçesi
nin aşağıdaki tertiplerinden düşülmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Balıkesir Adana 
Hasan Âli Türker Sakıp Önal 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

«Bölüm 13 bin, madde 13.230, ödeneğin çe
şidi; aydınlatma giderleri : Düşülen 50 bin. 

Bölüm 15 bin, madde 15.296, malzeme alım 
ve giderleri : Düşülen 175 bin. 

Madde 15.519, diğer alım ve giderleri : 150 
bin. Düşülen 150 bin. 

Bölüm 22 bin, madde 22.812, teknik per
sonel ücretleri, eklenen 375 bin. Toplam : Dü
şülen 375 bin; eklenen 375 bin. Lira.» 

BAŞKAN — Efendim önerge 13 ncü bölüm 
ile 22 nci bölümü ayrı ayrı kapsamaktadır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Bir taraftan çıkartıp diğer tarafa ekliyoruz. 

BAŞKAN — 15 bininci bölümden de düşü
lüyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Muhtelif fasıllardan alarak ekliyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bölümleri ayrı ayrı oya 
koymamız lâzım geliyor kanaatindeyim. 13 bin 
bölümden 50 bin lira düşürülmesi talebedil-
mektedir. Komisyon ve Hükümet katılıyor mu1? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Katılıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA EIZA TURGAY — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadır. Takriri oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 50 bin liralık kısmı 
kabul edilmiştir. 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 
BAŞKANI İSMET SEZGİN (Aydın Milletve
kili) — Sayın Başkan, biz tümüne katılıyoruz 
efendim. 

495 — 



C. Senatosu B : 41 4 . 2 . 1966 O : 4 

BAŞKAN — Evet öyle ama bölümde elli bin 
talebedilmektedir, ayrı, ayrı; paragraflar var 
altında. Bu bölümü oyladım diğerlerini de 
tekrar oylıyacağım. Kabulünüz veçhile 13 bin-
ci bölümü okutuyorum. 
Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 3 985 500 
14.000 Hizmet giderleri 527 000 
15.000 Kurum giderleri 12 505 000 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet burada 
yazılı bulunan 325 bin liranın başka yere tah
sisi hususunu kabul etmiştir. Bu hususu 15 bin 
bölümden takrir veçhile indirilme yapıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. Ka
bulünüz veçhile bölümü okutuyorum. 
Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 12 180 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 108 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 10 500 002 

BAŞKAN — Bir evvelki aynı takrire ko
misyon ve Hükümet katılıyor. îlâve yapılması 
icabettiği eihetiyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 10 875 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde tâdile uğradığı cihetle cetveli tekrar 
okutup cctvelleriyle birlikte oylarınıza sunaca
ğım. 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamalar için 103 639 146 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 28 345 004 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 9 814 378 lira ki, 
toplam olarak 141 798 528 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3> 
(A/ l ) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

•harcamaları harcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

2 092 917 

6 974 492 
5 654 064 
3 157 193 

29 357 281 
5 330 752 
8 570 043 
1 724 744 
4 999 217 
2 241 483 

33 536 960 

1 
2 

1 

3 

1 
3 

12 

375 002 

825 000 
2315 000 
380 000 
590 000 
450 000 
090 000 
250 000 
935 000 
340 000 

875 002 

1 031 976 

72 000 
73 601 
85 000 
60 000 
75 000 

105 001 
193 800 
89 000 

2 015 000 

6 014 000 

3 499 895 

8 871 492 
7 962 665 
3 622 193 

31 007 281 
5 855 752 

11 765 044 
2 168 544 
7 023 217 
7 596 483 

52 425 962 

Toplam 103 639 146 28 345 004 9 814 378 141 798 528 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleri ve 
'bu değişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
141 798 528 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

Bölüm 
63.000 

Lira 
650 000 

Bölüm 
53.000 

61.000 

(B) Cetveli 

Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 
Kurumlar hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Lira 
500 000 

75 001 

300 000 

Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 137 273 526 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1966 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenier... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sayı
lı Kanun ile bu Kanuna ek 7221, 7252, 107, 156 
14, 43, 44, 337 ve 534 sayılı kanunlara bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

MADDE 7. — Üniversite bütçesinin Rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiy-
le aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 8. — Geçen bütçe yıllarına aido-
lup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hizmet ter
tiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lere dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 

maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

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

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (li) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. —Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kanunu tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanu
nun açık oylaması bugün saat 10 daki birle
şimde yapılacaktır. Bir takrir vardır. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı 1966 yılı bütçeleri

nin müzakereleri münasebetiyle Yüce Senato
nun Millî Eğitim camiasına aşağıdaki hissiya
tının ulaştırılmasının tasvibiyle müsaadelerini
zi saygılarımla arz ve teklif ederiz. 

Tunceli Kırklareli 
Mehmet Ali Demir Naci Arı 

Yüce Türk Milletinin çağdaş uygarlık dü
zeninde aydın ve kudretli yeri alması için Türk 
çocuklarının, Türk gençliğinin üzerinde tit
redikleri aziz emanet, Türkiye Cumhuriyetinin 
ilelebet korunması ve yüceltilmesi için eğitici, 
öğretici çalışmalarını kutsal bir görev olarak 
aşırı bir gayret, feragat ve fedakârlıkla yerine 
getiren Türk Millî Eğitim Topluluğuna Yüce 
Senato şükran ve sevgilerini sunar. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye?.. Yok. Başkanlık Divanın
ca gereğinin yapılması hususunu oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimi
zin 1966 yılı bütçeleri kabul edilmiş bulunmak
tadır. Açık oylamaları yapılacaktır. Bütçenin 
milletimize, Millî Eğitim ve üniversite mensup

larına hayırlı olmasını Cumhuriyet Senatosu 
adına dileriz. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 3,45 
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Alman uyruklu Wilfried Herbercht'in, affına 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Pınlftı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN; 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlNGÖIJ 
Sabri Topçuoğl.u 

dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altaaı 
Ziya Termen 

ÇANKIRÎ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yal^uk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A^ihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îs'âm 
Nizamettitti özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburum 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer 'Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdü kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Zeki Kumru!u 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylomezoğ'u 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Aljşiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 

Perid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
: Tarık Remzi Baltan 

Tevfik inci 

[Reddedenler] 

Mehmet Özgüneş 
Sıtkı Ulay 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Oya katılmıy anlar] 

BİTLÎfl 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldınım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okuner 

[Açık ü% 

istanbul 
Kocaeli 
Maraş 
Tekirdağ 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsınü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

(elikler] 

1 
1 
1 
1 

1 CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Necati özdeniz 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
E. Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

Toplam 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

41 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1966 Cuma 

Saa: 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasa,rısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı: 
716) [Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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Ankara Üniversitesi Bütçe 





Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm 
Komisyonu raporu ( 1 / 6 ) 

1» f\ 
M. . \ J . 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 30 . 1 

Tetkik Dairesi 
Say% : 71/1.99/5806 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 13 . 1965 tarihinde 
rılan «Ankara Üniversitesi 1966 yıh bütçe kamum tasarısı» ile gerekçesi ve eki cet 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Anakara Ü. Bütçesi { S, Sayısı : 719 ) 
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Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kamara tasarısına ait 

&EîfcEKÇ£ 
Ankara üniversitesi 1966 yılı Bütçesiyle ekleri kanuni müddeti içinde tanzim edilerek Büyük Millet Me 

tur. 
1. Bütçe Kanununa bağlı gider cetvelleri cari harcamalara, yatırımlara ve sermaye teşkili ve transferle 

ve bunların 'karşılıklarını teşkil eden .gelirler (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Cari harcamalara ait (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 102 317 661 lira, yatırımlara ait (A/2) işaretli cetve 

teşkili ve transferlere ait (A/3) işaretli cetvel yekûnu da 9 799 378 lira olmak üzere 1966 yılı Bütçesinin ta 
lunmaktadır. 

Cari harcamaları teşkil ederi (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geven yıla nazaran 10 091 799 lira artış ve 1 
ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu da 17 020 000 lira artış ve 6 760 005 lira bir noksanlık, sermaye teşkili ve 
yekûnu ise 4 453 306 lira artış 625 400 lira da bir noksanlık arz etmekte olup, (A/ l ) işaretli cetvelde- görü 
16 . 2 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 534 sayılı Kanunla bünyesinde dört yüksek okul ve bir kolej kur 
Fakültesinin personel, yönetim ve ıkurıım giderleri teşkil etmektedir. Geri kalan kısmının da yeni kurul 
leri. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde keza yeni kurulan Basın ve Yayın Yüksek Okulu ile diğer fak 
gelinciktedir. 

Cari harcamalara ait (A/ l ) işaretli eetveMe görülen 1 554 636 liralık: noksanlığın tenzilinden sonra 1966 y 
miktarın::! 8 537 143 liradan ibaret olduğu görülmektedir. 

2. Bütçenin yatırımlar kısmımı teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu da, 1965 Bütçesine nazaran 1 
bir noksanlık arz etmektedir. 17 020 000 liralık artış yatırım programına alınmış bulunan fakültelerin yap 
makina, teçhizat alımları ve onarımlarından ileri gelmektedir. 

(A/2) işaretli cetvelde görülen 6 760 005 liralık eksilme ise, 1965 yılı Rektölük Bütçesinde yer alan 5 
teklif edilmemesinden ve inşaatlarını tamamlamış bulunan Hukuk Fakültesinin »bu. yd ihtiyaçlarına göre ta 
(A/2) işaretli cetvelde yer alan 6 760 005 lira noksannı tenzilinden sonra yatırım harcamalarmdaiki ha 
liradan ibaret olduğu görülmektedir. 

3. Sermaye teşkili ve transfer harcamalrma ait (A/3) işaretli cetvelde yer alan 9 799 378 lira 1965 Bütç 
625 400 lira da noksanlık arz etmekte olup 625 400 liralık noksanın tenzilinden sonra hakiki artış miktar 
görülmektedir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki 9 799 378 liralık ödeneğin 25 000 lirası Hukuk, 1 lirası Z 
lir.'s sı Eczacılık ve 6 000 000 lirası da Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ki, cem'an 8 275 001 l 

Anlrara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



i s 

timlâk edilecek sahaların kamulaştırılması için istimlâk bedeli teşkil etmekte olup geri kalan kısmının da fak 
ödemelerinden ileri gelmektedir. (A/3) işaretli cetvelde yer alan 625 400 liralıik noksanlığın 400 000 lirası R 
borcunun (birikmiş olmasından bütçenin 35.240 ncı diğer ödemeler bölümünü teşkil eden tahsisatın 1966 Bütç 
kısmının da fakültelere ait borç ödemelerinin Rektörlük Bütçesinde toplanmış olmasından hâsıl olmuştur. 

Gelir Bütçesi : 
Ankara Üniversitesi 1966 malî yılı gelir bütçesi 139 737 043 lira olarak tahmin edilmiş olup, bünüıi 128 69 

kâlân 8 025 002 lirasını da üniversite geliri teşkil etmektedir. 
Üniversite gelir bütçesinin 53.260 ncı Diğer vergi gelirleri ve harçlar bölümünde 1965 yılmanazaran 1 0ÖÖ 

tedir. 
61.000 nci Kurumlar hâsılatı bölümünün 61.1 İ0 hcu tJöiıer sermaye gelirinde bu yıliki fiilî tahsilat hazara 

edilmemiş ve 75 001 lira olarak yer almıştır. 
62.000 nci îbölümüh 62.320 nci maddesi olan kitap .satışlarından elde edilen gelirler ise 300 000 lira olarak 

rübe ücretleri giderleri de 50 000 lira, 63.390 ncı diğer çeşitli gelirler 600 000 lira, bağışlar maddesine de 1 
72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit durumu maddesi geçen yılın a 

edilmiştir. 
Üniversite geliri olarak tahmin edilen 8 025 002 liranın dışında kalan 128 697 041 lira Devlet Bütçesinden 

ğından, bu miktar gelir bütçesine (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine aynen konulmuştur 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Rapor 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısını incelerken Ankara Üniversitesi Rektör ve dekanl 
çeşitli fakülteleri de ayrı ayrı ziyaret ederek üniversitenin genel problemlerini ve bâzı fakültelerinin özel 
mek fırsatını elde etmiş bulunuyorum. 

Geçen yıl kurulmuş olan eğitim fakültesi ile I I fakülte, 9 yüksek okul ve iki hemşirelik koleji ile büy 
Üniversitesini evvelki yıllarda olduğu gibi, geçen ders yılı zarfında da eğitim, öğretim ve araştırma alanla 
getirmiş bir ilim yuvamııl olarak müşahede ettiğinizi memnuniyetle kadyetnıek isterim. 

Raporumuzda Ankara Üniversitemizin tümünü ve ayrıca fakültelerle ilgili bâzı konuları ve gelişmeler 
şacağım. 

1. — Öğrenci durumu : 
Her yıl artan sayıdan lise mezunlarının üniversiteye girme arzuları karşısında Ankara Üniversitesi fakül 

maktadır. Üniversite yetkililerinin ifadelerine göre alınan öğrenci sayısı belirli bir plân dairesinde olmakt 
lerinin âzami hududuna göre öğrenci almaktadırlar. Ancak müspet ilimlerde lâboratuvar ve klinik tatbikatı 
artışı daha sınırlı olmaktadır. Oysa yurdun, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için önümüzdeki yıllar 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen üniversite mezunu kadrodan, her üniversitenin ve fak 
üzerine alabileceğini tesbit etmesi ve buna uygun bir program dâhilinde üniversite ve fakültelerine bu g 
yapmalarını sağlıyacak şekilde ödenekler verilmesi ve kapasitenin üstünde öğrenci almmaktansa yeni üni 
du. 

Ankara Üniversitesinin çeşitli fakültelerine son dört yılda alman öğrencilerle bu fakültelerden mezun 
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Aşağıdaki tablolarda fakülteler müsbet ilimi er ve sosyal - mânevi ilimler olarak iki grapa a yrılmıştır. 
Ankara Üniversitesine alınan ve mezun olan öğrenciler musibet ilimlerle ilgili faikülteler : 

Fakülteler Alman öğrencilerin sayısı 

1962-1963 1964-1965 1964-1965 1965-1966 

Mezun olanların sayısı 

1961-1962 19 62-1963 1963 

Eczacılık 
Fen 
Hacettepe, Tıp ve Sağ B. 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 

Yekûn 
Sosyal - mânevi ilimlerle 
ilgili fakülteler : 
Dil ve Tarih Coğrafya 
Eğitim 
Hukuk 
tlâhiyet 
Siyasal Bilgiler 

88 
351 
76 

225 
73 

253 

1 066 

1 432 
_.... 

1 110 
152 
303 

80 
344 
205 
200 

96 
08 

1 005 

943 

1 218 
163 
310 

51 
240 
286 
193 
73 

256 

1 099 

1 31.9 

1 001 
89 

280 

55 
304 
397 (•) 
230 
78 

259 

1 323 

650 
96 

896 
146 
298 

80 

138 
97 

218 

533 

212 

481 
23 

184 

— 
134 

80 
99 

239 

552 

283 

495 
23 

192 

Yekûn 1 066 1 005 2 689 

(*) Hemşirelik Koleji öğrencileri bu sayıya dâhil değildir. 

2 086 900 993 1 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi fakültelerde mezun olanların sayısı memleketin ihtiyacı olan y 
uşak bulunmaktadır. Misal olarak memleketin istikbaldeki hekim ihtiyacını ele alabiliriz. Halen hekim açığı o 
ğında görevli Dr. Rahmi Dirican'm, hazırladığı «Sağlık Alanında İnsan Gücü» ile ilgili araştırmasından anlaşılı 
kırk yıl zai'fmda ortalama yılda 261, Ankara Tıp Fakültesi ise son onsekiz yılda ortalama 145 heikim mezun 
ilgili fakültelerde öğrenci yekûnu ile orantılı olmayışının üzerinde durulması gerekir. Hekim açığının kapanm 
her yıl kaç. öğrenci alınacağını hesaplamaktan ziyade, bu fakültelerden her yıl ne ölçüde heikim mezun verilebi 
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Ankara Tıp Fakültelerinin cari masraflarının diğer üniversite tıp fakülteleri cari masraflarında n daha ka 
bulunan tıp fakültelerinin klinik ve hastane cari masrafları büyük mikyasta belediyeler, Sağlık Bakan 
çelerinden karşılandığı halde, Ankara Üniversitesi Tın Fakülteleri hastane masraflarının doğrudan doğruy 
sından ileri gelmektedir. Bu sebeple çeşitli tıp fakültelerinin cari masraflarının mukayesesinde bu faktörü 

II - Üniversitenin bina durumu ve yatırımlar : 
Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi, Yüksek Ziraat Enstitüleri, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Mülkiy 

tanesi tesislerinden yararlanmak suretiyle kurulan ve gelişen Ankara Üniversitesinde yeni binaların inşası 
ile ilerlemiştir. Meselâ Tıp Fakültesinin Morfoloji Enstitüsü, Cebecideki Psikiatri, Göğüs ve Kadın Hastalık 
şekilde Siyasal Bilgiler Fakültesi inşaatı seyri de süratli olmamıştır. Buna karşılık iki yıl evvel Ankara Ü 
muş, bu büroya yeter sayıda yüksek mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların tâyin edilmesi ve iyi b 
yat Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin ek binasına başlanmış ve tamamlanmıştır. Ayrıca yine iki yıl önce 
Fen Fakültesinin Kimya Mühendisliği Lâboratuvar ve Botanik Müzesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
tcknik ve Endüstri Bitkileri binaları ve Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Poliklinik binaları çok ilerl 
ca kabul edilen ödeneklerle 1966 yılında ikmal edilecektir. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi b 
zamanda şehrin harap bir bölgesinin de imarım intacetmiş olacaktır. 

Ankara Üniversitesi yatırımlarının plâna uygun şekilde ve tamamen sarf edilmiş olması memnuniyet ve 
neminde inşası yarım kalmış binaların tamamlanması için ödeneklerin kabul edilmesini zaruri gö rmekteyiz 

Çok önemli bulduğumuz bir husus da bu yıl üniversite inşaat bürosu ödeneklerinin kaldırılmış olmas 
leşmesi bakımından geçen yılki teknik personel ödeneklerinin ilgili tertiplere yeniden konmasını sırası g 

III. - Cari harcamalar 
1965 yılı Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak, fakülteler kendilerine verilen ödenekleri âzami tasarrufa riaye 

sarf etmeye dikkat etmişlerdir. Buna rağmen birçok hallerde, ve özellikle yakacak, aydınlatma ve su gibi v 
uğradıklarını ve bu yüzden bâzı fakültelerde kanuni aktarma yoluna gitmek veya ek ödenek is temek zar 
miştir. Bu hususlar göz önünde tutularak ve bilhassa 1956 yılında yeniden tamamlanacak olan binaların ca 
ödeneklerin bütçeye eklenmesini ve bu arada bâzı fakültelerin çok zaruri kadro ihtiyaçlarının (L) cetvelin 
külte ve yüksek okulların tam randımanla öğretim hizmetine girebilmesi ve gerekse tamamlanmış olan b 
liflerimiz olacaktır. 

IV - Fen, Tıp Eczacı, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri. 
F. K. B. sınıfları ve öğretim üyeleri durumu : 
Müspet ilimlerle ilgili Fen, Tıp, Eczacı, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin ilk yılını teşkil eden F. İv. B. 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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landığı bilinmektedir. Fen fakültesinin kendi esas görevi yanında diğer fakültelerin de ilk sınıflarının öğrenimin 
aleyhine olduğu ilgililerin beyanından anlaşılmaktadır. 

Veteriner Fakültesine bağlı olarak bir F. K. B. sınıfının açılmasiyle, aynı zamanda istanbul'da kurulmasın 
sinin F.K. B. ihtiyacının da karşılanması mümkün olacaktır. 

F. K. B. öğreniminin bir arada yapılmasının mı yoksa, her fakülte bünyesinde kendi ihtiyaçlarına gör 
F. K. B. sınıfı eklenmesinin mi daha uygun olacağı hakkında bir karara varmamız mümkün olamamıştır. Fen 
Hacettepede ikinci bir Fen Fakültesi açılmığ olması ile Hacettepenin yalnız F. K. B. ihtiyacı karşılanmamış, a 
renim yapacakların sayılarının da artması sağlanmıştır. 

Fakültelerde F.K.B. sınıflarının açılması bina ve lâboratuvar kadar öğretim üyelerine de ihtiyaç, gösterilm 
yurt dışında ve özellikle İngiltere ve Amerika'da profesörlüğe yükselen bâzı ilim adamlarımız ikurallrmııza göre 
duklarından, bunların profesörlüğe tâyinleri şöyle dursun doçentliğe bile tâyinleri mümkün olamamaktadır, b 
memesi üzerinde de durulmaktadır. Yurt dışındaki bu kıymetlerden faydalanmak için gerekirse üniversitelerim 
düşünülmesinin yerinde olacağına inanıyorum. 

V - Mcdiko - Sosyal Merkez : 
Öğrencilerin sağlık hizmetleri ve sosyal meseleleri ile uğraşmak üzere Reiktörlüğe bağlı olmak üzere bir (Me 

çirilmiş bulunmaktadır. Talâtpaşa Bulvarı üzerinde Dikimevi durağı karşısında kiralanan müstakil bir bmada 
dilik dâhiliye, göz, diş servisleri mevcudolup yönetmeliğine göre öğrencilerin periodik muayeneleri yapılacak, 
lunacaktır. Gençlerimizin sağlık ve sosyal meseleleri ile uğraşacaik olan bu merkezin kendisine düşen görevini 
bilmesi için inkişâfını sağlıyacak imkânları yaratmamızın da uygun olacağına inanıyorum.. 

VI - Banm ve Yayın Yüknek Oknl-z : 
Bu yıl Siyasal Bilgiler Fakültemize bağlı olarak açılan Basın - Yayın Yüksek Okulu çok rağbet görmüş ve 7 

bu alanda ilköğrenim kurumu olan bu Y. okula âzami yardımda bulunulmasının zaruretine inanıyorum. 

VII - Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve gece tedrisatı : 
Üniversiteye giremiyen öğrencilere okuma imkânı sağlamak amacı ile Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesind 

tir. 13u fakülteye daha çok öğrenci alınmasının plâna ne ölçüde uygun olacağından emin değiliz. Memleket k 
lara daha çok öğrenci alınamadığından, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine yeniden öğrenci alınmasının, şimdilik 
dirilmesi mümkün olabilir. Bu fakültenin gece tedrisatı neticesi olaraik yakacak, aydınlatma, su ve öte beri m 
neklerin ilgili tertiplere eklenmesini teklif edeceğiz. 

VTII - Eğitim Fakültesi : 
Ankara Üniversitesinde geçen yıl kurulan Eğitim Fakültesinin 6 profesörü ve 3 okutmanı, kadroları çıkmam 
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tim görevine devam etmektedirler. Keza bu fakültede bağış yolu ile temin edilen kitaplarla bir kitaplık 
rında öğrenci alınmıştır. Memleketimizde büyük bir boşluğu dolduracağı muhakkak olan fakültenin bale 
verilmemiştir. Bu fakültenin ihtiyaçlarının acilen karşılanmasının lüzumuna inanmaktayım. 

IX - Hac3ttepe Tıp Fakültesi ve yüksek okulları : 
Karma Bütçe Komisyonu üyelerinin bir kısmının Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Ünivers 

incelemelerde bulunmaları çok faydalı olmuştur. Bu arada Hacettepe tesisleri de ziyaret edilmiştir. 
Haeettepenin uygulamakta olduğu programlar ve eğitim sistemi ile ileriye doğru büyük adımlar att 

gözünden kaçmamaktadır. Hacettepe Tıp, Diş, Hekimliği Fizyoterapi - Ik-habilitasyon, Hemşirelik Fen Bi 
dallarda lisans ve lisans üstü seviyelerde öğretiminin başarı ile yapıldığı dikkate alınırsa Haeettepenin b 
kolayca anlaşılır. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hacettepe taralından kurulmakta o 
önem verdiği memnuniyetle karşılanmaktadır. Haeettepenin daha da gelişmesinin memleket ölçüsünde 
yeni kurulacak üniversite ve fakültelere ışık tutacak nitelikte olduğuna samimiyetle inanmaktayım. 

X - Temennilerimiz : 
Eğitim fakültesi, diş hekimliği, basın - yayını ceza ve veteriner uzmanlık okulları ile iki hemşirelik kolej 

dar çıkmamış bulunmaktadır. Çok önemli hizmet görmekte olan bu ilim yuvalarımızın gerekli kadrolara 
İlahiyat Fakültesinin ek binası için gerekli yatırınım ikinci beş yıllık plân döneminde kabul edilmes 

mulaştırma giderleri tertibine gerekli ödeneğin konmasını faydalı görmekteyiz. 
Tıp Fakültesinin Morfoloji, Göğüs ve Psikiatri binalarının eksiksiz ikmali için gerekli ödeneklerin tam 

plâna alınmasını çok zaruri görmekteyiz. 
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XI - Tekliflerimiz : 
Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanamı tasarısı ite ilgili bâzı tadil tekliflerimiz olacaktır. Bu tekliflerin 

riliri esi iğin gayret sarf edilmiştir. 
İ, Rektörlük : 
n) Üniversitelerin giriş sınavlarının istanbul Üniversitesine devri dolayısiyle Kektörlük bütçelinden tenki 

ğıda gösterilmiştir : 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 

12.230 Geçici 'hizmetliler ücreti 
(2 aded 800, 2 adcd 700, 4 ad&d 500 ve 7 &ded 500 lük kadronun, 6 aylık 

tutarı) 
12.410 Fazla çalışma ücreti 
1.2.813 Geçici görev yolluğu 

S5.000 Kurum giderleri 

l'5.4;51 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırma giderler; 
15.454 Kira bedeli 
15.459 Diğer alım. ve giderleri 

(B) €ETVELÎ 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 

53.260 Hare, kuyıt, imtihan ve diploma hareL^n 
72.000 özel gelirler 

72.100 Hazine yardımı 
(3 500 000 — 415 400 = 3 084 b'00) 

A-fcava Ü. Bif tek ( S. Sayı» - 719 ) 

Bölüm toplamı 

ıdronujı 6 aylık 

Bölüm toplam 

Eklesen 

3 084 600 
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Gerekçesi : 
İki yıldan beri Ankara Üniversitesine bağlı olarak çalışan üniversitelfere giriş 

misyonunun mütaakıp iki yıl için İstanbul Üniversitesine bağlı olması, Üniversite 
lun 20 Aralık 1965 tarihinde yaptığı bir toplantıda kararlaştırılmış bulunmaktadır. 
Ankara Üniversitesi bütçesine bu maksatla konulmuş olan ödeneklerin İstanbul Ünive 
ne nakli gerekmektedir. 

b) 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.000 Yapı, tesis ve ibüyüık onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

Gerekçesi : 
Geçen yılın aynı miktar ödenek istenmiştir. Aksi takdirde yatınmlann gerçekl 

cak ve inşaatların ikmali çok gecikecektir. 
c) 

36.000 Borç ödenekleri 
36.300 Geçen yıllar borçları 

Gerekçesi : 
1966 bütçesinde borç tertipleri Rektörlük bütçesinde toplandığından Ziraat Fak 

rından dolayı Ankara Belediyesine olan borcun1 ödenmesi için. 
2. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte&î : 

13.000 Yönetim giderleri Bölüm top 

13.150 Yakacak alımları ve gediıieri 
13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Gerekçesi : 
Fakültede gece tedrisatına başlanmış olduğun lan artması tabiî bulunan hizmet 

istenmiştir. 
Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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3. Tıp Fakültesi : 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri Bölüm toplam 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
13.000 Yönetim giderleri BöMm toplam 

13.150 Yakacak alımları giderleri 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

Gerekçesi : 
Fakültenin Ortopedi, Rıadyolaji ve Dermatoloji kürsüleri ihtiyacı için iki aded 5 600 

3 600 lira aylık ücretli üç yabancı uzman kadrosu ile, yetişmiyeceği anlaşılan yakaca 
dınlatma giderleri karşılığı ödenek istenmiştir. 

4. Ziraat Fakültesi : 
16.000 -Çeşitli giderler 

Uluslararası ilişgiier giderleri 
Bölüm toplam 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri 
Gerekçesi : 
Fakültenin Almanya'daki Gröttin>gen Üniversitesi ile yaptığı öğretim üyesi ve ya 

badelesi programının tahakkuku sağlanacaktır. 

5. Siyasal Bilgiler Fakültesi : 
12.000 Personel giderleri Bölüm toplam 

12.250 Yabancı uzmanlarla yai'dımcılan ücreti 
Gerekçesi : 
Bu fakültenin yabancı diller tedrisatı için lüzumlu olan beş aded 800 liralık yab 

kadrosu karşılığıdır. 
Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



6. Eczacılık Fakültesi : 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.000 Yönetim giderleri Bölüm topl 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 -Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

Gerekçesi : 
Bu fakültenin yeni binasına nakil dolayusiyle sarfı gerekli görülen masraflar k 

istenmiştir. 

7. Hacettepe Tıp Fakültesi : 
12.000 Personel giderleri Bölüm topl 

12.110 Genel idare aylıkları ' 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ûe uzmanlar aylıkları 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri Bölüm topl 

22.812 Teknik personel ücretleri 

Gerekçesi : 
a) Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yüksek Okulları binaları ge 

zaran üç misli büyüdüğü halde personel kadrosunda her hangi bir artış kabul edilm 
bat 1965 tarihinde çıkmış olan Hacettepe'nin altı yüksek okıılıındanı üçünün kadrolar 
sonel Kanununun çıkacağı gerekçesi ile, ancak 1985 - 1968 yıllarının ihtiyacı olarak 
tır. Söz konusu kadroların büyük bir kısmı (L) cetvelinde bulunduğundan. bunla 
için gerekli ödenek teklif edilmiştir. 
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b) Bu fakültenin 1966 yılı yatırımlarının tahakkuku için kadrosu olduğu h 
konulmıyan yevmiyeli teknik personel ücretlerinin karşılanması için gerekli ödenek 

Raporumu Yüksek Komisyonun tasviplerine saygı ile arz ederim. 
Raportör 

Şevket Koksa 
Ordu Senatör 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No.. : 1/6 
Karar No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen «Ankara Üniversitesi 1966 yılı Büt 
kanı, Rektör, dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü: 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde göste 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 27 620 004 lira, sermaye teşkili ve transfer har 

velde gösterildiği gibi 9 799 378 lira ki, toplam olarak 139 737 043 lira ödenek teklif olunmaktadır. Geçen yıl 
daha fazladır. Bu fazlalık gelişen Ankara Üniversitesi için normal karşılanmıştır. 

Komisyonumuzda, komisyonumuz adına inceleme yapan Raportörümüzün raporu okunduktan sonra müza 
tör ve dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 

Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Rektörlük bölümünden İstanbul 
pılacak giriş imtihanları için düşülen miktar ile, yine Rektörlük bölümünün diğer maddelerinden yapdan indi 
472 020 lira düşülmüş, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi bölümüne 315 725 lira, Veteriner Fakültesi bölümün 
müne yeniden açılan 16.430 ncu uluslararası ilişkiler giderleri maddesine 100 000 lira ile birlikte toplam olar 
bölümüne 8 100 lira. Eczacılık Fakültesi bölümüne .15 000 lira ve Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültes 
miştir. 

(A/2) işaretli cetvelin Rektörlük bölümüne 375 000 lira, Hukuk Fakültesi bölümüne 100 000 lira ve Zira 
eklenmiş: Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi bölümünden 65 000 lira, Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümünden 6 
münden de 110 000 lira. Fen Fakültesi bölümünden de 65 000 lira indirilmiştir. (A/3) işaretli cetvelin Re 
lenerek (A/3) işaretli cetvel yekûnu 9 814 378 lira olarak kabul edilmiştir. 

( A / l ) . (A/2) ve CA/3) işaretli cetvellerde yapılan bu değişiklikler (B) işaretli cetvelin 53.260 nci hare, 
maddesinden 3 500 000 lira düşülerek, 72.100 ncü Hazine maddesine 4 061 485 lira, 72.400 ncü geçen yılda 
1 500 000 lira eklenmek suretiyle cetvellerde denge sağlanmıştır. Bu suretle yapılan ilâvelerle 1 nci madde 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvele toplam olarak yapılan 2 061 485 liranın ilâvesiyle 141 7 
edilmiştir. 

3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



— 17 — 
8 nci madde ç$M yıllar feorçlariBfU* öjdenm#sinj kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiştir. 9 nen 

lükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
10 ncu maddç, 9 wm: madde olacak, 
11 nci madde, 10 nen madde olarak, 
12 nei madde de XX 

Füksek Başkanlığa 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

7. Seçkin 

Bursa 
7. öktem 

Edirne 
7. Ertem 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Kütahya 
M. Erez 

S anısını t 

nci 
sunulur. 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Kıhc 

madde olarak ve. 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 
Ankara 

77. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
77". Atabeyli 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Niğde 

bağlı cetvelleri aynen 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Altınsoy 

Tabiî üye 
S. Küçük 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydm 

S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca 

olmak 

S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Uner 
Giresun 

K. Bosuter 

İzmir 
M. Uyar 

Niğde 
77. Özalp 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

7. 
Yozş 

üzere 'kabul edilmiştir 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. İslimyeli 
Çanakkale 

Ş. İnan 
İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. ö. San 

Kayseri 
77. Dikeçligil 

Ordu 
Ş. Koksal 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

E. Dikmen 

?at 
Yeşilyurt 

Genel Kur 

Adıyam 
M. A. A 

Bolu 
Söz -hakkım 

H. 1. 
Çoru 

Söz hakkı 
A. Çe 

İçe 
C. T. Ok 

Kays 
F. Ko 

Riz 
0. M. A 

Trabz 
Söz hakkım 

A. R. U 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) 
cari harcamalar için 102 317 661 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
27 620 004 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için do 
9 799 378 lira ki, toplam olarak 139 737 043 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

Rektörlük 

Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fa 
Eczacılık Fakültesi 

Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fa. 

Toplam 

Lira 

2 519 937 

6 658 767 
5 654 064 
3 157 193 

29 357 281 
5 146 072 
8 370 043 
1 716 644 

. 4 999 217 
2 226 483 

32 511 960 

L02 317 661 

(A/2) S 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

2 

1 890 000 
2 300 000 

280 000 
1 590 000 

450 000 
2 910 000 

250 000 
2 000 000 
3 450 000 

12 500 002 

27 620 004 

(A/3) 
ermaye teşkili 
ve transfer 
harcamaları 

Lira 

1 016 976 

72 000 
73 601 
85 000 
60 000 
75 000 

105 001 
193 800 
89 000 

2 015 000 

6 014 000 

9 799 378 

Toplam 
Lira 

3 536 915 

8 620 767 
8 027 665 
3 522 193 

31 007 281 
5 671 072 

11 385 044 
2 160 441 
7 088 217 
7 691 483 

51 025 962 

139 737 043 

Ankara Ü. Bütç 

KAKMA BÜTÇE KOM 

Ankara Üniversitesi 1966 

MADDE 1. — Ankara Üniversi 
cari.harcamalar için 104 014 146 
27 970 004 lira, (A/3) sermaye t 
9 814 378 lira ki, toplam olarak 1 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

Rektörlük 

Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fa. 
Eczacılık Fakültesi 

Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fa 

Lira 

2 092 917 

6 974 492 
5 654 064 
3 157 193 

29 357 281 
5 330 752 
8 570 043 
1 724 744 
4 999 217 
2 241 483 

33 911 960 

Toplam 104 014 146 

h 

1 

2 

( S. Sayısı : 719 ) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 139 737 043 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —T Ankara Üniversitesince 1966 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarb. ve tahsiline 1966 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 6.7.1948, 
tarihli ve 5239 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 7221, 7252, 107, 156, 14, 
43, 44, 337 ve 534 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Üniversite Bütçesinin Eektörlük, fakülte ve okullar kı
sımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaj^diyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — (Gteçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

Ankara Ü. Büt§c»i 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 2. — Ankara Üniversit 
cetvelde gösterildiği üzere 141 798 5 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 6. •-- Tasarının 6 ncı m 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Geçen bütçe yıllar 
ye Kanununun 93 neü maddesine g 

( S. Sayısı : 719 ) 



Hükümetin teklifi 

a) 1965 yılı bütçsindeıki tertibinde karşılığı 'bulunan 'borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu tmaddeye, 

<b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muftıasebei Umumiye Ka
nununun 9*3 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yılları borçları) maddesi
ne, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 9. — Yatırım (harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca yapılır. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 târühinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam Dışişleri Balkanı 
S. Demire! C. Bilgehan 1. 8. Çağlayangü 

Devlet Bakam Devlet Bakam Millî Eğitim Bakam 
R. Sezgin K. Ocak O. Dengiz 

Devlet Bakanı Adalet Bakam Ticaret Bakanı 
A. F. Alişan S. Dinçer M. Zeren 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakam Güm. ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu F. Sükan 1. Tekin 

Ankaira Ü. Bütçesi 

Karma Bütçe Kom 

karşıUkları yılları bütçelerinde 
ilgili hizmet tertiplerinden, veya 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli c 
yıllar borçları) maddesine, Maliy 
ödenir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 nc 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 n 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 n 
kabul edilmiştir. 

Maliye Bakam 
/. Giirscm 

Bayındırlık Bakanı 
K. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 

Ulaştır 
S. 

Sanay 
M. 

Turizm v 
İV. 

( S. Sayısı : 719 ) 



Eektörlük — 21 — 

Bölüm Madde 

12.000 

12.210 
12.280 
12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

Ödeneğin çeşidi 

( A / l ) CARİ HABCAMALAB 

1965 ödeneği 

Lira Lira 
Madde Bölüm toplamı 

PEBSONEL GIDEBLEBt 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
/Tedavi gideri 
Emekli Keseneği karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12 420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

424 000 

950 860 

776 010 
149 850 
15 000 
10 000 
90 950 

4 000 
5 000 
3 000 
5 000 
73 950 
66 000 

50 000 
1 000 
15 000 

1 603 760 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
•Lira Lir 

1 71 

424 000 

1 005 550 

830 700 
149 850 
15 000 
10 000 
103 555 

4 000 
5 000 
3 000 
10 000 
81 555 
81 000 

60 000 
1 000 
20 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Rektörlük 22 

Bölüm Mii-clde öd.eneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 

Lira 

15 450 

5 450 
10 000 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira L 

Yolluklar Kesim toplamı 55 000 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 1 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 35 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 1 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 23 000) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 6 000 6 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 2 000 2 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 10 000 10 000 

5 450 
13 080 

1 500 

76 000 

1 000 
40 000 

5 000 

2 000 

18 530 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 500 1 500 

Ankara ü . Bütçesi ( S. Sayısı r 719 ) 



Rektörlük 23 

Bölüm Madde (.Jii'wv,.':in e es id i 

12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 28 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

.13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.1G0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

13.210 Su giderleri 
13,220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

154 800 

10 000 
75 000 
10 000 
50 000 
8 800 
1 000 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

5 500 
I 

1 500 
2 000 
1 000 
1 000 
32 500 

12 500 
20 000 

203 300 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

10 000 

154 800 

5 500 

10 000 
75 000 
10 000 
50 000 
8 800 
1 000 

1 500 
2 000 
1 000 
1 000 
32 500 

12 500 
20 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Rektörlük 24 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Rektörlük taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 neu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 

5 000 

• 2 
= 3 

1 000 

1 000 

Lira 

5 000 

1 000 

1 000 

10 500 

5 250 

5 250 
111 502 

10 500 

5 250 

5 250 

... 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Eektörlük 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Sağlık hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

MEDIKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 

14.791 Büro giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.794 Kira bedeli 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alım ve giderler 

15 000 KURUM GİDERLERİ 

Okul giderleri Kesim toplamı 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GİDERLERİ 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

ÜNİVERSİTE TEST VE KAYIT BÜRO
SU GİDERLERİ 

0 Büro giderleri 
0 Ulaştırma giderleri 

— 25 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

104 500 

2 500 
1 000 
20 000 
80 000 
1 000 

307 000 

159 500 

2 500 
1 000 
75 000 
80 000 
1 000 

128 000 

60 000 
8 000 
50 000 
10 000 

4 

307 000 287 000 

127 000 127 000 
20 000 25 000 

t£ Büfeçıesi <S. Sayası : 719 ) 



Rektörlük _ 26 — 

BWüm Maili I« 

O 
O 

16.000 

ujeuetnıı eesıcü 

Kira bedeli 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplanıl 

Lira Lira 

150 000 
10 000 

15 000 

25 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

125 000 
10 000 

15 000 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER 
LERİ 

16,810 Bina onarımı 

PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

10 000 

1 603 760 

203 300 
111 502 
307 000 
25 000 

2 250 562 

10 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı .- 719) 



Rektörlük — 2? — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

22.000 

0 

23.000 

Sîadde 

22.812 
22.813 

ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 375 000 

5 000 000 
370 000 

5 000 

5 375 000 

50 000 

Hükümetçe ip+en 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

2 

1 
1 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 50 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 5 375 000 

0 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 50 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 5 425 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Rektörlük — 28 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

55,000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödene 
cek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

0 Üniversitelerarası Birliğe katılma payı 
34 720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl

ma payı 
0 Amerikan Araştırma Enstitüsü kurucu 

üye aidatı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35,220 Emekli ikramivesi 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

32 470 

3 500 

6 470 

22 500 

1 040 000 

410 000 
30 000 

32 470 

1 110 000 

5 000 

30 000 

777 976 

466 186 
30 000 

Ankara ü . Bütçesi ( S. -Sayısı : 719 ) 



Rektörlük — 22 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

35.230 Sandık yönetim giderleri 200 000 281 790 
0 Diğer ödemeler 400 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.695 Yabancı memleketlerden gelecek öğren
cilere verilecek burs 20 000 20 000 

4 .. . 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 50 000 55 000 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 15 000 15 000 

35.730 Vehbi Koç Öğrenci Yurduna yardım 30 000 30 000 
35.750 Üniversite talebe birliğine yardım 5 000 10 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 31 000 1 

36.300 Geçen yıllar borçları 15 000 113 000 
= = * = = = = = = = 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir) 15 000 15 000 

36.600 Geliverilecek paralar 1 000 1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Rektörlük - 30 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

36.000 

MALÎ TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1985 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

32 470 

1 110 000 
31 000 

1 173 470 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 

Ankara O. Bütçesi .( S. Sayısı • 719 ) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 31 

(A / l ) CARt HARCAMALAB 

Bölüm Maddt 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 

ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tevadi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

5 338 266 5 44 

2 833 395 
3 

164 430 

2 668 965 

1 105 000 

480 000 
10 000 

615 000 

224 500 

15 000 
2 000 
5 000 
2 500 

200 000 

10 000 

2 833 395 

164 430 

2 668 965 

1 175 000 

480 000 
10 000 

615 000 
70 000 

232 000 

15 000 
2 000 
5 000 

10 000 
200 000 

6 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 719 ) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 32 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

İKRAMİYELER YE MÜKÂFATLAR 
12.010 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt ici yollukları toplamı : 129 002) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı

şı geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

902 870 

2 870 
900 000 

1 500 

281 001 

1 000 
6 000 

118 000 
1 

1 000 

902 870 

2 870 
900 000 

1 500 

291 002 

1 
9 000 

118 000 
1 

1 000 

1 000 

8 009 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Bölüm Madde 

13.000 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

.13.110 
J 3.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı Staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 162 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

1965 ödeneği 
Madde BöDüm toplamı 

Lira Lira 

19 000 
8 000 

100 000 

488 500 

5 
5 
30 
360 
70 

. 16 
2 

81 

20 
12 
45 
o o 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
500 
000 

000 

000 
ooo 
ooo 
000 
000 

593 000 

1 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

16 000 
25 000 

110 000 

3 000 

828 500 

5 000 
5 000 

300 000 
420 000 
80 000 
16 500 
2 000 

89 000 

25 000 
15 000 
45 000 
3 000 
1 000 

94 

Ankara. Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi -— 3 4 

1965 ödeneği 
Hükümetçe 

Madde Bölüm -toplamı Madde Bölü 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 20 000 25 000 

13.410 Posta, telgraf giderleri 5 000 5 000 
13.420 Telefon giderleri 15 000 20 000 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi

derleri * 3 500 7 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 45 500 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 500 500 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 40 000 50 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 40 000 40 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 10 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 56 000 

Araştırma Iraramları giderleri 
Kesim toplamı 56 000 66 000 

DEKANLIK ARAŞTIRMA KURUM VE 
ENSTİTÜ GİDERLERİ * 

15.411 Büro giderleri 15 000 15 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Dil ve Tarih - CoğTafya Fakültesi 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 - PERSONER GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
13,000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

A'fifc&rft 

— 35.— 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

15 

40 000 
1 000 

101 000 

50 000 
1 000 

Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 

1 000 1 000 

100 000 150 000 

5 338 266 

593 000 
40 500 
56 000 
101 000 

6 128 766 

5 44 

94 
5 
6 
15 

6 65 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 36 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 

22.811 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Böiüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bölü 
Lira 

240 000 

240 000 1 890 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S.' Sayısı : 719 ) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 37 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Madde Bölüm toplamı 
l i ra Lira 

72 000 

10 000 

Madde Bölüm 
Lira L 

10 000 

/ / - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 40 000 40 000 

BORÇ ÖDEMELERİ 7 000 

0 Geçen yıllar borçları 6 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 25 000 25 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 15 000 15 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 22 000 22 000 

0 İlâma bağlı borçlar 1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 38 — 

1965 Ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplam] Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı ' 7 2 000 

© BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 7 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 79 000 

Ankara O. Bütçesi (S- Sayısı 719) 



Fen Fakültesi 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

— 39 — 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım-

4 170 043 

2 000 000 

126 360 

12210 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12 340 
12.370 

12.430 

eıları ile uzmanlar 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 

aylıkları 

Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 

ücreti 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

1 873 640 

1 268 000 

1 015 000 
238 000 

15 000 

172 672 

10 000 
2 000 
5 000 
5 672 

150 000 

5 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

4 0 

1 902 690 

81 810 

1 820 880 

1 268 000 

1 015 000 
238 000 

15 000 

170 000 

10 000 
2 000 
2 000 
6 000 

150 000 

7 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 719 ) 



Fen Fakültesi — 40 — 

Bölüm Madde 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

12.841 

12.854 

12.871 
12.872 

ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üıjiverâite tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM Y"OLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 29 502) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve. konferans yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

543 670 

2 870 
540 000 

1 500 

179 201 

1 000 
9 000 

20 000 
1 

500 

5 000 

23 700 
20 000 

543 670 

2 870 
540 800 

500 

5 000 

23 700 
20 000 

178 202 

1 
9 000 

20 0ÖÖ 
1 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Fen Fakültesi — 41 — 

Bölüm Madde 

13.000 

12.873 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Ödeneğin çeşidi 

Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 148 700) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a 

100 000 

437 000 

3 000 
3 000 
7 500 

207 500 
200 000 
15 000 
1 000 

190 000 

60 000 
10 000 
90 000 
25 
5 
000 
000 

657 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

100 000 

511 001 

3 000 
3 000 
40 000 
240 000 
200 000 
25 000 

1 

197 500 

60 000 
10 000 
100 000 
25 000 
2 500 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Fakültesi - 42 — 

1985 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplanış Madde Bölüm 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 15 000 20 000 

13.410 Posta, telgraf giderleri 5 000 5 000 
13.420 Telefon giderleri 10 000 15 000 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDER. 
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri ' 15 500 20 000 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14,130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

18.710 Temsil giderleri 

716 000 

1 000 1 000 

715 000 815 000 

700 000 
15 000 

20 000 

800 000 
15 000 

1 0Ü( 1 000 

Ankara Ü. Büfesi { S, Sayış, : 719 ) 



Fen Fakültesi — 43 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölıüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 19 000 19 000 

12.000 PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CAEİ HAECAMALAE TOPLAMI 

4 170 043 

657 500 
716 000 
20 000 

5 563 543 

4 

5 

Ankara O. Bütçesi { S. Sayısı 719 ) 



Fen Fakültesi — 44 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 240 000 2 

=========== = 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 240 000 2 300 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S . Sayısı : 719 ) 



Fen Fakültesi — 45 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 
II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 

35.720 Atom enerjisi bursu 
BORÇ ÖDEMELERİ 

0 Geçen yıllar borçları 

0 İlâma bağlı borçlar 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

35 000 

25 000 
10 000 

38 600 

Lira 

73 601 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

35 000 

25 000 
10 000 

38 600 

7 

25 000 
13 600 

2 000 

400 

2 400 

25 000 
13 600 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Fen Fakültesi —-46 — 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toulamı Madde Böl 

Bölüm Madde ödeneğin 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

73 601 
2 400 

.,_ 

Hükümetçe 
Madde Böl 
Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

0 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 78 001 

Anfcara O. Bütçesi ( S. Sayısı -. 719 ) 



Hukuk Fakültesi 47 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm- toplamı 

Lira Lira 

2 395 793 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.11.1 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım

cıları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesini toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tevadi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

1 511 460 
. = = = = 3 

153 090 

1 358 370 

311 760 

200 160 
21 600 

123 700 

7 200 
2 000 
3 000 
2 500 

109 000 

15 000 

1 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm t 
Lira Lir 

2 41 

1 503 360 

144 990 

1 358 370 
311 760 

290 160 
21 600 

131 200 

7 200 
2 000 
3 000 

10 000 
109 000 

8 000 

Ankara U. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Hukuk Fakültesi — 48 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

Lira 

298 870 
,, . -. . .1 

2 870 
296 000 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil İkramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 8 502) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira 

1 500 

133 503 

500 
7 500 

1 
1 

500 

298 870 

2 870 
296 000 

1 500 

155 503 

500 
7 500 

1 
1 

500 

Ankara Ü. Bütçesi i S, Sayısı : 719 ) 



Hukuk Fakültesi 49 

Bölüm Madde 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 147 001) 

1965 ödeneği 
Madde BöKim toplamı 

Lira Lira 

15 000 
10 000 
100 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

15 000 
20 000 

100 000 

12 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 719) 



Hukuk Fakültesi 50 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

BJlüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

İLOOO 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

,.. . 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

448 000 

7 000 
8 000 

25 000 
293 000 
92 000 
20 000 

3 000 

78 000 

25 000 
7 500 

40 000 
5 000 

500 

28 000 

3 000 
25 000 

559 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

493 000 

7 000 
8 000 

25 000 
310 000 
120 000 
20 000 

3 000 

93 000 

30 000 
7 500 

50 000 
5 000 

500 

33 000 

3 000 
30 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S . Sayısı : 719 ), 



Hukuk Fakültesi — 51 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira Lir 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER. 
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 5 000 5 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 30 500 

Araştırma kurumlan giderleri 
Kesim toplamı 21 500 

DEKANLIK ARAŞTIRMA KURUM VE 
ENSTİTÜ GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 2 000 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 17 500 
15.419 Diğer alım ve giderler 2 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

500 500 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 30 000 30 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 10 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 20 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 21 500 

10 000 
20 000 

21 500 

2 000 
2 500 
17 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 719 ) 



Hukuk Fakültesi — 52 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

I9o5 ödeneği 
Madde Dölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 

70 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

71 000 

1 000 

70 0Ö0 

45 000 
25 000 

2 395 793 

559 000 
30 500 
21 500 
71 000 

3 077 793 

45 000 
25 000 

2 

3 

Ankara ü . Bütçesi { S. Sayısı : 719 ) 



Hukuk Fakültesi — 5 3 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölriim toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira L i r a L i 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 180 000 2 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 

(Fakülte binası kanat ilâvesi) 180 000 280 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 150 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımlan ve büyük ona

rımları 150 000 0 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 180 000 2 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 150 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 330 000 2 
" - - • 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 719) 



Hukuk Fakültesi — 54 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi l i ra Lira Lira L 

7/ - Transferler 
82.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

86.000 BORÇ ÖDEMELERİ 16 000 

0 Geçen yıllar borçlan 15 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 25 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 60 000 

35.220 Emekli ikramiyesi 10 000 10 000 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 35 000 35 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 30 000 30 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 5 000 5 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 15 000 15 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719) 



Hukuk Fakültesi — 55 _ 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

0 İlâma bağlı borçlar 1 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATTNALMA-
LAR Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 60 000 

0 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 16 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 76 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Fakültesi — 57 — 

Madde 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

12.841 

12.854 

12.871 
12.872 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 57 001) 

II - Yurt dışı yollıüdan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 252 870 

2 870 
1 250 000 

1 500 

221 501 

1 000 
30 000 

20 000 
1 

500 

10 000 

20 000 
30 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

1 252 870 

2 870 
1 250 000 

1 500 

242 001 

5 000 
30 000 

20 000 
1 

2 000 

10 000 

20 000 
30 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Tıp Fakültesi - 58 — 

Bölüm 

13.000 

Madde 

12.873 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

Ödeneğin çeşidi 

Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 185 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

110 000 

2 286 000 

20 000 
20 000 

220 000 
320 000 

1 600 000 
100 000 

6 000 

1 153 000 

300 000 
244 000 
600 000 

5 000 
4 000 

105 000 

5 000 
100 000 

Lira 

3 620 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira 

125 000 

2 736 000 

20 000 
20 000 

220 000 
370 000 

2 000 000 
100 000 

6 000 

1 359 000 

450 000 
200 000 
700 000 

5 000 
4 000 

105 000 

5 000 
100 000 

L 

4 

Ankara Ü, Bütçesi { S, Sayısı : 719 } 



Tıp Fakültesi __ 59 __ 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi Lira Lira Lira L 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri * 76 000 76 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

•15.000 KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

DİŞÇİLİK HEKİMLİĞİ YÜKSEK OKU- . 
LU VE SAĞLIK HİZMETLERİ HEM
ŞİRELİK KOLEJİ GİDERLERİ 

15.291 Büro giderleri 51500 51500 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 1 981 172 2 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri i 000 1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

500 

1 979 672 

1. 978 G72 
1 000 

_...,. 

400 000 

6 877 500 

500 

2 201.030 

2 200 000 
1 000 

275 003 

6 



Tıp Fakültesi — 60 — 

liölüm Madde 

15.292 
15.295 
15.296 
15.299 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

Ulaştırma giderleri 
Giyim - 'kuşam alımları ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Yataklı tedavi kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alımları ve giderleri 
15.518 İlâç alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm V>v). 

Lira Lir i 

3 000 
20 000 

325 000 
500 

6 477 500 

190 000 
500 000 

1 287 500 
3 500 000 
1 000 000 

1 000 

687 000 

688 000 

15 879 896 

3 620 000 

Hükümetçe is 
Mrvlde Bölü 
Lira 

3 000 
20 000 
200 000 

500 

6 477 500 

100 000 
300 000 

1 377 500 
3 500 000 
1 200 000 

1 000 

400 000 

Aıîfoara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719) 



Tıp Fakültesi — 61 — 

Bölüm 

14.000 
15.000 
16.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 981 172 
6 877 500 

688 000 

29 046 568 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

2 2 
6 7 

4 

20 3 

Aüksara Ü. Bütçesi ( S . Sayası : 719 ) 



Tıp Fakültesi — 62 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1985 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi • Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 840 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 600 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve onarımları 600 000 750 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı G00 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 600 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Tıp Fakültesi 63 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 
II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapıl 

BORÇ ÖDEMELERİ 

0 Geçen yıllar borçları 

0 İlâma bağlı borçlar 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplantı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde 
Lira 

Bölüm t 
Lir 

60 000 

20 000 20 000 

50 000 

6 

Kesim toplamı 

,n yardımlar 

40 000 

30 000 
10 000 

50 000 

100 000 

40 000 

30 000 
10 000 

35.000 

36.000 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

60 000 
100 000 

160 000 

6 

6 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayışı : 719 ) 



Veteriner Fakültesi — 64 — 

(AA) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tevadi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

3 796 373 

2 073 600 

148 230 
1 925 370 

630 101 

620 100 
1 

10 000 
193 000 

15 000 
2 000 
5 000 
1 000 

170 000 

2 500 

2 073 600 

148 230 
1 925 370 

640 101 

620 100 
1 

20 000 
200 000 

15 000 
2 000 
5 000 
8 000 

170 000 

2 500 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Saym : 719 ) 



Veteriner Fakültesi — 65 — 

Bölüm Madde 

12.833 
12.835 

12.841 

12.853 
12.854 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖÖRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 88 500) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

679 670 

2 870 
076 800 

1 500 

216 002 

1 000 
2 500 

60 000 
1 

500 

10 000 

1 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

679 670 

2 870 
676 800 

1 500 

253 501 

2 000 
4 000 

75 000 
5 000 

2 500 

10 000 

1 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayım : 719 ) 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.8" 
12.8" 
12.81 

(1 
(2 
(3 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 165 001) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplana 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

10 000 
12 000 

120 000 

35i 500 

558 700 

15 000 
20 000 

120 000 

405 500 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13 210 Sn giderleri 
13 220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

5 000 
3 000 
20 000 
160 000 
139 000 
25 000 
2 500 

160 700 

70 700 
10 000 
75 000 
5 000 

5 000 
3 000 
25 000 
175 000 
165 000 
30 000 
2 500 

180 700 

70 700 
15 000 
90 000 
5 000 

Ankara ü . Bütçesi ( S. Sayısı ; 719 ) 
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Veteriner Fakültesi — 6 7 — 

1 
•1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 26 000 31 000 

13.410 Posta, telgraf giderleri 6 000 6 000 
13.420 Telefon giderleri 20 000 25 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi- 17 500 17 500 
derleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 473 000 528 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 1 000 1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 1 000 1 000 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 471 000 526 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 470 000 525 000 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 1 000 1 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 10 000 13 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi l i r a Lira 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 

Araştırma kurumlan giderleri 
Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alımları ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 107 000 

10 000 

2 000 
7 000 
1 000 

Madde Bölüm 
Lira L 

13 000 

2 000 
10 000 
1 000 

işevleri ve işyerleri giderleri 

Kesim toplamı 10 000 12 500 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.116 Malzeme alımları ve giderleri 7 500 10 000 
16.119 Diğer alım ve giderler 2 500 2 500 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 1 000 6 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 1 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı S5 000 100 000 

Ankara Ü. Bütçesi { S. Sayısı : 719 ) 
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I »ö-'iüaı Ma 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

dde Ödeneğin çeşidi 

PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

GARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

3 796 373 

558 700 
473 000 

10 000 
107 000 

4 945 073 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

3 

5 

Ankara Ü. Bültçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Lira Lira Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Madde Bölüm toplamı Lira /Lir 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 100 000 4 

=3 — 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsü ya
pı, tesis ve büyük onarım giderleri 100 000 450 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 } 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 20 000 20 000 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 19 000 19 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 14 000 14 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 5 000 5 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 30 000 30 000 

BORÇ ÖDEMELERİ 7 000 

0 Geçen yıllar borçları 6 000 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 69 000 

0 İlâma bağlı borçlar 1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı * 719) 
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1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

35.000 

36.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Lira Lira 

69 000 
7 000 

76 000 

Lira 

_. , 

Li 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayım : 719 ) 



Ziraat Fakültesi — 73 ~ 
( A / l ) CARt HARCAMALAR 

Bölüm Ivîadde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 109 574 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

6 1 

Aylıklar Kesim toplamı 3 055 000 3 055 000 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardırn-

155 000 155 000 

12.210 
12.250 
.12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 

cilan ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
İşçi ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

ücreti 

toplamı 

2 900 000 

1 683 000 

1 525 000 
8 000 

150 000 
304 500 

18 500 
2 000 
1 000 
3 000 

280 000 

1 000 

2 900 000 

1 675 001 

1 525 000 
1 

150 00ü 
306 500 

18 500 
2 000 
1 000 
5 000 

280 000 

2 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12,510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.G10 Yabancı dil ikramiyesi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

750 570 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

14 ~! 

870 
*i 700 

1 

750 570 

2 
747 

870 
700 

Yolluklar Kesim toplan» 515 503 32G 502 

12. 
12, 

12, 
12, 

811 
813 

833 
83o 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 91 501) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt di 
§ı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

1 
10 000 

80 000 
1 

500 

50 000 

ı 

10 000 
15 000 

. ı 
10 000 

80 000 
1 000 

500 

50 000 

1 

10 000 
25 000 

Ankara Ü. .Bütçesi ( S. Sayısı : 71Ö ) 
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Bölüm Madde 

13,000 

12.873 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13 190 

Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 235 001) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

150 000 

510 500 

1 000 
500 

50 000 
233 000 
200 000 

25 000 
1 000 

253 000 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

100 000 
2 000 

100 000 
50 000 

1 000 

33 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

3 000 
30 000 

824 100 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

150 000 

632 500 

1 000 
500 

60 000 
300 000 
275 000 

25 000 
1 000 

323 000 

125 000 
2 000 

125 000 
75 000 

1 000 

33 000 

3 000 
30 000 

1 

AD.kara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

L5.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Yergi, resim ve harçlar 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplar-

Ldrn Lira 

27 600 

901 000 

900 000 

ı 000 

901 002 

15 967 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

30 000 

935 000 

925 000 

10 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölam Madde 

16.000 

15.411 
1.5.416 
15.419 

16.211 
16.216 
.16.219 
16.430 

16.710 

ödeneğin çeşidi 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇEŞİTLİ TEC
RÜBE İSTASYONLARINDA YE İŞLET
MELERİNDE YAPILACAK ARAŞTIR
MA YE İNCELEME GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

ZİRAAT FAKÜLTESİ LÂBORATUVAR 
GİDERLERİ, RADYOİZOTOP YE EY 
EKONOMİSİ İLE DİĞER MEVCUT 
LÂBORATUVAR. GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Uluslararası ilişkiler giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

1965 ödeneği 
Mad^de Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 S67 

2 000 
13 000 

967 

52 000 

' 000 
50 000 

1 000 

1 000 

253 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

12 967 

52 000 

1 000 
50 000 

1 000 

1 000 

2 000 
0 000 

967 
253 

Ankiara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Ziraat Fakültesi 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarım, 200 000 200 000 

12.000 PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 6 109 574 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 824 100 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 901 002 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 15 967 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 253 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 8 103 643 

Ankara Ü. Bütçesi ( S, Sayısı : 71!)) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Madde Bölüm toplamı 
Ödeneğin <;eişidi Lira Lira 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 240 002 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 240 002 

Madde Bölüm to 
Lira Liı<a 

2 910 

2 910 000 22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2İ0 000 
0 Teknik personel ücretleri 1 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 1 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 350 000 

23 811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 350 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı ' 240 002 2 910 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı * 350 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 590 002 2 910 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCABIALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm İLıudr üıloneğin çeşidi Lira Lira Lira 

II - Transferler 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

0 Geçen yıllar borçlan 5 000 

0 İlâma bağlı borçlar 5 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 105 000 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.220 Emekli ikramiyesi 20 000 20 000 

ödül, ikramiye, mükafat ve yardımlar 

Kesim toplamı 35 000 35 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 20 000 20 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 15 000 15 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 50 000 50 000 
BORÇ ÖDEMELERİ 10 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Ziraat Fakültesi » 

Bölüm 

32.000 

mm 
36.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TOANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

105 000 
10 OOO 

115 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

1 

1 

Anfeara $• Büt^epi ( gf. fayışı : 7Î? ) 
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flahiyat Fakültesi — 83 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm5 toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

12.510 
12.590 

12.610 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı t 
Üniversite tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

214 070 

2 870 
211 200 

1 500 

96 501 

214 070 

2 870 
211 200 

89 001 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

12.841 

12.854 

12.871 
12.872 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 12 001) 

77" - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

500 
3 000 

6 500 
1 

500 

1 000 

10 000 
10 000 

1. 
3 000 

6 500 
2 000 

500 

1 000 

6 000 
5 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( Ş. Sayısı : ?1§ ) 
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ilahiyat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve îöc^feme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 
KURUM GiöBRİERi 

Araştırma kıirlörita giderleri 
Kesim toplamı 

ENSTİTÜ GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alımları ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İ5.ÖÖ0 

İÖİ5 ödeneği 
Jtöçkle Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

14 500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

14 500 

5 000 

4 500 

14 000 

500 

27 000 

5 000 
20 000 
2 000 

27 000 

2 000 

4 OCfâ 

9Ö0 

15 000 

3 000 
10 000 
2 000 

Afffeâra Ü. fiâtSetö ( & S&yKft : İM) 



İlahiyat Fakültesi — 86 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 351 221 

192 500 
14 500 
27 000 
2 000 

1 587 221 

1 

1 

Ankara Ü, Bütçesi ( S. Sayısı : 719) 



İlahiyat Fakültesi 

Bölüm Madde 

22.000 

Ödeneğin çeşidi 

_ 8 7 — 
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde BöKim toplamı 
Lira Lira 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

500 000 

500 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

2 

250 000 

Ankara Ü. Bütçesi 08. Sayısı : 719 ) 



İlahiyat Fakültesi — 86 — 

(A/3) SERMAYE -TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1365 ödeneği Hükümetçe ist 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ / - Transferler 

,32VQ0Q K A M U L A Ş T I R M A V E S A T I N A L M A L A R 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma be.çLejli 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 26 000 26 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 6 000 6 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 20 000 20 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 6 000 7 800 

Madde Bölüm -toplamı 
lira Lira 

1 

1 

42 000 

10 000 

Madde Bölüm 
Lira L 

1Ş0 000 

10 000 

BORÇ ÖDEMELERİ 6 000 

A^fcara # . pit§e*si ( & gayaşa : 7JŞ ) 



İlahiyat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O Geçen yıllar borçları 

0 İlâma bağlı Mtfçlair 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
İıAÛ Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

0 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 89 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Böltüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

5 000 

1 000 

42 000 4 
6 000 

48 001 19 

Ü, Bütçesi (,& S&ySfc r719) 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Z - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ" 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12 833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

- DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 37 292) 

II - Yurt dışı yolluİdan 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 "Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

3İ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.510 
12.520 

12.610 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

408 370 

2-870 
405 500 

1 500 

177 182 
— 7 - S 

500 
7 500 

15 000 
15 000 

292 

28 890 
10 000 

100 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

408 370 

2 
405 

1 

870 
500 

500 

194 182 

9 

15 
10 
2 

500 
500 

000 
000 
000 

292 

28 890 
10 000 

100 000 

• Ankara' Ü. Bütçesi ' ( S. Sayısı ;: Î Î9 ) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi - f f l -

Bölüm Madde 

13.000 

12.875 

12.876 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
.13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13 290 

Ödeneğin çeşidi 

Ynrt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
Enstitülerin dış yollukları 
(Y^rt dışı yollukları toplamı : IŞ§ 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesini toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Balıçe giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Böliüm toplamı 
I4 r a I4ı?a 

1 118 

4 
4 

140 
475 
475 
14 
5 

100 

000 
500 
009 
000 
000 
600 
000 

130 000 

49 000 
5 000 

70 000 
5 000 
1 000 

1 283 200 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

3 000 
15 000 

1 149 10P 

185 000 

1 

6 000 
6 000 

140 000 
500 000 
475 000 
17 100 
5 000 

70 000 
§ $00 

100 000 
5 000 
5 000 

Ankara ü . Bütçesi ( Ş. .Sayısı : 719 ) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi — 9 3 — 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira Lira 

GEîŞEL YÖNETİMLE İLGtLl HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme h a r d a n ve giderleri 1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim w§ harçlar 1 000 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 22 600 22 600 

13.410 JPG$ta, telgraf giderleri 2 600 2 600, 
13.420 Telefon giderleri 20 000 20 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER-

13.520 pizmet taşıtları işletme v@ onarma gi
derleri 12 500 1U £09 

14.000 JHZMET GİDERLERİ 24 000 06 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 22 000 2£ QÖ0. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 21 000 21 P00 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 1 000 5 000 

Anlara \). iüt£#şj ( Ş , gayısj : W) 



94 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm 

15.000 

16.000 

Madde 

15.291 
15.292 
15.293 
15.296 
15.299 

15.411 
15.416 
15.419 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

BASIN VE YAYIN YÜKSEK OKULU 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

ENSTİTÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm topların 

Lira Lira 

120 500 

120 500 

5 000̂  
100 000 
15 500 

23 000 

Hükümetçe 
Madde Bölü 
Lira 

25 001 

10 000 
• 4 000 

1 
10 000 
1 000 

120 500 

15 000 
100 000 

5 500 

16.410 
16.420 

16.710 

Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE" TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

2 000 

1 000 
1. 000 

l 000 1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı f 719 ) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi — 9 5 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 20 000 20 000 

12.000 PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 . YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

3 407 632 

1 283 200 
24 000 

120 500 
23 000 

4 858 332 

3 4 

l 3 

1 

4 9 

AnkaraJtX Bütçesi <[ S. Şahısı : 719) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi 0 6 -

<A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i ra Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

22.000 tÂPI, TESİS VE BÜYÜK ÛKARlM 
GİDERLERİ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri %(m m 

Mem f. ite^efe (& &w& • t i*) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi — 97 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

0 Geçen yıllar borçları 

0 İlâma bağlı borçlar 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Litfa 

10 000 

65 000 

34 000 
31 000 

14 000 

30 000 

2 000 

89 000 

32 000 

10 000 

65 000 

34 000 
31 000 

14 000 

8 

Ankara Ü. Bütçesi ( Ş. Sayısı : 719 ) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi — 98 — 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Ma;.!dtj inleri eğin. eesidi Lira Lira Lira 

S5.000 SOSYAL TRANSFERLER , , 
Bölümü toplamı ' 89000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 32 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 121000 

Ankara tLBütçesi (S. Sayısı : 719) 



Eczacılık Fakültesi 99 — 

( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 241 783 

19 
Hükümetçe istenen 

. Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 439 

Aylıklar Kesim toplamı 506 070 619 070 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim, üyeleri, görevlileri ve yardım-

119 070 

12.210 
12.230 
12.250 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 

cilan ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları 

toplamı 

ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tevadi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KAEŞILIKLAKI 
Konferans ücreti 

387 000 

559 840 

514 840 
25 000 
20 000 

61 000 

2 000 
1 000 
2 000 
1 000 

55 000 

20 000 

119 070 

500 000 

599 840 

514 840 
25 000 
60 000 

79 703 

2 000 
1 000 
1 000 
2 000 

73 700 

20 000 
, „ „ , . , , , •• 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı 719 ) 
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i »uüm 

12.811 
12.813 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

12.841 

12.854 

ii".rTlı '.."e^i.'lî 

1965 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminata 
12.590 Üniversite tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 32 502) 

II - Yurt dışı yolluJclan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 

52 870 

2 870 
50 000 

1 500 

40 503 

1 
5 000 

10 000 
1 

500 

52 870 

2 
50 

870 
000 

1 

68 502 

10 

1 

1 
000 

000 
1 0O0 
10 

10 

000 
i 

000 

500 

5 000 5 000 

Ankara Ü. Bütçesi < S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.871 
12.872 
12.873 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 36 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

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

111 500 

2 500 
3 000 
25 000 
50 000 
20 000 
10 000 
1 000 

43 500 

15 000 
2 000 
25 000 

500 
1 000 

1965 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

1 
10 000 
10 000 

372 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 000 
10 000 
20 000 

133 500 

2 
5 

25 
50 

500 
000 
000 
000 

40 000 
10 

1 
000 
ooo 

53 500 

15 000 
2 000 

35 000 
500 

1 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 719 ) 
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Bolüm Madde 

13.410 
13.420 

ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

2 000 
10 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

15 000 

2 000 
13 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 5 000 5 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira giderleri 200 000 200 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 250 500 2 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER-
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 500 500 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 250 000 255 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 250 000 250 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 5 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 7İ9 ) 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 
KİTAPLIK GİDERLERİ 

15.371 
15.376 
15.379 

Büro giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

16.211 
16.215 
16.216 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

102 000 

100 000 

100 000 

1 000 

1 000 

1 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

17 000 

1 000 
15 000 

1 000 

104 000 

3 000 
1 000 

100 000 

2 000 

1 000 
1 000 

1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı t 719 ) 



Eczacılık Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONER GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KÜRÜM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAE TOPLAMI 

— 104 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 241 783 

372 000 
250 500 

102 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 

1 966 283 2 



Eczacılık Fakültesi — 105 — 
(A/2) YATIRIM HAECAMALAEI 

JBölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölıüm toplamı 
Lira Lira 

250 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 500 002 
1 500 000 

1 
1 

1 500 002 

250 000 

3 300 000 
0. 
0 

3 

150 000 

1 500 002 

250 000 

3 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 750 002 3 

Ankara Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 719 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm 

BÖIÜJJT; Müdck' Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

II - Transferler i 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 1000 2 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 1 000 2 000 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 13 000 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 

Kesim toplamı 3 000 3 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 500 500 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 2 500 2 500 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 10 000 12 000 

O BORÇ ÖDEMELERİ 4 000 

0 Geçen yıllar borçları 4 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 1 000 2 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 13 000 

0 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 4 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 18 00D 2 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

kiülüuı Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.250 

12.310 
12.320 
12.330 
12.370 

12.430 

12.510 
12.590 

12.610 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylikları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardıma 
Ölüm yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 793 000 

1 524 760 
3 268 240 

6 544 000 

6 215 000 
329 000 
698 560 

30 000 
4 000 
3 000 

661 560 

2 000 

494 172 

19 172 
475 000 

4 500 

12 801 234 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

5 735 140 

1 524 760 
4 210 380 

6 977 720 

6 648 720 
329 000 
789 000 

40 000, 
6 000 
3 000 

740 000 

2 000 

1 257 100 

57 100 
1 200 000 

4 500 

15 03 

Anfcara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bediim Madde 

12.811 
12.813 
12.814 

ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

l i ra 

285 002 

1 500 
5 000 

1 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs geçici görev yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 38 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı

şı geçici görev yolluğu 
0 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

] 2.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
.12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

1965 ddeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i ra 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 
5 000 
7 500 

30 000 

20 000 

25 000 

40 000 
30 000 

270 500 

1 500 
8 000 

1 000 

5 000 
5 000 
7 500 
5 000 
5 000 

30 000 

20 000 

40 00O 
30 0Ofr 

Ankara Ü. Bütçesi (-SL 8*ym : 1W} 
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Bölüm Hadde ödeneğin çeşidi 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 232 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

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

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 

i 10 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 

Hükümetçe 
Madde Böl 
Lira 

100 000 

12 500 

S 272 500 

2 040 000 

15 000 
20 000 
370 000 
225 000 

1 350 000 
50 000 
10 000 

1 115 00D 

200 000 
150 000 
750 000 
10 000 
5 000 

5 000 

2 678 000 

15 000 
40 000 
370 000 
275 000 

1 850 000 
118 000 
10 000 

1 523 000 

300 000 
200 000 

1 000 COO 
15 000 
5 000 

5 000 

^Bütçes i ( S. Sayısı : 719 ) 
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1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplam s Madde Bölüm to 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

14.510 Kurs giderleri 5 000 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 500 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri' ' 15 000 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 1 000 5 000 

1 000 

525 000 

5 000 
500 000 
15 000 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 52 500 62 500 

13.410 Posta, telgraf giderleri 12 500 12 500 
13.420 Telefon giderleri 40 030 50 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 60 000 70 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 523 000 52 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 1 000 1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 1 000 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 521 000 

Aüfeara'tl' Bütçesi ' ( S/Sayıİa ' : 7İ9 ) 
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Boıüm Madıu 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 560 000 

Hükümetçe 
Madde Bölü 
Lira 

Okullar giderleri Kesim toplamı 3 920 000 5 055 000 

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ İLE DİŞ 
HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER, FİZ
YOTERAPİ VE REHABİLİTASYON VE 
HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULLARI 
İLE HEMŞİRELİK KOLEJİ GİDERLERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.297 Yiyecek alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

Eğitim kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.376 Malzeme alımları ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

25 000 
1 000 
40 000 
544 000 
300 000 
10 000 

100 000 

500 
500 

98 000 
1 000 

50 000 
1 000 
75 000 

4 494 000 
400 000 
35 000 

200 000 

500 
500 

198 000 
1 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. SajT» : 719 ) 
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Bölüm Madde 

16.000 

15.411 
15.415 
15.416 
15.417 
15.419 

15.511 
15.515 
15.516 
15.517 
15.519 

ödeneğin çeşidi 

Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

BİLİM MERKEZİ, FAKÜLTE VE YÜK
SEK OKULLAR ARAŞTIRMA MER
KEZ VE ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme, ilâç alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Yataklı tedavi kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

FAKÜLTE HASTANELERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme, ilâç alım ve giderleri 
Yiyecek alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İşevleri ve İşyerleri giderleri 
Kesim toplamı 

16.110 Basımevi giderleri 
16.120 Atelyeler giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

670 000 

10 000 
20 000 

380 000 
250 000 
10 000 

4 870 000 

20 000 
150 000 
500 000 
950 000 
250 000 

60 000 

30 000 
30 000 

96 000 

1 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

670 000 

10 000 
20 
380 
250 
10 

000 
000 
000 
000 

6 580 000 

30 
300 

4 500 

000 
000 
000 

1 500 000 
250 000 

60 000 

30 000 
30 000 

10 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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i Solüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 
16.000 

Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadele giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONER GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

5 000 

5 000 

1 000 

30 000 

Hükümetçe i 

12 801 234 

3 272 500 
523 000 

9 560 000 
96 000 

17 500 

5 000 

12 500 

1 000 

30 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 26 252 734 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi — 115 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

21.000 

0 
0 

0 

22.811 
22.812 
22.813 

23.811 

0 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 

Teknik personel geçici görev yollukları 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

3 

1 
1 

1 

6 875 002 6 500 000 
375 001 

1 

710 000 

600 000 
110 000 

3 

6 875 002 

710 000 

3 

10 500 002 

10 500 000 
1 
1 

2 000 000 

10 500 

2 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gl-
DERLERİ Bölümü toplamı 6 875 002 1 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 710 000 
' • • I « •• 

YATIBIM HARCAMALARI TOPLAMI 7 585 005 1 

Ankara Ü. Bütçesi ( S, SayıSı : 719 ); 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Lira 

4 000 000 

Lira 

4 000 000 

14 000 

Lira 

6 000 000 

L 

6 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 

35.320 Emekli ikramiyesi 4 000 4 000 

ÖDÜL, IKRAMİLE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 10 000 10 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 15 000 
ı ı ac 

0 Geçen: yıllar borçları 10 000 

0 İlâma bağlı borçlar 5 000 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm 

32.000 

35.000 

36.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 000 000 

14 000 
15 000 

4 029 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

6 00 

6 0 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

(B/l) Vergi gelirleri 
53.000 DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Hare, kayıt, imtihan ve diploma harçları 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

61.100 Döner sermaye gelirleri 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.230 Kitap satışından elde edilenler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

— 119 — 

(B) CETVELİ 

]965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 000 000 

75 001 

600 000 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira L 

6 000 000 7 

7 000 000 

75 001 

75 001 

300 000 

300 000 300 000 

650 001 

50 000 50 000 

600 000 

110 086 997 131 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1965 yılı tahminleri Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

72.100 

72.400 

Hazine yardımı 

Geçen yıldan devreden nakit 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 
KURUMLAR HASILATI 

Bölümü toplamı 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

107 071 997 

3 015 000 

6 000 000 

75 001 

300 000 
650 001 

110 086 997 

117 111 999 

128 697 041 

3 015 000 

7 

131 

139 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö z e 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

REKTÖRLÜK 

5 Usta 
•6 Şoför 
2 Daktilo (Yalbancı dil [bilir) 
4 » » » 

Aded Ücret 

1 
1 
4 

6 
7 
9 

10 
10 

aı 
12 
12 

Mütercim 
Uzman Memur 
Memur 

» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Kapıcı 

1 700 
2 600 
1 1 100 
2 800 
2 1 250 
1 1 250 
3 800 

600 
500 
400 
350 
350 
300 
250 
250 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez Kayıt Bürosu 

Memur 

Basımevi 

1 Basımevi Şefi 

3 »ı Şef Ylardınncıısı 

4 Teknisyen 
3 Başmıürettip 
3 Operatör 
6 Teknisyen 
2 Başnıakinist 
4 Makinist 
4 Mücellit 
3 Düzeltici 

2 950 
2 800 
2 700 

1 250 

950 

1 
I 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

800 
950 
950 
600 

1 100 
800 
800 
950 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 

Memur 

Hare T 
Daktilo 
Dağıtifo 
Hadem 

M 
Uzman 

» 
Hemşir 
Teknisy 
Hadem 



122 

D. 

1 
6 
t 

7 
5 
7 
7 
6 

10 
12 

6 
10 
10 
9 
3 
8 
9 
5 
6 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 
10 
11 

9 
7 

11 
10 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Uzman (Yazma Eserleri) 1 '. 
Fotoğrafçı veya Projeksiyonca 1 
Fotoğrafçı veya Projeksiyonca 1 
Dcsinatör 
Ciltçi 
Şoför 
Kaloriferci 
Marangoz (Usta) 
Usta 
Usta 
Ehliyetli Elektrikçi 
Santralci 
Bahçıvan 
Laborant 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Daktilo 
Memur 

» (Enstitü Kütüphanecisi 

Memur (Müstahzır) 
Öğrenci İşleri Memuru 
Dağıtıcı 
Başhademe 

250 
600 
500 
500 
700 
500 
500 
600 
350 
250 
600 
350 
350 
400 
950 
450 
400 
700 
600 

600 
450 
500 
450 
350 
300 

400 
500 
300 
350 

10 Hademe 
11 » 
12 
13 
11 
11 

10 
12 

4 
4 
6 
7 
7 
9 

11 
6 
9 

12 

» 
» 

Kapıcı 
Gece Bekçisi 

6 
5 

12 
13 

1 
1 

Türk İnkilâp Tarihî Enstitüsü 
Memur 1 
Hademe 1 

Fen Fakültesi 

Baş Teknisyen 
Botanik Teknisyeni 
înce Mekanik Uzmanı 
Mikro Analiz Uzmanı 
Analiz ve Preparat Uzmanı 
Analiz ve Preparat Uzmanı 
Elektronik Uzmanı 
Somikro, Analiz ve Preparat Uz
manı 
Elektronik Uzmanı 
Teknisyen 

» 
» 

Desinatör 

Fotoğrafçı 
Kaloriferci 

» 
Kaloriferci Yardımcısı 

350 
300 
250 
200 
300 
300 

350 
250 

800 
700 
800 
800 

1 100 
950 
950 

950 
800 
800 
600 
500 
500 
400 
300 
600 
400 
250 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 

D. 

5 
8 

11 

9 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 
4 
6 
9 

10 
4 
6 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
11 

Usta 
» 
» 

Şoför 
Bahçı 
Bahçı 
Bahçı 

» 
Labor 

Dakt 

Memu 
Mem 

» 
Dağı 
Başh 
Hade 

» 
Bekç 
Kapı 
İlmî 
Cam 
Ately 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

.Hukuk Fakültesi 
6 Kalorüfeci 

10 » Yardımcısı 
5 Elektirkc'i 
9 Santralci 
9 Usta 
9 Bahçıvan 

12 » Yardımcısı 
•6 Dekanlık Sekreteri 
G Daktilo (Yabancı dil Ibilir) 
9 > 

10 > 
7 Şoför 
7 Teksirci 
6 Memur 
7 Memur 
8 > 
9 » 

10 > 
10 Dağıtıcı 
10 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 
11 Bekçi 
11 Kapıcı 
12 » 

a 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
•1 
2 
1 
1 

10 
17 

1 
1 
1 

600 
350 
700 
400 
400 
400 
250 
600 
600 
400 
350 
500 
500 
600 
500 
450 
400 
350 
350 
350 
250 
200 
300 
300 
250 

Tıp Fakültesi 
.1 Anasteai Uzmanı 2 1 250 
1 Narkozcu 1 1 250 
3 > 1 050 

.— 123 — 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 Uzman 1 
1 » (Gastroentroioji için) 2 
2 » 2 
3 » 2 
3 Teknisyen 2 
5 » 7 
G » 3 
7 » 2 
8 » 1 
9 » 2 

11 » 2 

3 Kadın - Doğum Enstürmantör l1 

1 Fotoğrafçı 1 
5 » 2 
6 Kaloriferci 3 

4 
7 
2 
2 
6 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
•T 
2 
1 

10 
11 

G 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
4 
5 
G 
•8 
9 

» 
» 

Usta 
» 
> 
•» 
> 
» 

Şoför 
» 
» 
> 
* 
> 

Yardımcımı 
> 

Muavini 

1 250 
1 250 
1 100 
950 
950 
700 
600 
500 
450 
400 
300 
950 

1 250 
700 
600 
350 
300 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
950 
800 
700 
600 
450 
400 

D. 

8 Bah 
9 y 

10 » 
11 » 
4 
5 
•ö 

7 

Labo 

8 
9 

! ıo 
11 
12 
6 

10 
11 

I 12 
I 
s 
| ıı ! ıı 

9 
, 10 

I ı ı 
\ 12 
! 9 

I 1 3 

I 3 
! 4 

Labo 

» 
Pans 

» 
Hem 
Bak 

» 
Hay 
Hast 

> 
> 

» 
» 

Ahçı 
> 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

7 
(> 
6 
9 

11 
6 

11 
11 

1 
1 
3 
o 
o 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
4 
6 
5 

11 
5 
5 

11 

Daktilo 
Arşiv Memuru 
Hemşire 

» Yardımcısı 
Hastabakıcı 
Laborant 
Hademe 
Çamaşırcı 

B.adyoisotop Lâboratuvarı: 

Radyoizotop Uzmanı 
Fizikçi 
Elektrik Teknisyeni 
Teknisyen 
Radyoizotop Teknisyeni 
Sekreter 
Arşiv Memuru 
Elektrikçi 
Memur 
Depo Memuru 
Daktilo 
Başhemşire 
Hemşire 
Asistan 
Kaloriferci 
Arşiv Memuru 
Sdkreter 
Hademe 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
6 
2 

5 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
8 

500 
600 
600 
400 
300 
600 
300 
300 

1 250 
1 250 

950 
950 
800 
600 
600 
600 
500 
600 
500 
800 
600 
700 
300 
700 
700 
300 

— 125 — 
D. Memuriyetin nev'i 

Çocuk Hastalıkları Kliniği 

1 Uzman (Hekim) 
3 > » 
7 Hemşire 
9 » Yardımcısı 
9 Hasta ve çocuk bakıcısı 

11 Hastabakıcı 
13 » 

6 Laborant 
6 Sekreter 
7 Daktilo 
7 Arşiv Memuru 
4 Teknisyen 

Nöroşirurji Kliniği : 

Pansumancı 
Hemşire 

» Yardımcısı 
Enstürmantör Hemşire 
Hemşire Yardımcısı 

» » 

Morfoloji Enstitüsü : 

Teknisyen 
» 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Usta 

Aded 

1 
1 
3 
3 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 

' 1 

Ücret 

1 250 
950 
500 
400 
400 
300 
200 

600 
600 
500 
500 
800 

500 
950 
600 
800 
500 
450 

1 100 
950 
950 
600 
500 

D. 

5 
6 
6 
7 
8 
6 

10 
9 

11 
9 

11 
10 
9 

11 
11 
12 
5 

7 
4 
5 

6 
7 
9 

7 
2 

11 

Memu 

Telefoncu 

Terzi 
Elektrikçi 

> 
Kaloriferc 

» Yar 
Kapıcı 

> 
Başhadem 

» 
Başhadem 
Bekçi 

> 
Hademe 

Şoför 

V 

Memur 
Teknisyen 

» 

Desinatör 
Daktilo ( 
Daktilo 

Ankara Ü. Bütçesi { S. Sayısı : 719 ) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 
7 
8 
9 

10 

6 
7 
7 

11 
7 
9 

11 
10 
11 
12 

7 
6 
9 

12 

11 
11 
12 
13 

12 
11 
12 
13 
12 

Usta 
» 
» 
» 
» 

» (Camcı) 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

» 
Bahçivan 
Laborant 

» 
» 

Tekniker 
Hayvan Yetiştiricisi 

» » 
» » 

Çoban 
Veteriner Hizmetlisi 

» * 
» > 

Dağıtıcı 
Başhadcme 
Hademe 

» 
Bekçi 

1 
2 
1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
8 
4 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

13 

1 
1 

13 
18 

3 

600 
500 
450 
400 
350 

600 
500 
500 
300 
500 
400 
300 
350 
300 
250 

500 
600 
400 
250 

300 
300 
250 
200 

250 
300 
250 
200 
250 
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D. Memuriyetin îiev'i Aded ücret 

Ziraat Fakültesi 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
o O 

7 
8 
9 

2 

4 
5 
6 
7 
8 

11 

7 
11 

7 
9 

11 
7 
5 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dcsinatör 

5» 

» 
» 

Usta 

» 
» 
» 

• > 

> 
» 

Kaloriferci 
Kaloriferci Yrdımcısı 
Elektrikçi 
Telefoncu 

Telefoncu Yardımcısı 
Şoför 
Fotoğrafçı 

5 
10 
7 
8 
1 
3 
1 

1 

1 
1 
1 

3 

1 
2 
2 
1 
3 
1 

3 
4 
1 
1 

1 
2 
1 

800 
700 
600 
500 
450 
400 
250 

950 

500 
450 
400 

1 100 

800 
700 
600 
500 
450 
300 

500 
300 
500 
400 

300 
500 
700 
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D. 

6 
7 
9 

11 
13 
7 
9 

10 
11 

3 
7 
9 

10 
11 
4 
5 
6 

10 

5 
5 
6 
5 
6 
9 
7 
8 
9 

10 
11 

Ba 

L 

D 

M 

M 
Ba 
Ba 
H 
A 
Bu 
Ta 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

12 
13 
10 
11 
11 
L0 
11 
10 
11 
10 
11 
12 
13 

Tarım Hizmetlisi 
» » 

B'aşhademe 
» 

Dağıtıcı 
Bekçi 

» 
Arabacı 

» 
Hademe 

> 
» 
» 

5 
8 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
4 
1 

14 
20 

250 
200 
350 
300 
300 
350 
300 
350 
300 
350 
300 
250 
200 

İlahiyat Fakültesi 

2 
7 
6 

7 
9 
7 
9 
8 
6 

10 
9 

10 
11 
10 

Fotoğrafçı 
Şoför 
Daktilo (Yaıbaneı dil (bilir) 

» 
>* 

Memur 
» 

Santralci 
Düzeltici 
Dağıtıcı 
Ba§)hademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

1 100 
500 
600 

500 
400 
500 
400 
450 
600 
350 
400 
350 
300 
350 

127 

D. 

6 
9 
7 
9 

10 

1 
7 
8 
8 
5 
5 
3 
8 
5 
6 
7 
8 
7 
7 
7 
8 

11 
5 
8 

10 
6 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
» Yardımcısı 

Elektrikçi 
Bafhçıvan 
Kapıcı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Uzman Memur 
Memur 

» 
Depo Memuru 
Enstitü Sekreteri 
Dekanlık Sekreteri 
Daktilo (Yalbancı dil bilir) 

» » 
s> 
•» 
> 
» 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Santralci 
Usta 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Teknisyen 
Kütüpaneci 
Ciltçi 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 
1 

Ücret 

600 
400 
500 
400 
350 

1 250 
500 
450 
450 
700 
700 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
500 
500 
500 
450 
300 
700 
450 
350 
600 
700 
600 

D. 

10 
10 
11 
12 
10 
10 

1 
4 
6 
7 
7 

11 
7 
6 
8 
6 
8 
4 
5 
6 
7 
6 
7 

10 
11 
10 
10 

M 

Dağıtı 
Ba§h ad 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 

Uzman 
Teknisy 

» 
» 

Kalorif 

» 
Usta 
Memur 

» 
Daktilo 

» 
Laboran 

» 
:» 
» 

Şoför 
Marang 
Gece B 

» 
Santral 
Postacı 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

12 Hademe 47 250 
13 » 34 200 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

5 
6 
7 
9 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Memur 
» 
> 
» 
» 
» 

Teknisy 
> 
•s> 
» 

» 
> 
> 
» 
» 
* 

en 

Yardımcısı 
j> 

» 
» 
» 
> 

5 
12 
16 

8 
3 

10 

5 
9 

29 
6 

2 
2 
2 
2 
3 
1 

600 
50O 
450 
400 
350 
300 

700 
600 
500 
400 

500 
450 
400 
350 
300 
250 

— 129 

D. 

r-ı 
i 

8 
9 

7 

8 
9 

10 
11 
6 
8 

11 

11 
13 
9 

11 
12 
13 

1 
3 

Memuriyetin ney'i 

Hemşire ıveya Laborant 
» » 

Hastabakımı Teknik Yar
dımcısı 

Hemşire Yardımcisı 

> » 
» » 
•» > 

» » 
Usta 

» 
» 

Has'taiba'kiicı 
» 

Başihademe 
Hademe 

•» 
7> 

Teiknisyen 
» 

Aded 

2 
4 

160 

2 

6 
10 
10 

2 
3 

14 
3 

e 
50 

1 
24 
20 

120 

.1 
1 

Ücret 

500 
450 

400 

500 

450 
400 
350 
300 
600 
450 
300 

300 
200 
400 
300 
250 
200 

1 250 
950 

D. 

4 
'5 

10 
11 
12 

1 
2 
6 
5 
6 

11 
4 
:5 

5 

6 
10 
2 
2 
4 
4 

11 

Me 

Laboran 
» 

Başhade 
Hademe 

» 
Teknisye 
Uzman 
Teknitk 
Laboran 
Protezci 
Hademe 
Teknik A 

» 

Hemşire 

» 
Hademe 
Uzman 
Teknisy 
Teknik 
Laboran 
Hademe 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Bölüm Madde 

12.000 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.250 
12.250 
12 250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 

130 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Rektörlük geçici hizmetliler ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül esi geçici hizmetliler ücreti 
Tıp Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
İlahiyat Fakültesi geçici hizmetliler ücrvıti 
Eczacılık Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül'c^i yabancı uzmanlarla yardımcıla 
Fen Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Hukuk Fakültesi yabancı uznı^rvlarla yardımcıları ücreti 
Tıp Fakültesi yaabncı uzmanla?!a yardımcıları ücreti 
Veteriner Fakültesi yabancı u^Tnnhrla yardımcıları ücreti 
Ziraat Fakültesi yabancı uzaılarla yardımcıları ücreti 
ilahiyat Fakültesi yabancı uzaılarla yardımcıları ücreti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Eczacılık Fakültesi yabancı uz naıılarla yardımcıları ücreti 
Hacettepa Tıp ve Sağlık Bilimi >ri Fakültesi yabancı uzmanlarla ya 

ATI Vara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



D. Memuriyetin ııev'i Aded Aylık 

6 
7 
8 
7 
8 

10 
10 

4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

11 
10 
10 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Doçent (öğretim üyeleri) 
» » 
» » 

Asistan (Öğretim yardımcıları) 
» » 

Hesap Memuru 
Ambar Memuru 

Fen Fakültesi 

Profesör (Öğretim üyeleri) 
» » 

Doçent » 
» > 
» » 

Kütüphane Memuru 
;> » 

2 nci Mümeyyiz 
Ambar Memuru 
Hesap Memuru 

4 
7 
5 
5 
4 
1 
1 

5 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 

950 
800 
700 
800 
700 
500 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
450 
500 
500 

Hukuk Fakültesi 

3 Profesör (Öğretim Üyeleri) 4 1 500 
4 » >' » 8 1 250 
5 > * > 7 1 100 

— 131 -

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 Doçent (öği'etim üyeleri) 2 1 100 
6 » » »' 3 950 
7 » » 8 800 
8 » »> » 'i 700 
7 Asistan (Öğretim Yardımcı

ları) 6 800 
8 Asistan (Öğretim Yardımcı

ları) 5 700 
9 Asistan (Öğretim Yardımcı

ları) 3 600 
10 Asistan (Öğretim Yardımcı

ları) 3 500 
6 Okutman (Öğretim Yardım

cıları) î 950 
7 Okutman (Öğretim Yardım

cıları) 3 £00 

Tıp Fakültesi 

3 Profesör (Öğretim Üyeleri) 3 1 500 
4 » » » 4 1 250 
5 » *> » 5 1 100 
7 Doçent » » 19 800 
8 » ' » »» 20 700 

9 Asistan (Öğretim Yardım
cıları) 5 600 

10 Asistan (Öğretim Yardım
cıları) 34 500 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 

D. 

8 Uzman 
cıları) 

6 Eczacı 

11 Memur 

10 1 nci M 

10 Klinik 

1 1 » 

12 » 

8 Ebe 

1 0 » 
11 » 

8 

5 

9 

11 

12 
10 

Doçent 

Uzman 
cıları) 

Kütüph 

2 nci M 

İdare M 
Hesap 
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D. 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
5 
8 
5 
6 

9 
10 
11 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık ] D. Memuriyetin nev'i Aded Avlık j D. 

Profesör 
» 

Ziraat Fakültesi 

(öğretim 
» 

üyeleri) 
> 

Doneet » » 

Asistan (öğretim yardı medarı) 
» » > 

» 
Okutman 

» 
Uzman 

> 

> 

» » 
Kütüphaneci 

Hesap Memura 
"Mümeyyiz 

Pnofesör 

» 
» 
s» 

Doçent 
* 
> 
* 

» 

İlahiyat Fakültesi 

(Öğretim üyeleri) 

• » 

» 
* 
» 
* 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
> 
> 
* 

2 
5 
6 

17 
5 
2 
3 
5 

1. 
1 
1' 
1 
i 

1 
1 
1 

1 

1 
2 
2 
1 
1 
5 
8 

1 
1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 
1 

I 
250 | 
IOO ! 
950 ! 
800 | 
700 j 
800 | 
700 j 
600 ; 
500 i 
100 ! 
700 \ 
İOO ' 
950 j 
700 İ 
000 \ 
500 ! 
450 ! 

! 
000 j 
500 \ 
250 ! 
100 İ 
100 j 
950 | 
800 | 
700 i 

7 
8 
9 

10 
6 
7 

"i 1. 
9 

2 
3 
4 
G 
e 

3 
4 
5 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
5 

Asistan 
» 
» 
» 

(Öğretim 
> 
» 
> 

Okutman > 

I? nci Mümeyyiz 
Tvütü'pa^&ei 

•i» 

P nefesti: 

> 
Dcceıiit 

* 

Proesör 

» 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
* 
» 

TTzmfin 

Ankara, 

iyasal BrJ.g 

- (öğretim 
» 

» 
* 

yardımdan) 
» 
» 
» 
» 
» 

İler Fakültesi 

üyeleri) 

> 

> 

Eczacılık Fakültesi 

(öğretini 

S* 

» 
(öğretim 

> 
> 
> 
> 

Ü, .Bütçesi 

üyeleri) 
> 

» 
» 

yardımdan) 
> 
» 
» 
» 

4 
4 
5 
4 
1 
1 

| 

1 
2 
O 

2 
7 

2 
2 
3 
4 
5 
4 
6 
7 
9 
1 

i C 55. Savı sı : 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

719 

800 
700 
600 
500 
950 
800 1 
450 1 
600 ! 

i 
i 
] 

750 ! 
500 | 
250 ! 
950 | 
700 

j 
500 
250 1 
100 i 
800 \ 
700 ; 
800 1 
700 ' 
600 İ 
500 ; 
100 ; 

\ 
1 

6 
5 

Kitap 
Dokt 

Hacette 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 

4 
5 

! 6 
i 7 

! 8 

! 6 

8 
i 4 

7 
| 7 
: 8 

8 
9 
9 

: 10 
; 10 
' 11 

Profe 

» 

Doçe 
» 
> 
> 

Uzm 
> 
> 
> 
> 

Okut 
> 

Başe 
Ecza 
Büro 
Büro 
Yurt 
Kütü 
Ayni 
Kütü 
1 nci 
2 nci 



D. 

10 

10 

10 

10 

Memuriyetin nev'i 

Hesap Memuru 

Ambar Memuru 

Karantina Memuru 

Memur 

Aded 

2 

3 

i 

3 

Aylık 

500 

500 

500 

500 

6 Hemşirelik İdaresi Uzmanı 
(İhtisas mevkii) I 950 

7 Hemşirelik îdaresi Uzman 
Yardımcısı 

7 Başhemşire 

8 » 

10 » 

8 Tıbbi Tcknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 

9 Tıbbi Tcknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 

10 Tıbbi Tcknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 

11 Tıbbi Tcknolog (Yüksek tah
sil şarttır) 

9 Fizyoterapist 

10 » 
1 1 > 
12 > 

4 

14 

2 

9 

8 

8 

7 

4 

2 

2 
1 
3 

800 

800 

700 

5C0 

700 

G00 

500 

450 

600 

500 
450 
400 

D. 

133 

Memuriyetin nev'i Aded Aylıîk 

Hemşirelik Yüksek Okulu 

1 Profesör (Öğretim üyeleri) 

4 
5 
6 
7 
8 

6 

7 
8 

10 

3 

3 

5 
6 
6 

7 

7 

Doçent 
» 

> 

Asistan (Öğretim yardımcıları) 5 

2» 

Uzman 

Okutman 

Yurt Müdürü 

Büro Şefi 

Kütüphaneci 

Eczacı 
Ayniyat ve Levazım Memuru 

Başhemşire 

5 
10 
10 

4 

2 

6 
6 
2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

10 

2 000 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

950 

800 
700 
500 

1 500 

1 250 

1 100 
950 
950 

800 

800 

700 

700 

700 
600 

800 

D. 

8 Hemşir 

9 » 

10 » 

12 » 

Hacette 

1 Profes 
(Şartlı 

5 Doçen 
(Şartl 

G Asi'sta 
rı) (Ş 

7 
10 

4 Uzman 
rı) (Ş 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Adt 

6 Okutman (Öğretmen yardım
cıları) (Şartlı) 2 

7 » » » 2 

6 Kitaplık Müdürü (Yük. Öğ. 
Ku. mezunu) 1 

8 Kütüpaneci (Yük. öğ, Ku, 
mezunu) 4 

9 Ayniyat ve Levazım Memuru 
(Lise veya Orta) 2 

9 Memur (Lise veya Orta) 2 

10 Ambar Memuru (Lise veya 
Orta) 2 

8 Tıbbi Teknolog (Yüksek okul) 7 
9 * > » 7 
10 > ı» » 7 
11 * » > 7 

aylık 

950 
800 

950 

700 

600 
500 

450 
700 
600 
GOO 
450 

D, Lemurıycun nev i Aded Aylık 

Hacettepe, Fizyoterapi ve Kehabilitasyon 
Yüksek Okulu 

1 Profesör (öğretim, üyeleri) 
(Şartlı) 

2 •» » » 

3 > s» » 

5 Doçent (öğretim üyeleri) 
(Şartlı) 

6 Asistan (Öğretini yardımcı
ları (Şartlı) 

8 >> » » 

4 Uzman (Öğretim yardımcı
ları) (Şartlı) 

1 5 » » » 
! 
i 6 Okutman (Öğretim yardımcı-
j lan) (Şartlı) 

2 000 

1 750 

1 500 

3 1 100 

950 

700 

1 250 

1 100 

D. 

8 Kiuüp 

9 Ayniy 
ru (L 

10 Memu 
11 Amiba 
7 Başhe 
8 Hemş 
9 » 

10 » 
11 » 

8 Fizyo 
9 » 

10 » 

7 Protez 
8 » 
9 » 

7 Rehab 
8 
9 

950 I 10 

Anfeara Ü, Kut^s l ( S. Sayısı : 713 ) 
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E - CETVELİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli 
formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

cetveldeki harcama 

Adedi Markası 

T - CETVELİ 
Ankarr, Üniversitesi merkez teşkilâtı ve fakültelerinin 1965 yılında mevcut taş 

Modeli Plâka No. Tonajı Kg. Cinsi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 

Playmouth 
"VVolkvagcn 
Kaptıkaçtı 
Fargo 
"VVolksgaven 
Pontiac 
Playmouth. 
Wolksvagen 
AVolksvagcn 
Wolksvagen 
"VVolksvagen 
"VVolksvagen 
Ford 
Ford 
Playmouth 
Joep 
Ford 
Fargo 
Fiat 
Fiat 
Dodge 

1963 
1960 

1946 
1960 
1954 

1963 
1960 
1960 
1960 
1960 
1952 
1952 
1949 
1956 
1952 
1946 
1957 
1952 
1962 

06.AA.161 
06.AP.197 

6258 
O P O O 
oooö 
06.AE.716 

06.AR.575 
2484 
2480 
3469 
3487 
2683 
2684 
3500 

30385 
4844 
4641 
5515 
3311 
06.AE.881 

3 

1 

5 
3 
5 

750 
750 

500 
750 
500 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
750 
500 
000 
000 
000 
750 
750 

Binek otomobili 
Hizmet arabası 
Şelıiriçi (4X2) 
Hizmet otobüsü 
Münibüs tatbikat 
Binek otomobili 
Hizmet arabası 
Kaptıkaçtı hizmet 
Ambulans 
Ambulans 
Pick - Up 
Mikrobas 
Hizmet arabası 
Cenaze arabası 
Steyşın - Vagon 
Binek arabası 
Kamyon 
Kamyon 
Kamyon Dizel motorlu 
Pick - Up 
Ambulans 

Rcktöi 
» 

Dil ve 
Fen F 

» 
> 

llukıri 
Eczacı 

•lük 

Tarih 
akült 

» 
> 

c Fak 
lık F 

Tıp Fakült 
2> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 

A-nV-n-ra Ü. BiHçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Markası 

Chevrolet 
Kaptıkaçtı 
Ford 
Kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı 
Piek - Up 
VVolksvagen 
Chevrolet 
Ford 
Wolkvagen 
Wolksvagen 
Land - Rover 
Dodge 
Ambulans 
Otobüs 

Modeli 

1952 

1952 

1963 
1957 
\955 
1961 
1960 
1961 
1963 

Plâka No. 

06.AP.609 

06.AR.767 

06.AR.839 
06.AR.479 

Tonajı Kg. 

3 500 

3 500 

750 
750 

Cinsi 

Otobüs 
Şehiriçi (4X4) Traylerli 
Otobüs (öğrenci tatbikatı) 
Şehiriçi (4X2) 
Arazi (4X2) 
Şehiriçi (4X2) 
Pick - Up Şehiriçi 
Binek otomobili (Hizmet) 
Ambulans (4X2) 
Ambulans (4X2) 
Kaptıkaçtı (4X2) 
Piek - Up (4X4) 
Pick - Up (4X2) 
Şehiriçi (4X2) 
Şehiriçi (4X2) 

Veteriner Fa 
» 

Ziraat Fakü 
> » 
> > 
> » 

İlahiyat Fak 
Siyasal Bilg 
Hacettepe T 

» 
•» 
» 
» 
» 
> 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 



Bölüm : 12.000 — Madde -. 12.230 

Görevin adı 
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E - CETVELİ 

Rektörlük 

Aded 
Ücret 
Lira 

Hizmet süresi 
Ay 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.250 
Profesör, Uzman, veya Okutman 

Kurs Müdürü 
Okutman 

> 
Memur 

* 
* 
* 

1 
4 
4 
2 
2 
4 
7 

500 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

% 

12 
11 
11 
6 
6 
6 
6 

35 zam (D 

750 

(1) % 35 için yetmiyen miktar bu faslın umumi tasarrufundan karşılanacaktır. 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Şay«n : 719 ) 
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Bölüm : 12.000 

Profesör 
Uzman 

— Madde : 12.250 

Görevin adı 

Fen Fakültesi 

Aded 

3 
1 

Ücret 
Lira 

6 100 
4 500 

Hizmet ı 
Ay 

12 
12 

süresi 

Hukuk Fakültesi 
Bölüm : 12.000 — Madde : 12.250 
Okutman 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.230 

Organizatör 
Yüksek Mühendis veya Mimar 

3 

Tıp Fakültesi 

1 
1 

600 

1 250 
1 250 

% 35 

12 

11 
11 

zam (1) 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.250 
Uzman 1 5 200 12 

(1) % 35 için yetmiyen miktar bu faslın umumi tasarrufundan karşılanacaktır. 

Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Ziraat Fakültesi 
Bölüm : 12.000 — Madde ; 12.250 

Görevin adı 

Profesör 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.230 

Memur 

Ücret Hizmet süresi 
Aded Lira Ay 

Bölüm : 12.000 
Profesör 

Uzman 

Okutman 

Madde : 12.250 

1 

İlahiyat Fakültesi 

t 

1 
1 
.1 
1 
1 
l 
1 
1 

2 000 

400 

4 000 
3 000 
3 000 
1 800 
1 600 
1 600 
1 500 
1 200 

4 

10 
% 35 zam (1) 

4 
12 
1 

12 
12 
12 
12 
12 

(1) % 35 için yetmiyen miktar bu faslın umumi tasarrufundan karşılanacaktır. 

Ankara Ü. Bütçesi ( S . Sayısı •. 719 ) 
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Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bolüm : 12.000 

Profesör 
Okutman 

> 
» 
t> 

> 
* 

— Madde : 12.250 

Görevin adı Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

14 

Ücret 
Lira 

3 000 
2 050 
1 500 
1 400 
1 200 

950 
800 

Hizmet süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Eczacılık Fakültesi 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.230 
Okutman 1 

1 
1 200 
1 100 

9 
9 

% 35 zam (1) 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.250 

Profesör 5 000 

(1) % 35 zam için yetmiyen miktar bu faslın umumi tasarrufundan karşılanacaktır. 

i; Ankara Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 719 ) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 5 

E 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 7 

1966 YILI 

e Üniversitesi Bütçes 





Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm 
Komisyonu raporu (1 /11 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30. 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/202 - 5809 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihin 
tırılan «Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman 

Başba 

Ege Ü. Bfiitçesi (S. Sayıisı : 720) 
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G E R E K Ç E 

Rektörlük ile, Tıp, Ziraat ve Fen Fakültesi kısımlarından meydana gelen 1966 malî yılı Üniversitemiz bütçe 
nan mucip sebepler sonunda 39 388 579 lira olan 1965 yılı bütçemize nazaran 1 699 469 lira noksanı ile 37 689 1 
tadır. Bilindiği gibi Üniversitemiz kurumları faaliyetlerini verimli hale getirmek ve hizmetlerini gerektirdiği ar 
zorundadır. Bu maksatla açılmış kurumların eksikleri peyderpey ele alınabilmektedir. 1966 yılı bütçomizdeki 
bepten ileri gelmektedir. Terk edilmesi veya ertelenmesi mümkün görülmiyen gider artışları aşağıda sıralanan 

12.111 Tertibi: 1965 yılı bütçemize bağlı (L) cetvelinden Tıp Fakültesi için 1 aded 1 750 liralık Profesör, 
800. 1 aded 600 liralık Asistan, Ziraat Fakültesi için 2 aded 950, 1 aded 800 liralık Doçent ve Fen Fa'-'ültesi içi 
P'-ofesör. 1 aded 950, 1 aded 800, 5 aded 600 ve 2 aded 500 liralık Asistan kadroları ihtiyaca binaen kurtarılmı 

12.280 Tertibi: -Ziraat Fakültesinin yedibin dönümlük arazisinin araştırma ve incelemeye hazırlaması ve a 
rinin tam olarak alınmasını sağlamak. Fen Fakültesinin ;ele alınmış olan Botanik Bahçesi ile rasat bölgesinin 
yayabilecek hale getirilmesi ve araştırma, incelemelerin muhafaza ve bakımını sağlamak amacı ile kısa müddetl 
zorunluğundan artmıştır. 

12.310 Tertibi: Tıp, Ziraat ve Fen Fakülteleri (L) cetvellerinde kurtarılan kadrolar sebebiyle artırılmıştır 
12.320 Tertibi: (L) cetvellerinden kurtarılan kadrolar sebebiyle artırılmıştır. 
12.340 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrolar sebebiyle artırılmıştır. 
12.370 Tertibi: (L) cetvelinden kurtarılan kadrolar dolayısiyle kanuni olarak artırılmıştır. 
12.430 Tertibi: Henüz beşinci yılım idrak etmekte olan Fen Fakültesinin öğretim üye kadrosunu arzulana 

olarak bâzı konulardaki bilgilerin yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek otoritelere verdirilecek konferan 
da artırılmıştır. 

12.440 Tertibi: Öğrenci sayısı artan Fen Fakültesinin yönetmelik gereğince okutulması icabeden İnkılâp Ta 
12.590 Tertibi: Doçentlik hazırlanmasına başlıyan asistanlara 115 sayılı Kanunla verilmekte olan 200 lira ta 

ce 300 lira daha tazminat verilmesi Divanı Muhasebatça açıklanmış olduğundan, geçen yıllarda yapılan 100 lir 
için artırılmıştır. 

12.813 Tertibi: Fakültelerin dağınık teşkilâtı dolayısiyle artırılmıştır. 
12.832 Tertibi: Ziraat Fakültesinin yurt içinde yapılacak Zootekni, beynelmilel zeytinyağı, hububat, pazarla 

konferanslara görevlendirilecek öğretim üye ve yardımcıları, Fen Fakültesinin geçen yıllara nazaran artan 
ranslara katılacak öğretim üye ve yardımcılarının kanuni yolluklarını karşılamak için artırılmıştır. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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12.833 Tertibi: Ziraat ve Fen Fakültelerinin yurt dâhilinde diğer bölgeleri ve diğer yurt kıyılarında deniz ve 

ve teknik gelişmeler üzerinde yapılması gereken araştırma ve incelemeler için gideceklere ödenmesi gereken kanun 
ile artırılmıştır. 

12.834 Tertibi: Tıp Fakültesinin, diğer üniversitelerde açılan kurs ve seminerlere göndereceği öğretim üyesi 
mesi gereken kurs yollukları için geçen yıl ödemesi nazara alınarak artırılmış olup, Ziraat Fakültesinden yurt iç 
necek kanuni harcırahları için de bu ödenek ihdas edilmiştir. 

12.854 Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Üniversitesinden 1966 yılında getirteceği 4 Profesör ve uzman iç 
12.871 Tertibi: Ziraat Fakültesinin, Giessen Montpeiller ve Bari Üniversiteleri ile mevcut anlaşma ve münas 

bu üniversitelere göndereceği stajyerlerin kanuni harcırahları için artırılmıştır. 
12.872 Tertibi: Fen Fakültesinin matematik, jeoloji, kimya ve botanik kongrelerine katılması gereken 5 öğreti 

artırılmıştır. 
13.110 Tertibi: Tıp Fakültesi teşkilâtının genişlemesi nazarı itibara alınarak artırılmıştır. 

13.130 Tertibi: 1966 bütçe yılı Üniversitemiz bütçesinin hazırlanmasında nazara alman gerçekler arasında bel 
ilâve edilmekte, yeni kurulanlar açılmakta olduğundan Fakültelerin bu husustaki zaruri ihtiyaçları güz önüne alın 

13.140 Tertibi: Fakültelerin faaliyetlerine paralel olarak yayın ihtiyaçlarının artması ve Tıp Fakültesinin geç 
miş bulunan kütüphane ihtiyacının tenzili suretiyle artırılmıştır. 

13.150 Tertibi : Ziraat Faikültesiınin mevcuda eklenen yeni bina ve seraları hesaba alınarak artırılmıştır. 
13.190 Tertibi : Fen Fakültesince gösterilen lüzum üzerine artırılmıştır. 
13.210 Tertibi : Rektörlüğe bağlı radyo izotop, arkeoloji ve kütüphanenin yemi olarak hizmete girmesi sebelbi 
13.220 Tertibi : Fen ve Ziraat Fakültesinde hizmete yeni giren büyük binaların temizliği na/ara alınarak art 
13.230 Tertibi : Rektörlük için 13.210 ncu tertiplerdeki sebeplerden ve Ziraat Fakültesi içinde elektrik enerj 

meler ile yeni açılan kürsülerin aydınlatana ihtiyaçları hesaba alınarak artırılmıştır. 
13.240 Tertibi : Rektörlükçe istimlâk edilen binalarım bahçeleri, Ziraat Fakültesinin plâna dâhil yeni park ve 

tanik bahçesinin gerektirdiği giderler hesaba alınarak artırılmıştır. 
13.410 Tertibi : Tıp ve Fen Fakültelerinin yerinde görülen teklifleri üzerine artırılmıştır. 
13.420 Tertibi : Tıp Fakültesinin îzmir, Manisa hastanelerine kadar yayılan teşkilât ve bakım ücretlerinin f 
13.520 Tertibi : Fen Fakültesinin motorlu araçlarına ilâve edilen iki aded deniz motorunun ihtiyacı hesaba a 
13.530 Tertibi : Ziraat Fakültesi mevcut traktörlerine ilâveten yemiden alınacak 4 aded traktörün işletme ve 

artırılmıştır. 
13.-610 Tertibi : Rektörlüğün geçen yıl icarında bulunan binanın tahliye edilmiş olmasından dolayı tenzil edil 
14.110 Tertibi : Ziraat Fakültesinin yeni hizmete giren binaları ile Menemen ve Mordoğan çiftliklerinde ya 

alınarak artırılmıştır. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 720) 
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14.492 Tertibi : Rektörlüğe aıMbhıp hizmete girmekte olan 138 aded lojmanın malî giderlerini karşılam 
14.540 Tertibi : 115 sayılı Karnın gereğince 1966 yılında araştırma ve inceletme, mütevelli heyetlerince 

at ve Fen Fakültelerinin kendi imkânları ile yapmak zorunda bulundukları araştırana ve incelemeler için a 
15.261 Tertibi : Tıp Fakültesine bağlı Laborant Okulumun yeni binaya taşınmış olması sebebiyle artırı 
15.269 Tertibi : Laborant Okulunun inkişafı nazarı itibara alınarak artırılmıştır. 
15.296 Tertibi : Laborant okulundaki sebeple artırılmıştır. 
15.372 Tertibi : Fen Fakültesinin inkişaf halindeki kitaplığı için artırılmıştır. 
15.376 Tertibi : Tıp Fakültesinin geçen yıl bütçesinden yayım alım ve giderleri tertibinJde mütalâa edil 

tertibe alınan ödenek dolayusiyle ve Ziraat Fakültesi kütüphanesindeki kitap ve dergilerin cildi için artırıl 
15.379 Tertibi : Ziraat Fakültesine ihdas olunan tertip dolayısiyle artırılmıştır. 
15.411 - 15.412 - 15.413 - 15.415 - 15.416 - 15.417 - 15.419 Tertibi : Fakülteler kurumlarımın artan, gel 

tic elere ulaştırmaları gayesiyle artırılmıştır. 
15.516 Tertibi : Tıp Fakültesinin, Devlet Hastanelerine paralel olarak ilmî araştırma yapan kliniklerind 

ra alınarak bu artışla ilgili malzeme ihtiyacı göz önünde tutularak artırılmıştır. 
16.121 Tertibi : Ziraat Fakültesinin mevcut demir, marangoz, terzi v. s. atelyelerinin 1966 yılındaki 

yeni açılan Me'lyelerin noksanlıklarının kısmen tamamlanması içim artırılmıştır. 
16.122 Tertibi : Ziraat Fakültesi için ihdas edilmiştir. 
16.126 Tertibi : Rektörlüğün genişliyen marangoz ve dennir atelyelerinin ihtiyacına binaen ve Ziraat F 

bâzı aletlerin işlemez hale gelmiş olması doayısiyle yerlerine yenilerinin alınması için artırılmıştır. 
16.127 Tertibi : Ziraat Fakültesince atelyeler hizmetine tahsis edilecek dört hayvanın beslenme karşılığı 
16.211 Tertibi : Tıp Fakültesi lâbortatuvarlarında görülen artış ile Fen Fakültesinin yeni ilâve edilen l 

mıştır. 
16.212 Tertibi 
16.215 Tertibi 

artırılmıştır. 
16.216 Tertibi 
16.217 Tertibi 

Ziraat Fakültesi için ihdas e edilmiştir. 
Fen Fakültesine ilâve edilen lâboratuvar mensupları ile Ziraat Fakültesi lâboratuvarla 

Ziraat ve Fen Fakülteleri ihtiyacı için artırılmıştır. 
Tıp Fakültesinin artan lâboratuvar personelinin iaşesi ile Ziraat Fakültesi lâboratuvar 

ihjdas olunan tertibi dolayısiyle artınlmıştır. 
16.420 Tertibi : Ziraat Fakültesince, uluslararası yurt dışı toplantılarına iştiraki sağlamak amacı ile art 
16.430 Tertibi : Mevcut anlaşmalara göre Ziraat Ve Fen Fakültelerine 1966 yılında, gelecek profesör, u 

mıştır. 

Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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16.810 Tertibi : Rektörlük ve Fakültelerin onarım, badana ve küçük tedilâltı icaibett'iren ve hastane, enstitü, k 

tırılmıştır. 
16.820 Tertibi : Ziraat Fakültesindeki (makina ve teçhizatın 5 000 liraya kadar olan onarım ve bakiimlarının t 

tır. 
Yatırım bölümlerine, Devlet Plânlama Dairesince kabul edilerek 1966 yılı plânına alınmış olan yapı, tesis, mak 

esaslı onarımlarının gerektirdiği ödenek konulmuştur. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerine; kanun ve yönetmeliklerine göre kabul edilmiş olan paylar 

giderleri için tesbit olunan ödenekler konulmuştur. 
36.300 Tertibi : 1965 ve daha önceki yıllara aıdolup da zaman aşımına uğtramıyar' borçlar için 1965 mâlî yılı 

rine konulan ödenek bu kere 1966 malî yılında Rektörlük bütçesinde toplandığından artış kaydetmiştir. 

Ege Ü. Bütçesi ((S. Sayısı : 720) 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1966 malî yılı bütçesi ile ilgili incelemeler mahallinde tarafımdan yapılmış ve üniver 
ile, meseleleri tartışılarak aşağıda arz edilen hususlar özet olarak tesbit edilmiştir. 

Ege Üniversitesinin tesbit ettiğim meselelerini, bütün tafsilâtiyle bir bütçe raporuna almanın güçlüğün 
rak telkisen fakat zorunluğunu ve lüzumunu kabul ederek arz ederim. 

Tarihçe : 

Ege Üniversitesinin Tıp ve Ziraat fakülteleri ile Yüksek Hemşire Okulu 1965 yılında 6595 sayılı Kanu 
sayılı Kanunla kurularak öğretime başlamıştır. 

Fakültelerin bu kuruluşlarına parale; arazi ve bina ihtiyaçlarında bu kanunlar hükümleri içinde karşıl 
Bina ihtiyaçlarının normal süre içinde karşılanabilmeğini teminen 6595 sayılı Kuruluş Kanununun mu 

ve 646 sayılı Kanunla tadil edilmiştir. 
özet olarak Ege Üniversitesine mahsus 6595, 6953, 354 ve 646 sayılı 4 kanun vardır. İnşaatla ilgili hu 
Bu kanun hükümleri yanında Ege Üniversitesinin halen kurmak mecburiyetinde olduğu tesislerin anca 

içinde kurulmuştur. Buna göre tesislerin tamamlanabilmesi 20 senelik bir zamana daha bağlı bulunacak 
rin tetkikinde görülecektir. 

Ege Üniversitesinin mevzuata paralel gelişmesi alt yapı ve üst yapı olarak şöyledir : 

Altyapı : 

Eski Bornova Ziraat Okulunda öğretime başlanmıştır. Okulun eski binası halen Ziraat Fakültesi deka 
sanelerini içine almaktadır. Buna ilâveten arazi olarak; 1 200 dekar devredilmiştir. 

Bitişik arazilerden 2 500 dekar alınmıştır. Ayrıca Menemen'de bir çiftlikten 3 500 dekar alınmıştır. Y 
tir. 

Bu arazi üzerinde ihtiyaç ve gelişme programına paralel şehircilik plânı 1959 yılında sonuçlanmış v 
yaptırılmış veya yaptırılacaktır. Ege Üniversitesinin kurulmuş fakülteleri ile inşaata yatıracağı bedel -
tahmin edilmektedir: 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayı'sı : 720) 
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Lira 

Ziraat Fakületsi 38 850 000 
Fen » 27 400 000 
Tıp » 100 550 000 

Yekûn 166 800 000 

Üniversitenin mimari tatbikat projeleri tamamlanıp, inşaata başlanmış yapılardan en önemli kısmı Tıp Fakü 
Tıp Fakültesini misal alarak, inşaat yönünden, üniversitenin durumunu ifadede, fayda vardır. 
Halen, Tıp Fakültesinin inşaata geçilip tamamlanmış tek yapısı = Anfi = dir. Tıp Fakültesiyle alâkalı inşa 

mış bunlardan I, II, I I I ncü kısımlar Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, IV, V, VI ncı kısımlar ise İkinci B 
nacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ele alman I, II, III, kısmın durumu özet olarak şöyledir: 
I nci kısım Tıp Fakültesi anfisi bitmiştir. 1 500 000 lira harcanmıştır. 
II nci kısım, klinik, yemekhane kısmıdır. 15 385 000 liraya 31 . 1 . 1963 te ihale edilmiştir. 1965 te bitmesi 

mez gerekçesiyle mütaahhitle olan bağlılığın tasfiyesine gidilmekte olduğu öğrenilmiştir. Halen 15 385 000 lira 
lira civarındadır. 1965 te bitmesi icabeden işin 2 yılda 1/3 e yakın kısmı yapılabilmiştir. 

I I I ncü kısım : Yatakhane, dershane, poliklinik ile Hemşire Okulu kısmıdır. 
20 300 000 liraya 15 . 8 . 1963 te ihale edilmiştir. 1967 yılı sonunda bitecektir, ihaleden bugüne kadar bu kısı 

liradır. 
Kalan 12 635 000 liralık inşaat kısmı 1966, 1967 bütçelerine konulacak ödeneklerden karşılanacaktır. 
Bu kısımda iş iyi yürümesine rağmen % 20 yi aşacağı için mütaahhidin tasfiyeye gitmeye teşebbüs ettiği ilgi 

lerin inşaatlarda kaba ve kârlı kısmı tamamlayıp, kalan kısmı için, normal olmıyan yolu tercihte haklı veya haks 
Haklı sebepler olarak malzeme fiyat farklarının gelecek yıllara sari mukavelelerde büyük farklar yaratması iç 

rine çıkması menfi bir durum yaratırken yıllık programlarla bütçede konulan ödenekler arasında aleyhte fark 
lehinde olacak şekle sapmaya tercih etmektedir. 

Bu haliyle işin bitiminde maliyet çok yükseldiği için Devlet zarar etmekte, ayrıca Ege Üniversitesi öğretim 
lolarak inşaat gecikmelerinden müteessir olmaktadır. 

Ege Üniversitesi, bugün kuruluşunun 10 ncu yılını tamamlamış olmasına rağmen, hâlâ lâboratuvar ve dersha 
da ve tavan arasında öğretim yapılmaktadır. 

Buna ilâveten, fakültelerin ayrı ayrı ve farklı olarak makina ve teçhizat ihtiyaçları da tam şekli ile karşılanmı 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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(A/2) yatırım harcamalarını, plân dönemine geçiş ve plân dönemi içindeki yıllarda seçtiğimiz tipik birk 
ğıdaki tabloları tanzim etmiş bulunuyoruz. 

Burada; I No.lu tablo her üniversitenin kendi bütçesindeki (A/2) harcamalarını, II No. lı tablo Ünive 
den (A/2) harcamalarını; III No. lı tablo bâzı üniversitelerin kuruluşu icabı Millî Eğitim bütçesinden (A/ 
sitelere muhtelif bütçelerden yapılan (A/2) harcamalarının yekûn olarak mukayesesini (örnekler içinde) 
lı tabloda) 

I - Üniversitelerin kendi bütçelerinde (A/2) harcamaları 

1962 1963 1964 

Ege Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

5 595 000 
6 130 001 
14 690 000 
6 780 750 

8 874 924 
9 460 001 
19 116 001 
9 629 750 

3 780 000 
19 425 000 
15 520 000 
16 960 000 

II - Üniversitelerin; Bayındırlık bütçesinden (A/2) harcamaları 

1962 1963 1964 

Ege Üniver sitesi 
i n k a r a Üniversitesj 
Atatürk Üniversitesi 

8 500 000 
8 500 000 
5 000 000 

10 500 000 
9 000 000 

22 000 000 

10 000 000 
3 450 000 

14 870 000 

III - Üniversiteler Millî Eğitim bütçesinden (A/2) harcamaları 

1962 1963 1964 

Atatürk Üniversitesi 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

5 500 000 6 000 000 
23 692 100 

2 500 000 
19 864 000 

Bge Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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IV - Üniversitelere yapılan (A/2) harcamaları durumunun total mukayesesi 

1962 1963 1964 

Ege Üniversitesi 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Ortadoğu Teknik 
Atatürk Üniversitesi 

14 095 000 
14 630 000 
14 600 000 

10 500 000 

19 374 924 
18 460 001 
10 116 001 
23 692 100 
28 000 000 

13 780 000 
22 875 000 
15 520 000 
19 864 000 
17 370 000 

Üniversiteler arasında, hizmetlerin özelliği icabı ödeneklerde farklı tahsisler normal bir haldir. Ancak üniversi 
istemek ve beklemekle normaldir. İşte burada kanaatimizce dengeyi sağlayıcı bir koordinasyon yapılamamış gör 
da görüleceği üzere, ihtiyaçlara tam cevap teşkil etmiyen ödenekler ayrıca başka sebeplerle, fiilen sarf edilemedi 

Ege Üniversitesinde durum şöyledir: 

(Bayındırlık bütçesindeki rakamlar) 

Yıl Ödenek Sarfedilen 

1962 
1963 
1964 
1965 

Yekûn 

8 500 000 
10 500 000 
10 000 000 
10 700 000 

39 700 000 

4 220 571 
5 101 543 
7 713 484 
8 646 670 

25 684 269 (30 Kasım 1 

Sarf edilmemiş ödenek 14 017 730 Tl. dır. 
Görülüyor ki; 5 Yıllık Plânın geçiş devresini de, kapsıyan yıllık bütçelerdeki ödenek yekûnlar ile sarflar ve y 

oranları, yıllara göre değişik dahi olsa, ödeneğe göre fiilî sarfiyat yeni program gerçekleşmesi % 50 - % 80 nisb 
için gerekli tekliflerimizi raporumuzun son kısmında yapacağız. Bu durum 1966 için, sâri taahhütlere girme ye 
sında daha da üzücü olacaktır. 

Zira, Ege Üniversitesinin gelişme programına paralel olarak, henüz avanproje mahiyetindeki kısımların proj 
na hiç, ödenek konmamıştır. Ege Üniversitesi; Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerini 
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eden, yeniden yapılacak işler ile projesi yapılacak işler ele alınmış ve çözümü bir protokole bağlanmış işler 
tülememektedir. Buna ait görüşümüzü teklifler kısmında arz edeceğiz. 

Bu konuya, raporumuzda geniş şekilde temas etmemiz ihtiyacın son derece ve şiddetini kabul etmiş ol 
Burada Tıp Fakültesini misal aldık; Ziraat ve Fen fakülteleri için de, durum aynı derecede üzücüdür. 
Ege Üniversitesinin 1966 bütçe teklifini 1965 bütçesi ile mukayese edersek A / l - A/2 ve A/3 harcamaları 

1965 Bütçesi 
1966 » 

1966 Yekûn eksilişi 

Buna mukabil Bütçe içinde ayrı ayrı harcamalar farklıdır. 

Bunlardan A / l cari harcamaları yekûnu; 

Lira 

39 388 579 
37 689 110 dır 

1 699 469 liradır. 

A/l 
A/2 
A/3 

Yekûn 

965 Lira 

33 337 216 
4 835 008 
1186 355 

39 388 579 

966 teklifi Lira 

35 079 673 
1 500 013 
1 109 418 

37 689 110 

Lira 

1965 33 337 216 
1966 35 079 673 T. L. dır. 

1966 yılı için A / l deki artış 1 742 457 liradır. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Ege Üniversitesi ile ilgili A/2 harcamaları özellik arz eder. 
I - Üniversite Bütçesindeki durum 

965 966 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

594 004 
1 137 003 
1 802 001 
1 302 000 

— 6 
1 000 004 

500 004 
— 5 

Yekûn 4 835 008 1 500 019 

A/2 olarak, 1966 yılının 1965 den noksanı, 
I I - Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki durum : 
Yapı tesis, büyük onarım 10 200 000 
Teknik personel ücreti 490 000 
Teknis personel yolluğu 10 000 

3 334 989 liradır. 

13 408 000 
500 000 

10 000 

Netice : 
Bayındırlık Bakanlığından 
Üniversite Bütçesinden 

10 700 000 

10 700 000 
4 835 008 

13 918 000 

13 918 000 
1 500 019 

Yekûn 15 535 008 15 418 019 

Özet olarak Ege Üniversitesinin 1966 yılı A/2 yatırım harcamalarının - Üniversite ve Bayındırlık bütçeleri 
civarında noksandır. Halbuki 646 sayılı Kanun Ege Üniversitesi yatırımlarına yıllık 30 milyon tavan çizmi 
yılı yatırım harcamaları için 30 milyonluk ödenek teklifinde bulunmuştur. Hükümet görüşünü Bayındırlık 
teklifte bulunmuştur. Ancak Yüksek Plânlama Kurulundaki müzakere safhasında Ege Üniversitesi toplan 
rüşünü savunma gücü olamamış, netice (A/2) yatırım harcamalarına Ege Üniversitesi için Bayındırlık B 
ödenek konmuştur. 

Halbuki sâri taahhüt mukaveleleriyle, birikmiş ve tediyesi icabeden mütaahhit alacakları karşısında ö 
rak tesbit edilmesi iktiza ederdi. 
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Eğitim faaliyetleri : 
Bina, tesisler ve lâboratuvar yönünden mahdut imkânlara sahip Ege Üniversitesinin fakülte ve yüksek 

durumu şöyledir : 
I. - Öğrenci durumu : 

Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Yüksek Hemşire Okulu 
Laborant Okulu 

1964 -1965 
ders yılı 

576 
642 
364 

101 

1965 -1966 
ders yılı 

631 
511 
411 

58 
90 

Yekûn 1 683 
II. - Öğretim üyesi durumu : 

1 701 artış 18 öğr 

Öğretim üyesini gösterir tablo 

Fakülte 

Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

Yekûn 

Profesör 
1964 -1965 

23 
13 
8 

44 

1965 -1966 

25 
13 
8 

46 

Doçent 
1964 -1965 1965 -1966 

21 
3 
8 

32 

Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

20 
3 
7 

30 

1964 -1965 

211 
84 
51 

Asistan 
1964 -1965 

166 
55 
30 

251 

1965 -1966 

246 
76 
56 

1965 -196 

201 
60 
41 

302 

346 378 

Ege Ü. Biüüçem (S. Sayısı : 720) 
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Bu durumu ile Ege Üniversitesinin öğretim üyesi ile öğrenci oranı iyi bir durumdadır ve üniversiteler 
Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Milletlerarası İktisadi Münasebetler Enstitüsü ile Arkeoloji Enstit 

le henüz randımanlı bir çalışma düzenine girememiştir. 
Ege Üniversitesi, faaliyetlerinin bir kısmı, bölge meseleleri üzerine eğmiş ve bâzı örnek çalışmalarla b 

masına yararlı olmuştur. 
Üniversite - halk münasebetlerinin yakınlaşması ve sağlanması her yönü ile yurda hizmet demektir. 
Ege Üniversitesinin değerli idareci ve öğretim üyelerini bu gayretin içinde bulduğumu sayın Komisyona 

Netice : 

Yukarıda belirtmeye gayret ettiğim Ege Üniversitesinin bugünkü ihtiyaç ve bina durumuna bir çözüm 
naen, yurdumuzda yeni üniversiteler tesisi fikri yanında, kurulmuş olanların da noksanlarının tamamlanm 

Bu ikmal etme, ne derece isabetli ve süratli olursa, ihtiyaç o derece iyi ve çabuk giderilmiş olacaktır. 
Bu anlayış içinde, teklif ve temennilerini arz ediyorum. 

Teklif ve temenniler : 

1. Ege Üniversitesine verilen yatırım harcamaları ödeneklerinin israftan korunarak yerinde ve zama 
sadiyle; İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Orta - Doğu Teknik Ünivers 
nin, Üniversite Rektörlüğüne kanunen verilmesi çok yerinde olacaktır. Bu suretle, yıllık ödeneklerin daha 
fı mümkün olacaktır. Bu maksatla, Ege Üniversitesi de emsallerini örnek alarak hazırlanmış ve Divanın m 
teklif edilen (Ege Üniversitesinin inşaat ve tesisatının yapımı hakkında Kanun) a Komisyonumuzun ileri 
prensibini benimsemelerini; 

2. (A/2) yatırım harcamaları için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde Ege Üniversitesi ile ilgili teklif 13 
Halbuki yatırımları sâri mukavelelere bağlı bulunan üniversiteye ait bu harcamaların mukaveleden doğ 

mak icabederdi. Bu sebeple 1966 yılı Bütçesinin durumu muvacehesinde arttırma tekliflerine karşı olmamıza 
Bütçesinde Ege Üniversitesi için (A/2) harcamalarına ilâve yapmak zorunluğu vardır. 

Arz ettiğimiz bu arttırmanın Komisyonumuzca Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi için benimsenmesini; 
3. Ege Üniversitesi inşaat programlarına muvazi proje hazırlıkları da ikmal edilebilmelidir. Halbuki pr 

Üniversite ve gerek Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde hiç ödenek konulmamıştır. 
Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve hizmetin ileriki yıllarda normal yürütülebilmesini sağlamak için en az 
Hizmetleri aksamadan yürütmeye matuf bu teklife, değerli Komisyon üyelerinin yardımcı olmaları ve B 

li bölümüne 1,5 milyon lira bu maksat için ilâve ödenek konulması temennimizi; 
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4. Bütçe imkânları ile karşılanamıyan büyük bir sabır ve feragatin tahakkukunu beklediği, karşılanması 
cettepe Tıp Fakültesinde olduğu gibi - dış yardım sağlanarak takviyesi yoluna gidilmesi mümkündür. 

Ancak Ege Üniversitesi Hükümet merkezinden uzakta teşkilâtlanmış olduğundan ve ihtiyaçların karşıla 
ması sebebiyle Sağlık, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken bu istikamette imkân sağlanarak e 
alımları ihtiyacının karşılanması hususunu, 13 milyonluk yatırım talebine ancak 1,5 milyon lira ödenek v 
kararı olarak Komisyonumuzun benimsemesini arz ve teklif ederim. 

Ancak bu teklifimizin tahakkuku zamana bağlı olduğundan, emsal üniversitelerde % 75 nisbetinde bu kıs 
karşısında Ege Üniversitesinin bir üvey evlât durumuna düşmemesi ve (A/2) harcamaları için Ege Üniversit 
artırma teklifine iltifat buyurulmasımn; 

5. Ege Üniversitesinin 1966 bütçe yılı kadro talebine «(D) cetvelinden ekli liste mucibi» Personel Kanun 
gireceği cihetle ona muvazi ele alınacağı cevabı verilmiştir. 

Bu tarz tekliflere Komisyonumuzun cevabı da malûmdur. Ancak Personel Kanunu yürürlüğe girdiğinde 
tanınmasını temenni olarak; 

6. Profesörlüğe yükselmiş 2 doçent halen kadrosuzluk sebebiyle profesör kadrolarmdaki yerini alamam 
iki kadronun serbest bırakılması suretiyle kabulünü teklif olarak değerli Komisyon üyelerine arz ederim. 

Ege Üniversitesinin 1966 malî yılı Bütçe kanunu tasarısını, temenni, teklif ve kanaatlerimizle birlikte s 
saygılarımla arz ederim. 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/11 
Karar No. 12 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen «Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka 
nı, Rektör, dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 500 019 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları i 
terildiği gibi 1 109 418 lira k i ; toplam olarak 37 689 110 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Geçen yıl bütçesine nazaran 1 699 469 lira noksandır. 
Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan soma müzaker 

ve dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 
Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi bölümüne 40 500 l 

lük bölümüne 131 000 lira, Tıp Fakültesi bölümüne 2 000 000 lira, Ziraat Fakültesi bölümüne 1 380 000 lira 
450 000 lira eklenmiş, (A/3) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. Bu ilâveler (B) işaretli cetvelin 53.270 
alman hare maddesine 55 000 lira, 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine 3 446 500 lira ile, 72.400 ncü geçen yı 
500 000 lira eklenmek suretiyle denge sağlanmıştır. Bu suretle yapılan ilâvelerle 1 nci madde cetvelleriyle birli 
edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin ilgili maddelerine eklenen 4 001 500 lira ile birlikte 41 
3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 9 ncu madde eski yıllar borçlarının ödenmesini k 

düzenlenmiştir. 10 ncu madde, tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
11 nci madde, 10 ncu madde olarak, 
12 nci » , 11 nci » » , 
13 ncü » , 12 nci » » ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Sivas Adıyam 

1. Sezgin 1. C. Ege N. Bayar G. Sakarya M. A. A 
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Ankara 
/. Seçkin 

Bursa 
/ . Öktem 

Edirne 
1. Ertem 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Ar en 

Kayseri 
F. Koksal 

Eize 
0. M. Agun 

Ankara 
II. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 
0. Erkanh 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Aydın 
S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

B. tiner 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
0. Gümüşoğlıı 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Kılıç 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı. 

F. îslimyeli 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı. 

Gümüş ane 
#. Ö. Sarı 

İstanbul 
A. Yalçın 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Altmsoy 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

A. R. TJzuner N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kamum tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) 
cari harcamaları içm 35 079 673 lira, (A/2) yıatırım harcamaları için 
1 500 019 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
1 109 418 lira ki, toplam olarak 37 689 110 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/ l ) (A/2) Sermaye teşkili 
öari Yatınım ve transfer 

Harcamalar Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 2 766 182 6 761 805 3 527 993 
Tıp Fakültesi 17 211 257 1 000 004 173 454 18 384 715 
Ziraat Fakültesi 8 652 078 500 004 119 500 9 271 582 
Fen Fakültesi 6 450 156 5 54 659 6 504 820 

Toplam 35 079 673 1 500 019 1 109 418 37 689 110 

MADDE 2. —-Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 37 689 110 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. -— Ege Üniversitesince 1966 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kamımın 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz-

Ege Ü. Bütçesi 

19 — 

KARMA BÜTÇE KOMİSYO 

Ege Üniversitesi 1966 yılı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, 
cari harcamaları için 35 120 173 lira 
5 461 019 lira, (A/3) sermaye teşkil 
1 109 418 lira ki, toplam olarak 41 69 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat » 
Fen » 

Toplam 

(A/ l ) 
Cari 

harcamaları 
Lira 

2 766 182 
17 251 757 
8 652 078 
6 450 156 

35 120 173 

(A 
Yatı 

harca 
L 

13 
3 00 
1 88 

45 

5 46 

MADDE 2. — Ege Üniversitesini 
velde gösterildiği üzere 41 690 610 li 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

(S. Sayısı : 720) 



Hükümetin Teklifi 

metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ege üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 26 . 4 . 1957 
tarihli ve 6953 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. —• Üniversite bütçesinin Rektörlük ve Fakülteler kısım
larına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde : 

a) 1965 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Mubasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı Bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

Ege Ü. Bütçesi 

Karma Bütçe Ko 

MADDE 5. — Tasarının 5 ııe 

"MADDE 6. — Tasarının 6 nc 

MADDE 7. — Tasarının 7 ııe 

MADDE 8. — Tasarının 8 nc 

MADDE 9. — Gecen bütçe yı 
ye Kanununun 93 ncü maddesin 
karşılıkları yılları bütçelerinde 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 
yıllar borçlan) maddesine; Maliy 
ödenir. 

(S. Sayısı : 720) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 10. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plânla
ma teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
Süleyman D emir el 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Karma Bütçe Komis 

Devlet Bakanı 
C. BilgeJıan 

İçişleri Bakanı 
F. Sühan 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
7. S. Çağlayangü 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nci m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 13 ncü 
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
1. Gür san 

Devlet B 
A. F. A 

Millî Eğitim 
O. De 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
I Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma 
S. öz 

Sanayi Baltanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakam 
t. Bervıer N. Kürmd 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Mentcşeoğlu 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Rektörlük — 22 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin, çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 567 704 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yar< 
12.280 İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli kesenekleri karşılığı 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları 

prim karşılıkları 
kesenek 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

293 220 

Kesim toplamı 

oıcıları ücreti 

Kesim toplamı 

1 095 145 

937 020 
37 125 

1.16 000 
5 000 

90 160 

4 000 
1 000 
2 000 
3 000 

79 510 

650 

10 000 

293 220 

1 088 020 

937 020 
30 000 

116 000 
5 000 

90 160 

4 000 
1 000 
2 000 
3 000 

79 510 

650 

10 001 

10 000 
1 

10 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Bölüm Madde 

12.510 
12.520 

12.610 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

Lira 

9 271 

5 431 
3 840 

1 500 

68 408 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖN ETİM YOLLUKLART 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 36 502) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

2 500 
25 000 

2 000 
1 

500 
2 000 
4 000 

1 

501 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

9 271 

5 431 
3 840 

1 500 

68 406 

9 

25 

2 

2 

500 
000 

000 
1 

500 
000 

4 000 
1 
1 
1 

498 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Bölüm Madde ö-elirin çeşidi 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira L 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
0 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yollumu 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
0 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtile

ceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplanıl 

1 
10 000 

5 000 

1 
1 

3 000 
10 000 

1 
3 900 

10 000 

5 000 

1 

3 000 
10 000 

1 
3 900 

31 904 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 205 450 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Rektörlük - 25 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
] 3.290 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

79 250 

5 

o 
ü 

17 
15 

000 

000 

000 
500 

20 000 
6 

12 
250 
500 

44 000 

Sn giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı, 

5 000 
3 000 

30 000 
4 000 
2 000 

44 000 

4 000 
40 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

80 200 

5 000 

3 000 

17 000 
15 500 
20 000 
7 200 
12 500 

56 000 

6 
3 

40 
5 
2 

000 
000 
000 
000 
000 

44 000 

4 000 
40 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME YE OXARMA GİDER
LERİ 

13.510 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 

13.G10 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta bedeli 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcii maddecinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.491 Menkul ve gayrimenkul malların genel 
giderleri 

1965 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

31 000 

7 200 

15 000 

5 000 
10 000 

10 000 

224 802 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

31 000 

15 000 

5 000 
10 000 

50 000 

Ege Ü. Bütçesi ı(S. Sayışa : 720) 
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"Rolüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri (115 sa

yılı Kanun gereğince fon karşılığı) 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 
Yataklı tedavi kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

YABANCI DİLLER OKULU 
15.261 Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

120 000 

10 000 

100 000 

10 000 

79 800 

14.791 
1 4.792 
14.793 
14.794 
14.795 
14.796 
14.799 

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim, kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

4 000 
500 

3 000 
7 200 

600 
60 000 
4 500 

37 101 

10 000 
500 

249 101 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

320 000 

10 

300 

10 

79 

4 

3 
7 

60 
4 

000 

000 

000 

800 

000 
500 
000 
200 
600 
000 
500 

37 101 

10 000 
500 

2 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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Rektörlük — 29 — 

Bölüm Madde 

16.111 
16.115 
16.116 
16.117 
16.118 
16.1.10 

16.121 
16.125 
16.126 
16.129 

16.390 

Ödeneğin çeşidi 

İş evleri ve işyerleri giderleri 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERİ/ERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
İşçi yevmiyeleri 
Diğer ah m ve giderler 
(Basımevi giderleri toplamı : 159 500) 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Atelyeler giderleri toplamı : 33 000) 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER 
LERİ 
Üniversite propaganda ve tanıtma gider
leri 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

224 000 

1 
2 

186 

5 
1 

1 
1 
25 
1 

000 
000 
500 
500 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

2 000 

23 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

192 500 

1 000 
2 000 

150 000 
500 

5 000 
1 000 

1 000 
1 000 

30 000 
1 000 

2 000 

23 000 

1 000 1 000 

Egie Ü. ©üıtçesi ((S. Sayısı : 720) 
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(A/2) YATIRIRI HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rı m lan 

23.812 Taşıt alımları 
23.813 Teknik personel ücretleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

500 003 

500 001 
1 
1. 

94 001 

91 000 
1 

3 000 

500 003 

94 001 

500 003 

94 001 

594 004 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

Egte Ü. Bütçesi <(ıS. Sayısı : 720) 



Rektörlük — 32 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödenee'irı cesidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFSELEE 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 508 sayılı Kanunini 13 ncü maddesine g;ö-
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

ULUSLARARASI T E SEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere üye 
olma ve katılma payı 

595 000 

>95 000 500 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 210 305 

Ege U. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Rektörlük — 33 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

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

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
35.682 öğrenci kantinlerine yapılacak yardım 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 

35.750 Üniversiteler Öğrenci Birliğine yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1965 ödeneği 
Madde Bölıüm toplamı 

Lira l i ra 

77 305 

12 303 
1 

65 000 
1 

105 000 

5 000 
100 000 

28 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Lir 

77 305 

12 303 
1 

65 000 
1 

105 000 

5 000 
100 000 

28 500 

13 000 
15 000 

5 000 

21 000 

13 500 
15 000 

25 000 

Ege Ü. Bütçesi ı(iS. Sayışa : 7:20) 



Rektörlük — 34 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

15 000 

1 000 

595 000 
5 000 

210 305 
21 000 

831 305 

1 000 

Eigfâ Ü. Bü*çesi .(ıS. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi — 35 — 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.430 
12.440 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GÎDERLERÎ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi giderleri 
Emekli keseneği karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Ders ücreti 

Lira Lira Lira L 

10 008 698 10 3 

4 331 660 

563 760 

3 767 900 

3 762 923 

3 309 480 
30 443 

403 000 
•̂ 0 000 

537 491 

25 000 
3 000 
5 000 
3 000 

591 491 

32 000 

30 000 
2 000 

4 399 760 

563 760 

3 836 000 

3 762 923 

3 309 480 
30 443 

403 000 
20 000 

546 100 

30 000 
5 000 
5 000 
5 000 

501 100 

32 000 

30 000 
2 000 

Ege Ü. Bütçesi (ıS. Sayısı : 720) 



"tesi — 36 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

Tazminatlar Kesim toplamı 1 008 624 1 134 224 

12.510 Ek görev tazminatı 34 224 34 224 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen diğer taz

minatlar 974 400 1 100 000 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 3 000 3 000 

Yolluklar Kesim toplamı 333 000 342 500 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 1 000 1 000 
12.813 Geçici görev yolluğu \3 000 40 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 1 000 1 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu .15 000 15 000 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 10 000 9 997 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 27 000 27 000 
12.834 Kurs yolluğu 2 500 5 000 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 1 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 1 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 1 000 1 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 99 999) 

Ege Ü. Bütçesi )(S. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi __ 37 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLAKI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu JLO 000 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 12 500 
ÖĞRETİM YOLLUKLAKI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu -10 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu C0 000 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 120 000 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 242 501) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 813 500 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 437 000 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 4 000 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 3 000 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 15 000 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 225 000 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 160 000 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 20 000 
13.190 Diğer alımlar ve giderler: J0 000 

Egie Ü. Bütçesi ı(S. Sayısı : 720) 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

10 

12 

40 
60 
120 

000 

500 

000 
000 
000 

368 000 

5 000 

3 000 

20 000 
150 000 
160 000 
20 000 
10 000 



Tıp Fakültesi — 38 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

204 000 

50 000 
20 000 

120 000 
12 500 

1 500 

115 000 

15 000 
100 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 37 500 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 20 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 2 101 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 2 500 

Egie Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 720) 

Hükümetçe 
Madde Bölü 
Lira 

204 000 

50 000 
20 000 

120 000 
12 500 

1 500 

135 000 

20 000 
115 000 

37 500 

20 000 

2 500 



— 39 — 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 2 098 500 2 098 500 

14.510 Kurs giderleri 2 000 2 000 
14.520 Burs giderleri 45 000 45 000 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 2 0S4 000 2 034 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 17 500 17 500 

KURUM GİDERLERİ 3 436 750 3 766 

Okullar giderleri Kesim toplamı 01 500 98 000 

LÂBOEANT OKULU GİDERLERİ 
15.261 Büro giderleri 2 500 
15.262 Ulaştırma giderleri 500 
15.265 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 500 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 25 000 
15.269 Diğer alım ve giderler 3 000 

(Laborant Okulu giderleri toplamı : 
33 000) 
YÜKSEK HEMŞİRE OKULU GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 5 000 
15.292 Ulaştırma giderleri 1 000 
15.295 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 1 500 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 50 000 
15.299 Diğer alım ve giderler 2 500 

(Yüksek Hemşire Okulu giderleri top
lamı : 65 000) 

3 000 
500 
500 

25 000 
4 000 

5 000 
1 000 
1 500 

55 000 
2 500 

Ege Ü. Bütçesi (iS. Sayısı : 720) 



Fakültesi — 40 — 

Madde 

.15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.415 
15.416 
15.417 
15.419 

Ödeneğin çeşidi 

Eğitim kurumları giderleri Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUM YE 
ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Yataklı tedavi kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

TIP FAKÜLTESİ 
DERLERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.512 Ulaştırma giderleri 

HASTANELERİ Gİ-

1965 ödeneği 
Madde BöHim toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

10 250 

2 000 
500 
750 

5 000 
2 000 

85 250 

2 000 
500 
750 

80 000 
2 000 

75 000 

5 000 
500 
500 

«5 000 
2 000 
2 000 

3 260 000 

350 000 
8 000 

113 000 

5 
2 
2 

100 
2 
2 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

3 470 000 

350 
8 
000 
000 

Ege Ü. Bütçesi ı(S. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi — 41 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe i l e n e 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

16.000 

15.513 
15.515 
15.516 
15.517 
15.518 
15.519 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Hasta yatak bedeli 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

12 000 
120 000 

1 690 000 
750 000 
250 000 

S0 000 

298 000 

12 000 
120 000 

1 900 000 
750 000 
250 000 
80 000 

35 

İş evleri ve işyerleri giderleri 
Kesim toplamı 59 500 59 500 

16.121 
16 125 
16426 
16.129 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

1 000 
2 500 

55 000 
1 000 

94 000 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

2 000 
1 000 
4 000 

45 000 
40 000 
2 000 

1 
2 

55 
1 

105 

3 
1 
4 

45 
50 
2 

000 
500 
000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi — 42 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt için toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

18 500 

1 000 

2 500 

15 000 

1 000 

125 000 

100 000 
25 000 

10 008 69S 
813 500 

2 101 000 
3 436 750 
298 000 

Hükümetçe 
Madde Bölü 
Lira 

18 500 

1 

2 

15 

000 

500 

000 

1 000 

175 000 

150 000 
25 000 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 16 657 948 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi — 43 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 533 003 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 533 0003 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri1 533 001 
22.812 Teknik personel ücretleri 1 
22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 1 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 604 000 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 604 000 

3 

1 
1 
1 

1 000 001 

1 000 000 
1 

1 00 

23.811 Makina ve teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 602 000 

23.812 Teknik personel ücretleri 2 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 533 003 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 604 000 1 00 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 137 003 1 00 

Egıe Ü. Bütçesi '(S. Sayısı : 720) 



Tıp Fakültesi — 44 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 1 000 

0 Greceıı yıllar borçları 1 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 172 273 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 141 773 142 954 

35.210 % 1 ek karşılıklar 75 912 77 093 
35.220 Emekli ikramiyesi 65 861 65 861 

ÖDÜL, İKRAMIYE, MÜKÂFAT VE 
YARDıMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 17 500 17 500 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 13 000 13 000 



Tıp Fakültesi — 45 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

$6.000 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

172 273 

1 000 

173 273 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 46 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 993 343 

Kesim toplamı 2 194 290 

229 230 

1 965 060 
2 693 460 

I» 

1 970 710 
300 750 
312 000 
110 000 
288 968 

10 000 
3 000 
3 000 
2 500 

270 468 
45 000 

35 000 
10 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

2 229 230 

229 230 

2 000 000 
2 733 460 

1 970 710 
300 750 
312 000 
150 000 
293 000 

10 000 
3 000 
3 000 
4 000 

273 000 

6 

45 000 

35 000 
10 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 47 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen diğer 

tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.814 

12.815 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.841 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğretim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Merkezi kurum ve enstitülerin yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 76 500) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

539 124 

35 124 

504 000 

1 500 

231 001 

2 500 
12 500 

3 000 
.1 

3 000 
10 000 
24 000 
2 000 

1 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

569 124 

35 124 

534 000 

1 500 

264 003 

2 500 
15 000 

3 000 
1 

3 000 
15 000 
35 000 
2 000 

1 
1 

997 

Eg-e Ü. [Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 48 

Bölüm Madde 

13.000 

0 
12.853 
12.854 

12.855 

0 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

12.881 

Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yol. 
Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek 
lerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 187 503) 
YÖNETİM GiDEELERi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Böltüm toplamı 
Lira Lira 

1 
5 000 

14 996 

20 
30 
95 

1 
1 

000 
000 
000 

10 000 

280 000 

7 
5 
15 

500 
000 
000 

591 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira L 

7 500 

20 000 

25 000 
30 000 
95 000 
10 000 

1 

295 000 

7 
5 
20 

500 
000 
000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 49 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve 
Diğer alımlar ve giderleri 

giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

140 000 
80 000 
25 000 

7 500 

135 000 

20 000 
10 000 
90 000 
5 000 

10 000 

76 000 

13.410 Posta, telgraf giderleri 4 000 
13.420 Telefon giderleri 72 000 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 100 000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 50 000 

13.530 Diğer taşıtları işletme ve onarma gider
leri 50 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 789 002 

Ege Ü. Bütçesi ı(S. Sayışa : 720) 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

140 000 
90 000 
25 000 

7 500 

175 000 

20 000 
15 000 

120 000 
10 000 
10 000 

76 000 

4 000 
72 000 

110 000 

50 000 

60 000 

8 



Ziraat Fakültesi — 50 — 

Bölüm Madde Ödenenin cesiii 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yanımdan korunma ve siaortn giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

6 000 

L i r Ara 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

10 000 

15.000 

Eğitim arattırma giderleri 
Sesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırıra ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 

0 Spor ve izcilik giderleri 

KÜJ&UM GÎDERLEEÎ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.378 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

733 002 

3 000 
5 000 

750 000 
25 000 

1 
1 

6 760 

3 500 
200 

60 
3 000 

240 760 

793 031 

o 
O 

5 
760 
25 

000 
000 
000 
fi Of! 

7 760 

ö 

O O 
1 

500 
200 
60 
000 
000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 51 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUM VE 
ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

234 000 

6 500 
1 000 

11 500 
3 000 

207 000 

400 500 

}~y 000 
2 000 

11 500 
4 000 

207 000 

16.000 

15.417 Yiyecek alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

5 000 

600 530 

16.121 
16.122 
16.125 
16.126 
16.127 
16.129 

İş evleri ve işyerleri giderleri 
Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

• w v Hayvan, yem alım ve gıcler 
Diğer alım ve giderler 

rı 

39 000 

1 000 

4 000 
30 000 

4 000 

47 500 

• > 

4 
35 

1 
4 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 52 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Hayvan, yem alım ve giderleri -
16.219 Diğer alım ve giderler 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

338 530 

25 000 

3 000 
305 530 

5 000 

17 000 

5 000 

2 000 

10 000 

1 000 

205 000 

190 000 
15 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde 
Lira 

361 000 

25 000 
1 000 
4 000 

325 000 
1 000 
5 000 

Bölüm to 
Lira 

25 000 

5 

5 

15 

000 

000 

000 

1 000 

215 000 

190 000 
25 000 

Bg'e Ü. (Bütçesi (S. Sayım : 720) 



Ziraat Fakültesi — 53 — 

196 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GlDERLERÎ Bölümü toplamı 

14.000 " HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GlDERLERÎ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Bölüm toplamı 
Lira 

5 993 343 
591 000 
789 002 
240 760 
600 530 

8 214 635 

Madde 
Lira 

Bölüm topla 
Lira 

6 135 3 
656 0 
803 0 
408 2 
649 5 

8 652 0 

Ege Ü. Bütçesi .(S. Saym : 720) 



Ziraat Fakültesi — 54 — 

(A/2) YATIRIM HAEGAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

21.811 Etüt ye proje giderleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.000 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve onarımları 
23.813 Teknik personel ücreti 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

500 

1 195 001 

1 195 000 
1 

602 000 

600 000 
2 000 

000 

1 195 001 

602 000 

Hükümetçe 
Madde Böl 
Lira 

350 001 

350 000 
1 

.50 001 

150 000 
1 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 55 

Bölüm M 

21.000 

22.000 

23.000 

atide Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bolümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 
Lira 

Madde 

ödeneği 
Lira 

Bölüm toplamı 

• • -

5 000 

I 195 001 

002 000 

1 802 001 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

350 

150 

500 

Eg«e Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 56 — 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm [adde ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

0 Geçen yıllar borçları 

61 650 

41 650 
20 000 

5 000 

52 500 

10 000 

119 150 

10 000 

62 000 

42 000 
20 000 

5 000 

52 500 

Ege Ü. Bütçem (S. Sayısı : 720) 



Ziraat Fakültesi — 57 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 119 150 11 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 10 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 129 150 

Ege Ü. (Mtçesi (S. Sayısı : 720) 



Fen Fakültesi — 58 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.430 
12.440 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Ders ücreti 

1 255 

98 

1 156 
1 806 

1 256 
25 

521 
o O 

500 

820 

680 
630 

980 
650 
000 
000 

173 550 

4 
1 
3 
2 

163 

000 
200 
000 
000 
000 

350 
18 000 

8 000 
10 000 

3 914 575 " 

= 

4 1 

1 408 820 

98 820 

1 310 000 
1 813 630 

1 256 98u 
25 650 

521 000 
10 000 

184 750 

5 200 
1 200 
3 000 
2 000 

173 000 

350 
27 000 

12 000 
15 000 

Ege Ü. Bütçesi ,. (S. Sayışı : 720) 



Fen Fakültesi — 59 — 

Bölüm Madde 

12.510 
12.590 

12.610 

12.811 
12.813 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatları 
Özel kanunlar gereğince verilen diğer 
tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 

' YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

466 394 

27 194 

439 200 

1 500 

193 001 

5 000 
7 000 

Hüküme 
Madde 
Lira 

525 154 

25 154 

500 000 

1 500 

203 001 

5 000 
10 000 

19 
:tçe istenen 
Bölüm top 

Lira 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Merkezi kurum ve enstitüleri: giderleri 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

2 500 

000 
500 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı 

10 000 

1 000 

2 500 

5 000 
4 500 

25 000 
1 
1 

997 
52 999) 

Egie Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Fen Fakültesi — 60 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde Bö 
Lira 

13.000 

12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

II - Yurt dı§ı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 150 002) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

20 000 

40 000 
20 000 
80 000 

1 

311 800 

20 000 

25 000 
25 000 
80 000 

1 

210 500 

8 000 

2 000 
20 000 
140 000 
30 000 
7 500 
3 000 

237 500 

8 000 

2 000 
30 000 
150 000 
30 000 
7 500 
10 000 

Ege Ü. Bütçesi (& Sayım : 720) 



Fen Fakültesi — 61 — 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

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

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER 
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

32 500 

5 000 
7 500 

15 000 
3 000 
2 000 

25 000 

5 000 
20 000 

30 000 

13 800 
534 501 

Hükümetçe 
Madde Bölü 

Lira 

40 000 

34 000 

13 800 

5 000 
8 000 
15 000 
10 000 
2 000 

27 000 

7 000 
20 000 

1 500 1 500 

Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Fen Fakültesi — 6 2 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 533 001 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 5 750 

1 
6 000 

500 000 
27 000 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUM VE 
ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.417 Yiyecek alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

Eğitim kurumları giderleri Kesim toplamı 5 750 

15.371 
15.372 
15.376 
15.379 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumlan giderleri 

Kesim toplamı 

1 000 
250 

2 500 
2 000 

— 

EgÖ Ü. Bütçesi (S. 'Sayısı : 720) 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

6 
560 

27 

1 
000 
000 
000 

1 

2 
2 

000 
500 
500 
000 

50 000 

5 
2 

15 
2 

20 
3 
3 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

593 001 

56 0 

6 000 



Fen Fakültesi 

Bölüm Maddt 

16.000 

Öd enegıu çeşidi 

16.121 
16.125 
16.126 
16.129 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İş evleri ve işyerleri giderleri 
Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam, alım ve giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

Lâboratııvar giderleri Kesim toplamı 

ARAŞTIRMA LÂBORATIIVAR GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam, alımları giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

16.211 
16.215 
16.215 
16.219 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

22 0G0 

1 000 
20 000 
1 000 

1 062 950 

12 500 
3 000 

1 044.950 
2 500 

10 500 

2 500 
2 000 

1 178 950 

27 000 

5 000 
1 000 
20 000 
1 000 

1 136 500 

30 000 
4 000 

1 100 000 
2 500 

11 500 

2 500 
2 000 

1 2 

6 000 

1 000 

7 000 

1 000 

E@ei Ü. Bütçesi (S. Sayısı:: 720); 



Fen Fakültesi — 64 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira lira Lira L 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 82 500 107 500 

16.810 Bina onarımı 75 000 100 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 7 500 7 500 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 3 914 575 4 

13.000"~ ~ YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 311 800 

14.000 ~" HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 534 501 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 5 750 

16.000 ÇEŞlTLl GİDERLER Bölümü toplamı 1 178 950 1 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 5 945 576 6 

Ege Ü. Bütçesi (S. Saym : 720) 



Fen Fakültesi — 65 — 
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 1 000 000 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 1 000 000 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 995 000 1 
22.812 Teknik personel ücreti 3 500 1 
22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 1 500 3 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 302 000 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 302 000 2 

23.811 Malrina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 300 000 1 

23.812 Teknik personel ücreti 2 000 1 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 1 000 000 

23.000 . MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 302 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 302 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Fen Fakültesi — 66 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

0 Geçen yıllar borçları 

25 126 

25 125 
1 

1 500 

26 000 

52 626 

26 659 

26 658 
1 

2 000 

26 000 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



Fen Fakültesi — 67 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

Lira Lira 

52 626 

1 

Lira Lir 

5 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 52 627 

Ege Ü. Bütçesi -(.S. Sayısı : 720) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira L 

B/l Yergi gelirleri 

53.000 DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
53.270 Mediko - Sosyal Merkezi için alman hare 

B/2 Yergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

62.000 DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER 

62.120 Kiralar 
62.320 Kitap satışı gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücreti 
63.400 Bağışlar 

800 000 
35 000 

150 000 
80 000 

500 000 
50 000 

1 

835 000 

230 000 

550 001 

800 000 
35 000 

150 000 

110 000 
80 000 

400 000 
50 000 

1 

Egıe Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



— 69 — 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 

72.000 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

KURUMLAR HASILATI 
Bölümü toplamı 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü topl amı 
GELİRLER TOPLAMI 

1965 yılı tahminileri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

33 353 578 
4 420 000 

37 773 578 

835 000 

230 000 
550 001 

37 773 578 

39 388 579 

32 064 109 
4 000 000 

36 06 

8 

15 

19 
45 

36 06 

37 68 

Ege Ü. Bütçesi >(S. Sayısı : 720) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Ö Z E T İ 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla muaddel 5 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

6595 
646 

25 

Tarihi 

1955 
1965 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kanununun gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişi 
Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
tirilmesine dair Kanun. 

Ege Ü. Bütçesi ((S. Sayısı : 720) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Rektörlük 

1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
10 

Tercümeci (Daktilo 'bilir) 
Hukuk Müşaviri ve Avukat 
inkılâp Tarihi öğretmeni 
Teknisyen 
Talebe işleri Âmiri 
Telefon Teknisyeni 
idare Memuru 
Memur 
Şoför 
Mubayaa Memuru 
Santral Memuru 
Daktilo 
Memur 
Teknisyen 
Kaloriferci 
Şoför 
Bahçivan 
Evrak ve Dosya Memuru 
Levazım ve Ayniyat Memuru 
Şoför 
Odacı 
Motorsifclet Sürücüsü 
Usta 
Dağıtıcı 
Bahçivan 
Geçe Bekçisi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 250 
1 100 

950 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
450 
450 
400 
350 
350 
350 
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D - CETVELİ 

D. 

11 
11 
12. 

5 

6 
6 
7 
7 
7 

11 

5 
7 
8 
8 

11 

1 
3 
3 
4 

Memuriyetin Nev'i A 

Başhademe 
Temizleyici 
Hademe 

Muhasebe Müdürlüğü 

Memur 

» 
Arşiv Memuru 
Memur 
Daktilo 
Evrak Memuru ve 
Evrak Dağıtıcısı 
Hademe 

Sağlık Merkezi 

Hemşire (Gezici) 
Daktilo 
Hemşire 
Laborant (Röntgenci) 
Hademe 

Matbaa 

Şef Teknisyen (Matbaa Âmiri) 
Başmakinist 
Başmürettip 
Basmücellit 

ded 

1 
2 
8 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
300 
250 

700 
600 
600 
500 
500 

500 
300 

700 
500 
450 
450 
300 

1 250 
950 
950 
800 

D. 

4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 

2 
5 
6 
6 
7 
9 

1 
2 
3 
5 

Me 

Dizme M 
Makinis 
Makina 
Mürettip 
Matbaa 
Mürettip 
Mücellit 
Matbaa 
Müretti 
Mücellit 
Mücellit 

Şef Tek 
Teknisy 
Elektrik 
Marang 
Marang 
Teknisy 

Uzman 
» 

Daktilo 
» 

Ege Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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D. 

1 
4 
5 
5 
5 
7 

11 

1 
3 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 

Memuriyetin Nev'i A 

Yabancı Diller Okulu 

Yabancı Dil öğretmeni 
Tercümeci 
Sekreter 
Okutman 
Lektör 
Daktilo 
Odacı 

Tıp Fakültesi (Dekanlık) 

Tercümeci 
Daktilo (Yabancı Dil bilir) 
Makinist 
Daktilo 
Mubayaa Memuru 
Daktilo 
Arşiv Memuru 
Daktilo 
Santral Memuru 
Dosyacı 
Terzi 
Usta 
Santral Memuru 
Befkçibaşı 
Bekçi 
Terzi 
Kalorifer Yardımcısı 
Kapıcı 
Başhademe 

ied 

4 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

1 250 
800 
700 
700 
700 
500 
300 

1 250 
950 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
300 

D. 

12 
12 
13 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

Memuriyetin Nev'i -

Hademe 
Terzi Yamağı 
Hademe 

Enstitü ve Klinikler 

Teknisyen (Üniversite me.) 
Teknisyen (Kimyager) 
Teknisyen 

» (Kessam ve fotoğrafçı) 
Uzman 
Eczacı 
Lâiboratuvar Şefi 
Psikolog 
Uzman 
Kimyager 
Mütehassıs 
Teknisyen (Üniversite Me.) 
Teknisyen 
Anestezist 
Stelizatör 
Uzman 
Sekreter (Yabancı Dil bilir) 
Usta 
Diatisyen 
Hemşire 

» 
Lâboratuvar Şefi 
Laborant 
Şoför 

Aded 

2 
1 
4 

2 
4 
4 
4 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
5 
5 

14 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
6 
2 

Ücret 

250 
250 
200 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 

D. 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 

Dair 
Mem 
Tekn 
Ame 
Ecza 
Elek 
Telef 
Mara 
Masa 
Labo 
Oass 
Aşçı 
Sekr 
Masö 
Şofö 
Hem 
Ebe 
Labo 
Kalo 
Şofö 

» 
Dak 
Aşçı 
Sekr 
Pans 
Bahç 
Aşçı 
îmam 
Kalo 
Ebe 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 Hastabakıcı 
10 Kapıcı 
10 Dağıtıcı 
10 Hayvan Bakıcısı 
10 Pansumancı 
10 Bekçi 
11 Aşçı Yardımcısı 
11 Hastabakıcı 
11 Temizleyici 
11 Bekçi 
11 Başhadeıme 
11 Çamaşırcı 
11 Hemşire Yardımcısı 
11 Hademe 
12 Temizleyici 
12 Hademe 
12 Hastabakıcı (Klinikler için) 
12 Hastabakıcı 
12 Hademe 
12 » 
13 Temizleyici 

7 
6 
1 
1 
1 
2 
3 

18 
8 
6 
2 
1 
3 
2 
9 

15 
36 
2 
5 

36 
18 

350 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
200 

Yüksek Hemşire ve Sağlık 
Teknisyeni Okulu 

3 Mütehassıs 
4 Teknisyen 
5 » 
5 Laborant 
5 Yönetim Memuru 

1 950 
1 800 
1 700 
1 700 
1 700 
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D. 

7 
11 
12 

4 
'5 
5 
5 
6 
7 

12 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
KapıcjL 
Temizleyici 

Laborant Okulu 

Mütehassıs 
öğretici 
Teknik Bessam 
Mütehassıs 
öğretmen 
Daktilo 
Temizleyici 

Ziraat Fakültesi 

Teknisyen 
Ustabaşı 
Teknisyen 
Memur 
Teknisyen 
Başmakinist 
Usta 
Desinatör 
Başbahçivan 
Tarla Teknisyeni 
Sera Teknisyeni 
Teknisyen 
Bağcılık Ustası 
Memur 
Bahçivan 

Aded 

1 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

Ücret 1 

500 
300 i 
250 

800 
700 
700 
700 
600 
500 
250 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

D. Memu 

5 Teknisyen 
5 Baş Aşçı 
5 Tarım Hiz 
5 Usta 
5 Memur 
6 Bahçivan 
6 Tarım Hi 
6 Şoför 
6 Makinist 

• 6 Laborant 
6 Usta 
6 Memur 
6 Fotoğrafçı 
7 Teknisyen 
7 Tarım Hi 
7 Makinist 
7 Şoför 
7 Bahçivan 
7 Aşçı 
7 Laborant 
7 Memur 
7 Usta 
7 Başhadem 
7 Arabacı 
8 Santral M 
8 Teknisyen 

1 8 Laborant 
8 Arabacı 
8 Makinist 
8 Usta 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



D. 

8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 

Memuriyetin Nev'i 

Memur 
Bahçivan 
İşçi 
Araibacı 
Aşçı 
Bahçıvan 
Laborant 
Memur 
Usta 
Tarım Hizmetlisi 
îşçi 
Hayvan Bakıcısı 
Tarımı. Hizmetlisi 
Hademe 
Bekçi 
işçi 
Tarım Hizmetlisi 
Bekçi 

Aşçı 
Hademe 
işçi 
Tarım Hizmetlisi 
Hademe 
işçi 
Hademe 

Acled 

1 
3 
8 
3 
2 
3 
6 
1 
9 

12 
3 
1 
8 
1 
3 
1 

17 
7 
2 

23 
7 
1 

10 
2 
5 

Ücret 

450 
450 
450 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
200 

Fen Fakültesi 

1 Elektronik Teknisyen 
(Yüksek Okul Mezunu) 1 1 250 

1 Mekanik Atölye Şefi 1 1 250 
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D. 

1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
A 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 

Memuriyetin Nev'i 

Tercüman (Kimyager) 
Kimyager Tekn. (Ünv. Me) 
Teknik Uzman 
Cam Ustası 
Bahçe Teknisyeni 
Fotoğrafçı 
Teknisyen 
Müze Uzmanı 
Film Teknisyeni 
Tercüman 

Aded 

1 
1 
1 
1 

, ı 
1 
1 
1 
1 
1 

Kaptan (Hidro Biyo. Mot. için) 1 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kartograf 
Camcı 
Hesap Memuru 
Rasathane Operatörü 
Elektrik Teknisyeni 
Şoför 
Çarkçı (Hidro Biyoloji 
Mot. için) 
Elektronik Teknisyeni 
Usta 
Makinist 
Santralci 
Ressam 
Laborant 
Deniz Omurgasız hayvanlar 
Herbaryumcu 
Teraryum Teknisyeni 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
9 

Tek. 1 
1 
1 

Jeoloji taş Preparat Hazırlayıcısı 1 

Ücret 

1 250 
1 250 
1 250 

950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

D. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 ; 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

İdar 
Kay 
Lab 
Tek 
Elek 
Şofö 
Dak 
Balı 
Her 
Bitk 
Mot 
Lab 
Tek 
Foto 
San 
Müz 
Ress 
Arş 
Dos 
Sem 
Kar 
Lâb 
Şofö 
Prep 
Mot 
Tek 
Elek 
Şofö 
Dak 
Kal 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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D. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 

Memuriyetin Nev'i 

Bahçivan 
Hayvan Bakıcısı 
Seracı 
Akvaryumcu 
Laborant (Tahnitçi) 
Laborant 
Teknisyen Yardımcısı 
Kütüphane Bakıcısı 
Tekniker 
Lâboratuvar Kalfası 
Camcı 
Temizleyici 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 

Ücret 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 

D. 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 

Memuriyetin Nev'i 

Depo Bakıcısı 
Lâboratuvar Teknisyeni 
Camcı Yamağı 
Bekçi 
Teknisyen Yardımcısı 
Makinist Yardımcısı 
Kalorifer işçisi 
Bahçivan 
Baş/hademe 
Gece Bekçisi 
Kapıcı 
Hademe 
Mevdancı 

Aded 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

13 
3 

Ücret 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 

E - CETVELİ 
Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Rektörlük geçici hizmetliler üc reti 
12.230 Tıp Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Ziraat Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Fen Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Rektörlük yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Tıp Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Ziraat Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücrı 
12.250 Fen Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 

D. Mem 

12 
12 
12 

3 
4 
6 

2 
5 
9 

Temizleyi 
Kapıcı 
Gece Bek 

C 

Teknisyen 
» 
» 

T 

Teknisyen 
» 
» Y 

i 



D. Memuriyetin nev'i Adcd Aylık 

5 

2 
o o 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Rektörlük 

Sivil Savunma uzmanı 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

a 

Tıp Fakültesi 

— Öğretim Üyesi 

J 

1 
1 
9 

20 
2 

10 
30 
33 

1 100 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

Öğretim Üyesi Yardımıcısı 

7 Asistan 
9 » 

10 » 

6 
2 
2 

800 
600 
500 
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CETVELİ 

D. Memuriyetin nevi Aded Aylık 

Ziraat Fakültesi 
a — Öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 

Doçent 

1 
4 

15 
6 
6 

12 
13 

b — Öğretim Üyesi Yardımcısı 
Asistan 5 

» 5 

1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 

2 
3 
4 
5 
5 
6 

Fen Fakültesi 

a — Öğretim Üyesi 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

2 
3 
6 
8 
3 

11 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 

D. 

10 
11 
12 

7 Asist 
8 » 
9 Asist 

10 » 
4 Uzm 
5 » 
6 » 
7 » 
6 Okut 
7 » 
8 » 

1 nc 
Mem 

Yabancı D 

Ege Ü. OBütçesi (S. Sayısı : 720) 
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R - CETVELİ 

1966 Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için 

237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar : 

Adedi Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Anbulance 4 X 2 Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi için 

Ege Ü. [Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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T - CETVELİ 

Cinsi 

Binek 
Minülbüs 
Motosiklet 
Binek 
Kamyonet 
Arazöz 
Kaımyonet 
Station Vagon 
Ambulans 

» 
Otobüs 
Pic - up 
Station Vagon 

» » 
Otobüs 

» 
PİC - Tip 

» 
» 
» 

Motosiklet 
Minütoüs 
Arazi 

» 

Otobüs 

(T) 

Markası 

Ford 
Volkswogen 
Motorğuzzi 
öhevrolet 
Dodge 
Diaımond 
Moris 
Ford 
Volkswagen 

» 
Mercedes 
Fiat 
Willys 
Ford 
Ford 
Mercedes 
Dodge 
•Teep 
Willys 
International 
Motoguzzi 
Volkswagen 
Jeep 

» 

Ford 

Cetveli 237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-ı 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 

'Satmalına 
tarihi 

22 . 1.1959 
28 . 5 .1960 
20 . 2 .1963 
1. 11.1963 
29 . 2 .1964 
29 . 2 .1964 

1957 
5 .8 .1958 

1 1 . 4 .1960 
23 ,7 .1960 
28 . 2 .1963 

9 .2 .1957 
1958 

5 .8 .1959 
1 .7 .1961 
1 .9 .1961 

1961 
1961 
1961 
1961 

2 1 . 9 .1963 
1 4 . 8 . 1962 
1.9.1962 
1 . 7 . 1963 

25 . 2 . 1964 

Bedeli 
Lira K. 

33 500 00 
36 000 00 
12 000 00 

Amerikan ihtiyaç fazlası 
» » 
» » 

16 000 00 
57 000 00 
33 302 10 
33 302 10 

187 938 00 
9 463 15 

36 500 00 
63 000 00 

Amerikan ihtiyaç 
167 000 00 

Zirai araştırmadan 
» » 
» '» 
» » 

12 000 00 
28 945 00 

Amerikan ihtiyaç 
» » 

142 500 00 

» 
» 

fazlası 

. devir 
» 
» 
» 

fazlası 
» 

hazırlanmışt 

Rektörlük 
» 
» 
» 
» 
» 

Tıp Fakültes 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Ziraat Fakül 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
», 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fen Fakülte 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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E - CETVELİ 

1965 yılında istihdam olunan geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm : 12.000 — Madde : 12.230 

Unvanı Aded Lira Ay L 

Rektörlük 

Teknisyen 1 1 250 11 
Sağlık teknisyeni 1 1 250 11 

% 35 zam 

Tıp Fakültesi 

1 1 250 11 
1 800 11 

% 35 zam 

Tıp tarihi öğretmeni 
Okutman 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 
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e-v 

^ 8 1 • - = -

1965 yılında istihdam olunan yabancı uzmanlarla yardımcılan ücreti 

Bölüm : 12.000 — Madde 12.250 

Unvanı 

Profesör veya uzman 
» » » 

Yabancı dil uzmanı 

Aded 

Rektörlük 

1 
1 
3 

Lira 

3 500 
2 000 
2 000 

Ay 

8 
8 
12 

T 
Lir 

2 
16 
72 

11 

Profesör 
» 

Uzman 

Tıp Fakültesi 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

6 000 
4 500 
3 000 
2 500 
1 500 
3 000 
2 500 
2 500 
1 500 

12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 

7 
5 
3 
120 
1 
3 
2 
3 
1 

403 

Ege Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 720) 



I 
g 

co 
en 
O o o 
o 
o 

*İ N ^ 

p . 
jy *j ̂  £7 

^ 2: 
£: P £= 
S1 ^ ^ 

1^ W )fi H SP M O M ^ W CO Ol 
O O O O 
O O O Q 
o o 3 o o o o o o o o o 

d 
B p 2 

s»' 
er p 

o 
O: 4 

**1 

V V ^ ** V 5jî 

V V V V V 

V V V V ^ 

p er P 3 

P 

<! 
(T 

P 

M M M M H Cû H H to tO LO IO CO S" 

g 
S' 

co 

00
0 

co 

00
0 

co 500 

tc 

00
0 

*-500 

rf-500 

en 

00
0 

en 500 

K) tO CO CO D3 W 
O O O 

O O O O 
o o 

-4 -3 
on on Ö O 

Oi O 
o 

t-f 

O L-O tO O 05 KJ tO O en to as to as to to 

•£-

O O 
o 

C O C O O O ı M O O O Ü l 
O f f i t ( k O - 4 M O W 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

co 
to 
o 
o 
o 

N3 fcO CO CO 14̂  ÎD Ol 
^ - 1 O) O) ü l O rf^ 
o o o o o o 8 o o o o o o o 

W. H 
<S fi p s. 

p 

w 



Dönem : 1 T 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 

1966 YILI 

stanbul Üniversitesi Bütç 





İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm 
Komisyonu raporu (1 /13) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/200 - 5807 

30 .11 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihind 
tırılan «İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cet 
o'arak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D 

Başbaka 

fetanlbul Ü. Bütçesi '(IS. ISayısı : 7120.) 
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İstanbul Üniversitesi 196Ö yılı Bütçe kanunu tasarısı gerekçesi 

istanbul Üniversitesi 1965 yılı (A/ l ) bütçesi 71 279 355 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 18 466 000 v 
harcamaları bütçesi ile de 6 705 546 lira olmak üzere eem'an 96 450 901 lira olarak kabul edilmiş idi. 1 
yatırım ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçeleri yekûnu 1965 yılına nazaran 3 803 675 
rak teklif edilmektedir. 

Üniversitemizin her sene mevcudu artan öğrenci sayısına paralel olarak artmakta olan öğretim, ara 
rektirdiği masrafları karşılamak maksadiyle aşağıda izah edildiği üzere, bütçenin muhtelif tertiplerine 
bâzı tertiplerden de 2 580 289 lira düşülmüş olduğundan geçen seneye nazaran genel fazlalık 3 803 675 lir 

G E R E K Ç E 
Cari harcamalar : 

1966 yılı 
ödenek teklifi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar 23 320 361 
12.111 

12.210 Ücretler 16 892 815 
12.280 

Rektörlük ve fakültelerde idare ve öğretim hizm 
retim üyeleri ile asistanların 1966 yılı aylıkların 
istenilmiştir. 1966 yılında geçen seneye nazar 
nilmesinin sebebi: 
1. Kanuni terfi müddetlerini doldurmuş buluna 
rına terfi farklarının ödenmesi, 
2. 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince kadro 
rın kanuni farklarının verilmesi, 
3. 582 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince Eczac 
Sosyal Merkezine ve Muhasebe Müdürlüğüne v 
miştir. 
1. Rektörlük ve fakültelerin, büro, enstitü, lâbor 
kullanılan hastahane ve kliniklerin idari hizmetle 
lilerin ücretlerinin ödenmesi, 

ÜstanJbül Ü. Bütçesi (ıS. Sayıfcı : 721) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.310 Sosyal yardımlar 
12.380 

12.410 Ek çalışma karşılıkları 
12.440 

12.510 Tazminatlar 
12.590 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

— 5 — 
1966 yılı 

ödenek teklifi 
Lira 

2. Üniversitemizin her sene artan öğrenci sayısına 
lerde artan iş hacmi dolayısiyle hizmetin aksamadan 
yılında (D) ve (E) cetveline dâhil hizmetli kadrol 
3. Üniversitemiz tarafından istimlâk edilen ve edi 
ile, karşı tarafın tezyidi bedel dâvalarında Ünivers 
tutulacak sözleşmeli avukat ücretlerinin ödenmesi iç 
rimizin ödeneğini karşılamak üzere 1966 ödeneği 1 

2 778 890 Üniversitemizin Rektörlük ve fakültelerindeki gö 
Kanun gereğince ödenmesi gereken çocuk zammı, d 
derlerini ve 5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı ve 
Sandığına ödenecek emekli kesenekleri' karşılıkları 
nek istenilmiştir. 

139 808 Fakültelerce neşredilen Türkçe ve yabancı dildeki d 
çalıştırılan öğretim üyelerinin, üniversite yayın yön 
ması ve fakültelerin öğretim ve araştırma çalışmala 
muhtelif mevzularda verilmekte olan ve seçkin bir d 
takibedilen konferansların masraflarını karşılamak 
maksadiyle 1966 yılında 139 808 lira ödenek talebe 

Rektörlük, Dekan ve okul müdürlerine verilmek 
be müdürlüğünde, kanunu gereğince kasa tazmin 
lecek tazminat ile 4936 sayılı Kanuna ek 115 sayıl 
asistan ve uzmanlara verilecek üniversite tazmin 
nin teinini için 5 467 146 liranın kâfi geleceği anl 
Yüksek bir ilim müessesesi olan Üniversitemizde 
let yabancı dil imtihanına girip kazandıkları takd 
nun 5 nci maddesi gereğince verilecek ikramiyen 
nek talebedilmiştir. 

5 467 146 

23 000 

îstanfbul Ü. Bütçesi 'S. ISayısn : 721) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.811 Yolluklar 
12.875 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Genel yönetimle ilgili alımlar 
13.190 

13.210 Genel yönetimle ilgili giderler 
13.290 

13.410 Ulaştırma giderleri 
13.430 
13.510 Taşıt işletme ve onarma gider-
13.520 leri 

.13.610 Kira giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Genel yönetimle ilgili hizmet 
14.130 giderleri 

1966 yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

2 142 807 Her sene bir vilâyette yapılmakta olan üniversi 
suplarının yönetimi ilgilendiren seyahatleri fa 
larının yurt içinde ve yurt dışında yapacakları 
siyle yol masrafları ile yevmiyelerini karşılamak 
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

5 079 311 Rektörlük ve fakültelerin kırtasiye, basılı kâğıt 
giderleri, yayın alımları, yakacak alımları, hizm 
tertiplerini içine toplıyan bu kesimler için 1966 
olacağı anlaşılmıştır. 

2 071 500 Geniş bloklar halinde bulunan Üniversitemizin 
nin su, temizlik, aydınlatma ve bahçelerinin ta 
maksadiyle 2 071 500 lira ödenek istenilmişti 

486 000 Rektörlük, fakülte ve hastahanelerinin posta, te 
fon mükâleme ücretlerini ödemek maksadiyle 4 

99 802 Fakültelerde mevcut bulunan taşıtların her nev 
lenmesi, patinaj zincir ve yedek parçalar ve çeş 
99 802 liraya ihtiyaç olacağı anlaşılmıştır. 

177 450 İktisat Faklütesine alınacak İ. B. M. 1620 elekt 
bedelini karşılamak üzere 146 250 ve Muratpaş 
kıflar İdaresinden kiralamak için de 31 200 lir 
nek istenilmiştir. 

63 750 Üniversite binaları ile hastahane ve kliniklerin y 
zemenin temini maksadiyle 63 750 lira ödenek i 

İstanbul Ü. Bütçesi (ıS. «Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

19GG yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

14.341 Güvenlik giderleri 
14.342 
14.440 Malî hizmetlerle ilgili gider-
14.442 1er 

14.510 Eğitim ve araştırma gider-
14.597 leri 

14.791 Sağlık hizmetleri giderleri 
14.799 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.291 Okullar giderleri 
15.99 

15.371 Eğitim Kurumları giderleri 
15.389 

15.411 Araştırma kurumları gider-
15.419 leri 

5 001 Üniversitenin güvenlik giderleri için 5 001 lira öde 

27 000 Üniversite ve fakültelerin tahakkuk edecek bina v 
harçlarının ödenebilmesi için 27 000 liraya ihtiyac 

1 929 000 Fakültelerin araştırma, inceleme giderlerinin gere 
telere bağlı kürsülerde araştırma ve incelemeler 
ödenecek yevmiyeleri karşılamak üzere 1-929 000 

• sil olmuştur. 

205 000 30 000 i mütecaviz öğrencisi bulunan üniversitemi 
biri için tutulacak sağlık fişlerinin doldurulması v 
sinden geçirilmesinin temini ve ilâç yardımlarının 
lira talebedilmiştir. 

857 000 Yabancı Diller Okulu ve Veteriner Fakültesinin 
rinin temini ile Yüksek Kimya Okulu lâboratuvar 
diğer çeşitli giderlerini karşılamak üzere 857 000 

870 901 Üniversite Merkez Kütüphanesi, fakülte kütüph 
meslekî kitap ve dergilerin tamamlanması, yeni n 
giyim - kuşam ve malzeme giderlerinin temini il 
müzeleri giderleri için 870 901 lira ödenek taleb 

1 062 540 Üniversite film merkezi ile Tıp, Hukuk, Edebiya 
enstitülerin ilmî araştırmalarının, öğretim çalışma 
min için gereken büro, ulaştırma, kira, giyim - k 
enstitülerin araştırmalarında çalıştırılacak yevm 
bilmesini temin için 1 062 540 lira ödenek talebed 

İManJbul Ü. Blütçeisi (IS. Sayıısı : 7211) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

15.591 Yataklı tedavi kurumları gi-
15.599 derleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.211 Lâboratuvar giderleri 
16.219 

16.390 Propaganda ve tanıtma gider
leri 

16.410 Uluslararası ilişkiler giderleri 
16.430 

16.710 Temsil, ağırlama ve tören gi
derleri 

16.810 Bakım ve küçük onarım gi-
16.840 derleri 

1966 yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

7 263 727 Tıp Fakültesinin öğretiminde kullanılan Çapa 
bulunan kliniklerinin büro, ulaştırma, giyim -
lediye ve evkaf dairelerine ödenecek yatak iaş 
için 7 263 727 lira ödenek istenilmiştir. 

3 199 250 Tıp, Edebiyat, Fen, Orman, Eczacılık ve Dişh 
rmda ilmî araştırma, inceleme ve öğretim çalış 
giyim - kuşam malzeme alım ve giderleri için c 
miştir. 

2 500 Üniversitemizin gerek yurt içinde ve gerekse 
yapılacak propaganda giderleri için 2 500 lira 

131 502 Rektörlük ve fakültelerin yurt dışında ve yu 
tılarına üniversitemizi temsilen katılacak öğre 
liyet esasına dayanılarak yabancı üniversiteler 
mübadelesinin gerektirdiği masrafları karşılam 
mesi zaruri görülmüştür. 

34 000 

1 090 001 

Üniversitemizi ziyaret edecek olan misafirlerin 
lacak giderleri karşılamak üzere 34 000 lira öde 
Geniş bloklar halinde bulunan fakülte ve klini 
çük onarım, badana, boya ve bakım giderleri iç 
miştir. 

Cari harcamalar toplamı 75 420 062 

21.811 
Etüt ve proje giderleri 
Eğitim sektörü 

Yatırım harcamaları 

240 000 Üniversite istimlâk sahaları etüt ve proje gid 
karşılamak üzere 240 000 lira ödenek talebedilm 

fetanlbul Ü. Bütçesi (ıS. (Sayısı : 721) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.811 Eğitim sektörü 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 
22.811 Eğitim sektörü 
22.813 

1966 yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

15 766 000 

1966 yılında istenilen 15 766 000 lira ödenekle yap 
lar için Devlet Plânlama Dairesi ile varılan mutab 
da gösterilmiştir. 

Lira Ne iş için 

Fen Fakültesi Genel Zooloji, 2 nci Z 
ya ve Biyoloji 1 000 kişilik anfi ve m 
İktisat Fakültesi dershaneler ve ensti 
için, 
Dişhekimliği Fakültesi binası «Çapa» 
2 nci Dahiliye Kliniği binası ikmal i 
Doğıı Bank binası ikmal inşaatı 
Mediko - Sosyal Merkezi binası 
Çapa ve Cerrahpaşadaki bâzı klinik 
Veteriner Fakültesi binaları yapım 
Çapa Morfoloji Enstitüsü 
Hidrobiyoloji Enstitüsü dershane ve 
Eczacılık Fakültesi enstitüler bloku 
Cerrahpaşa klinikler binalarında 3 v 
Orman Fakültesi reviri 

1 

2 

2 
3 

1 

1 
1 

1 

15 

000 

000 

000 
000 
500 
250 
500 
000 
000 
650 
816 
300 
750 

766 

000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

tstanlbul Ü. Bütçesi (IS. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde 

23.000 

23.811 
23.812 

Ödeneğin cesidi 

1968 yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

31.000 

32.000 

34.000 

35.000 

31.461 

32.100 

34.250 

34.720 

35.210 

Makina, teçhiçat, taşıt alımları 
ve onarımları 
Eğitim sektörü 

Yatırım harcamaları toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI: 
KURUMLARA KATILMA 
PAYLARI VE SERMAYE 
TEŞKİLLLERİ: 
Döner sermayelere ödemeler 

KAMULAŞTIRMA VE SA-
TINALMALAR : 
Kamulaştırma ve satmalına be
deli 

MALÎ TRANSFERLER : 
Bağımsız bütçeli idarelere öde
meler 

Uluslararası teşekküllere öde
meler 

SOSYAL TRANSFERLER : 
Emekli Sandığına ödemeler 

1 130 000 Eektörlük ve fakültelerce alınaca 
sine alınacak Pick - Up giderle 
tir. 

17 136 000 

30 001 Edebiyat Fakültesinde mevcut matbaaya verilec 
leb edilmiştir. 

5 000 000 Üniversitemizin inkişaf sahasında bulunan gayr 
lira talebedilmistir. 

5 000 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Mil 
dat için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

21 500 Üniversitemiz ve fakültelerin üye bulundukları 
recekleri aidatların ödenmesi için 21 500 lira kâ 

1 239 004 Aylık ve ücret tertiplerine konulmuş bulunan ö 
ğına ödenecek karşılıklar ile emekliye ayrılan ö 

istanbul Ü. Bütçesi (ıS. Bayisi : 721) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

38.000 

35.310 

35.648 
35.682 

35.710 
35.760 

36.300 
36.900 

Emekli aylıkları ve diğer ben
zeri ödemeler 
Ödül, ikramiye, mükâfat ve 
yardımlar 

Demek, birlik, kurum, kuruluş, 
sandık, ve benzeri teşekküllere 
yardımlar 

BORÇ ÖDEMELERİ : 
Geçen yıl borçları 

Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı : 

1966 yılı 
ödenek teklifi 

Lira 

emekli ikramiyesi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 2 
dığına yapılacak ödemeler için cem'an 1 239 004 

44 506 Emekli, dul ve yetim aylıklarının tediyesi için 

870 501 Üniversite öğrenci kantinine ve fakültelerde yard 
dımlar iciıı 870 501 lira istenilmiştir. 

427 000 Üniversite personel tabldotu, Orman Fakültesi T 
yapılacak yardımlar bu tertipteki ödenekten karş 

61 002 lîektörlük ve fakültelerde geçen yıl borçları ve 
ödenmesi gereken tahakkukların tediyesi için 61 

7 688 514 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı (A/ l ) cari harcamalar 75 420 062 lira, (A/2) yatırım harcamaları 17 136 
transfer harcamaları da 7 698 514 lira olmak üzere cem'an 100 254 576 liraya baliğ olan hei' üç gider bütçesi 
mış olacaktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 6 600 000 lira, döner sermaye gelirleri 1 lira, kitap satışından 630 
ücretlerinden 1 lira, diğer çeşitli gelirlerden 990 000 lira ve bağışlardan 400 000 lira olmak üzere gelir yeku 
maktadır. 

2. Gelir bütçesinin toplamı olan 100 254 576 liradan 12 000 000 çıkarıldığı takdirde geriye kalan 91 614 
yardım ile karşılanacağı hesabedilerek gelir bütçesi bu hesaba göre hazırlanarak sunulmuştur. 

İStanfoul Ü. Bütçesi (IS. ISayılsı : 72:1) 
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RAPOR 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

25 Aralık Cumartesi günü İstanbul Üniversitesi Senatosu ile yapmış olduğumuz müşterek toplantıda Üniv 
tanbul Üniversitesinin çeşitli meseleleri üzerinde geniş görüşmeler yapılmıştır. Ancak; zamanın darlığı dolayıs 
rinde durmak imkânı olmamıştır. Diğer taraftan zamanın kısalığı dolayısiyle Üniversitenin çeşitli meseleleri 
kikler yapmak imkânında bulunamamıştır. 

Bu şartlar altında cereyan eden tetkiklerimiz esnasında İstanbul Üniversitesi yetkililerine 1966 bütçesinin 
bütçenin munzam bâzı ödeneklerle daha da kabarmasına Bütçe Komisyonunun mütemail olmadığı ayrıca ifa 
lileri bu seneki bütçe ile geçen seneki bütçe arasında önemli bir ödenek farkı bulunmadığını belirterek, 1966 
rinin, ifade edilen mülâhazalara uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

istanbul Üniversitesi 1966 bütçesi 

Aşağıdaki tablo 1966 yılı Bütçesinin geçen yılla mukayese edildiğj. takdirde ödemelerde önemli bir artış g 

1965 1966 Fark 

Cari masraflar 71.3 74.5 + 4.1 
Yatırımlar 18.5 17.1 — 1.4 
Transferler 6.7 7.7 + 1 

Toplam 96.5 100.3 + 3.8 

Görüldüğü gibi bu yıl içerisinde meydana gelen artış 3.8 milyon kadardır ve artışın büyük bir kısmı hizmeti 
olarak artan cari masraflar ve transfer harcamalarındaki 5 milyonluk bir genişlemeden ileri gelmektedir. 

Bu yılki yatırımlarda birbuçuk milyona yaklaşan bir düşme görülmektedir. 
İstanbul Üniversitesinin 1966 bütçesindeki statik durumun İstanbul Üniversitesi için ifade ettiği anlam üzerin 

durulacaktır. 
Hizmetin gelişme seyri ve istanbul üniversitesinin problemleri 

Aşağıdaki kısımlarda İstanbul Üniversitesinin faaliyetleri öğrenciler, öğretim üyeleri, akademik faaliyetle 
yetler yenlerinden ayrı ayrı ele alınacaktır. 

fetanibul Ü. ıBtütçesi (S. Sayısı : 721) 
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İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenimde bulunan öğrenci sayısı 32 binin üstündedir. Bütün 
elde edilemediği için öğrenci ve öğretim kadrosunun üniversitenin tümüne ait konsolide bir istatistiğine sunamıy 
mülâhazalarımız genel müşahedeler olarak üniversitenin tümüne şâmil olmakla beraber bâzı fakülteler bakımınd 
ve tahlillerimizde her bir fakülteye mahsus olan özellikler ayrıca belirtilecektir. 

1. — öğrenci işleri ve meseleleri : 
Bir üniversitenin bellibaşlı sorumluluklarından biri hiç şüphe yok çeşitli ihtisas dallarında öğrencilerin yetiş 

yayma ve toplumun genel seviyesinin yükseltici faaliyetler" yanında bir üniversitenin öğrencilerini tatminkâr şek 
miş olduğu sorumluluklar arasında en önemlisini teşkil eder. 

Öğrencilerin fakültelere dağılışı: Bu sene İstanbul Üniversitesine kabul edilmiş bulunan öğrencilerin sayıs 
riyle yapmış olduğumuz görüşmelerde üniversite test imtihanlarından sonra fakültelere kabul edilmiyen ve a 
rinde izahat alınmıştır. Verilen bilgiye göre üniversitenin çeşitli fakültelerine aynı zamanda müracaat etmiş o 
giremeyişlerinden dolayı gayrimemnunluğun arttığı ve açıkta kalan öğrenci sayısının suni olarak yükseldiği ileri 
birden fazla fakültelere kayıt yaptırmış olan öğrencilerin kayıtlarının silineceği bildirildiği zaman üniversite içind 
öğrenci adedinde birden bire azalmanın müşahede edildiğini ifade etmiş ve bir müddet sonra açıkta kaldığı şi 
birkaç yüzü geçmediğini bildirmiştir. 

Aşağıdaki tablo İstanbul Üniversitesi muhtelif fakültelerine müracaat eden ve kabul edilen öğrencilerin du 

Fakültesi 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 
Eczacılık 
Dişhekimliği 

Müracaat 
eden 

10 742 
115 437 

26 506 
16 063 
11 898 
13 905 
9 721 
5 098 

Kabul 
edilen 

547 
2 000 
1 784 

682 
521 
238 
155 
135 

Toplam 109 420 6 062 
Bu tabloda mükerrer müracaatler arasında fakültelere girmek istiyen öğrenci adedi çok kabarık görülmek 

öğrencilerimizin ihtisas yapmak istedikleri dallara karşı ilgi ve taleplerini göstermesi bakımından bu müracaatle 

îstanlbul Ü. 'Bütçesi (IS. (Sayısı : 721) 
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Üniversitemizin Tıp, Fen, Orman, Eczacılık ve Dişçilik fakültelerini fen ve teknik alanında ihtisas veren mües 
kültelerini de sosyal ve beşerî ilimler alanında öğretim yapan müesseseler olarak kabul edip öğrencilerin çe 
geçirecek olursak şu manzara meydana çıkmaktadır : 

55 529 müracaat fen ve teknik alanında öğretim yapan müesseseler için yapılmış ve müesseseler ancak 
ğer taraftan sosyal ve beşerî ilimler eğretimi yapan müesseselere yapılan müraeaatm sayısı 53 8 fil olmuş 
renci kabul etmişlerdir. 

Bu durum bize fen ve teknik alanlarına karşı ilgi ve talebin sosyal ve beşeri ilimlere karşı olandan 
tedir. Buna mukabil birinci grupa dâhil müesseseler sebeplerini aşağıda daha geniş şekilde ifade ed 
ancak; bu talebelerin % 3 ne yakın bir kısmını karşılıyabilmiştir. Diğer taraftan sosyal ve beşerî ilimler ö 
yapılan müracatın onda birini tatmin edebilmişlerdir. Yalnız; bu noktayı mükerrer müracaatlar dolayısiyle 
şeklinde yorumlamak icabeder; bu orantıların münferit öğrencilerin fakültelere giriş imkânını ifade etmediğ 

Yukardaki tabloda fakülteler arasında en yüksek sayıda öğrenci alan bir fakültenin hukuk fakült 
kasından Edebiyat Fakültesi gelmektedir. Edebiyat Fakültesinin felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, coğra 
gibi bölümlerin olduğu malûmdur. Buna rağmen üniversiteye girmiş olan öğrencilerin 
Fakültesine girişi fakülte dekanının vermiş olduğu yazılı muhtarada da gayet açık bir 
nimde anormal bir bünye kuruluşu ve kifayetsiz hukuk öğrenimi meselesini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu kısa müşahede dahi Türkiye'de yüksek öğrenim talebiyle bu talebi tatmin eden eğitim müesse 
gesizliğin mevcut bulunduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bu durum bir taraftan okumak istiyen ve muayyen dallarda ihtisas temin etmek istiyen öğrencilerin 
zünden geniş şikâyetler yaratmakta, diğer taraftan toplumsal bünyemizin ihtiyaçlarından doğan kalifi 
temin edilemeyişi, bâzı öğrencilerin mezuniyetten sonra iş bulma imkânlarını güçleştirmektedir. 

Sınıflar ve dersaneler : İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde değişik mahiyette olmak üzere 
Üniversitenin çeşitli fakültelerinde mevcut dersaneler daha evvelki yılların mahdut öğrenci adedine gör 
ran öğrenci adedi yüzünden dershanelerde büyük bir izdiham göze çarpmaktadır. Bu yüzden bâzı fakültele 
fiziki istiap hacmi daha müsaiclolan dersaneler tahsis ederek çift tedrisat usulüne başvurmak icabetmiştir 
Fakültesindeki durum zikredilebilir. Bugün Hukuk Fakültesinde 10 506 öğrenci mevcuttur. Bu öğrenciler 
tır : 

A Orupu : 3 964 
B » : 3 349 
C » : 1 958 
D » : 1 235 

Toplam 10 506 
İstanbul Ü. Bütçesi (iS. Sayı'sı : 721) 



Fakültede mevcut yedi dersanenin istiap hadleri ise şöyledir : 
1 No. lı dersane (A grupu) : 1 000 öğrenci 
6 » » (B » : 436 » 
5 » » (O » : 436 » 
8 » » (D » : 275 » 
9 » » : 110 » 
Zemin kat 1 No. lu dersane : 225 » 

» » 2 » » : 181 » 

Zemin kat dersaneleri ile 9 numaralı dersane pratik çalışmalar için kullanılmaktadır. Diğer esas 4 dersane d 
men âzami istiap haddi 2 146 dan ibaret bulunmaktadır. 

İstanbul Üniversitesindeki sınıflar ve dersanelerin durumuna dair tipik bir örnek olarak aldığımız Hukuk F 
tim üyeleri ve akademik tedrisat bakımından çok ciddî bir meseleyi ortaya koymaktadır. Akademik seviyede 
bir öğrencinin ferdi dimağları ve kafa yapısı üzerinde müessir olmayı şart koşan son derece nazik bir operasyo 
arasında dikkatin ve fikrî faaliyetin muayyen bir noktaya teksifi şarttır. Hukuk Fakültesinde sınıf, dersane v 
sizliğine işaret etmiş olduğumuz tipik durum üniversitelerimizin son derece ciddî bir problemle karşıkarşıya bu 
problem artan öğrenci sayısı yüzünden üniversite öğretiminin nercle ise bir fabrika mesaisi, bir kütle istihsali m 
etmektedir. 

3 u durum, çeşitli meseleler ortaya çıkarmaktadır. Bâzı fakültelerde öğrenciler erken saatlerde geldikleri hal 
ayakta ders dinlemek zorunda kalmaktadırlar. Hattâ bâzıları bu imkânı da elde edemedikleri için hiç fakülteye 
sızlığı teşvik etmekte ve verimi son derece düşürmektedir. Devam edenler ve yer bulabilenler ise kalabalık ve 
dersi takibedememektedirler. Diğer taraftan öğretim üyeleri de dinleme şartları çok güç olan sınıfın dikkat ve 
tutabilmek için büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu yüzdendir ki, Hukuk Fakültesinde elde mevcut istati 
ve başarı nisbetleri % 8.5 dur. Bununla beraber öğrenimlerini en kısa bir süre içinde bitirmek azmi ile fakülte 
sayısı sınırlı olduğu için bu nispet yanıltıcı bir intiba verebilir. Üniversite öğrenci yönetmeliğinde bu yıl yapıl 
öğrenim sürelerinin âzami iki katı olan bir süre içinde öğrenimlerini bitirme mecburiyetini öngörmektedir. Bu 
öğrenciler Hukuk Fakültesini yirmi yılda da bitirebiliyorlardı. Ve bu yüzden üniversitede zaman zaman şikây 
rin teşekkülü olayı meydana çıkıyordu. 

Hukuk Fakültesinde 38 profesör, 20 doçent ve 53 asistandan müteşekkil olan öğretim kadrosu mevcut öğren 
retmen oranı yüz kişiye bir öğretmenin düştüğünü göstermektedir. Bu orantı bâzı ileri Batı ülkelerinde beşe b 
nisbetlerin bulunduğu halde bu orantının İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesi gibi bâzı tipik öğretim müe 
orantıya inmiş bulunuşu üniversitemizin ciddî bir durumla karşıkarşıya bulunduğunu ifade etmektedir. 

Jjstanlbul Ü. Bsütçesi (S. (Sayısı : 721) 
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Üniversitede Hukuk Fakültesinden başka İktisat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakü 

nisbetlerde olmakla beraber öğrenci izdihamı, kalabalık sınıflar, dershane ve lâboratuvar sıkışıklığı gibi p 
bulunmakta dırlar. 

Kanaatimizce bu problemin üç yönden çözüm şeklinin araştırılması gerekir. Birincisi, yeni üniversitelerin 
rinin ve bu arada İstanbul Üniversitesinin üzerine teksif edilmiş olduğu görülen tazyikin hafifletilmesi lâz 
arasında öğrenci dağılışının daha rasyonel ve muvazeneli hale getirilebilmesi için bâzı fakülteler kontenjanl 
der. Bunun için de Üniversite bünyesi dâhilinde bâzı fakültelerin bir plân dairesinde süratle geliştirilmeleri 
öğrenimden gelen ve üniversite eşiğinde memleket ihtiyaçları bakımından da aşırı bir talebolarak mütalâa e 
zusunun üniversite dışında bâzı alternatif öğrenim müesseselerine doğru tevcih edilmesi için eğitim planla 
takdirde akislerini üniversite öğretimi safhasında ve daha sonra mezuniyet safhasında müşahede etmekte o 
cektir. 

Öğrencilerin fakülteler dışı hayat şartları : Bütün üniversiteye şâmil istatistikî bilgileri kısa zamanda 
ber üniversite sorumluları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde öğrencilerin fakülteler ve üniversite duvarla 
ler elde edilmiştir. Bâzı fakülteler de vermiş oldukları muhtıralarda öğrencilerinin hayat şartları ve şahsi d 
ler vermişlerdir. 

Yurtlar Müdürlüğünün idaresinde bulunan İstanbul'daki öğrenci yurtlarında 3 000 e yakın öğrencinin b 
Üniversitesinin 33 000 öğrencisi içinde ancak % 10 kadar ufak bir azınlığın birçok öğrenci için adetâ bir 
istifade imkânlarını sahibolabildiğini ifade etmektedir. 

Başka bir münasebetle de ziyaret etmiş olduğumuz bâzı öğrenci yurtlarında öğrencilerin hayat şartları h 
renci yurdu olarak plânlanmış ve yapılmış olan binalarda öğrencilerin hayat şartları oldukça rahat ve düzen 
mukabil talebe izdihamı karşısında birçok öğrenciler geniş koğuşlarda barınmakta ve hattâ birçoğunda ran 
yurtların kantin, yemekhane, okuma salonu, hamam ve oturma salonu gibi imkânları mahdut ve mütevazi ö 
öğrenciler çeşitli fakültelere mensupturlar. Fiziki mesafe itibariyle birbirinden uzakta bulunan çeşitli fakül 
renciler birçok zaman kaybına uğramaktadırlar. 

Yurtlara girebilme müracaat sırasına göre mümkün olduğundan birçok öğrencinin 2 ve hattâ 3 sene 
lanabilmektedir. Üniversite sorumluları yurtlar müdürlüğünün imkânlarının genişletilmesini, Devlet yardı 
yurtlar yapımına hız verilmesini temenni etmektedirler. Diğer taraftan bâzı hayır müesseseleriyle çeşitli i 
yurt yaptırma teşebbüslerinin de desteklenmesinin isabetli olacağı kanaati ifade edilmiştir. 

Fen fakültesinin 2 980 öğrencisinin 1 191 inin çeşitli yurtlarda kaldıkları 1 789 unun ise evlerde k 
tıradan anlaşılmaktadır. Orman fakültesinin vermiş olduğu muhtırada öğrencilerin yüzde 90 inin taşradan 
476 sının pansiyonlarda barındığı 304 kişinin de evlerde yaşadığı öğrenilmiştir. Edebiyat fakültesinde 
radan, 4 113 ünün ise İstanbul'dan olduğu bildirilmiştir. Bu öğrenciler arasında yurtlarda barınanların 

İstanbul Ü. Bütçesi <lS. Sayısı : 721) 
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Öğrencilerin burslarına gelince, Üniversitenin tümüne ait sahih istatistikler temin edilememiş, Yurtlar ve K 
burslar bâzı resmi müesseselerin okuttuğu öğrenciler ve nihayet bâzı özel burslarla okuyan öğrencilerin ad 
mahdut kaldığı intibaı elde edilmiştir. Başka bir vesileyle çeşitli öğrenci grupları ile ve temsilcileriyle yapm 
liralık bursun asgari 200 lirasının barınma ve gıda ihtiyaçları için sarf edildiği, geri kalan 50 liranın ise 
kitap gibi çeşitli masrafları ödemeye yetmediği bildirilmiştir. 

Üniversiteye yüzde 10 nisbetinde yabancı öğrenci kabul edilebileceği yolandaki mevzuata rağmen bu sene 
tersizlik dolayısiyle ancak 217 öğrenci alınabilmiştir. Bunun ancak 41 tanesi Hukuk, Edebiyat ve İktisat g 
lanın ise Fen ve Teknik alanında öğretim yapan diğer fakültelere gittiği müşahede edilmiştir. 

İleri Batı Üniversitelerinde öğrenim ve öğretim yapan elemanların sıkı bir Akademik topluluk teşkil e 
yatı bilhassa İstanbul Üniversitesinde mevcut değildir. Avrupa ve Amerikanın da bâzı metropol merkezlerind 
cek fiziki yakınlık ve derli - topluluk daima temin edilememektedir. Bununla beraber İstanbul Üniversitesind 
nisbeten birbirine yakın olduğu Beyazıt mıntakasmda uzun vadeli bir gelişme plâniyle bu önemli hususu tem 
geçmekte fayda vardır. 

Bilhassa İstanbul Üniversitesinde herkesin dikkatini çeken öğrencilerin dağınıklığı, başıboşluğu, fikren 
kanaatimizce geniş nisbette bu sebeplerden ileri gelmektedir. Öğretmen öğrenci orantısı düşük olan sınıf l 
sı, oturma odası, kantin, jimnastikhane ve spor salonu gibi çeşitli imkânlardan ve fiziki eğitim araçlarından 
rencinin durumu gerçek mânası ile endişe vericidir. 

Bilhassa taşradan gelmiş olan öğrenciler yepyeni ve kendileri için tamamen yabancı bir ortam içerisind 
yük şehir hayatının genç ruhlar üzerinde uyandırması mukadder olan müspet menfi birçok etkenleri ka 
lar. Bunların hissi, ruhi, manevi ve entellektüel ihtiyaçlarını karşılayacak problemlerini halletmelerine yar 
ortada mevcut değildir. Hukuk Fakültesi Dekanının ve diğer birçok Üniversite sorumlularının belirttikleri 
men başıboş şekilde yetişmeleri müspet ve menfi yönlerden birçok problemlerin doğmasına sebebolmaktadır. 

öğrencilerin Toplum Hayatı : 
Yurtlarda oturmakta olan öğrenciler arasında birbiriyle tanışma, arkadaş olma, mânen yalnızlıktan kurtulma 

lar çeşitli disiplinlere mensup olmakla beraber öğrenciler arasında akademik bir topluluğa mensubol maktan ileri 
corps'un teşekkülünü teşvik etmektedir. Buralarda öğrenciler gerek üniversite muhitinde, gerekse dış.muhitten al 
aksiyonlarını karşılaştırmakta, elemekte, sınıflandırmaya tabi tutmakta ve nihayet rasyonel bir şekilde yorum ve ta 

' renciler arasında müteşebbisler, önderler, yaratıcı güce sahip kabiliyetli elemanlar hayatlarının bu ilk denemeler 
Yurtların adedinin artırılması ile birlikte spor salonları, okuma salonları ve oturup sohbet edebilecekleri salonl 
rencilerin kahvelerden, kumarhanelerden ve mânevi yetişmeleri bakımından zararlı çevrelerden uzaklaştırabilmek 
bi öğrencilerin ders dışındaki serbest zamanlarının değerlendirilmesine imkân verecek ortamı ve vasıtaları hazırlam 
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Öğrenciler çeşitli dernekler, cemiyetler halinde organize olmuşlardır. Bâzı fakültelerin bütçelerinden bu öğre 
için ödenekler ayrılmıştır. Bu dernek ve cemiyetler millî federasyon ve talebe birliği halinde birbirleriyle irtib 
versite sorumlulariyle yapmış olduğumuz görüşmelerde bu kuruluşların üniversiteyi hukukî bakımdan ilgilendirm 
muş bağımsız müesseseler olduğu görüşü ifade edilmiştir. Bu öğrenci teşekküllerinin faaliyetleri hakkında Üniv 
lunmadığı dikkatimizi çekmiştir, öğrencilerin ruhi gelişmelerinin bütünüyle ilgilenmeyi gerektiren topyekûn eğ 
içinde, üniversite idarecileri ve öğretim üyelerinin öğrencilerinin toplumsal faaliyetlerine karşı daha yakın bir 
kim; Hukuk Fakültsi Dekanı öğrenci derneklerinin Cemiyetler Kanununun genel hükümlerine tabi olmasının ma 
rinin bu meseleleri ele alarak öğrenci kuruluşlarının özelliklerini nazarı itibara alan bir kanun teklifi tasarısı 

Öğrenci Dernekleri müzik, tiyatro, gezi, sosyal yardım ve kültürel faaliyetler şeklinde olmak üzere çeşit 
raber bu alanlardaki faaliyetlerine çeşitli sebeplerden dolayı tam mânasiyle imkân bulamamaktadırlar. Yukard 
lonu ve jimnastikhane konferans salonu gibi çeşitli imkânlardan yeteri kadar istifade edemiyen öğrenciler 
açık oturumlar, mitingler, bildiri yayınlamalar, basın toplantıları, gösteri yürüyüşleri gibi çeşitli usullere b 
dirler. 

Derin sebeplerine yukarda da işaret etmiş olduğumuz eğitim sistemi ve metotlarımızdaki dengesizlikler yü 
lar ve fikir cereyanları zemin kazanmaya gayret etmektedir. 

Müşahedelerimiz ve üniversite sorumluları ile çeşitli öğrenci temsilcileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler 
sını ve gönlünü kendisi için başlıca hedef yaptığı kanısını bizde uyandırmıştır. 

Bu durum Marksit ve komünist propagandasının bâzı az gelişmiş memleketlerdeki mücadele ve faaliyetl 
uygulanmakta olduğu intibaını teyidetmektedir. Açık oturumlar ileri Batı memleketlerinde olduğu gibi belirl 
ğukkanlı ve rasyonel bir şekilde incelenmesine ve muayyen bir fikrî seviye üstünde öğrencilerin meseleleri 
yardım edecek ve imkân verecek bir tarzda yürütülmemektedir. Birçok açık oturumların bir nevi siyasi göste 
mesi Öğrenciler arasında ciddiyet ve seviye ariyan grupları üzmekte, diğer taraftan üniversite sorumluları a 
masından endişe duyan birçok kimseleri üzüntüye sevk etmektedir. Bu yüzden üniversite sorumluları şimdiy 
rumların eğitim bakımından fayda yerine zarar verebileceği endişesini ciddî surette hissetmektedir. Öte taraft 
bir şekilde meşgul eden canlı meseleler dolayısiyle büyük ilgi toplıyan bu açık oturumların daha faydalı bir 
hususu belirtilmiştir. 

Bâzı öğretim üyeleri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde açık oturumların ciddî bir şekilde yönetildi 
üzerinde ciddî ve seviyeli bir tartışmaya imkân verecek kimselerden seçilmesi şartı ile bu toplantıların 
küçümsenemiyeceği ifade edilmiştir. 

öğrenci dernekleri arasında bilhassa sızmaya çalışan aşırı solun ufak bir azınlığın organize gayreti 
geniş ve hazırlanan tertiplerden gafil öğrencileri kendi istediği istikâmete sevk etmek için aşırı b 
leri hem de öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Bütün bu gayretlerin tek elden ve koordine bir bir 
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olduğumuz birçok kimselerin hâkim tarafıdır. Aşırı sol akımlar yalnız dernekler içinde ve onlar v 
tinmemektedir. 7 - 8 yayım evi ve neşriyat teşebbüsü ile son zamanlarda bilhassa faaliyetine hız vermiş 
kitap ve dergiler öğrenciler arasında daha geniş şekilde okutulabilmek için özel propaganda ekipleri 
kimseler ellerinde Marksist yayımlardan müteşekkil koleksiyon gezdiren birtakım kimselerin okumay 
ve onlarla irtibat kurarak üniversite öğrencilerini en doktrine etmeğe gayret sarf ettiğini ifade etmiştir. 

Az gelişmiş bâzı ülkelerde îran, Mısır ve Orta - Doğu gibi diğer bâzı memleketlerde halde ve geç 
öğrenci hareketleri, sokak gösterileri ve ayaklanmalar arasına geniş şekilde yıkıcı cereyanların sızmı 
alanda hassas ve tedbirli olmaya davet etmektedir. 

öğrenciler arasında bilhassa Marksist akımların ve aşırı solun tazyik ve tahripleri karşısında huzursuzlu 
belirtmekte olduğu söylenmektedir. Bâzı öğretim üyeleri öğrenciler arasında aşırı sola kar tepkinin 
sağcı koyu derecede muhafazakâr ve şoven bir milliyetçilik şeklinde tezahür göstermesi karşısında duydu 
de etmişlerdir. 

Öğrencilerimizin metotlu bilim zihniyetini belirten müsamahakâr ve hürriyet düzenine bağlı genç ayd 
müşterek gayret sarf edilmesi arzu edilmektedir. Üniversite camiasında aşırı cereyanlarla mücadelenin 
sayesinde başarılabilecek bir dâva olmadığı ifade edilmiştir. Fikrî alanda sarf edilecek çaba yanında H 
kasiyle, güvenlik teşekküllerimizin hassasiyet ve gayretleriyle bu meseleye uzun vadeli bir çözüm yolun 
ifade edilmiştir. 

2. öğretim üyeleri kadrosu problemleri : 
Üniversitemizin meselelerine öğrenciler yönünden bakmış olduğumuz yukarki paragraflarda öğretim k 

man zaman bâzı atıflar yapılmıştır. Üniversitemizin tümü hakkında, öğretim üyelerinin genel durumu 
istatistikler ve orantılar verebilecek şekilde bilgi temin etmek mümkün olamamıştır. Bununla beraber 
öğretim kadrosunun kemiyet bakımından yetersiz olduğunu gösteren bâzı müşirlere yukarda da işaret 
tesi için vermiş olduğumuz bire yüz orantısı bu fakültenin çift tedrisat yapması dolayısiyle yarı 
Çeşitli fakültelerden almış olduğumuz muhtıralarda öğretim üyelerinin ortalama olarak haftada okutuk 
dir. 

Fen Fakültesi için verilen muhtırada bunun ortalama 2 olduğu, Orman Fakültesinde 5, Hukuk Fakül 
ise 4 ilâ 5 saatten ibaret olduğu bildirilmektedir. Sınıfların kalabalık olması sayesinde elde edilen bu 
nun ancak; geniş kütlelere konferans mahiyetinde ders takririnde bulunduğu gerçeğini ortaya koym 
derst saatlerini bir miktar daha artırarak, onların akademik güçlerinden daha yoğun bir şekilde fa 
lunduğunu gösteren bu olay bâzı fakülte sorumluları tarafından da teyidedilmiştir. Ancak; üniversite 
tırma, düşünme ve yazma için muhtaç bulundukları serbest zamanı aşırı bir şekilde kısmanın da tehlik 
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Üniversite öğretim üyeleri arasında tazminatını alarak mesaisini tam süreli olarak yapanlarla d 
kimselerin adedine dair üniversitenin tümünü kaplıyan bir istatistik elde edilememiştir. Meselâ Orm 
tam süreli olarak öğretim faaliyetlerine zamanlarını vermelerine mukabil diğer fakültelerde durumu 
malûmat elde edilememiştir. Bununla beraber tazminat yetersizliği karşısında hukuk, tıp, gibi bâzı a 
rinin önemli bir kısmının başka işlerle de meşgul olduğu ve ek görevler almak zorunda kaldığı bilinm 

öğretim üyelerinin üniversiteye tam süreli olarak zamanlarını tahsil etmeleri yanında dışardan temin edi 
muna da göz atmak gerekir. Bildirildiğine göre üniversitemizde (11) yabancı hoca bulunmaktadır. Bunun 
yat ve üçü de fen fakültelerindedir. İstanbul Üniversitesi gibi bir akademik toplulukta çok mütevazi bir raka 
şıldığı üzere üniversitelerimiz malî imkânların mahdut olması yüzünden yabancı hoca teminde büyük gü 
jesi ile temin edilen hocaların bu alanda büyük bir yardım teşkil ettiği belirtilmiştir. 

Öğretim kadrosunun genel yaş ortalaması eğitim ve yabancı memleketlerde yetişme niteliği yayın ve araş 
teliklerine gelince, çeşitli fakültelerden aldığımız bilgiler profesörler arasında ortalama yaşın 50 - 55, doçentler 
termektedir. Edebiyat Fakültesinde genel yaş ortalamasının 50 olduğu, Fen Fakültesinde bunun profesörler içi 
Fakültesinde ortalamanın profesörler için 54, doçentler için 40 olduğu, Hukuk Fakültesinde ise ortalama y 
de 35, asistanlarda ise 25 olduğu bildirilmektedir. 

Bu ortalamalarında gösterdiği gibi üniversitemizin öğretim kadrosu yaş ortalaması bakımından yaşlı sayı 
kımından ise İstanbul Üniversitesinde öğretim üyelerinin büyük bir kısmını yabancı memleketlerde eğitim imk 
ve tecrübelerini artırmak için yabancı üniversite muhitlerinin etkilendikleri göze çarpmaktadır. Meselâ H 
yardımcıları arasında beş kişi hukuk lisansını almış 23 kişi doktora yapmış ve iki tanesi de doçentlik payesin 
yat Fakültesinde ise 139 profesör, doçent öğretim görevlisi, asistan ve okutman arasında lisans ve doktoralar 
Fransa'dan, 2 si İngiltere'den, 2 si Avusturya'dan ve 1 tanesi de İsviçre'den bu akademik payelerini almışalar 

Öğretim üyelerinin fakülte binaları içinde yerleşme durumları ve çalışma odalarının yeterliği tatminkâr 
hocaların ancak; bir kısmının şahsi odaları mevcuttur. Daha çok doçent ve asistanlar bir odayı bir kaç kişi i 
dırlar. Fen Fakültesinde her öğretim üyesinin bir odası vardır. Edebiyat Fakültesinde birçok öğretim üyesi 2 
maktadır. Asistanların münferit odaları yoktur. 

Hukuk Fakültesinde, 58 öğretim üyesi ve 53 asistandan müteşekkil kadro için ancak 52 oda mevcuttur. 
kadrosu üyelerinin sayısı 21 dir. Birçok odalarda 2 - 5 kişi çalışmakta, asistanlar ise 6 - 7 si bir arada, semi 
tında bulunmaktadırlar; seminer saatlerinde de odaları tahliye etmek mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktad 

Dişhekimliği Fakültesinde, bütün öğretim üyelerinin odasının bulunduğu, Eczacılık Fakültesinde oda duru 
Bu durum, fizikî yerleşme zorlukları dolayısiyle öğretim kadrosunun mesaisinden tam randıman alınmasın 

ve eğitim araçlarını, kitap ve belgelerini, bir mekânda toplıyarak düzenli ve disiplinli bir şekilde dikkatini i 
laştıran bu durum üniversite camiasında öğretim kadrosu yönünden halli icabeden meselelerden biridir. 
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Hocalığa ve akademik karyere giriş arzusunun en mühim müşiri olan asistan olma hevesi çeşitli fakültelerde 
kuk ve İktisat Fakülteleri müstakbel akademik kadroyu teşkil edecek ve ilim alanında yetişkin personeli meydan 
nun temininde fazla bir güçlüğe mâruz bulunmadıklarını beyan etmişlerdir. Buna mukabil durum, bilhassa Fen 
kültelerde farklı bir mahiyet arz etmektedir. Fen Fakültesinde çok cüzi bir maaş kadrosu tahsis edilebilen asista 
mediği belirtilmiştir. Gerçekten mezun olur olmaz dışarda kolaylıkla 1 000 - 1 500 - 2 000 lira gibi dolgun ücr 
lira civarında bir asistan maaşına iltifat etmedikleri ifade edilmiştir. Bu yüzden kadrolar boş kalmakta mesaisin 
tirmeye tahsis edecek akademik bir kadronun teşekkülünde ciddî güçlüklerle karşılaşıldığı bildirilmiştir. 

Öğretim kadrosunun yayınlarına gelince : 
Birçok fakültelerimiz milletlerarası dikkat ve ilgiyi çeken makale ve eserler yayınlıyarak meslekî mecmualar 

tine başarı ile devam etmektedirler. Edebiyat Fakültemizin, Hukuk ve İktisat Fakültelerinin, Dişhekimliği Fak 
tim üyeleri tarafından muntazam bir şekilde yayınlanan ilmî dergileri mevcuttur. Meselâ Edebiyat Fakültesind 
heri on forma tutan 12 dergi, 650 forma ihtiva eden 46 kitaptan (tahsisat yetersizliği dolayısiyle) 13 kitap ya 
uzun yıllardan beri muntazaman yayınlanan ve Fransızca olarak basılmakta olan Fakülte mecmuasından başka 
mış veya bastırmaktadır. 

Bâzı fakülte hocalarının gerek fakülte yayınları gerekse şahsi teşebbüsleri ile bastırmış oldukları kitapların pe 
ciltler ve formalar halinde yayınlamaları hem meslektaşları arasında hem de bilhassa öğrenciler arasında ağır ten 
memleketlerindeki üniversitelerde de olduğu gibi bilhassa ders kitaplarının muayyen hacmi geçmemesi onların 
Diğer taraftan öğrencilerin el kitabı olarak kullandıkları ve mecburi okuma listesi içerisinde bulundukları için k 
mek zorunda kaldıkları bu kitapların bazan 200 lirayı bulan ve geçen fiyatlarla satılmaları öğrenciler arasında 
sebebolmaktadır. 

Üniversitemizin bu hususu mâkul ve âdil bir norma sokarak disiplin altına alınmasına büyük fayda mülâhaz 

3. Üniversite faaliyetlerinin dip, er yönleri : 
Kütüphaneler : 
Fakültelerimizin ekserisinde gerek binalar gerekse kitap stoku ve peryodikler bakımından durum tatmi 

lonları dar, kitap konacak mekan sıkışık, pery o diklerin teşhir nıapalleri yetersizdir. Misal olmak üzere, H 
rumu ele alınacak olursa bu Fakülte Kütüphanesinde 48 bin 307 kitap mevcuttur. Bu malî yıl içinde ancak, 1 25 
hanenin magazin bölümü dolmuştur. Kütüphanenin okuma salonu, kütüphaneden faydalanılarak araştırma ya 
bederken mübrcm ihtiyaçlar dolayısiyle öğrencilerin ders çalışmak için toplandıkları bir oda haline gelmiştir. B 
tirmiştir. Öğrenciler yer tutabilmek için salonun önünde sabahın saat yedisinden itibaren kuyruk yapmaktadırl 

Edebiyat Fakültesine gelince, öğrenci adedinin artışı yüzünden fizikî mekândaki yetersizlikten meydana gel 
tadır. 17 aded seminer kitaplığı ile birlikte Fakültenin genel kitaplığında 192 bin 725 aded kitap ve dergi 
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lerinin ayrı bir kitaplığı yoktur. Orman Fakültesine gelince bu Fakülte kitaplığında 17 bin 37 aded muh 
yıllık sipariş ihtiyaçlarına ödenek yetmemektedir. Diğer taraftan kütüphanenin mekan ihtiyacında şimdilik 

Daha aşağıda da önemle belirteceğimiz gibi üniversitemizde yabancı dil bilen öğrenci sayısının azlığı ve 
tüphanelerimizde yabancı dilden kaynakların yoğun bir şekilde öğrenciler tarafından istifade edilmesini im 
derslerin takrir şeklinde yapılıp imtihanların muayyen metinlerin hatırlanması ve hafızaya nakşedilmesi 
cereyan etmesi Türkiye'de Üniversite öğrencilerinin kütüphanelerdeki zengin kaynaklardan ve alternatif öğ 
ciddî şekilde kısıtlamaktadır. Bu durum aynı zamanda öğrenimin bir nevi ezberciliğe doğru kaymasını ve 
nin yeteri derecede gelişmemesine müncel olmaktadır. 

Yabancı dil öğrenimi : 
Üniversitemizde bir yabancı diller okulu mevcuttur. Burada 17 si Fransızca, 19 zu İngilizce, 6 sı Almanca v 

ren 46 okutman bulunmaktadır. Sınıflar 200 - 250 arasındadır. Müstakil binası olmadığından ve fakülteler 
sonra bu okulun emrine tahsis edebildiğinden dersler 17 ile 20 arasında yapılabilmektedir. İstanbul'un uza 
mın geç saatlerine kadar çeşitli faaliyetlerle yorulan öğrencilerin devam durumu ve verim nisbetleri tatm 

Okutman adedinden de görüldüğü üzere Türk öğrencileri en çok İngilizceye karşı ilgi göstermektedirle 
ciler başabaş olduğu halde bilhassa taşra liselerinde Almanca hocası teminindeki zorluğun üniversite safhas 
dır. Yabancı diller okulunda 14 bin 763 öğrenci bulunmaktadır. 33 bin üniversite öğrencisinden geri kalan 
bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Fakat ; bu durum muaf öğrencilerinin lisan durumlarının yeterli ve tatmink 
cilere muafiyet için cümle kuruluşları ile ilgili basit bir test verilmekte ve her birinin kendi ihtisas dalma 
Türkçeye çevirmesi beklenmektedir. Üniversite sorumluları bâzı dekan ve profesörler yabancı diller okulunun 
dil öğreniminde önemli bir fayda sağlıyamadığım beyan etmişlerdir. Bununla beraber herkes yabancı dil ö 
tılmış ve bu işin daha başka şekilde düzenlenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Doktora çalışmaları ve araştırma faaliyetleri : 
Fakülte yetkililerinden elde ettiğimiz bilgilere göre edindiğimiz genel intiba doktora ve araştırma faaliy 

yeni başlamış bulunan asistanlar dışında çok verimli bir sonuç elde etmediği merkezindedir. Meselâ Fen F 
öğrenci sayısının 56 olduğu, başarı nisbetinin-de 4 olduğu beyan edilmiştir. Orman Fakültesinde doktora aday 
de tam okluğu beyan edilmiştir. Hukuk Fakültesinde ise, doktoraya kayıtlı öğrencilerin sayısıl50 yi bul 
nerlerine tabi tutularak sertifika almak için çalışan adaylardan meydana gelmektedir. Bu rakamların sun' 
öğrencilerin çoğunu askerlikten iki yıl tecil almak için bu yola başvurduğu, gerçek doktora adaylarının 10 
değinde akademik kariyere hazırlanan asistanlardan teşekkül ettiği bildirilmektedir. 1964 - 1965 ders yılı 
yesi alan 3 asistan bulunduğu Fakülte Dekanının yazılı muhtırasında beyan edilmiş bulunmaktadır. 

Bu durum da göstermektedir ki, belirli meseleler üzerinde ilmî metot ve disiplin içinde çalışarak kayn 
yaparak kendi başına ilmî tetkikler yapabilme yeteneği veren bu çalışmalarda üniversitemizdeki faaliyetin ç 
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çıkmaktadır. Bunun her şeyden evvel araştırma, bulma, yaratma ve orjinal düşünme fonksiyonlariyle görevli b 
rece önemli bir alanda faaliyetlerine hız vermesi temenniye şayan görülmektedir. 

Bâzı fakülte mensupları ile yapılan görüşmelerde malî mevzuatımızın ve bütçe tatbikatımızın dışardan a 
projeler üzerinde öğretim üyeleri, yardımcıları, doktora adaylarının iş birliği yapmalarını zorlaştırdığı yolu 
tür. Araştırma projeleri üzerinde ferdî gayreti ve şahsi mesaiyi tahrik ederek, meselelerimizin daha iyi anla 
çeken bu zorlukların tasfiye edilmesi faydalı olacaktır. 

Müfredat dışı (curricular) faaliyetler : 
Üniversitemiz ve fakültelerimiz normal dersler ve doktora kur ve seminerleri dışında memleketin genel kül 

tisaslarında bilimin yayılmasına ve kuvvetlenmesine yardım etmek üzere birçok faaliyetleri organize etmekte v 
Muhtelif devrelerde yapılan üniversite haftaları öğretim üyelerinin katıldıkları memleket içi ve memleket dı 

enstitülerin tertipledikleri seri konferanslar ve seminerler bu alanda göze çarpan çeşitli faaliyefere misal teşk 
teşekkülleri ile işbirliği yaparak katılmış oldukları açık oturumları, tartışmalı konferansları bu münasebetle hat 
çeşitli Devlet dairelerinin tetkik edilmesinde faydalı gördüğü hususlar üzerinde raporlar verilmesi, mütalâaların 
servisi için geliştirme kurslarının açılması ve buna yardım edilmesi, özel sektörün araştırma projelerine üniver 
sitelerimizin hizmet etmekle görevli bulunduğu Türk toplumuna karşı çeşitli alanlarda nasıl sorumluluklar yükle 
lardır. Bu alanlarda üniversitemizin gayretlerine hız vermesi arzuya şayandır. 

Üniversitenin müfredat dışı faaliyetleri arasında öğrencilerin sağlık ve sosyal durumlariyle meşgul olmaları 
versitesi bu ihtiyacı yakından hissederek bir mediko - sosyal merkez tesis etmiş bulunmaktadır. Bu suretle öğrenc 
kibedilecek ve daha önceki bahislerde yeni şekilde temas ettiğimiz öğrenci kütlesinin psikolojik ve manevi ihtiy 
dan ilgilenecek bir hizmet bu suretle başlatılmış olacaktır. Öğrencilerin refah (welfare) hizmetleri kavramını içi 
manda çalışmak istiyen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca kısmi süreli iş imkânları hususunda yardım etmel 
ve staj hususunda faydalı olacak teşebbüsleri organize etmeleri ve nihayet mezun olduktan sonra onların süra 
şekilde organize olmaları çok isabetli olacaktır. 

Üniversite sorumluları ve bâzı öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmelerden bilhassa teknik alanlardaki yeni 
güçlükle karşılaşmadıkları buna mukabil, beşerî ve sosyal ilimler öğrenim dallarından mezun olanların bu husu 
öğrenilmiştir. 

Yeni fakülteler ve üniversitelerin kuruluşuna yardım : 
Türkiye'de yeni üniversitelerin fakültelerin ve yüksek öğrenim müesseselerinin kurulmasının zaruretine yukar 

makta olan ve geliştirilmekte olan bâzı millî müesseselerimizde yabancı üniversitelerin personel bakımından, tekn 
lûmdur. İstanbul Üniversitesi gibi bilim geleneği eski ve kuvvetli bir üniversitemizin bu hususta kendinden bekl 
kalamıyacağı şüphesizdir. Nitekim, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anadolu Yakası'nda Haydarpaşa'da ku 
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tesinin hazırlıklarına aktif olarak katılma hususunda büyük bir şevk ve arzu içerisinde bulunulmaktadır. 
bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak bu ikinci Tıp Fakültesinin kuruluşuna İstanbul Üniversitesini iştir 
sen zaruri bir keyfiyet olacaktır. 

özel yüksek okullar meselesi : 
İstanbul Üniversitesinin sıkışık durumu öğrenim yapmak istiyen öğrencilerin taleplerini tamamen karşıla 

lığın öğrenim kalitesini tesir icra etmeye başlamış bulunması İstanbul'da son yıllarda birçok özel yüksek oku 
len bilgiye göre, bir dişçi, bir eczacı okulu, çift tedrisat yapan iki kimya okulu, üç mühendis ve mimar ok 
İstanbul'da ve diğer şehirlerde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Öğrenciler bu okullara oldukça yüksek ücretler ödemektedirler. Dişçi ve Eczacı Okulunda ücretlerin 4 
lunda bunun 5 bin 500 lira olduğu, İktisat ve Ticaret Yüksek Özel Okullarında ise de bu ücretin 2 bin 300 
olay da göstermektedir ki, yüksek öğrenimin çeşitli dallarına karşı genç öğrenciler arasında talep bir hayli 
da fikir vermiş olduğumuz üniversitelere girmek için öğrenci velileri büyük fedakârlıklara katlanmaktan ge 

Bu durum, bize çok pahalı bir âmme hizmeti olan yüksek öğrenim faaliyetinin gayet titiz bir şekilde kay 
prensibini hatırlatmaktadır. 

Üniversite harçları : 
Gelir bütçesinde 1966 yılı için 6,5 milyon lira civarında olacağı tahmin edilen üniversite harçlarının hizme 

ği görülmektedir. Üniversite öğretimini alternatif mahiyetini ifade eden rasyonel bir fiyat politikası takibed 
tehlikesi mevcuttur. Üniversitelere karşı izdiham aşağı - yukarı maliyeti hiç mesabesinde olan pahalı bir â 
ni ortaya çıkarmiştır. Üniversitenin eğitim imtiyazlarını ancak, bir karşılıklı fedakârlığı göz alabilecek seçk 
sine yol açacak imkânlar araştırılmalıdır. Geçen sene üniversite harçlarına bir miktar yükseltmek yolunda 
kiler hatırlardadır. Fakat ; üniversite öğretimi bundan istifade edenlerin ancak; % 6 nisbetinde masrafına k 
kânlara hiç karşılık ödemeden sahibolan geniş bir öğrenci kütlesinin imtiyazlı durumundadır. 

Harçların bir miktar artırılması bu çok pahalı olan âmme hizmetine karşılık ortaya çıkmış aşırı talebi k 
Böyle bir teşebbüsün öğretimde haksız bir imtiyaz yaratacağı demokratik ilkeleri zedeliyeceği ve fırsa 

versite masraflarına harçlar yoliyle daha geniş şekilde katılabilecek oldukça kalabalık bir veli zümresinin 
ların gördüğü rağbet ortaya koymaktadır. Fakat aile çocukları arasında miktarı yükselen harçları ödiyem 
seviyeyi tutturdukları takdirde Devlet yardımlarından ve burslardan istifade ettirmek pekâlâ mümkündür. 
ünlü üniversiteler hizmetlerinin tehacümle geniş bir grup tarafından israf edilmesini önlemek için gaye 
koymuşlardır. Fakat, diğer taraftan aynı üniversiteler üstün başarılı öğrencilerine ve malî imkânları kıt fa 
ları objektif kıstaslar ve ölçüler çerçevesi içerisinde gayet geniş bir burs sistemi uygulamışlardır. Üniversit 
ve masrafları finansman usullerinde bâzı reform tedbirlerinin olması isabetli olacaktır. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



— 25 — 

4. Üniversite muhtariyeti meselesi : 
Üniversitelerimizin 20 yılı aşan bir süredir tam bir akademik muhtariyete faydalanmaları, onların gelişm 

namıştır. Üniversite ve fakültelerimiz bu akademik hürriyetlerden kendilerini geliştiıecek, öğrencilerine ve 
dalanmışlardır. 

Zaman zaman üniversite camiası arasında öğrenciler ve öğretim kadrosu yönünden âmme efkârının dikka 
yersiz bir şekilde üniversite muhtariyetini mevcudivetine atfedilmek istenmiştir. Yukarıki pararraflarda daha 
üniversite problemlerini eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki aksamaların prensibolarak üniversite muhtariyet 
imkân yoktur. Muhtariyet sayesinde üniversite cvır/vası slvas5 • esavettcn kurtulmuş bürokrasinin ve bâzı bask 
kendisini sıyırmaya muvaffak olmuştur. Türk fikir hayatı üniversite muhtariyeti sayesinde, gelişmesi için hay 
Fikir adamlarımıza verimli, metotlu ve orijinal düşünmenin, serbest araştırmanın zaruri kıldığı mânevi nitel 
edilebilmiştir. Türk fikir hayatının kavuşmuş olduğu bu hür ve bağımsız hava, komşu sektörlere de siravet etm'ş. 
yasi kuruluş ve teşekküllerde demokratik bir ülkeye yaraşan serbest düşünme ve hür hareket etme gelenekleri 
yetinin rejimimizin hür cemiyet düzenine doğru gelişme seyrinden mücerret olarak düşünülmesi kabil değildi 

Bununla beraber, muhtariyet meselesi şimdiki üniversite kanununda teslbit edilmiş olan kurallar ve müesse 
lemler istidadı göstermektedir. 

Muhtariyet prensibinin üniversiteyi kendi dışına daha serbestçe açılan bir nitelik getirmesi beklenirken ü 
palı bir bünyeye doğru gelişme istidatları zaman zaman dikkati çekmiştir. Yeni prensipler ve bünye özelliklerin 
lerin ve üniversitelerimizin dinamik gelişme çabaları Türkiye'de üniversite hayatında sıhhat verici bir rekabet 
lunmadığı devrelerde muhtariyet yüzünden üniversitemizin yeni fikirlere, yeni elemanlara, yeni düşünce yön 
ça katı ve muhafazakâr bir tutuma girmesi tehlikeleri belirmiştir. 

Muhtariyet yüzünden üniversitenin dışarıya kapalı, korporatif bir bünyeye doğru gelişmesi bâzı müe 
gibi unsurların fikrî canlılık, akademik yetenek yerine geçmesi ihtimallerini ortaya çıkarmıştı. Bir 
getirmek dış etkenlerin tesirinden mahfuz tutan muhtariyet prensibi hem üniversite dışında hem üni 
nini ciddî şekilde meşgul ediyordu. Bir mü ssesenin hem icracı, hem derotçisi fonksiy-ı larmı aynı 
da ileri sürülen mülâhazalar üniversite muhtariyeti bahsinde bâzı tereddütlerin kuvvetlenmesini takviye edi 

Zaman zaman toplumun Hükümet ve Parlâmentonun klâsik üniversite kuruluşları dışında kalan bâzı yeni mües 
seselerin gelişmesi için dinamik bir çığırın açılması, klâsik muhtariyet kuralları üzerinde faaliyet gösteren eski 
mıyor. Zaman zaman üniversite öğretim üyeleri arasında muhtariyet endişeleri yüzünden Hükümetten pek m 
haklı tereddütlere raslanıyor... Bilhassa İstanbul Üniversitesi çevrelerinde bir nevi tecerrüt etme ve kendi ha 
edildiği haller üniversite camiasının bildiği bir keyfiyettir. 

Bâzı İskandinav ve Anglesakson üniversitelerinde uygulanan mütevelli sistemin memleketimizdeki tatbikat 
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site camiasını Hükümetle toplumun diğer dinamik sektörleri ile bir araya getirme, temasları artırma ve ba 
form prensipler üzerinde şimdiden fikrî hazırlığa girişmek üniversitelerimiz için çok faydalı bir yol olabili 

Hükümetle üniversiteleri zaman zaman bir araya getiren üniversitelerarası kurulu daha da genişletecek 
ruluş mahiyeti verecek yeni şekiller üzerinde durulabilir. Bâzı anglesakson. memleketlerde olduğu gibi ün 
tika prensiplerine tartışacak, danışacak ve karara bağlıyacak yüksek bir organa üniversite hocalarının, öğr 
idarelerin ve nihayet endüstrinin temsil edilmesine imkân verecek bâzı bünyevi yenilikler üzerinde şimdid 

1966 bütçesinin üniversite ve fakülteler için eklenmesi arzu edilen munzam öde 

1. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi binasının yapımı için gerekli ödeneğin verilmesi hususunda gerek 
Bir üniversite kütüphane binası olmaya elverişli bulunmıyan medresetül - kuzad binası evvel üniversite k 

yıkılma tehlikesi arz ettiğinden içindeki kitapların hemen hepsi başka binalara taşınılarak depo edilmiş, kü 
tırılması için lüzumlu hazırlıklara başlanmış, Edebiyat ve Fen fakülteleri ile Hukuk, İktisat fakülteleri, Be 
yere binanın yaptırılması uygun görülmüştü; kamulaştırma işlemi tamamlanarak proje müsabakası açılmış 
maması sebebiyle iki yıldır bina yapımına başlanılamamıştır. 

1966 - 1967 ve 1967 - 1968 öğretim yıllarının üniversitelerarası giriş sınavı işlerinin üniversitemizin ya 
harcı alınacağı için, yukarda sözü geçen öğretim yıllarının her birinde en az 3 milyon liralık bir gelir fazl 

Bu sebeple 1966 yılı Bütçe tasarısının gider bütçesinin (A/2) cetvelindeki 22.811 (Yapı, tesis ve büyük 
liranın ilâve edilmesi gelir bütçesinin 3.260 (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) tertibine de aynı miktarı 
ce talebedilmektedir. 

Bütçeye, munzam olarak bir ek külfet yüklemiyen bü teklifin benimsendiğini beyan eder, buna Karma 
sını rica ederim. 

2. 1965 malî yılında (Mediko Sosyal Yardım Merkezi döner sermaye işletmesinin) faaliyete geçeceği k 
kez için 50 bin lira sermaye ile 200 bin lira tahsisat konmuş idi. 1965 yılında öğrencilerden toplanan Medik 
lira olduğu Muhasebe Müdürlüğünden öğrenilmiştir. Bakanlar Kurulunca tasdik edilmek üzere Millî Eğitim 
Sosyal Döner* Sermaye İşletmesi personel bakımından faaliyete geçememiş ve toplanan bu paradan hiçbir m 
miye Kanununa göre her malî yıl sonunda müessesenin sermayesi olan 50 bin liranın üstündeki meblâğ m 
ğına irat kaydedileceğinden, öğrencilerden toplanmış olan 692 bin lira Şubat nihayetinde tamamen ünivers 
maye müessesesinin faaliyete geçmesi 1966 yılında da mümkün olamıyacaktır. 

Yıl sonunda Maliyeye intikal eden ve öğrencilerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarını temin maksadiyle toplanm 
met edebilmesi için üniversite bütçesinin gelir cetveline (B) cetveli döner sermayeden devreden kâr olarak 
transferler bölümünde, mediko sosyal döner sermayesine yardım olarak da aynı paranın ödenek olarak k 
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Bütçeye ek bir külfet getirmiyen ve tamamen bir muhasebe işlemi mahiyeti arz eden bu talebin Bütçe Karma 
senmesini rica ederim. 

3. İktisat Fakültesi İBM elektronik hesap ünitesinin bütçeye konmuş olan munzam makinalarınm bedell 
vergi ve resim harçlarının 14.410 maddesine ilâve edilmesi icabetmektedir. 

Üniversite testlerinin bu sene istanbul'da yapılması kararlaştırıldığı için 12.410 sayılı maddeye fazla çalış 
maddeye geçici görev yolluğu olarak 25 bin, toplam olarak da 12.000 nci bölüme 75 bin liranın ilâve edilmesi 

15.451 nci madde büro giderlerine 127 bin, 15.452 nci madde ulaştırma giderlerine 20 bin, 15.454 kira bedeli 
ve giderler ödeneklerine de 10 bin, toplam olarak 15.000 nci bölüme 307 bin liranın ilâve edilmesini üniversite g 
versitesinden İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine transferi yapılacak ödenekleri arasındadır. 

Keza, gene Ankara Üniversitesi kadrolarından naklen olmak üzere 3 ncü derece, 3 aded 950 liralık ücretli m 
liralık maaşı, 4 ncü derece 4 aded 800 lira ücretli memurun yıllık % 35 dâhil ücret tutarı olan 51 bin 840 liran 
700 liralık ücretinin yıllık % 35 dâhil ücret tutarı olan 34 bin 200 liranın, cem'an yekûn 132 bin 210 liranın, 
sat Fakültesi kadrolarına ilâvesi merkez kayıt bürosunun çalışabilmesi bakımından zaruri mütalâa edilmektedi 

İktisat Fakültesine işletme masrafı verilmiş fakat; şöfor kadrosu verilmemiş olan 600 liralık bir şoför kad 
edilmektedir. 

Bütçeye elektronik makinalarm gümrük resimleri için ilâve edilmesi şart olan 100 bin lira kadar bir munz 
rosu ilâvesini talebeden İktisat Fakültesinin istekleri dışında kalan diğer bütçe mütamelâtı Ankara Üniversite 
için bu isteklere Karma Komisyonumuzun muvafakat etmesini rica ederim. 

4. İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Ünitesinde uzun senelerdir yapılmakta olan kadın - doğum ve çocuk 
1966 senesi içinde tamamlanmış olacağını bildirmekte ve halen Haseki Hastanesinde misafir bulunan bu iki 
nakli yerleşmesi meseleleriyle karşıkarşıya kalacağını beyan etmektedir. 

Bu nakil ve yerleşme keyfiyeti bâzı malzeme ve büro giderleri ödeneklerinin verilmesiyle mümkün olabilec 
lerinde onarılması âcil bir durum gösteren mutfak, çamaşırhane, ecza depoları, hademe yatakhaneleri, kalorif 
de bir ayarlama zarureti meydana getirmiştir. 

Her iki ünite öğretim, araştırma, ve sağlık hizmetlerini asgari şartlar içinde yeterli bir tarzda yapılabilmes 
yı bulan müfredatı aşağıda yazılı munzam bâzı ödeneklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Yataklı tedavi kurumları giderleri : 
15.591 Büro giderleri 
15.592 Ulaştırma giderleri 
15.595 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.596 Malzeme alım ve giderleri 
15.599 Diğer alım ve giderler 

Çeşitli giderler : 
16.810 Küçük onarım 
Lâboratuvar giderleri : 
16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

Toplam 

Bütçe için yeni bir masraf hanesi teşkil eden fakat, klinik nakli gibi zaruri bir ihtiyacın karşılanması i 
neğin istenilen meblâğda veya Karma Bütçe Komisyonumuz tarafından tensibedilerek muayyen bir hudut 
üyelerinin bu talebi dikkatle incemelerini rica ederim. 

SONUÇ : 
İstanbul Üniversitemizin 1966 bütçesinin yukarıki ek ödenek talepleri ile ve gelir bütçesine yapılacak ilâ 

dan rica ederim. 
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Karma Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/13 
Karar No. : 13 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütç 
kanı, Rektör, dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile incelendi ve görüşüldü. 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gös 
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 17 136 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har 
velde gösterildiği gibi 7 698 514 lira ki, toplam olarak 100 254 576 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Geçen yıl bütçesine nazaran 3 803 675 lira fazla olan ve çok az bir artış gösteren bu fazlalık, her yıl daha 
temiz için gayet normaldir. 

Komisyonumuzda, 'komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzalk 
ve Dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 

Maddelerin müzakeresinde 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Rektörlük bölümüne 800 000 lira, 
lira, İktisat Fakültesi bölümüne şimdiye kadar Ankara Üniversitesinde yapılmakta olan üniversiteye giriş imti 
larma sahibolan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yapılacağından yeniden açılan ilgili maddelerine yap 
Bütçesinden düşülerek İktisat Fakültesine bu ilâve ile birlikte toplam olarak 594 220 lira, Orman Fakültesine 3 
retli cetvel yekûnu 81 937 062 lira olarak, (A/2) işaretli cetvelin rektörlük bölümünün 22.811 yapı, tesis ve b 
1 000 000 lira eklenerek (A/2) işaretli cetvel yekûnu 18 136 000 lira olarak ve (A/3) işaretli cetvelin Orman 
karşılıkları maddesine de 308 lira olmak üzere (A/3) işaretli cetvel yekûnu 7 698 822 lira olarak kabul edilmiş 
cetvelin 53.260 kayjt, imtihan ve diploma harçları maddesine 3 500 000 lira, 61.110 döner sermaye gelirleri mad 
yardımı maddesine de 3 325 308 lira ilâve edilmek suretiyle cetvellerde denge sağlanmıştır. Bu suretle yapdan 
birlikte bu değişikliklerle tesbit ve kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvele toplam olarak yapılan 7 517 308 liranın ilâvesiyle 107 771 
miştir. 

3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
9 ncu madde eski yıllar borçlarının ödenmesini kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiştir. 
10 ncu madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
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11 nci madde 10 ncu madde olarak, 
12 nci madde 11 nci madde olarak, 
13 ncü madde de 12 nci madde olarak ve bağlı cetvelleri, aynen olmak i 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ankara 
1. Seçkin 

Bursa 
/ . Öktem 

Edirne 
1. Ertem 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır 

S. Aren 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan vekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Ankara 
H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 

Aydın 
S. Bosna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Üner 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Altınsoy 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Kodamanoğlu 

İstanbul Ü. Bütçesi 

kabul edilmiştir. 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

F. Islimyeli 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
A. Yalçın • 

Niğde 
H. Özalp 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Yozgat 
/ . Yeşilyurt 

Adı 
M. A 

B 
H. 

Ç 
Söz ha 

A. 

C. T. 

İ 
M. 

O 
Söz hakkı 

Ş. 

Tr 
E. D 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI 

İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) 
cari harcamalar için 75 420 062 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
17 136 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de, 
7 698 514 lira ki, toplam olarak 100 254 576 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
Sermaye 

(A/ l ) (A/2) teşkili ve 
Cari Yatırım Transfer 

Harcamaları Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fa. 
Fen Fakültesi 
iktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Dişhekimliği Fa. 

Toplam 

8 794 217 
29 909 259 
4 864 847 
7 096 239 

12 245 388 
4 821 177 
3 636 778 
2 419 129 
1 633 028 

75 420 062 

16 566 000 
570 000 

— 
— 
— • 

• — • 

— • 

— 
— 

17 136 000 

6 857 953 
314 779 

83 426 
109 364 
158 356 
54 090 
82 944 
19 427 
18 175 

7 698 514 

32 218 170 
30 794 038 

4 948 273 
7 205 603 

12 403 744 
4 875 267 
3 719 722 
2 438 556 
1 651 203 

100 254 576 

MADDE 2. — İstanbul üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 100 254 576 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — istanbul Üniversitesince 1966 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet-

îstanbul Ü. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

İstanbul Üniveı sitesi 1966 y 

MADDE 1. — istanbul Ünivers 
(A/ l ) cari harcamalar için 81 937 0 
için 18 136 000 lira, (A/3) sermaye 
de 7 698 822 lira ki, toplam olarak 

(A/ l ) 
Cari 

harcamaları 
Lira 

( 
Ya 

harc 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 
Eczacılık 
Dişhekim. 

Toplam 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

9 594 217 
34 999 259 

4 864 847 
7 096 239 

12 245 388 
5 415 397 
3 669 558 
2 419 129 
1 633 028 

81 P37 062 

17 

18 

MADDE 2. — istanbul Üniversi 
cetvelde gösterildiği üzere 107 771 88 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 
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Hükümetin teklifi 

velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 9 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, geçici mahiyetteki 
hizmetliler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl büt
çe kanunu tasarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara, geçici yük
lenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı .(G) işaretli cetyelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 
7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı Kanuna ve buna ek 5517, 7161, 7259, 
43, 44, 85 ve 582 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad

rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü arasında ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük, fakülteler ve okullar 
kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. -—• (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetme
mesi halinde; 

İstanbul Ü. Bütçesi 

Karma Bütçe K 

MADDE 4. — Tasarının 4 nc 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 

MADDE 6. — Tasarının 6 nc 

MADDE 7. — Tasarmm 7 nc 

MADDE 8. — Tasarının 8 nc 

MADDE 9. — Geçen bütçe yı 
ye Kanununun 93 ncü maddesin 

(S. Sayısı : 721) 
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Hükümetin teklifi 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibin de karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oklukları hizmet tertiplerinden; bu maddeye, 

b) 1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe i Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hâriç) (A/ l ) , (A/2) , 
(A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesi
ne: 

Maliye Bakanlığınca a k ' a r d v a k ödenekten ödenir. 

MADDE 10. — Yat:rvnı harcamalarının -proje dökümleri (U) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. Proje1 tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygun mütalâasına day-ı.nıhvvak M,diye ünkanlığmen 
yapılır. 

MADDE 11. — fdder bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formül, bağlı (R) işaretli cetvel de gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde vürürlüğe girer. 

MADDE 13. Bu kanunu Mal i ve ve Millî Eğitim Bakanları vürü-
tür. 

Başbakan 
Süleyman Demire! 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topdloğlu 

Devlet Bakanı 
(J. Bilge!"fin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Karma Bütçe Komi 

karşılıkları yılları bütçelerinde bulu 
ilgili hizmet tertiplerinden veya (A 
( A / l ) , (A/2) ve (A/3) şiaretli cetv 
yıllar borçları) maddesine; Maliye 
ö) d enir. 

MADDE 10. -
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. -
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. -
kabul edilmiştir. 

Taşırının 11 nci m 

Tasaıımn 12 nci m 

Tasarının 13 ncü m 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Hükümetin teklifi 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

(rüm. re Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
AT. Kürsad 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsün 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . D erin er 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

Koy İşleri Bakanı 
S. 0. Avcı 
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Rektörlük 
35 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 3 058 023 3 3 

Aylıklar Kesini toplamı 669 870 891 000 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretini üyeleri, görevlileri ve yardım 

edan ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yard 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları, kesenek ve 

prim karşılıkları 

387 990 

1 

Kesim toplamı 

medarı ücreti 

Kesim toplamı 

1 

1 

281. 880 
985 481 

375 000 
485 000 
79 480 
46 000 

1 
210 417 

7 500 
15 000 
15 000 
40 000 

132 916 

599 

291 
1 985 

1 375 
485 
79 
46 

872 

128 
481 

000 
000 
480 
000 
1 

278 415 

7 
15 
15 
40 
147 

500 
000 
000 
000 
290 

53 625 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Rektörlük 
— 36 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesini toplamı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesini toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli Personel geçici görev yolluğu 

Ö ÖR ETİM YOLLUKLARI 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841. Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 51 001) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 

J2.41U 
12,430 
12.440 

12.5.1.0 
12.520 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Ders ücreti 
Tazminatlar 

Ek görev tazminat-» 
Kasa tazminatı 

Kesim toplamı 

—• 
2 000 

—. 
18 754 

7 354 
11 400 

23 000 

148 501 

1 000 
45 000 
2 500 

2 500 

15 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

2 002 

1 
2 000 

1 
19 114 

7 354 
11 760 

23 Ö00 

148 503 

1 
45 

2 

000 
000 
500 

2 500 

15 000 
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Rektörlük 

Bölüm Madde 

13.000 

12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtile
ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 97 502) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

— 37 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

37 500 

5 000 
35 000 
5 000 

1 

37 500 

5 000 
35 000 
5 000 

1 

1 

2 425 500 

10 000 
22 500 
5 000 
15 000 

2 350 000 
22 000 
1 000 

4 589 500 

2 472 500 

10 000 
22 500 
11 000 
55 000 

2 350 000 
22 000 
2 000 

4 66 

İstanbul Ü. Bütçesi (ıS. (Sayım : 721) 



Rektörlük — 38 — 

1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

G-enel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 1 880 000 1 882 000 

13.210 Su giderleri 865 000 865 000 
13.220 Temizlik giderleri 5 000 5 000 
1.3.230 Aydınlatma giderleri 1 000 000 1 000 000 
13.240 Bahçe giderleri 10 000 10 000 
13.290 Diğer yönetim giderleri — 2 000 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 270 000 270 000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 10 000 10 000 
13.420 Telefon giderleri 260 000 260 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Rektörlük taşıt işletme onarma giderleri 14 000 14 000 

istanbul Ü. Bütçesi (ıS. Sayısı : 721) 
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1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

KÎRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 527 002 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 1 000 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 20 000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı , 2 

Madde Bölüm 
Lira Li 

31 200 

5 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 21 000 41 000 

1 000 
40 000 
5 001 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 5 000 
Malî hizmetlerle idgili giderler 

Kesim toplamı 25 000 25 000 

VERGİ, RESÎM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve Arazi vergileri 20 000 20 000 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 5 000 5 000 
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1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde 

14.510 
14.540 

14.550 

14.595 

14.791 
14.792 
14.795 
14.796 
14.799 

15.000 

15.291 
15.292 

Ödeneğin çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
(115 S. K. verilen fon karşılığı) 
Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Spor giderleri 

Sağlık hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

MEDİKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim topüamı 

YABANCI DİLLER OKULU GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

Istanlbul Ü. 

Lira 

276 000 

2 500 
250 000 

13 500 

10 000 

205 000 

7 500 
6 000 
1 500 

90 000 
100 000 

22 000 

10 000 
500 

, Bîütçesi 

Lira 

141 500 

(IS. Sayılsa : 

Lira 

276 000 

2 500 
250 000 

13 500 

10 000 

205 000 

15 000 
6 000 
1 500 

40 000 
142 500 

22 000 

15 000 
500 

731) 
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Bölüm Madde 

16.000 

15.295 
15.296 
15.299 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

16.390 

ödeneğin çeşidi 

Griyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Eğitim kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 
Üniversite propaganda ve tanıtma gi
derleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 
500 
500 
500 

56 500 

2 
1 

50 
2 

63 

500 
000 
500 
000 
500 

000 

15.411 
15.412 
15.413 
15.416 
15.419 

ÜNİVERSİTE FlLlM MERKEZİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1 000 
1 000 
6 000 

40 000 
15 000 

73 501 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

500 
5 500 

500 

56 500 

1 

2 500 
1 000 

500 
50 000 

2 500 

63 000 

5 000 
1 000 
6 000 

40 000 
11 000 

8 

2 500 2 500 
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1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21 001 

1 

3 000 

18 000 

21 001 

1 

3 000 

18 000 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gi
derleri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 15 000 25 000 

Bakım ve küçük onrım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makrna ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

35 000 

30 000 
5 000 

3 058 023 
4 598 500 
527 002 
141 500 
73 501 

8 389 526 

35 

30 
5 

000 

000 
000 

3 
4 

8 

IstanJbul Ü. [Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Rektörlük — 43 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.811 
21.812 
21.813 

22.811 
22.812 
22.813 

23.811 

23.812 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
YAPI TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
MAKÎNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

Maküıa teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

Lira 

125 000 

25 000 
95 000 
5 000 

17 302 000 

16 471 000 
826 000 

5 000 

1 039 000 

1 000 000 
39 000 

Lira 

125 000 

17 302 000 

1 039 000 

Lira 

240 000 

140 000 
95 000 
5 000 

15 766 000 

14 935 000 
826 000 

5 000 

560 000 

500 000 
60 000 

Lir 

24 

15 76 

56 

îstanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Rektörlük — 44 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 125 000 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 17 302 000 15 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 1 039 000 

YATIRIM HARCAMALRI TOPLAMI 18 466 000 16 

İstan/bul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Rektörlük — 45 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

I - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKÎLLERÎ 50 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Mediko - Sosyal merkezi döner sarma-' 

yesine 50 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 5 000 000- 5 0 

32.100 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli 5 00Ü 000 5 000 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 5 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 5 000 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 5 000 5 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 1 013 054 1 7 

Istanlbul Ü. Bütçesi (<S. Sayısı : 721) 



Rektörlük — 46 — 

Bölüm Madde 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.310 

Ödeneğin çeşidi 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

%1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
EMEKLİ AYLIKLARI TE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Lira 

345 047 

20 449 
53 460 

221 138 
500 000 

44 506 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinlerine yardım 
35.682 Talebe sanat ve kültür hareketlerinin ge

rektirdiği giderler 
Dernek, birlik, kurum kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Memur ve müstahdemlere öğle yemek
leri için yardım 

35.750 Üniversite talebe birliğine yardım 
35.760 İstanbul Üniversitesi Spor Kulübüne yar

dım 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

375 001 

375 000 

1 

248 500 

200 000 
46 000 

2 500 

10 000 
tstaıibül Ü. Bütçesi 

Lira 

Hükümetçe ist 

61 002 

Lira 

589 

22 
53 
13 

500 

943 

660 
460 
S23 
000 

44 506 

750 001 

750 000 

1 

402 500 

200 000 
200 000 

2 500 

10 000 
(ıS. Sayısı : 721) 

L 



Rektörlük — 47 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir) 50 000 50 000 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.700 Mütaahhit bono borçları 

36.900 Diğer borç ödemeleri 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 000 

1 

1 

50 000 

5 000 000 

5 000 

1 013 054 
61 002 

6 129 056 

1 000 

1 

1 

5 0 

1 78 

6 8 

ilstanlbııl tk BKitçeısd. (S. Bayım : 721) 



Tıp Fakültesi — 48 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kssim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Keaim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

Tazminatlar 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

Kesim toplamı 

fi* *Ö * 5 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 030 035 

169 695 

8 860 340 
7 522 874 

7 100 000 
40 365 
382 509 

1 090 652 

42 200 

1 048 452 

7 500 

4 000 
3 500 

1 312 893 

2 893 
1 310 893 

19 362 235 

-

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

9 180 035 

169 605 

9 010 340 
7 522 374 

7 100 000 
40 365 
3S2 509 

1 130 707 

-t 

1 04S 452 

40 144 
8 500 

5 000 
3 500 

1 512 893 

2 893 
1 ^J 000 

19 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Tıp Fakültesi — 49 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLAKI 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 27 502) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ATe konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtile

ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 370 781) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

398 281 

10 500 

500 

5 000 

35 000 
1124 500 

206 280 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

398 283 

10 500 

500 

2 000 
3 500 
11 000 

1 

2 000 
3 500 
11 000 

1 
1 

5 000 

35 000 
124 500 
206 280 

1 

itetanSbul Ü. Bütçesi (S. Sayıısa : 721) 



Tıp Fakültesi 50 

Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin cesidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.110 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

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

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i ra Lira 

302 500 

10 000 

10 000 

5 000 
150 000 
100 000 

25 000 
2 500 

34 000 

Kesim toplamı 

1 500 
20 000 
10 000 
2 500 

110 000 

10 000 
100 000 

454 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

401 500 

10 000 

10 000 

10 000 
250 000 
100 000 
20 000 
1 500 

13 500 

5 
o o 
5 

500 
000 
000 
000 

110 000 

10 
100 

000 
000 

Manlbul Ü. B/ütçösi (S. Sayısı : 721) 



Tıp Fakültesi 51 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Hükümetçe iste 

Lira Lira Lira Li 

14.000 

15.000 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

MALÎ HİZMETLİLERLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.440 Yergi, resim ve harçlar 

7 500 17 850 

215 250 

250 250 

14.540 
14.550 

15.291 
15.292 
15.295 
15.296 
15.297 
15.299 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğretim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

VETERİNER FAKÜLTESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

215 

200 
15 

200 

100 
1 

47 

50 

000 

000 
000 

7 397 777 

000 

000 
500 
500 
500 
500 
000 

615 000 

600 
15 

200 

100 
1 

47 

50 

000 
000 

000 

000 
500 
500 
500 
500 
000 

7 

İstan/bul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Tıp Fakültesi — 52 — 

Bölüm Madde 

15.591 
15.592 

Ödeneğin, çeşidi 

TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ Gİ 
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.415 
15.416 
15.417 
15.419 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Griyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

TIP FAKÜLTESİ ENSTİTÜLERİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Yataklı tedavi kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

165 500 

10 000 
3 000 

500 
150 000 

2 000 

68 550 

15 000 
2 800 

750 
45 000 

2 000 
3 000 

6 963 727 

350 000 
9 000 

Ustannul Ü. Biütçesi (S. Sayası : 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

214 000 

10 000 
3 000 

500 
200 000 

500 

81 550 

15 000 
7 800 

750 
45 000 
10 000 
3 000 

7 263 727 

700 000 
9 000 



53 — 

Madde Ödeneğin çeşidi 

15.595 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.596 Malzeme alım ve giderleri 
15.597 Yiyecek alım ve giderleri 
15.598 Yatak bedeli giderleri (Vakıflar ve Bele

diye) 
15.599 Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER 
LERİ 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur 
öğrenci mübadelesi giderleri 

ve 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE 
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

TÖREN Gİ-

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

75 000 
1 544 400 

632 500 

4 347 827 
5 000 

Kesim toplamı 

rleri 

857 500 

125 000 
11 500 
16 000 

600 000 
100 000 

5 000 

10 000 

1 268 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

1 000 

25 000 
1 544 400 

632 500 

4. 347 827 
5 000 

862 500 

125 000 
11 500 
16 000 

600 000 
105 000 

5 000 

10 000 

1 000 

1 23 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Tıp Fakültesi — 54 — 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Böl/üm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 400 000 365 000 

16.810 Bina onarımı 350 000 350 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 25 000 10 000 
16.840 Bakım ve idame giderleri 25 000 5 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 19 362 235 1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 454 000 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 215 250 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 7 397 777 
16.000 GEŞİTLÎ GİDERLER Bölümü toplamı 1 268 500 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 28 697 762 2 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Tıp ıkültesi 55 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona

rımları 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

57 

570 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayusı : 721) 



Tıp Fakültesi — 56 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 500 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 500 500 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikaramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 23 000 23 000 

169 600 

161 300 
8 300 

192 600 

291 279 

162 800 
19 440 
109 039 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 500 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 192 600 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 193 100 

Ustanlbul Ü. (Bütçesi <S. Sayısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 57 — 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Böl/üm toplamı 

Lira l i r a 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıikları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

4 056 810 

Kesim toplamı 2 474 740 

124 740 

2 350 000 

435 075 

353 340 
21 735 
60 000 

191 825 

8 000 

183 825 

28 000 

8 000 
20 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

2 474 740 

124 740 

2 350 000 

457 755 

376 020 
21 735 
60 000 

199 996 

8 500 
1 

183 825 

7 670 

28 000 

8 000 
20 000 

4 094 

Istanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayıısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 58 — 

Bölüm 

* 

Madde 

12.510 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
Yolluklar Kesim 

toplamı 

toplamı 

Lira 

717 877 

2 877 
715 000 
208 501 

12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

12.871 
12.872 
12.873 
12,875 

13.000 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLABI 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞEETÎM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 22 502) 

II - Yurt dı§ı yollukları 
ÖĞEETÎM YOLLUKLABI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 194 001) 

YÖNETIM GÎDERLERÎ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

000 

1 500 

000 
000 
000 

1 

10 000 
52 000 

132 000 

717 877 
~ : — T-::-- -

2 
715 
216 

. 

_ . : • : - " 

877 
000 
503 

15 000 

1 500 

000 
000 
000 

1 
1 

10 000 
52 000 

132 000 

1 

333 501 

Istanibul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 59 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 

13.520 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gi
derleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Büzmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

309 000 

10 000 

15 000 
32 500 

235 000 
13 500 
3 000 

16 500 

1 000 
7 000 
7 000 
1 500 

8 000 

1 

383 174 

15 000 

20 000 
32 500 

300 000 
12 674 

3 000 

22 500 

1 000 
10 000 
10 000 
1 500 

15 000 

1 

tfstanlbut Ü. Bütçesi (iS. Sayısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 60 — 

Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

HÎZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLİGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

26 000 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve karolar 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GÎDERLERÎ 

Eğitim kurumları giderleri 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15 375 Givim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

750 750 

250 

25 000 

Kesim toplamı 

derleri 
i 

131 750 

7 500 
1 000 
250 

120 000 
3 000 

250 

25 000 

161 750 

7 500 
1 000 
250 

150 000 
3 000 

17 500 
7 500 

238 800 

17 500 
7 500 

İstanbul Ü. Bütçesi <|S. Sayım : 721) 



Hukuk Fakültesi — 61 — 

Bölüm Madde 

15.411 
15.412 
15.415 
15.416 
15.419 

16.000 " 

16.410 

16.420 

Ödeneğin çeşidi 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

HUKUK FAKÜLTESİ ENSTİTÜLERİ 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 
Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

107 050 

72 500 
2 000 

550 
30 000 

2 000 

6 001 

1 

1 000 

^ 

44 501 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

107 050 

72 500 
2 000 

550 
30 000 

2 000 

6 001 

1 

1 000 

16.430 Uluslararası prof., uzman, memur ve öğ
renci mübadelesi giderleri 5 000 5 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 1 000 

lÜstanlbuR Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 62 — 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 37 500 47 500 

16.810 Bina onarımı 30 000 40 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 7 500 7 500 

12.000 PBESONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 4 056 018 4 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 333 501 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 26 000 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 238 800 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 44 501 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 4 698 820 4 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Hukuk Fakültesi — 63 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

34.000 
35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULU SL AR AR A SI TU ŞEK KÜL I .ER E 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 

Lira 

000 

45 081 

28 281 
16 800 

16 000 

Lira 

3 000 

61 081 

3 000 

61 081 

64 081 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

000 

64 426 

28 508 
16 800 
19 118 

16 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 721) 



Edebiyat Fakültesi — 64 — 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 

12.310 
12.340 
12.370 
12.380 

12.410 
12.430 

12.510 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 254 340 

254 340 

3 000 000 
1 112 322 

479 700 
74 925 

557 697 
254 613 

11 900 
— 

242 713 

30 000 

10 000 
20 000 

1 002 877 

2 877 
1 000 000 

6 005 153 

r 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

3 316 181 

259 268 

3 056 913 
1 128 522 

495 900 
74 925 

557 697 
281 264 

11 900 
1 

242 713 

26 650 
30 000 

10 000 
20 000 

1 052 877 

2 877 
1 050 000 

6 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayım : 721) 



Edebiyat Fakültesi — 65 — 

Bölüm Madde 

12.813 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

13.000 

/ - Yurt iri yolhıMan 
YÖNE TİM YO LLUKL AR I 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırına ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 81 002) 

II - Yurt dt§t yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUĞU 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferas yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 272 501) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

351 001 

7 500 

1 000 
10 000 
60 000 

1 

5 000 

10 000 

24 000 
73 500 

160 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

353 503 

10 000 

J 000 
10 000 
60 000 

1 

5 

10 

000 

000 

24 000 
73 
160 

500 
000 

830 550 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Edebiyat Fakültesi — 66 — 

Bölüm Madde 

14.000 

öd< •nesrin ce.s 

G-enei yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alından ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gideri eri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

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

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1965 
Madde 
Lira 

351 050 

7 000 
7 500 
10 000 

310 000 
14 550 
2 000 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hüküm* 
Madde 
Lira 

399 562 

10 000 
10 000 
10 000 
350 000 
17 5G2 
2 000 

19 500 

1 
9 
5 
•> 

000 
000 
000 
500 

2 000 

10 000 

71 250 

îtçe is 
Bölüm 

25 500 

1 
15 
5 
o 
2 

000 
000 
000 
-500 
000 

10 000 

I 000 1 000 

İstanbul ~Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Edebiyat Fakültesi — 67 

liüUim MndiU: Ödeneğin c 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Yergi resim ve harçlar 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

J4.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GÎDERLEBİ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro g'derlori 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ENSTİTÜLE
Rİ GİDERLERİ 

15.411 i i il re giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

250 

70 000 

35 000 

İ31 500 

15 
•] 

no 
5 

000 
000 
500 
000 
000 

98 750 

25 000 
3 000 
2 750 

Lira Lira Li 

250 

230 250 

85 000 

50 000 
35 000 

2 

148 500 

15 000 
1 000 

500 
125 000 

5 000 

13ö 580 

50 000 
4 830 
2 750 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Idebiyat Fakültesi 68 

Bölüm 

1965 i 
Madde 

Lira 

-18 
20 

28 

(.) 

1 

i 0 
1 

000 
000 

OuO 

500 
000 
500 
000 
000 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

134 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

î-iira L 

48 
25 

,rsr> 

0. 

1 

1 6 

OOt) 
000 

000 

500 

uoo 
500 
000 
000 

15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alını ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaşt ı rma giderler i 
16.215 Giyim - kuşam abın ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer mim ve giderler 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 15 000 18 50ö 

16.420 Uluslararası Yurt dışı toplantıları gider
leri — 1 500 

16.430 Ullslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 15 000 15 000 
TEMSİL, AĞIRLAMA V E TÖREX Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderler i 1 000 1 OuO 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Edebiyat Fakültesi 69 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

Bakını ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 90 000 90 000 

16.810 Bina (.narımı 85 000 85 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 5 000 5 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 0 005 153 G 1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 380 550 4 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 71 250 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 230 250 2 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 134 000 13 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 6 821 203 7 0 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Edebiyat Fakültesi 70 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Ma elde Ödeneğin çeşidi 

31.000 
I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖXER SERMAYELERE ÖDEMELER 
3.1.461 Edebiyat Fakültesi döner sermayesine 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 ci 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI YE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 
Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

37 340 

37 340 

16 000 

53 340 

53 340 

53 340 

30 000 

83 364 

38 

25 

121 
1 

242 

16 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Fen Fakültesi — 71 — 

( A l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 7 919 820 8 1 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım

cıları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

1965 
Madde 
Lira 

3 358 

142 

3 215 
2 927 

2 195 
0 0 7 00 i 

394 
370 

10 

360 

030 

560 

500 
788 

700 
288 
800 
994 

000 

994 

22 200 

7 
15 

200 
000 

ödeneği 
Bölüm 

Li 

7 9 

toplamı 
ra 

19 820 

Hüküme 
Madde 
Lira 

3 361 

145 

0 2!5 
2 952 

2 220 
337 
394 
416 

10 

360 

45 
09 

7 
15 

300 

800 

500 
Uoc 

000 
288 
800 
855 

000 
1 

991 

860 
201 

200 
000 

1 
JL 

tçe isten 
Bölüm 

Li 

8 1 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Fen Fakültesi — 72 

Bölüm 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 67 502) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

7 

9 

2 
50 

2 

500 

500 

500 
000 
000 
500 

10 000 

30 000 
75 000 

157 500 
20"000 

Madde 

12.510 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 

Yolluklar Kesim toplamı 

1965 < 
Madde 
Lira 

883 277 

2 877 
880 400 

357 501 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

1 002 877 

2 877 
1 000 000 

360 003 

10 000 

500 

2 500 
2 000 

50 000 
2 500 

1 

10 000 

30 000 
75 000 

157 500 
20 000 

îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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13.000 

1965 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çegidi 
Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

12.875 Konferans için yurt dışından getirtile
ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 292 501) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

702 625 

600 125 658 654 

7 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 

13.240 
13.290 

13.410 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri' 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 

Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 

10 000 
10 000 

2 500 
550 000 
24 625 
3 000 

65 000 

500 
30 000 
7 000 

25 000 
2 500 

20 000 

10 000 
10 000 
10 000 

600 000 
25 654 
3 000 

68 000 

500 
30 000 
10 000 
25 000 

2 500 

20 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplaıuı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 17 500 18 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 327 750 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 2 500 10 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 250 250 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 325 000 535 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 300 000 300 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 25 000 35 000 
14.597 özel eğitim giderleri 200 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 670 160 

Okullar giderleri Kesim toplamı 535 000 635 000 

KİMYA YÜKSEK OKULU GİDERLERİ 
15.291 Büro giderleri 25 000 25 000 
15.292 Ulaştırma giderleri 2 000 2 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

16.000 

15.295 
15.296 
15.299 

15.411. 
15.412 
15.413 
15.414 
15.415 
15.416 
15.417 
15.419 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

FEN FAKÜLTESİ ENSTİTÜLERİ Çİ
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım. ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

3 000 
500 000 

5 000 

135 160 

10 200 
4 000 

35 000 
1 200 

• 6 000 
60 000 

8 760 
10 000 

3 000 
600 000 

5 000 

135 160 

10 200 
4 000 

35 000 
1 200 
6 000 

60 000 
8 760 

10 000 
1 865 000 2 0 

1 434 000 

115 000 
2 000 
5 000 

1 300 000 
2 000 

10 000 

1 634 000 

115 000 
2 000 
5 000 

1 500 000 
2 000 

10 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yur dışı toplantıları gi

derleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

35 

25 

5 

5 

000 

000 

000 

000 

395 000 

375 000 
20 000 

7 919 820 

702 625 
327 750 
670 160 

1 865 000 

11 485 355 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

20 000 

10 000 

5 000 

5 000 

1 000 

395 000 

375 000 
20 000 

8 

2 

12 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madcle Ödeneğin eesidi 

34.000 

35.000 

34.720 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 
Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

10 000 

105 538 

55 538 
50 000 

30 000 

Lira 

10 000 

135 538 

10 000 

135 538 

145 538 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

10 000 

118 356 

55 813 
25 000 
37 543 

30 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin cesidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 

12.310 
12 340 
12.370 
12.380 

12,410 
12.430 
12.440 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylılkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım
cıları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Tedavi gideri 

Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Ders ücretleri 

1 489 190 

104 490 

1 384 700 
1 150 720 

697 720 
285 000 
168 000 

147 110 
h 

6 000 
—. 

141 110 

— 
34 001 

4 000 
30 000 

1 

3 455 399 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

1 

1 
1 

489 

104 

384 

190 

490 

700 
205 240 

752 
285 
168 

181 

6 

141 

240 
000 
000 

214 

000 
1 

110 

3 5 

34 103 
34 001 

4 000 
30 000 

1 

istanbul Û. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde 

12.510 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
Yolluklar Kesim toplamı 

Lira 

387 877 

2 877 
385 000 
246 501 

12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Geçici görev yolluğu 10 000 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 1 000 
ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 10 000 
Kongre ve konferans yolluğu 15 000 
Araştırma ve inceleme yolluğu 40 000 
Enstitüler yolluğu 1 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu —• 
(Yurt içi yollukları toplamı : 117 002) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 35 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 14 000 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 41 500 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 80 000 
Konferans için yurt dışından getirtile-
leceklerin yolluğu — 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 170 501) 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

402 877 

2 877 
400 000 
252 503 

16 

1 

12 
8 

45 

000 

000 

000 
000 
000 

1 
1 

35 000 

14 000 
41 500 
80 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

YÖNETİM GÎDERLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

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

ULAŞTIRMA GÎDERLERÎ 
13.410 Posta - Telgraf giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

1965 c 
Madde 
Lira 

277 000 

10 000 
.10 000 
2 000 

240 000. 
12 500 
2 500 

14 000 

1 000 
6 000 
5 000 
2 000 

10 000 

»deneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

391 001 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

308 950 

10 000 
30 000 
5 000 

250 000 
12 950 
1 000 

14 000 

1 000 
6 000 
5 000 
2 000 

10 000 

4 

90 000 146 250 

îstaulbul Ü. İBütçetsi (S. Saym : 721) 
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Bölüm Madde 

14.000 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

MALI HİZMETLERLE İLGlLİ Gİ
DERLER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

Eğitim, ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

KURUMLAR GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

250 

95 000 

70 000 
25 000 

73 500 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve gideri eri 
Malzeme alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

5 000 
1 000 

500 
65 000 

2 000 

441 700 

305 000 
.̂0 000 

95 250 

515 200 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

250 

95 000 

70 000 
25 000 

75 500 

8 
1 

65 
1 

000 
000 
500 
000 
000 

545 200 

295 300 
9 850 

•Estanfbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

15.451 
15.452 
15.454 
15.459 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Elektronik Hesap Araştırma Merkezi 
giderleri Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 
1 
40 
SO 

500 
500 
700 
000 

55 000 

45 000 

10 000 

1 000 

86 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

9 000 
2 650 

68 400 
160 000 

30 000 

20 000 

10 000 

1 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira l i r a Lira L 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 30 000 30 001 

16.810 Bina onarımı ?5 000 30 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 5 000 1 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 3 455 399 " 3 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 391 001 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 95 250 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 515 200 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 86 000 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 4 542 850 4 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VS TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isle 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 1 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

4.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 1 000 1 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 37 709 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 21 709 37 090 

35.210 % 1 ek karşılıkları 21 709 22 414 
35.220 Emekli ikramiyesi —• 1 
35.230 Sandık yönetim giderleri — 14 675 

ÖDÜL, İKRAMİYE. MÜKÂFAT VE YAR
DİMLAR 

35.681 Muhtaç, öğrencilere yapılacak yardımlar 16 000 16 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 1 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 37 709 

SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 38 709 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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(A/ l ) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 678 359 

1 287 740 

Hükünı< 
Madde 
Lira 

1 344 375 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

132 840 

1 154 900 
627 115 

526 500 
60 615 
40 000 

131 926 

14 000 

117 926 

10 100 

3 600 
6 500 

1 
>tçe isten 
Bölüm to 

Lir 

2 83 

132 840 

1 211 535 
674 095 

573 480 
60 615 
40 000 

138 927 

14 000 

117 926 
7 000 
13 601 

3 600 
10 000 

j 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüra Madde 

12.510 
12.590 

Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 
Yolluklar 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Lira 

365 477 

2 877 
362 600 
256 001 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 20 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 2 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.832 Kongre ve konferans yollumu 6 000 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 55 000 
12.835 Enstitüler- yolluğu 1 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 81 002) 
II - Yurt dı§ı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 10 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 30 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 38 000 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 95 000 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 195 001) 

392 877 

2 877 
390 000 
276 003 

20 000 

2 000 

4 000 
55 000 

1 
1 

10 000 

30 000 
60 000 
95 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Onnan Fakültesi — 87 — 

Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gi
derleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

223 000 

8 000 

7 000 
42 000 

150 000 
14 000 

2 000 

26 500 

13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 

13.520 

Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - Telgraf giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA 
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve 
derleri 

onarma 

Gl-

gi-

10 000 
4 500 
7 000 
5 000 

5 000 

49 000 

305 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

263 000 

44 70ö 

34 

8 000 

7 000 
31 000 

190 000 
25 000 

2 000 

28 000 

10 000 
6 000 ' 
7 000 
5 000 

5 500 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Orman Fakültesi — 88 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

15.000 

14.110 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Yergi, resim ve harçlar 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

(Orman Fakültesi kitaplık giderleri top
lamı : 78 250) 

1985 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira 

15 000 

250 

Lira Lira 

101 250 

10 000 

250 

86 000 

78 000 
8 000 

57 700 

5 000 
500 
250 

40 000 
2 500 

57 700 

105 000 

90 000 
15 000 

87 700 

5 000 
500 
250 

70 000 
2 500 

İstanbul! Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Orman Fakültesi — 89 — 

Bölüm Madde 

15.381 
15.382 
15.385 
15.386 

16.000 

15.389 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.219 

16.410 

16.420 

16.430 

Ödeneğin çeşidi 

.ANITLAR, MÜZELER VE SAKATLAR 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma gideri eri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Orman Fakültesi müzesi giderleri topla

mı : 9 450) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 
Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

133 250 

25 000 
2 250 
6 000 

95 000 
5 000 

6 001 

1 

1 000 

5 000 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 000 
200 
250 

5 000 
1 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

3 000 
200 
250 

5 000 
1 000 

187 751 

15 000 

8 000 

2 000 

5 000 

25 

188 250 

25 000 
2 250 
6 000 

150 000 
5 000 

İstanbul Ü. Bütçesi ;S. Sayısı : 721) 



Orman Fakültesi — 90 — • 

Bölüm Madde 

16.710 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 

Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

Balam ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Biıif. onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1 000 

47 500 

40 000 
7 500 

2 678 359 
303 500 
101 250 

57 700 
187 751 

3 328 560 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

2 000 

47 500 

40 000 
7 500 

îstantoui Ü. Bütçesi <S. -'Sayısı : 721) 



Orman Fakültesi — 91 -

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1 
Hükümetçe istene 

Lira 

2 000 

15 000 

Lira 
Madde 
Lira 

2 000 

Bölüm to 
Lira 

2 000 

15 000 

18 142 

18 142 

57 642 

41 444 

19 180 
10 000 
12 264 

8 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. 'Sayışa : 721) 



Orman Fakültesi — 92 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

DERNEK, BİRLİK, KURUM. KURU
LUŞ., SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemek
leri için yardım 24 500 24 500 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 2 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 57 642 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 59 642 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi uu 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

(A / l ) CETVELİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 147 451 

Hükümetçe ist 
Madde 
Lira 

Bölüm 
L 

1 

Aylıklar Kesim toplamı 405 140 760 330 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevliler ve yardımcıla

rı ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.250 Tabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12-430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

34 970 

870 170 

168 760 

422 760 
46 000 
55 673 

1 860 

53 813 

1 500 

500 
1 000 

67 230 

693 100 

468 760 

422 760 
46 000 
83 131 

1 

76 

4 
1 

860 
1 

900 

370 
501 

500 
1 000 

Istanibül Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 13 502) 
II - Yurt dışı yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yollusu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtile

ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 60 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

* 

— 94 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

142 

2 
140 

877 

877 
000 

73 501 

272 

2 
270 
73 

877 

877 
000 
503 

4 000 4 000 

1 000 1 000 
1 000 1 000 
7 500 7 500 

1 1 
1 

10 000 10 000 
25 000 25 000 
25 000 25 000 

112 000 1 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi — 95 — 

Bölüm Madde 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
13.190 

ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim ve alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - Telgraf giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

96 000 

5 000 
7 500 
13 500 
60 000 
7 500 
2 500 

9 000 

5 000 
1 000 
1 000 
2 000 

2 500 

96 676 

5 000 
7 500 
13 500 
60 000 
8 176 
2 500 

9 000 

5 000 
1 000 
1 000 
2 000 

2 500 

4 500 5 250 

istanbul Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi — 96 

RoJimı Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLİGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Yergi, resim ve harçlar 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumlan giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

(Kitaplık giderleri toplamı : 78 850) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

1 000 

250 

Lira 

Hükümetçe iste 
Madde 
Lira 

Bölüm 
L 

126 250 

1 000 

250 

125 000 

120 000 
5 000 

67 850 

1 500 
250 
100 

60 000 
2 000 

67 850 

155 000 

150 000 
5 000 

82 851 

1 500 
250 
100 

75 000 
2 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi — 97 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

ANITLAR, MÜZELER YE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 1 
15.382 Ulaştırma giderleri 500 500 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 500 500 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 2 550 2 500 
15.389 Diğer alım ve giderler 500 500 

(Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
toplamı : 4 001) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 306 500 40 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 263 500 363 500 

16.211 Büro giderleri 7 500 7 500 
16.212 Ulaştırma giderleri 2 000 2 000 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 1500 1500 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 250 000 350 000 
16.219 Diğer alım ve giderler 2 500 2 500 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 7 000 7 000 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 2 000 2 000 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 5 000 5 000 
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 1 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayım : 721) 



Eczacılık Fakültesi 98 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 i 
Madde 
Lira 

35 000 

25 000 
10 000 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 147 451 
112 000 
126 250 

67 850 
306 500 

1 760 051 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

35 000 

25 000 
10 000 

1 

2 

Dstanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Eczacılık Fakültesi — 99 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 
II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek kargılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 279 

8 279 

8 279 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

17 427 

11 830 
1 

5 596 

2 000 2 000 

tstanİbul Ü. Bütçesi (S. Sayım : 721) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 100 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 211 378 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.340 Tedavi gideri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

494 100 

210 

Kesim toplamı 

mcıları ücreti 

Kesim toplamı 

460 890 

498 000 

436 000 
14 000 
48 000 

62 400 

2 000 

60 400 

503 210 

33 210 

470 000 

498 000 

436 000 
14 000 
48 000 

68 291 

2 000 
1 

60 400 

5 890 

tstanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayılsa : 721) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 101 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

Tazminatlar Kesim toplamı 92 877 92 877 

12.510 Ek görev tazminatı 2 877 2 877 
12.590 Üniversite tazminatı 90 000 90 000 

Yolluklar Kesim toplamı 64 001 64 003 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 16 002) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 48 001) 

5 000 

1 000 

2 500 
2 500 
5 000 

1 

10 000 ' 
18 000 
20 000 

5 000 

1 000 

2 500 
2 500 
5 000 

1 
1 

10 000 
18 000 
20 000 

istanbul Ü. Bütçelsi (S. Sayısı : 721) 
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Diş Hekimliği Fakültesi — 103 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

15.000 

16.000 

Madde 

14.540 
14.550 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.219 

Ödeneğin çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim 

Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

toplamı 

toplamı 

toplamı 

Lira 

38 000 

30 000 
8 000 

31 100 

4 000 
500 
100 

25 000 
1 500 

101 000 

8 000 
500 

1 000 
90 000 
1 500 

Lira 

43 100 

Jİ53 000 

Lira 

38 000 

30 000 
8 000 

46 100 

4 000 
500 
100 

40 000 
1 500 

123 000 

20 000 
500 

1 000 
100 000 

1 500 

L 

Istanfbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 104 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesini toplamı 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

6 000 

1 000 

5 000 

6 000 

1 000 

5 000 
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 1 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 45 000 45 000 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplana 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ ' Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

40 000 
5 000 

1 211 378 
121 500 

38 250 
31 100 

153 000 

1 555 228 

40 
5 

000 
000 

1 

1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 105 -— 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 

9 301 

9 301 

Bölüm toplamı 
Lira 

11 801 

Madde 
Lira 

15 675 

9 392 
1 

6 282 

Bölüm 
L 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

3-1.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yadını 2 500 2 500 

İstanlbül Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 

72.000 

53.000 

61.000 

B/l - Vergi gelirleri 
DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Kayıt, imtihan ve diploma harçları 
B/2 - Vergi dışı gelirleri 

KURUMLAR HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.320 Kitap satışından elde edilen 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 

72 100 Hazine yardımı 
72.400 Geçmiş yıldan devreden nakit 

DİĞER YERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

KURUMLAR HASILAT 
Bölümü toplamı 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm 

Lira L 

5 500 000 6 

5 500 000 6 600 000 

650 000 

1 
990 000 
400 000 

83 085 900 
5 825 000 

650 000 

1 390 001 

88 910 900 

5 500 000 

88 
o o 

1 

650 000 

1 
990 000 
400 000 

254 576 
359 998 

1 

91 

6 

î s t a n M Ü. Bütçesi (S. Sayrısı : 721) 
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1965 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira L 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ ? K 
Bölümü toplamı 650 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 1 390 001 1 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 88 910 900 91 

GELİRLER TOPLAMI 96 450 901 100 

,'l 

İ s t a n M Ü. Bütçesi (S. Sayısı :• 721) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 18 . 6 . 1946 4936 S. K. ek 
115 S. K. 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

M. F. 

a) Genel bütçeden verilecek ödenek 
b) Özel idare, belediyelerce ve başka kurumlarca y 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca 
d) Üniversite ve fakültelerle, bunlara bağlı enstitü 

ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş ve 
e) Yayın satış gelirleri 
f) Üniversite ve fakülte, bunlara bağlı kurumların 

leri 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik gelirle 
h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar 
i) Bağışlar ve vasiyetler 

îstarfbul Ü. Bütçesi (S. Saym : 721) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 
2 
1 
5 
6 
4 
4 

6 
4 
5 
4 
7 

6 
9 
8 

10 
9 

11 
o o 
7 
8 
9 

10 
11 
10 

REKTÖRLÜK 

Teknisyen 
Kartoteks (Daktilo bilir) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
D aktil o (M e mur) 

» ' » 
Yönetim Memuru 
Sicil Fiş Memuru (Daktilo bilir) 

Hesap Memuru 
Arşiv Memuru 
Arşiv Memuru 
Satış Memuru 
Kitaplık Memuru 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

Rektörlük Sekreteri 
Memur 
Cilt Tamircisi 
Memur 

» 
» 

Bas Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
o 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 100 
1 100 
1 250 

700 
600 
800 
800 

600 
800 
700 
800 
500 

COO 
400 
450 
350 
400 
300 

950 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
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D — CETVELİ 

D. 

10 
11 
12 
13 

6 

11 
5 
5 
6 
7 
6 
5 
7 
8 
2 

10 
10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 
» 
» 

Şöfor 

Mediko Sosyal merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

» 
Röntgen teknisyeni 
Laborant 

» 
Daktilo ve Arşiv Memuru 
Baş Hademe 
Hademe 

» 
Saymanlık Müdürlüğü 
Memur 

» 
» 

Tetkik Memuru 
Memur 

» 
Arşiv Memuru 

• ded Ücret D 

350 
300 
250 
200 
600 

300 
700 
700 
600 
500 
600 
700 
500 
450 

1 100 
350 
350 
300 

1 250 
950 
800 
800 
700 
600 
600 

D. 

7 
7 

9 
8 
9 

11 

Me 

Memur 
Memur 

Memur 
Daktilo 
Hadem 

» 

Merkez 

3 Daire M 
2 Baş Te 
2 Bahçe 
4 Klima 
3 Teknis 
4 Teknis 

5 Maran 
5 Elektri 
5 Kalorif 

7 Sıhhi T 
9 Usta 
6 Baş Ba 
8 Santra 
7 Santra 

10 Bahçıv 

11 
12 

îıstanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 
10 
11 
12 
10 
11 
11 
10 
11 

2 
5 

5 

1 
3 
4 
4 
6 
7 
7 
8 

2 
4 
6 

Hademe 
» 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 

Koruyucu 
» 

Film merkezi 
Film Teknisyeni 
Şöfor 
Sivil Savunma 
Memur ve Daktilo 

inşaat Bürosu 

Y. Mimar veya Y. Mühendis 
Y. Mimar veya Y. Mühendis 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 

» 
Sürveyan 

» 
Arşiv Memuru 
Memur (Daktilo) 
Yabancı Diller Okulu 
Kitaplık Memuru (Y. Dil Bilir 
Daktilo (Yabancı Dil Bilir) 
Daktilo 

1 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
1 
2 

1 
1 

1 

1 
o 
o 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

) ı 
1 
1 

400 
350 
300 
250 
350 
300 
300 
350 
300 

1 100 
700 

700 

1 750 
1 500 
1 250 

950 
800 
700 
600 
500 
500 
450 

1 100 
800 
600 
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D. 

7 
11 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
8 
6 
9 

10 
11 
12 

4 
5 
6 

2 
4 

o 
4 
5 
6 
3 
3 
6 

Memuriyetin nev'i 

Kartoteks 
Hademe 
Tıp Fakültesi 
Steno Bilir Daktilo 
Baş Teknisyen 
Mütercim Daktilo 
Ressam 
Daktilo (Yabancı Dil Bilir) 
Steno Daktilo 
Daktilo 
Dosyacı 

» 
Başhademe 

» 
Hademe 

Klinik ve hizmetlileri 

Narkozcu 
» 
» 

Anestezi Uzmanı 
» » 

Lâboratuvar Şefi 
Lâboratuvar Şefi 

» » 
» » 

Röntgenci 
» 
» 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 

'--

6 
1 
4 

1 
1 

3 
10 

o o 
3 
1 
1 
4 

Ücret 

500 
300 

1 250 
1 100 

950 
800 
800 
700 
450 
600 
400 
350 
300 
250 

800 
700 
600 

1 100 
800 

950 
800 
700 
600 
950 
950 
600 

D. 

3 

4 
4 
5 

4 
4 
4 

4 
o o 
6 
4 

5 

6 
. 7 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

4 

4 

1 

1 

4 

Biok 

Bakt 

Okut 
Püer 
Pedi 

Yata 
Tera 

» 
Prep 

Lâbo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Reha 

Rönt 

Prosü 

Rönt 

Tekn 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 721) 
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D. Memuriyetin nevi 

Klinik özel personeli 

Aded Ücret 

4 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
« 
8 
9 
6 
9 

10 
11 
12 

11 
9 

12 
5 
6 
7 

11 
6 
7 
9 

11 

Başhemşire 
» 
» 
» 

Hemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» 

Masajcı 
» 
» 
» 

Ebe 
» 
» 
» 

2 
15 
35 

l 
9 

15 
2 

10 
1 

18 
11 

1 
33 
25 

10 
2 

15 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

"± 
9 

800 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
600 
500 
500 
450 
400 
600 
400 
350 
300 
250 

300 
400 
250 
700 
600 
500 
300 
600 
500 
400 
300 

D. Memuriyetin nev'i 

Çapa atelyesi 
1 Teknisyen 
1 
5 
7 
6 
8 

10 
10 
4 

4 
7 
8 

11 
10 
11 
10 
11 
11 

6 
9 

11 
11 
12 
12 
11 
11 
11 
12 

» 
» 

Makinist 
" Usta 

» 
» 

Elektrikçi 
Tesviyeci Ustası 
Çapa hastanesi 
Daire Müdürü 
Başeczacı 
Eczacı 
Eczacı Kalfası 
Usta 
Daktilo 
Terzi 
Memur 
Gassal 
Başahçı 

» 
Aheı Yardımcısı 

» » 
» » 

Terzi Yardımcısı 
Memur 
Kaloriferci 
İşçi 
Usta 

Aded 

1 
1 
1 
9 

2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
-İ-

2 
2 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
7 
1 
2 

Ücret 

1 250 
800 
700 
500 
600 
450 
350 
350 
800 

800 
500 
450 
300 
350 
300 
350 
300 
300 
600 
400 
300 
300 
250 
250 
300 
300 
300 
250 

Üstanfbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 

D. 

11 
12 
11 
10 
10 
12 

6 
6 
2 
o 

10 

o O 

4 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 

11 
2 
2 
5 
5 

11 
6 
8 

Bah 
» 

Kap 
Çam 
Ütüc 
Had 
Çocu 
Sekr 
Hem 
Dire 
Hem 
Labo 
Klin 
Labo 
Tekn 
Labo 
Hem 
Hem 
Hem 
Labo 
Hem 
Ahçı 
Gece 
Rönt 
Biok 
Labo 
Tekn 
Had 
Hem 
Hem 



D. 

9 
10 
11 

4 
8 
•> •> 
5 
3 

10 
7 

11 

o o 

5 
5 
6 
G 
4 
6 

G 
7 
7 
7 
5. 
8. 

9 
9 
9 

Memuriyetin Nev'i 

Hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 
Laborant 
Karantinacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Lâboratuvar Şefi 
Hastabakıcı 
Hemşire 
Hademe 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 
Mütercim 
Daktilo 
Kitaplık Memuru 
Memur 

» 

Kayıt Memuru 
Arşiv » 
Dosya Memuru 
Neşriyat Memuru 
Sekreter 
Daktilo 

» 
» 

Bashademe 

"Aded 

o o 

4 
6 
1 
1 
1 

•- 2 - ! 

1 
4 
4 
4 

1 
1 
1 

. • i , 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
3 

•n:,--!-- -• 

Ücret 

400 
350 
300 
800 
450 
950 
700 
950 
350 
500 
300 

950 
700 
700 
600 
600 
800 
600 

600 
500 
500 
500 
700 
450 

400 
400 
400 

- 113 — 

Memuriyetm n3v*î Aded Ücret 

Hademe 
» 

Gece Bekçisi 
Dahiliye Memuru 
Elektrikçi 

2 
25 

2 
1 
1 

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Münasebetler Enstitüsü 

Kitaplık Memuru 
Daktilo 
Arşivci 
Hademe 
Ceza Hukuku ve Kriminoloji 
Memur 
Daktilo 
Kitaplık Memuru 
Hademe 
İdare Hukuku ve İdari İlim 
Daktilo 
Hademe 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 
Daktilo 
Hademe 

Edebiyat Fakültesi 
Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

Enstitüsü 
1 
1 
1 
2 

350 
250 
300 
600 
GOO 

950 
400 
600 
250 

950 
GOÖ 
400 
250 

er Enstitüsü 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
250 

600 
250 

800 
700 
GOO 
600 
500 
400 

9 
2 
8 
9 
7 

11 
11 

6 
11 

6 
9 

9 
5 
5 
6. 

7 
7 
7 

10 

10 
10 
10 
11 
12 
7 

10 
7 
6 

Daktilo 
Fotoğra 
Usta 
Kalorife 
Teknisye 
İşçi 
Bahçıva 

Teknisy 
» 

Laboran 
Elektrik 

Usta 
Anbar M 
Memur 

» 
Semin er 
Memur 

» 
» 

Santralc 
Bashade 
Hademe 

» 
» 

İtfaiyeci 
Bekçi 
Sekreter 
Daire M 

D. Mem 

İJstanJbuâ-Ü; Bütçesi {•& Sayısı ; 721) 
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D. Memuriyetin nev i A ded Üeret 

10 
.8 
8 
6 
4 
6 
7 
5 

1 
1 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
6 
5 
5 
5 
8 
6 
9 

11 
11 
11 
4 
3 

Usta 
Laborant 
Teknisyen 
Memur 
Kütüphaneci 
Depo Memuru 
Laborant 
Teknisyen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü 

Biolog 
Teknisyen 
Biolog 
Plankton Uzmanı 
Kimyager 
Fizikçi 
Biolog 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Kıyı Kaptanı ve Deniz Motoreusu 1 
Usta Gemici 
Kimya Laborantı 
Biolog 
Rasat Memuru 
Kütüphane Memuru 
Daktilo (Yabancı dü biîir)v -v< 
Kaloriferci 
Gece Bekçisi 
Hademe 
Bahçıvan 
Biolog 
Kimyager 

2 
1 
1 
1 
1 

.:>lc 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
450 
450 
600 
800 
600 
500 
700 

1 250 
1 250 

950 
800 
700 
700 
700 
950 
600 
700 
700 
700 
450 

, \ 600 
400 
300 
300 
300 
800 
950 

— 115 

D. Memuriyetin nev'i 

3 Oseanograf 
5 Matamatiker 
5 Plankton Uzmanı 
8 Ayniyat Memuru 
4 Elektrikçi Ehliyetli 

iktisat Fakültesi 
1 Uzman 
5 » 
6 » 

5 Tercüman 
6 Memur 
6 Şöfor 

7 Memur 
8 » 
9 » 

10 » 

A ded Ücret 

7 Teknisyen 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
7 Daktilo 
8 » 
9 Başh ademe 

10 Bekçi 
10 Hademe 
11 » 
12 » 

11 Bekçi 
11 » 
12 » 

950 
700 
700 
450 
800 

1 1 250 
1 700 
4 600 

700 
600 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
700 
450 
450 
400 
350 
350 
300 
250 
300 
300 
250 

D. 

4 
6 
7 

12 

5 
6 

10 

1 
5 
6 

12 

4 
5 
8 

11 
12 

4 
7 

\7 
11 

.3 
3 
3 
5 

Me 

iktisat 
Arşivci 
Daktilo 

» 
Hadem 
İstatist 
Arşivci 
Daktilo 
Başhad 
Gazete 
Sekrete 
Kütüph 
Memur 
Hadem 
Maliye 
Sekrete 
Uzman 
Memur 
Hadem 

iktisat 
Uzman 
Arşiv M 
Daktilo 
Hadem 

Elektro 
İ.B.M. 
I.B.M. 
I.B.M. 
İ.B.M. 

tetanibua Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 721) 
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I). Memuriyetin ilev'i 

3 T. B. M. Memur 
4 • » » 
5 » » 

isletme iktisadi Enstitüsü 
4 Sekreter 
5 U/aman 
6 Şoför 
7 Memnır 

11 Bekçi 
12 Hademe 

iktisadi Gelişme Enstitüsü 
5 Sekreter 
6 Kitaplık Memuru 
7 Daktilo 

11 Bekçi 
11 Hademe 

Orman Fakültesi 

4 Daktilo (Yabamieı «dil (bilir) 
6 » 
7 » 
5 Arşiv Memura 
6 Hesap memura 
5 Fotoğrafçı 

Aded Ücret 

6 Elektrikçi 
9 Usta Marangoz 
7 Demirci, Kaynakçı Ustası 
4 Makinist Şoför 

950 
800 
700 

1 
13 
1 
1 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
300 
250 

700 
600 
500 
300 
300 

800 
600 
500 
700 
600 
700 
450 
600 
400 
500 
800 

D. Memuriyetin Nev'i 

9 Maıkini&t 
6 Şoför 
7 » 
6 Laborant 
<6 » 
7 » 
5 » 
7 » 
8 Laborant 
8 » 
9 » 

4 Kazan Teknisyeni 
4 Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
4 Teknisyen 
4 » 
4 » 
15 » 
6 » 
7 » 
7 » . 

,11 işçi 
7 Santral Memuru 

11 Santralci 
6 Başbaheıvan 
6 Ser Ustabaşısı 
8 Bahçivan 
5 » 

10 » 
11 » 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 

1 
1 
2 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Ücret 

400 
600 
500 
700 
600 
500 
700 
500 
450 
450 
400 

800 
800 
800 
800 
800 
700 
600 
'500 
500 

300 
500 
350 
600 
600 
450 
400 
350 
300 

t s t a n M Ü. Bütçesi • .(S^Sayiisa: 721) 

D. 

10 ıBe& 
9 Başh 

10 Had 
10 » 
11 » 
12 » 

9 Bek 
7 Kalo 

10 Kalo 
8 itfa 

10 Kap 

Ecza 
7 "Tekn 

5 » 
10 Ress 
9 Mem 
7 Dosy 
9 Sant 
5 Uzm 
6 Baş 
6 Labo 

7 » 
8 » 

10 » 

10 Dak 
9 Kalo 

11 Kalo 
10 Bash 
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Bölüm Madde 

12.000 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.230 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 
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E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri : 
Rektörlük geçici hizmetliler ücreti 
Tıp Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Hukuk Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Edebiyat Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Fen Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
İktisat Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Orman Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Dişhekimliği Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Tıp Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Hukuk Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Edebiyat Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Fen Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İktisat Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Orman Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Eczacılık Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Dişhekimliği Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Kanun No. 
G - CETVELİ 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı İstanbul Üniversitesi binalarının yapı 

da Kanun 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayusı : 721) 
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). 

7 
8 
9 

6 
8 

7 
8 
7 
8 
9 

7 

8 

Memuriyetin nev'i 

Eczacı 

REKTÖRLÜK 

Kütüphaneci 
» 

Doçent 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Tıp Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Kriminoloji Enstitüsü 
Psikiyatri Asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü 
Biyoloji Asistanı 

Aded 

1 
1 
1 

1 
7 

2 
12 
9 
7 
2 

1 

1 

L - CETVELt 

Aylık 

800 
700 
600 

950 
700 

800 
700 
800 
700 
600 

800 

700 

D. 

5 
6 
7 

5 
7 

5 
6 

i 7 

6 
7 

5 
6 
6 

Memııriyeiıı Nev'i 

Doçent 

» 

Profesör 
Doçent 

Profesör 
Doçent 

Doçent 
» 

Uzman 
» 

Okutmar 

Edebiyat Fakültesi 

Fen Fakültesi 

iktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 

t 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Plâka No. 

34 AA 160 
34 AD 258 
34 AE 712 
34 F F 190 
34 F F 097 

34 AF 570 
34 AE 485 
34 AF 414 
34 AF 587 
Plâka yok 

34 DE 870 
34 AE 810 
34 AD 076 
34 AD 077 
34 AD 078 
34 AD 079 
34 AD 080 

34 AF 533 

Plâka yok 

Çeşidi 

4X2 Binek otomobili 
4X4 Arazi binek 
4X2 Kamyonjet 
4X2 » 
Kamyonet 

4X2 P ic -Up 
Sfbation - Wagon 
Pic - Up 
Binek 
Binek 

Station - Wagon 
Üniversail 
Arazi binek 
Arazi Statiıön 
Otidbüs 

» 
» 

» 

Arazi Statıion 

Motor No. 

783926 F. 55. Y. 
258380 Q. J. 
572068 
256477 
I. Ş. 8406 

40144 - T 
226 - 97661 
2506 
639173 
Mc. 51.454 

A. 9 ER 2504480 
12603L4 
4 - J - l 1846 
166135 
616487 
248167915 
40168 

337339398 

14867 

— 120 — 

T - OETVELt 

Haınıgi işte kullanıldığı 

Rektörlük makam arabası 
Filim Merkezimde 
Cenaze naklinde 
Çapa Fen Atölyesinde 
Parazitoloji Ensjtitfüsün-
de araştırma ve inceleme 
hizmetlerinde 
timi araştırma 'işlerimde 
Seyyar Lâlbforatuvar 
Nakliye ('Döner sermaye) 
Dekanlık emrinde 
Bozuk 

Araştırma 
Arazi tatbikatı 
Arazi araştırmalarında 

» » 
Öğrenti tatbikatlarında 

# » 
Servis (Fakülte - .Sarı
yer) 
Servis (Fakülte - Beya
zıt) 
Arazi araştırmalarımda 

Satınıalma 
Değeri 

Lira K. 

30 000 
35 000 
10 345 
4 600 

Hibe 
30 000 
40 548 41 

1 000 
Hilbe 

Amerikan 
yardımı 
40 000 Hilbe 
14 692 
14 692 
20 000 Hibe 
16 216 
25 000 

88 248 

249 900 
25 000 

Tarihi 

3.12.195S 
21.12.1959 
21.10.1952 

16.4.1955 

3. 6.1965 
7. 8.1964 
3. 7.1959 

23. 2.1960 
27.10.1962 
27.10.1962 

26. 9.1963 
14. 9.1956 
17. 5.1956 
10. 5.1962 
11. 3.1946 
23.12.1953 

16. 1.1960 

2. 6.1964 
10. 2.1064 

Rek 
» 

Tıp 
» 

» 
Ecza 
Hid 
Fen 

» 
» 

İktis 
Jeol 
Orm 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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R - CETVELİ : 

1066 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (Tl) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulan 
üııı Madde Ödeneğin çeşidi Hangi hizmete harcanacağ 

000 Hizmet giderleri : 
Mediko - Sosyal Merkezi gider
leri 

14.799 Diğer alım ve giderler: Öğrencilerin sosyal faaliyetleri ile kamp için lüzumlu gid 
türlü ilâç, tedavi ve muayene giderleriyle sanatoryum ve 
giderleri de bu tertipten ödenir. 

000 Kurum giderleri : 
Yataklı tedavi kurumları gider
leri, Tıp Fakültesi hastaneler gi
derleri : 

15.597 Yiyecek alımları ve giderleri: 
15.598 Yatak bedelleri giderleri : Belediye ve evkaf daireleri ile Tıp Fakültesi tarafından 

esaslar dairesinde Maliye Bakanlığının muvafakati ile öden 
boratuvarlarda çalışanların yiyecek bedelleri de bu tertipte 

000 Çeşitli giderler : 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

16.810 Bina onarımı : Tıp Fakültesi tarafından öğretim için kullanılan belediye v 
bakım ve küçük onarımı giderleri de bu tertipten ödenir. 

000 Makina, teçhizat ve taşıt alımla
rı ve onarımları : 

23.8.12 Taşıt alımları -. 

Aded Taşıtın cinsi Diferansiyel 

1 Kaptıkaçtı şehir içi hizmeti için 4 X 2 İktisat F 
metlerin 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721 
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£ - CETVELİ 
Ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen genel ve katma bütçeli dairelerin 1965 yılı bütçelerinin (E) cetvellerin 

lerden verilmek suretiyle çalıştırılacaklara aidolup sözü geçen cetvellerde yazılı kadrolar, 1 . 3 . 1965, 28 . 2 . 
üzere Maliye Bakanlığının 3 . 6 . 1965 tarihli ve 111109 -1/6895 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 18 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin çeşidi 

REKTÖRLÜK 
Yardımcı 

Okutman 
İnşaat Muamelât Kont. 
Hesap Kontrolörü 
Hare Tahsil Memuru 

» » > 
Yardımcı 

» 
» 

TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ YAZ KURSLARI 
Okutman 

» 

Adecl 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

15 

1 
1 
1 

î s t a n M Ü. Bütçesi (S. Sayası : 721) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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Görevin çeşidi 

YABANCI DİLLER OKULU 

Okutman 

Aded 

1 
4 
1 
3 
4 
2 
4 
2 

10 
3 

Rektörlük, Türk dili ve kültürü yaz kursları ve Yabancı Dil 

Yabancı Diller Okulunun okutmanlık kadrolarında çalışanla 
Türk Dili ve Kültürü Yaz Kursları okutmanlarının ise üçü 
% 35 ten tasarruf olunabilecektir. 

TIP FAKÜLTESİ 
Klinikler İşletme Şefi 1 
Klinikler İşletme Şef Yardımcısı 1 
Teknisyen 1 

HUKUK FAKÜLTESİ 
Eski metinleri anlayan okutman 
Tasnifçi 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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Uzman 
» 
» 
.£ 

» 
» 

•*? 

Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Görevin çeşidi 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

FEN FAKÜLTESİ 

Aded 

1 
o o 
2 
1 
2 
1 
3 

1 
4 
1 
4 
4 
4 
5 

11 
18 
4 
5 
4 
9 

Fen Fakültesi tahsisatına % 35 ilâve edildiğinde mevcut tahs 
zılı kadrolarda çalıştırılacakların intibaklarına göre ücret 
tahsisatın üstüne çıkmıyacaktır. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 721) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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Görevin çeşidi 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 
Okutman 

Aded 

1 
1 
1 
o o 
1 
2 • 

7 
2 
4 
1 
1 
o 
O 

9 
6 
1 Uzman 

İktisat Fakültesi tahsisatına % 35 ilâve edildiğinde mevcut t 
okutman olarak çalışanların ekserisi ek görevli olduklarında 
me yapılacaktır. 

ORMAN FAKÜLTESİ 
Eski metinleri anlayan uzman 1 
Uzman 1 
Yardımcı 1 

» 1 
» 1 
» 2 
» 2 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 721) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Uzman 

» 
» 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
REKTÖRLÜK 

YABANCI DİLLER OKULU 
Uzman 

» 
» 

Okutman 

» 
» 

Rektörlük ve Yabancı Diller Okulu toplamı : 

TIP FAKÜLTESİ 
Profesör (Histoloji) 
Uzman (Tecrübi Araştırma) 

» (Protez) 
» (Histoloji) 
» Hemşire (Çapa İç) 
» (Radyoloji) 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 721) 
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1 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Hemşire (Cerrahi) 
Hemşire (Cerrahpaşa Cerrahi) 
(Fizik Tedavi - Rehabilitasyon) 
(Ortopedi) 
(Biofizik) 

HUKUK FAKÜLTESİ 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Profesör 

Profesör 

Uzman 
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1 
1 
1 
1 
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Ü 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

» 
» 

FEN FAKÜLTESİ 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
» 

ORMAN FAKÜLTESİ 
Profesör 

» 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Uzman 

ECZACILIK F A K Ü L T E S İ 
Uzman 

» veya Oku tman 

DIŞ H E K t M L I Ğ t F A K Ü L T E S İ 
Uzman 

• I < • » H 
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Cari harcamalar bütçesi gerekçesi 

istanbul Teknik Üniversitesi 196-6 yılı cari harcamaları 1965 yılına nazaran 876 838 lira faziasiyle 37 700 
(Bu fazlalık haddizatında 1 192 838 lira ise de bâzı tertiplerde yapılan 316 000 lira tutarındaki tasarruflar 

karda belirtildiği üzere 876 838 liradan ibarettir. 
Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıHıanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

80 Ücretler kesimine dâhil (Geçici hizmetliler ücreti) nin Teknik Okulu maddesinde olup kanuni bir 
3 600 Sosyal yardımlar kesiminin 12.310 nou (Çocuk zaımmı) maddesindedir. Mafcina Fakültesinde zamm 

doğmuştur. 
31 600 Sosyal yardımlar kesiminin 12.380 inci (Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkla 

külteler ile Teknik Okulunda kullanılan yevmiyeli teknik personel ile işçiler için 506 sayılı Sigor 
prim karşılıkları dolayısiyle yeniden açılmış bir tertip ve ödenektir. 

30 000 Ek çalışma karşılıkları kesiminin 12.410 nou (Fazla çalışma ücreti) maddesindedir. Rektörlüğe 
mevcut IBM hesap anakinasında mesai saatleri dışında çalışacak teknik elemanlara ödenecek ücret 

2 000 Ek çalışma karşılıkları kesiminin 12.430 nou (Koniferanıs ücreti) maddesinde olup bu yıl Teknik 
ların ücretinden ileri gelmiştir. 

89 000 Tazminatlar kesiminin 12.590 ncı (Üniversite tazminatı) maddesinin inşaat ve Mimarlık Fakültele 
16 500 Yolluklar kesimimin 12.813 neü (Geçici görev yolluğu) maddesindedir. Fakülteler ile Teknik Okul 

pacakları seyahatler dolayısiyle artırılmıştır. 
7 500 Yolluklar kesiminin 12.831 (Staj ve öğretim yolluğu) (maddesindedir. inşaat, Mimarlık ve Kimya 

de yapacakları seyahatler dolayısiyle arttırılmıştır. 
7 000 Yolluklar kesiminin 12.832 nci (Kongre ve konferans yolluğu) maddesindedir. Rektörlük ve rektö 

ler ile inşaat Fakültesi mensuplarının yurt içinde yapacakları tertiple ilgili seyahatler dolayıisiyl 
9 499 Yolluklar kesiminin 12.833 neü (Araştırma ve inceleme yolluğu) nun Rektörlük ve Mimarlık, Mak 

lerinde olup yurt içinde yapılacak araştırma ve inceleme seyahatleri dolayısiyle artırılmıştır. 
6 495 Yolluklar kesiminin 12.835 nci (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu) maddesindedir. Rektörlük v 

ve enstitüler elemanlarımın yapacakları seyahatlerin ibu tertipten karşılanması dolayısiyle artırılm 
4 506 Yolluklar kesiminin 12.836 ncı (Konfrans için getirileceklerin yolluğu) maddesinde olup 12.430 

bu tertibe naklinden doğmuştur. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayım : 722) 
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Fazlalar : 
Lira 

10 000 Yolluklar kesöttnininı 12.853 ncü (Yurt dışı geçici görev yolluğu) mm Refldtörlük ve Makina Faktülte 
kanın yapacakları seyahatlerin karşılanması için artırılmıştır. 

17 500 Yolluklar kesiminin 12.854 ncü (YaSbaneı uzananlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu) n 
ıraukavele ile istihdamı edilemı ve edilecek yalbancı profesör veya uzmanların gidiş ve geliş yollukları 

8 000 Yollîuklar toeısâminin 12.871 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) maddesindedir. İnşaat ve Mimar 
nun gereğince yabancı memleketlere gönderilecek asistan sayısına göre artırılmıştır. 

10 000 Yolluklar kesiminin 12.272 nci (Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu) nun rektörlük ve teknik 
tirak edilecek kongre ve konferans sayısına göre artırılmıştır. 

57 000 Yolluklar kesiminin 12.873 ncü (Yurt dışı araştırma ve inoeleme yolluğu) na inşaat, mimarlık, ma 
ile teknik okulu maddelerinde olup araştırma ve incelemeye gidecek öğretim üye sayısına göre a 

92 501 Yolluklar kesiminin 12.875 nci (Yurt dışından konferans için getirileceklerin yolluğu) maddesind 
neğin yeni açılan bu tertibe naklinden doğmuştur. 

1 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.110 ncu (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin M 
muihalberatın çokluğu ve kırtasiye tüketiminde vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. 

1 500 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.120 nci (Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderle 
de olup bu yıl bastırılması zaruri olan defterler dolayısiyle artırılmıştır. 

103 500 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.130 ncu (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderle 
elektrik ve kimya fakülteleri ile teknik okulu maddelerinde olup inşaatı tamamlanmış kürsü, lâ 
alınacak eşyalar için artırılmıştır. 

96 000 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.140 ncı (Yaym alımları ve giderleri) ndn mimar 
maddelerinde olup telif veya tercüme eserlerin baskı, klişe, cilt, kâğıt ve karton sarfiyatında vâki 

1 600 Ulaştırma giderleri kesimine dâhil 13.410 nıcu (Posta - Telgraf giderleri) ve 13.420 nci (Telefon g 
desinde olup günden güne artan muhaberatın çokluğu dolayısiyle bizzarure artırılmıştır. 

1 500 Taşıt işletme ve onarma giderleri kesimine dâhil 13.520 nci (Hizmet taşıtları işletme ve onarma g 
okulda mevcut taşıtların işletme ve onarımlarının sağlanması için bu miktar artırılmıştır. 

127 Ö00 Eğitim ve araştırma giderleri kesiminin 14.540 ncı (Araştırma ve inceleme giderleri) maddesind 
rektörlük (bütçesine üniversite öğretim üye ve yardımcılarının yapacağı araştırmalar için konul 
kimya fakülteleri ile teknik okulu öğrencileriaıin yur t içinde öğretim üyeleri nezaretinde yapacak 
siyle 'artırılmıştır. 

Üstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



— 6 — 

Lira 

2 000 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.550 nci (Staj ve öğrenim giderleri) nin inşaa 
Kanunla dışarıya staja gönderilen asistanlara ödenen maaş farklarının karşılanabilmesi için 

5 000 Sağlık hizmetleri giderleri kesiminin 14.791 nci (Büro giderleri) maddesindedir. Yeni kur 
tırılmıştır. 

8 700 Okullar giderleri kesimine dâhil 15.281 nci (Büro giderleri) 15.289 ncu (Diğer alım ve 
nacak öğretim malzemesi dolayısiyle bizzarure artırılmıştır. 

12 500 Eğitim kurumları giderleri kesime dâhil 15.371 nci (Büro giderleri) hin inşaat, mimarlık, m 
teknik okulu maddelerindedir. Mevcut kütüphanelerin formül gereğince genel yönetimle ilgi 
leri kesimlerinde yer alan tertiplerin sarfiyatlarının buradan yapılması dolayısiyle ödenekler 

191 907 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil tertiplerde olup rektörlüğe bağlı meıtkez kuru 
aliyetleri dolayısiyle artırılmıştır. 

2 500 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil tertiplerde olup İnşaat Fakültesine bağlı zem 
rumlarının büro ihtiyaçları için bizzarure artırılmıştır. 

2 500 Araştırma kurumları giderleri kesirline dâhil 15.411 nci (Büro giderleri) maddesinde olup M 
ma Kurumunun ihtiyacı için bizzarure artırılmıştır. 

10 000 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil tertiplerde olup Makina Fakültesine bağlı me 
yaçlarının karşılanması maksadiyle artırılmıştır. 

84 000 Lâboratuvarlar giderleri kesimine dâhil 16.211 nci (Büro giderleri) nin İnşaat, Makina, Ele 
lu maddelerindedir. Günden güne genişliyen lâboratuvar ve atelyelerin artan ihtiyaçları ile 
alım ve giderleri bu tertiple karşılanmakta ve fakat ödenek kâfi gelmemekte olduğundan 

250 Lâboratuvarlar giderleri kesimine dâhil 16.212 nci (Ulaştırma giderleri) nin Kimya Fakültes 
şın karşılanabilmesi için bizzarure artırılmıştır. 

2 000 Lâboratuvarlar giderleri kesimine dâhil 16.215 nci (Giyim - kuşam alım ve giderleri) nin İnş 
var ve atelyelerde çalışan (D) cetveline dâhil hizmetlilerin formül gereğince giyim ihtiya 
rılmıştır. 

106 000 Lâboratuvarlar giderleri kesimine dâhil 16.216 ncı (Malzeme alım ve giderleri) nin İnşaat, 
fakülteleri ile Teknik Okulu maddelerindedir. Günden güne genişliyen lâboratuvar ve atel 
nisbette fazlalaştığından bizzarure artırılmıştır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 7:22) 
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Lira 

500 Lâboratuvarlar giderleri kesimine dâhil 16.217 nci (Yiyecek alımları ve giderleri) nin Makina, Ma 
delerinde olup lâboratuvarlarda çalışan öğretim üye ve yardımcıları ile (D) cetveline dâhil person 
korunması için alınacak süt ve yoğurt bedeli karşılığı olarak bizzarure artırılmıştır. 

23 000 Uluslararası ilişkiler giderleri kesimine dâhil 16.430 ncu (Uluslararası profesör, uzman, memur ve ö 
desindedir. Rektörlüğe bağlı Beynelmilel Stajiyer Öğrenci Mübadelesi Türkiye Merkezinin yurt d 
gençliğine yolluk yardım karşılığı olarak artırılmıştır. 

500 Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimine dâhil 16.710 ncu (Temsil giderleri) nin Teknik Oku 
tişmemesi dolayısiyle artırılmıştır. 

6 000 Bakım ve küçük onarım giderleri kesiminin 16.810 ncu (Bina onarımı) nin Kimya Fakültesi ile 
onarıma muhtaç yerler için bizzarure artırılmıştır. 

1 192 838 Toplam 

Noksanlar : 
79 500 Ek çalışma karşılıkları kesiminin 12.430 ncu (Konferans ücreti) maddesinde olup Rektörlük ve 

ransçıların yolluğunun karşılığı ödeneğinin yolluklar kesiminin 12.836 ve 12.875 nci maddelerine n 
da bir noksanlık yoktur. 

5 000 Yolluklar kesiminin 12.856 nci (Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu) nun Rektörlük maddesin 
yapılmıyacağı için tertip ve ödenek bütçeden çıkarılmıştır. 

500 Ulaştırma giderleri kesimine dâhil 13.430 ncu (Taşıma giderleri) nin Kimya Fakültesi maddesind 
mıştır. 

20 000 Eğitim kurumları giderleri kesimine dâhil 15.371 nci (Büro giderleri) nin Maden Fakültesinde olup 
196 000 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 15.411 nci (Büro giderleri) nin Rektörlük maddesinde 

Hesap Merkezince bu miktar tasarruf yapılmıştır. 
15 000 Bakım ve küçük onarım giderleri kesiminin 16.820 nci (Makina ve teçhizat onarımı) nm İnşaat 

de olup bu miktar tasarruf yapılmıştır. 

316 000 Toplam 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayım : 722) 
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Yatırım harcamaları bütçesi gerekçesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı yatırım harcamaları 1965 yılına nazaran 1 920 000 lira noksaniyl 
tir. Noksanlık haddizatında 2 967 000 lira ise de bâzı tertiplerde vâki 1 047 000 lira fazlalık nazarı dikk 
belirtildiği üzere 1 920 000 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

47 000 Etüt ve proje giderleri bölümünün 21.811 nci (Etüt ve proje giderleri) nin Rektörlük madd 
mıştır. 

1 000 000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23.811 nci (Makina, teçhizat alım 
Fakülteler ve Teknik Okulu maddelerindedir. Satmalmacak ders ve lâboratuvara mahsus a 

1 047 000 Toplam 

Noksanlar : 
Lira 

100 000 Etüt ve proje giderleri bölümünün 21 812 nci (Teknik personel ücretleri) nin Rektörlük m 
(Etüt ve proje giderleri) maddesine naklinden ileri gelmiştir. 

2 000 Etüt ve proje giderleri bölümünün 21.813 ncü (Teknik personel geçici görev yollukları) 
ğin 21.811 nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine naklinden ileri gelmiştir. 

2 755 000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün 22.811 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
nel ücretleri) ve 22.813 ncü (Teknik personel geçici görev yollukları) nm Rektörlük maddele 
sarruf yapılmasından doğmuştur. 

110 000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23.812 nci (Taşıt alımları) mn 
makam arabasından sarfınazar edildiği için bu yıl bütçeden çıkarılmış bir tertip ve ödenek 

2 967 000 Toplam 

îstanbul T. Ü. (Bütçesi (S. Sayışa : 722) 
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Sermaye teşkili ve transfer harcamaları gerekçesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1965 yılma nazaran 90 883 lira 
bit edilmiştir. 

Fazlaların miktarları ile tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. 
Fazlalar : 
Lira 

5 000 Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler kesiminin 34 250 nci (580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine g 
necek aidat) maddesinde olup bu yıl bütçede yer almış kanuni bir tertip ve ödenektir. 

1 125 Uluslararası teşekküllere ödemeler kesiminin 34.750 nci (Uluslararası kurum ve derneklere katılm 
mizin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında âzası bulunduğu millî ve milletlerarası derneklere y 
mıştır. 

73 258 Emekli Sandığına ödemeler kesimine dâhil 35.230 uncu (Sandık yönetim giderleri) maddesinde olu 
malî yılında Sandığa ödediğimiz \% 6,5 kesenek, % 25 giriş ve % 100 artış farklarının 0,104 ile ça 
artıştır. 

11 500 Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar kesimine dâhil 35.650 nci (Muhtaç öğrencilere yapılan yardım 
Okulu maddelerinde olup öğrenci sayısındaki artış dolayısiyle bu miktar daha yardım yapılması içi 

90 883 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 yılı gelirleri 1965 yılma nazaran 952 279 lira noksaniyle 57 347 880 lira 
Noksanlık haddizatında 955 279 lira ise de bir tertipte vâki 3 000 lira fazlalık nazarı dikkate alınınca hak 

üzere 952 279 liradan ibarettir. 
Fazla ve noksanların ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

3 000 Kurumlar hasılatı bölümünün 61.110 ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesinde olup bu yıl bütç 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 722) 
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Noksanlar : 
Lira 

3 000 Taşınır mallar gelirleri bölümünün 62.320 nci (Kitap satışı gelirleri) maddesinde olup bu mik 
ileri gelmiştir. 

952 279 Özel gelirler bölümünün 64.100 ncü (Hazine yardımları) maddesinde olup bu miktar noksaniyle 

955 279 Toplam. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Rapor 
, 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Aşağıdaki raporumda İstanbul Teknik Üniversitesinin 2 yıllık bütçeleri arasında göze çarpan başlıca bünye 
faaliyetlerinde karşılaşmış olduğu bellibaşlı problem ve zorlukların kısa bir tahlilini yapacağım. 

1965 ve 1966 bütçelerinin mukayesesesi : 

Aşağıdaki tablo İstanbul Teknik Üniversitesinin bütçelerini 1965 ve 1966 yıllarında nasıl bir seyir takibett 

1965 1966 Fark 

Cari masraflar 
Yatırımlar 
Transferler 

Toplam 58.3 57.3 — 1 

Bu tablodan da görüldüğü gibi İstanbul Teknik Üniversitesinin iki yıllık bütçesi arasında seviye bakımın 
Yatırım harcamalarında 2 milyon lira kadar bir düşme meydana gelmesine mukabil cari harcamalarda 1 milyo 
sonucunda toplam ödenekler 1 milyon lira kadar bu yıl azalmıştır. Bununla beraber ödeneklerin üçte birine y 
için kullanılmaktadır. 

Üniversitenin meseleleri : 

İstanbul Teknik Üniversitemizin meselelerine de öğretim üyesi kadro öğrenciler kütlesi, binalar, lâboratuva 
lerden bakılacaktır. 

36.8 
18.8 

2.7 

37.7 
16.9 

2.7 

0.9 
— 1.9 

0.1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : .722) 
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1965 
Müracaat Kabul 

161 
70 
176 
101 
67 
68 

Mevcu 
ad 

1. öğrencilerin durumu : 

Teknik Üniversitemizde aşağıdaki tabloda görüleceği gibi muhtelif fakültelerin mevcudu ve bu fakültele 
rumu dikkate değer bâzı müşahedelerde bulunmamıza imkân verecek mahiyettedir. 

İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Kimya » 

Toplam* 3 631 643 3 

Bu tabloda Teknik Üniversite içinde en kalabalık fakültenin Makina Fakültesi olduğu, bunun arkasınd 
diği görülmektedir. 

1965 yılında kabul edilen 643 yeni öğrenciden 176 kişinin Makina Fakültesini seçtiği arkasından İnşaat 
çarpmaktadır. 

1964 - 1965 ders yılında mezun olmuş olan 345 öğrencinin 108 nin İnşaat Fakültesinden 80 nin Makina F 
nin de Elektrik Fakültesinden mezun oldukları hatırlanacak olursa öğrencilerin çoğunluğunun Türkiye'n 
lel olarak Makina ve Elektrik fakülteleri öğrenimine doğru gittikçe kaydığı göze çarpmaktadır. 

Teknik Üniversiteye müracaat eden 3 631 öğrencinin 197 si Ankara liselerinden, 971 i İstanbul liselerind 
büyük merkezden gelmiş, geri kalan 2 291 öğrenci ise taşra liselerinden Teknik Üniversiteye müracaat etmi 
liselerinden, 299 u İstanbul liselerinden, 50 tanesi İzmir liselerinden, toplam olarak Teknik Üniversiteye 
deki liselerden gelmektedir. Bu durum ise büyük şehirlerdeki liselerin çıkardığı öğrencilerin Teknik Ünive 
sağladığını ifade eder. Ankara, İstanbul, İzmir liselerinden imtihana girmiş olan öğrenciler müracaatların 
halde bu öğrenciler arasında Teknik Üniversiteye girmeye muvaffak olanlar genel toplamın yarısından fazladı 
kımından büyük şehir liselerinin daha iyi bir eğitim imkânını temin ettiklerini ifade eder. 

Teknik Üniversite sorumluları klâsik müsabaka sınavları tekniği ile yapılan giriş imtihanlarında öğrenc 
lunmadıklarını bildirmişlerdir. Bildirildiğine göre müsabaka imtihanı seviye imtihanı mahiyetinde olmayıp, 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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imtihanı yapıldığı takdirde Üniversite yetkilileri öğrenci kontenjanını dolduracak sayıda öğrenci bulamıyacak 
% 20 genel seviyeyi tutturamamış olan öğrencileri dahi almak zorunda kalmışlardır. Bundan çıkan sonuç Mill 
yetersizliğidir. Üniversite yetkilileri alınmış olan öğrencilerin Üniversitedeki dersleri takibedemiyecekleri endi 
ederse iki çareden birine başvurma zarureti ortaya çıkacaktır. Ya öğrenci sayısı azaltılacak, yahutta Üniver 
rureti belirecektir. 

Teknik Üniversitede öğrenci problemleri bâzı yönlerden İstanbul Üniversitesindeki duruma benzemekte, bâ 
etmektedir. 

Üniversitenin öğretim kadrosu hakkında istatistik! mukayese yapacak bir rakam bulunmamakla beraber ö 
sitesindekine nisbetle çok daha iyi durumdadır. Sınıfların kalabaklığı İstanbul Üniversitesinin bâzı fakülteleri 
izdihamlı durumdan çok uzaktır. Bununla beraber Gümüşsüyü, Taşkışla, ve Maçka ünitelerine ayrılmış olan ü 
Batı memleketlerindeki campus hayatını mümkün kıldığı akademik bir toplum düzeni temin etmekten çok uz 
binaların civarında genişlemeye müsait yer kalmadığı için Levent ötesinde Emirgân kavşağında millî emlâk 
tahsis edilmiş 300 hektarlık bölge içerisinde 30 - 40 hektarlık bir kısmını üniversiteye tahsis ettirmiştir. Burada b 
ları tesis edilecektir. 

Öğrencilerin genel randımanları ve başarı oranları tatmin edicidir. Eskiden öğrencilere sonsuz imtihana gi 
ğiştikten sonra 5 imtihan döneminde 3 defa daha imtihana girme hakkı verilmekte ve sınıflarda artık yığılma 
memektedir. 

Öğrencilerin, yurt durumları kifayetsizdir. Eski Teknik Üniversite yurdu Millî Eğitim tarafından işletilme 
2 - 3 sene sonra ancak, gelebilmektedir. Teknik Üniversite Yurdunda 410 öğrenci bulunmaktadır. İstanbul'da b 
bir o kadar daha Teknik Üniversite öğrencisi bulunabilir, geri kalan öğrenciler pansiyonlarda ve birkaç arka 
barınm aktadırlar. 

Teknik Üniversite her 10 öğrenciye bir öğretim üyesinin bakması ve meşgul olması için bir görev taksimi 
sorumluları öğrencilerin üniversite dışındaki durumları ile gereği kadar meşgul olamadıklarım beyan etmekt 
Öğrencilerin büyük bir kısmı taşradan gelmiş oldukları için büyük şehir hayatına intibakta zorluk çekmektedir 

Öğrenci kantinlerinde verilmekte olan yemeklerin maliyeti Kızılay ve Üniversite bütçelerindeki yemek yard 
hanelerinde öğrencilerin % 75 i bu yardımlardan faydalanmaktadır. Yemekhanelerin kâfi genişlikte olmadığ 

Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini öğrenci teşekkülleri de yardım etmekte ve rehberlikte bulunmaktadır. He 
lar Millî Federasyona bağlıdır. Birliklerin gezi, spor, fotoğraf, kültür kolları vardır. Teknik Üniversite öğr 
memleketlerdeki stajlarını bile öğrenci teşekkülleri tanzim ederler. Teknik Üniversite öğrencileri de siyasi ve 
ilgi duymaktadırlar. Açık oturumlar ve konferanslarla bu ilgiyi canlı tutmaya ve tatmin etmeye gayret ede 
ile görüştüğümüz bâzı öğrenciler, açık oturumlar ve konferanslarda gereği gibi istifade edilemediğinden şikâyetç 
nadın sistemli propagandasından Teknik Üniversite camiası da şikâyetçidir. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (;S. Sayısı : 7:22) 
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Teknik Üniversite öğrencileri meslekleri icabı büyük kütlesi itibariyle siyasi ve toplumsal konulara karşı m 
tisat fakülteleri kadar derinden ilgi duymazlar. Bununla beraber öğrenci derneklerinde daima küçük bir azın 
oldukları için etrafta çok farklı bir intiba yaratmaktadır. Meslekî alanda kendisini hazırlıyan ve disiplinli 
akımlar ve ideolojilerle pek yakından ilgilenemezler. Bununla beraber öğrencilerin boş vakitlerini değerlendi 
Çaylar, danslar, tiyatro kulüpleri, folklor ekipleri gibi faaliyetlerle boş zamanlarını değerlendirmek istiyen 
şantaşı Kız Enstitüsü ile işbirliği yapılarak bâzı müşterek toplantılar yapılmaktadır. Bu suretle öğrencilerin 
muhitine intibak gayretleri kanalize edilmek istenmektedir. 

3 232 öğrenci mevcuduna toplam olarak 374 öğretim üyesi ve yardımcılarının isabet ettiği Teknik Ünive 
şekilde öğrenimlerini tamamlamaları için daha müsait bir akademik ortam mevcuttur. Fakültelerin lâboratuva 
mi üç öğrenci bulunmak suretiyle pratik çalışmalar daha ciddî bir şekilde yapılmaktadır. 

2. — Öğretim kadrosu durumu : 

Teknik Üniversitenin çeşitli fakültelerinde 11 ordinaryüs profesör, 119 profesör, 52 doçent, 163 asistan v 
tedir. Toplamı 374 kişi olan bu öğretim kadrosunda üç yabancı profesör bulunmaktadır. Üniversite sorumlula 
eden fedakârlıkları göze aldıkları halde yabancı bilim adamlarının çok yüksek maaşlar almalarından dolayı i 
tirememekten üzgündürler. 

Öğretim üyeleri bakımından üzerinde durulan en mühim konu mesleke asistan tazminatının yetersizliğinden 
manın gelmek istemeyişidir. Dışarda çok yüksek ücretler alabilen ehliyetli üniversite mezunlarının asistanlık 
Üniversiteler personel kanunu tasarısında bu durum dikkate alınarak mesleke başlangıca daha cazip hale get 

Üniversite öğretim üyelerinin çoğu malî zaruretler dolayısiyle ek görev alma zorunda kaldıklarını söyleme 
yaparak bilim adamlarının zamanlarını daha iyi değerlendirmek istedikleri ve bu suretle araştırma ödenekleri 
dan dikkatlerini dağıtmak istemediklerini ifade edilmektedir. 

Öğretim kadrosunun büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesine nisbeten daha genç görünmekte ve yaş vasat 
maktadır. 

Öğretim kadrosunun üniversitedeki çalışma odaları, İstanbul Üniversitesine nazaran daha iyi durumdadır 
odayı paylaşma durumundadır. 

Teknik Üniversite öğretim kadrosu oldukça kesif bir yayın faaliyeti içinde bulunmaktadır. Son yıllarda 
ni gösterir broşür ve bibliyografya eserleri tarafıma verilmiş bulunmaktadır. Bu eserlerin listesine bakıldığ 
vazı ölçüler içerisinde kaldığı dikkati çekmektedir. 

İstanbul T. Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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3. Üniversitenin diğer faaliyetleri : 

Üniversitede dil öğretimine önem verilmektedir. Teknik Üniversitede mevcut öğrencilerin % 15 kadarı 
bancı liselerden gelen talebelerden teşekkül etmektedir. Bunlara bilgilerini genişletmek için yabancı k 
travaylar verilebilmektedir. Yabancı dil okulumuz geriye kalan % 85 e iki yıl içinde muafiyet verecek şe 
bu % 85 in yarısı pek fazla bir dil bilgisi temin edememektedir. Teknik Üniversitenin bâzı sorumlularının 
mak, daha yüksek bir akademik paye olan Master derecesi için lisan mecburiyeti koymak, diploma trav 
bilgisi aramakla yetinmektir. 

Ali) Teşkilâtı yeni aletler sayesinde dil öğretimini Türkiye'de genişletmek için dikkate değer bâzı teşe 
bunlara ilgi duymakta ve imkânlarını arttırmak için bâzı hazırlıklar yapmaktadır. Üniversitede yer olsa 
tir. 4 saatlik lisan tedrisatı kifayetsiz kalmakta, bazan sınıf dahi bulunamamaktadır. Yabancı memleketl 
luyla gönderilmesi dil öğrenimini büyük nisbette teşkil etmektedir. Bilhassa Almanya 600 kadar stajiyere 
yük bir ilgi yaratmaktadır. Üniversitede öğrencilerin % 60 ı İngilizce, c/o 30 u Fransızca, % 10 u da Alman 

Teknik Üniversite 1954 yılında çıkan bir kanunla ikinci bir teknik okul açılması işi sorumluluğunu ü 
ve ilgi görmemesine rağmen Maçka'daki Teknik Okulu kurmuştur. 

Burada halen 1 116 öğrenci bulunmaktadır. Bu teknik okul memleketin diğer bölgelerinde kurulacak 
teşkil edecektir. Bu okul bütçe zorlukları dolayısiyle üniversitenin arzu ettiği gibi bir okul olmamakla 
geniş şekilde faydalanmakta ve burada derslerin % 70 i üniversite hocaları tarafından verilmektedir. 

Sonuç : 
İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinin cari giderleri 37 700 076, yatırım harcamaları 16 900 000, serm 

2 747 104 lira olmak üzere toplam olarak 57 347 880 lira ile Bütçe Komisyonu tarafından tasdik edilmesin 
ederim. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/14 
Karar No: 11 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 19C6 
tim Bakanı, Rektör, Dekanlar ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari hareamaîar için (A/ l ) işaretli cetv 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 16 900 000 lira, sermaye teşkili ve trans 
cetvelde gösterildiği gibi 2 747 104 lira ki, toplam olarak 57 347 880 lira ödenek teklif olunmaktadır. Geçen 
sandır. 

Komisyonumuzda, komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müza 
ve dekanlar cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 

Maddelerin müzakeresinde, 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 14.540 araştırma ve inceleme gide 
( A / l ) işaretli cetvel yekûnu 37 850 776 liraya yükseltilmiş, aynı miktar (B) işaretli cetvelin 72.400 geçen yılla 
mesi ile denge sağlanmıştır. (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller ise aynen olmak üzere 1 nci madde cetvelleri 
bul edilmiştir. 

2 nci madde maddeye ekli (B) işaretli cetvelir- 72.400 geçmiş yıllardan devreden nakit maddesine yapıla 
olarak kabul edilmiştir. 

3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
8 nci madde, eski yıllar borçlarının ödenmesiri kolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiştir. 
9 ncu madde, tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasarıdan çıkarılmıştır. 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak, 
11 nci madde 10 ncu madde olarak, 
12 nci madde de 11 nci madde olarak ve bağlı cetvelleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Başkanvekili 
Aydm 

t. C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 

Adı 
M. A 
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Ankara 
1. Seçkin 

Bursa 
î. Öktem 

Edirne 
L Erten 

İstanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

S. Ar en 

Kayseri 
F. Koksal 

Rize 
0. M. Agun 

Trabzon 
E. Dikmen 

Ankara 
II. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atabeyli 

İstanbul 
0. Erkanlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Aydın 
S. Bosna 

Cumhurbaşkamnca S. 
Söz hakkım mahfuzdu 

R. tiner 

0. 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
Z. Gümüsoğlu 

Kütahya 
M. Erez 

Sakarya 
E. Alican 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. R. JJzuner 
F. 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı. 

F. Islimyeli 

Ü. Çanakkale 
r Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
A. Yalçın 

Niğde 
Söz hakkım mahfuz 

M. Altınsoy 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç 

Bo 
H. İ 

Çor 
Söz hakk 

A. 

İç 
C. T. O 

İzm 
M. 

Ni 
H. Ö 

Tabi 
S. K 

Van Yozgat 
Melen Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine aşağıda göste
rildiği üzere (A/ l ) cari harcamaları için 37 700 776 lira, (A/2) yatırım 
harcamaları için 16 900 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de 2 747 104 lira ki, toplam olarak 57 347 880 lira ödenek 
verilmiştir. 

(A/3) 
Sermaye 

(A/l ) (A/2) teşkili ve 
Cari Yatırım Transfer 

Harcamaları Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Teknik Okulu 

7 567 522 
5 247 337 
3 434 670 
6 767 206 
4 072 265 
3 323 458 
2 540 581 
4 747 737 

12 450 000 
1 000 000 

150 000 
1 000 000 
1 000 000 

300 000 
500 000 
500 000 

2 292 640 
57 139 
35 435 
61 940 
38 803 
28 464 
21 543 

211 140 

22 310 162 
6 304 476 
3 620 105 
7 829 146 
5 111 068 
3 651 922 
3 062 124 
5 458 877 

Toplam 37 700 776 16 900 000 2 747 104 57 347 880 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 57 347 880 lira olarak tahmin edil
miştir. 

KAEMA BÜTÇE KOMİS 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1 

MADDE 1. — İstanbul Teknik 
üzere (A/ l ) cari harcamaları için 3 
maları için 16 900 000 lira, (A/3) 
ları için de 2 747 104 lira ki, toplam 
miştir. 

(A/ l ) 
' Cari Y 

harcamaları har 
Lira 

Eektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Kimya 

» 
» 
» 
» 
» 

Teknik Okulu 

7 717 522 
5 247 337 
3 434 670 
6 767 206 
4 072 265 
3 323 458 
2 540 581 
4 747 737 

12 
1 

1 
1 

Toplam 37 850 776 16 

MADDE 2. — İstanbul Teknik 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
miştir. 

İstanbul T. Ü. [Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesince 1966 yılında elde 
edilecek 'gelir çeşitlerinden her bîrinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1966 yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — îstanjbul Teknik Üniversitesinin 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ucu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Balkanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe ka
nunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 
7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1986 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Başkanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Üniversite bütçesinin rektörlük, fakülte ve okullar 
kısımlarına dâJhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1965 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları tertiplerinden bu maddeye, 

Karma Bütçe Komi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — G-eçen bütçe yıllar 
Kanununun 93 ncü maddesine göre 
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
hizmet tertiplerinden veya (Aylık v 
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Hükümetin Teklifi 

ıb) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Uimumiye Ka-
nu'nunun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları 'bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı ıbütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 9. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri, bağlı (U) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet 
Plânlama teşkilâtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlı
ğınca yapılır. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formül, bağlı (R) işareli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürü
tür. 

Karma Bütçe Kom 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
borçları) maddesine, Maliye Baka 
nir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu 
kabul edilmiıtir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 n 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 12 nc 
kaibul edilmiştir. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

En. ve Ta. Kay Bakanı 
/. Deriner 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Turizm ve Ta, Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakamı 
K. Ocak 

Maliye Bakanı 
î. Gürsan 

Tarım Bakam 
B. Dağdaş 

îmar ve İskân B'akanı 
H. Mente.şeoğlu 

Devlet 
A. F 

Millî Eği 
O. D 

Ulaştırm 
S. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayiisı : 722) 



Rektörlük 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 21 — 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim karşılıkları 

587 250 

432 

154 

540 

710 

2 756 085 

1 969 
162 
295 
14 

314 
268 

2 
8 

15 
50 

166 

26 

500 
500 
050 
000 
975 
617 

500 
000 
000 
000 
189 

928 

3 866 888 

587 

432 

154 

2 756 

1 969 
162 
295 

14 
314 
273 

2 
8 

15 
50 

166 

31 

3 

250 

540 

710 

085 

500 
560 
050 
000 
975 
684 

500 
000 
000 
000 
189 

975 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük . 

Böl iim Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalı§ma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

İstanbul 

— 22 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

75 000 

60 000 
15 000 
17 679 

7 839 
9 840 

4 500 

157 757 

750 
40 000 

2 500 
2 000 

1 
15 000 

1 
1 

1 501 

100 000 

90 000 
10 000 
17 679 

7 839 
9 840 

4 500 

186 255 

750 
40 000 

2 500 
2 000 

1 
20 000 
2 000 

1 
3 000 
3 000 

l. Ü. Bütçesi ('S. Sayısı : 722) 



Rektörlük 23 — 

Bölüm Madde 

12.841 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 74 252) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

1 000 

13.000 

II - Yurt (hşı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
0 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 112 003) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

15 000 

30 000 
5 000 

1 
45 000 

1 
1 

991 000 

10 000 

12 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi 

1 768 300 

25 000 

30 000 

1 
50 000 

1 
1 

7 000 

991 000 

10 000 

12 000 

1 7 

(S. Sayısı : 722) 
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Rektörlük — 25 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 598 639 70 

G-üvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesini toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

(115 sayılı Kanun gereğince verilen fon 
karşılığı) 

10 

7 
2 

509 

33 

186 
250 

1 

000 

500 
500 

637 

250 

387 
000 

10 

7 
2 

609 

33 

186 
350 

1 

oco 

500 
500 

637 

250 

380 
000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 1 500 1 500 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 

Sağlık hizmetleri giderleri 
Kesim toplamı 

DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ 
Mediko - Sosyal merkezi giderleri 

14.791 Büro giderleri 
14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

YABANCI DİLLER OKULU 
15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.286 Malzeme alım ve giderleri 
15.289 Diğer alım ve giderleri 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

İstanbul 

— 26 — 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

40 000 
77 500 

5 000 
500 

70 000 
2 000 

35 000 

21 300 
1 000 
12 000 

700 

11 750 

5 000 
250 
500 

4 000 
2 000 

894 543 

40 000 
82 500 

10 000 
500 

70 000 
2 000 

43 700 

30 000 
1 000 
12 000 

700 

11 750 

5 000 
250 
500 

4 000 
2 000 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 722) 



Rektörlük — 27 — 

Bölüm Madde 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

Araştırma kurumlan giderleri 
Kesim toplamı 

MERKEZ, KURUM VE ENSTİTÜ 
GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.414 Kira bedeli 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

ÜNİVERSİTE KAYIT BÜROSU GİDER
LERİ 

15.451 Büro giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uluslararası, profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

832 793 

200 
25 
235 
4 

110 
258 

700 
000 
093 
000 
000 
000 

15 000 

10 000 

18 000 

15 000 
3 000 

248 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

828 700 

320 
31 
289 
4 

122 
62 

000 
000 
200 
500 
000 
000 

15 000 

33 000 

18 000 

15 000 
3 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : - 722) 



Rektörlük — 28 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 220 000 220 000 

16.810 Bina onarımı 200 000 200 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 20 000 20 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 3 866 888 3 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 768 300 1 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 598 639 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 894 543 

16.000 . ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 248 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 7 376 370 7 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük — 29 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çegidi Lira Lira Lira Lir 

21.000 ETÜT VE PROJE GİBEHLERİ 555 000 50 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 555 000 500 000 

21.811 Etüt ve proje giderleri 400 000 447 000 
21.812 Teknik personel ücretleri 150 000 ' 50 000 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 5 000 3 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 14 155 000 11 40 

Eğitim solrt-örii Sesim toplamı 14 155 000 11 400 000 

22.811 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri J3 450 000 11 097 000 
22.812 Teknik personel ücretleri 700 000 300 000 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 5 000 3 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 550 000 55 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 550 000 550 000 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve onarımları 440 000 550 000 
0 Taşıt alımları 110 000 — 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük — 30 — 

1965 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PEOJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 555 000 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 14 155 000 1 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 550 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 15 260 000 1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük •- 31 — 

(A/S) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 1 500 000 1 5 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 1 500 000 1. 500 000 

77 - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 15 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat — 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.750 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 15 000 16 125 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 696 254 7 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 722) 



Rektörlük — 32 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 202 019 275 277 

c/c 1 ek karşılıkları 25 568 25 568 
Emekli ikramiyesi 117 450 117 450 
Sandık yönetim giderleri 59 000 132 258 
Diğer ödemeler 1 1 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 30 000 30 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.648 Teknik Üniversite Talebe Kantinine yar
dım 260 000 260 000 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 204 235 204 235 

Memur ve müstahdemlere öğle yemekleri 
için yardım 194 235 194 235 
Teknik Üniversite Talebe Birliğine yar
dım N 10 000 10 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Rektörlük — 33 — 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 2 003 

36.400 İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri ATeıilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 

34.000 MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

36.300 Geçen yıllar borçları 1 002 1 002 

1 000 

I 500 000 
15 000 

696 254 
2 003 

2 213 257 

1 000 

1 50 
2 

76 

2 29 

•İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



İnşaat Fakültesi — 34 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım

cıları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

Tazminatlar 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 902 690 

59 130 

1 843 560 
1 442 680 

1 311 180 
10 000 
121 500 
218 902 

10 000 
208 902 

20 000 

527 861 

2 861 
525 000 

83 637 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

1 802 890 

59 130 

1 843 560 
1 442 680 

1 311 180 
10 000 
121 500 
219 902 

10 000 
208 902 

1 000 

5 000 

602 861 

2 861 
600 000 

4 

İstanbul T. Ü. bütçesi (S. Sayısı : 722) 



İnşaat Fakültesi — 35 — 

Bölüm Madde 

12 811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETLM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 46 002) 

II - Yurt dı§ı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

251 504 

1 
12 500 

1 000 

5 000 
3 000 

15 000 
1 
1 

8 000 

7 000 

30 000 
30 000 

290 503 

.35 

1 

7 
5 
15 

1 
1 

000 

000 

500 
000 
000 
1 

000 
500 

8 

8 

35 

000 

000 

000 
30 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



inşaat Fakültesi — S6 

Bölüm Madde 

13.000 

12.873 
12.874 
12.875 

ödeneğin çeşidi 

Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtile
ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 244 501) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim topüamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

140 000 
1 

515 000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.190 

13.210 
13.220 
13.290 

Kırtasiye alımları ve gideri eri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri1 

Yayın alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

5 000 
1 500 
7 500 

500 000 
1 000 

7 000 

500 
5 000 
1 500 

5 500 

2 000 
3 500 

527 500 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

150 000 
1 

13 500 

521 000 

5 
3 

12 
500 

1 

000 
000 
000 
000 
000 

7 000 

5 
1 

5 

500 
000 
500 

500 

2 000 
3 500 

îistanbul T. Ü. Bütçesi (Ş. Sayısı : 722) 



inşaat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.375 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KURUM GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
14.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri1 

15.415 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

— 37 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Ldra Li 

90 000 

60 000 
30 000 

11 000 

7 500 
500 

2 000 
1 000 

90 000 

20 201 

90 000 

60 000 
30 000 

13 500 

10 000 
500 

2 000 
1 000 

9 201 11 701 

500 10 000 
200 ' 200 
1 1 

000 1 000 
450 450 
50 50 

l. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



İnşaat Fakültesi — 38 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 130 000 1 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 104 000 114 000 

Büro giderleri 5 000 10 000 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 5 000 5 000 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 6 000 8 000 
Malzeme alım ve giderleri 87 000 90 000 
Diğer alım ve giderler 1 000 1 000 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖRKN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 1 000 1 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 25 000 20 000 

16.810 Bina onarımı 5 000 5 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 20 000 15 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 4 363 637 4 4 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 527 500 5 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 90 000 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 20 201 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 130 000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 5 131 338 5 2 

Bölüm Madcle çeşıcıı 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



înşaat Fakültesi — 39 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe is 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Malkina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

650 000 

650 000 

Madde Bölüm 
Lira 

1 

1 000 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (!S. Sayısı : 722) 



inşaat Fakültesi 40 — 

Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 32 139 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 25 000 

57 139 

32 139 

25 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Mimarlık Fakültesi — 41 — 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 

12.310 
12.370 
12.380 

12.430 

12.510 
12.590 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı -

Genel idare aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları 
ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 

1965 c 
Madde 

Lira 

1 555 200 

63 990 

1 491 210 
631 780 

488 280 
10 000 

133 500 

140 826 

8 000 
132 826 

22 500 

378 861 

2 861 
376 000 

»deneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

2 945 169 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 555 200 

63 990 

1 491 210 
631 780 

488 280 
10 000 

133 500 

141 826 

8 000 
132 826 

1 000 

12 500 

392 861 

2 861 
390 000 

3 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Merkez, kurum, ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 47 002) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrettim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre vovkoni'erans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 219 500) 

İstanbul 

— 42 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

216 002 

1 
9 000 

8 

8 

28 
30 

000 

500 

000 
000 

130 000 

266 502 

1 
12 000 

1 000 1 000 

10 000 13 000 
4 000 4 000 

12 000 15 000 
1 2 000 

1 

8 000 8 000 

7 000 8 500 

25 000 28 000 
30 000 30 000 

110 000 130 000 

15 000 

'. Ü. Bütçesi (IS. Sayısı: 7!22) 



Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

— 43 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

188 500 

2 000 
3 500 
7 000 

175 000 
1 000 

6 500 

500 
5 000 
1 000 
5 500 

2 500 
3 000 

40 000 

20 000 
20 000 

200 500 

40 000 

252 500 

3 000 
3 500 
20 000 
225 000 
1 000 

6 500 

500 
5 000 
1 000 
5 500 

2 500 
3 000 

57 000 

35 000 
22 000 

2 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Mimarlık Fakültesi 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
Eğitim kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme al im ve giderleri 
15 379 Diğer alım ve giderleri 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

KURUM GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞlTLÎ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

İstanbul 

— 44 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Böl/üm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

39 000 

3 500 3 500 

1 000 
500 

1 000 
1 000 

35 500 

12 500 
2 500 
500 

15 000 
5 000 

45 001 

7 500 
1 

1 000 
35 000 
1 500 

56 001 

1 000 
500 

1 000 
1 000 

38 000 

15 000 
2 500 
500 

15 000 
5 000 

60 001 

7 500 
1 

1 000 
50 000 
1 500 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 7122) 



Mimarlık Fakültesi — 45 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğiı-. çeşidi Lira Lira Lira L 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 1 000 1 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

10 000 

5 000 
5 000 

2 945 169 
200 500 
40 000 
39 000 
56 001 

3 280 670 

10 000 

5 
5 
000 
000 

3 

3 

îstanibul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 7!22) 



Mimarlık Fakültesi 46 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira Li 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖEÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

100 000 1 

100 000 150 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Şayia : 722) 



Mimarlık Fakültesi — 47 — 

(A/S) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 20 435 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtae öğrencilere yapılan yardımlar 15 000 

35 435 35 

20 435 

15 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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MaMoa Fakültesi — 49 — 

Bölüm Madde 

12.811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 
12.836 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 42 003) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 241 000) 

1965 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

256 903 

1 
9 000 

1 000 

10 000 
1 

500 
1 
1 

17 

7 400 

7 000 

30 000 
35 000 

140 000 

283 003 

1 
10 000 

1 000 

10 000 
1 

20 000 
1 000 

1 

8 000 

8 000 

30 000 
35 000 

150 000 

10 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



MaMna Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları v giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

istanbul 

— 50 — 

1985 ödeneği Hükümetçe is 
Ma-dde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

5 000 
5 000 
5 000 

449 000 
1 000 

12 500 

500 
10 000 
2 000 
5 000 

2 000 
3 000 

482 500 

465 000 496 000 

5 000 
5 000 
10 000 
475 000 
1 000 

12 500 

500 
10 000 
2 000 
6 600 

3 000 

57 500 

57 500 57 500 

7 500 7 500 
20 000 20 000 
30 000 30 000 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Makina Fakültesi — 51 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri 

196 500 2 

4 500 

.15.371 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

16.211 
16.212 
16.213 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Araştırma kurumları giderleri 

Kesim top! 

MERKEZ, KURUM VE ENSTİTÜ 
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesini top] 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 

LcUlii — 

lamı 

Gİ-

lamı 

2 000 
500 

1 000 
1 000 

192 000 

90 000 
5 000 

12 000 
8 000 

72 000 
5 000 

231 500 

23 000 
5 000 
6 000 

277 500 

5 500 

3 000 
500 

1 000 
1 000 

202 000 

100 000 
5 000 

12 000 
8 000 

72 000 
5 000 

284 000 

60 000 
5 00ı» 
6 000 

3 

İstanbul T. Ü. Boitçesi (S. Sayısı : 722) 



MaMna Fakültesi 52 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alımları ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1 000 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15 000 
175 000 

7 500 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

15 000 
190 000 

500 
7 500 

1 000 

45 000 

5 000 
40 000 

5 626 906 
482 500 
57 500 
196 500 
277 500 

6 640 906 

35 000 

5 000 
30 000 

5 

İstanbul T, Ü. Biütçesi (S. Sayı*» : 722) 



Makina Fakültesi — 53 — 
(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 910 000 1 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 910 000 1 000 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Makiııa Fakültesi — 54 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

77 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 

61 940 

41 940 

ÖDÜL, İKRAMIYE, MÜKÂFAT VE ^ 
YARDıMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 20 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

41 940 

20 000 

istanbul T. Û. Bütçesi (S. Sayışa : 722) 



Elektrik Fakültesi — 55 — 
(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
11.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.430 Konferans ücreti 20 000 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 235 250 

63.180 

! 172 070 
1 386 960 

1 145 040 
148 720 
93 200 
159 889 

5 000 
154 8S9 

3 327 962 

Tazminatlar Kesim toplamı 302 861 

12.510 Ek görev tazminatı 2 861 
12.590 Üniversite tazminatı 300 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

1 145 040 
148 720 

93 200 

166 441 

5 000 
154 889 

3 

1 235 250 

63 180 

1 172 070 
1 386 960 

6 552 

8 000 

302 861 

2 861 
300 000 



Elektrik Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 30 002) 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 217 000) 

— 56 — 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

223 002 247 002 247 002 

10 
1 

000 
1 1 

9 000 10 000 

ı 000 1 000 

5 000 5 000 
1 000 1 000 

12 000 12 000 
1 1 000 

1 

8 000 8 000 

7 000 12 000 

30 000 30 000 
30 000 30 000 

120 000 125 000 

12 000 

Ü. Bütçesi (S. Sayusa : 722) 



Elektrik Fakültesi 57 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETÎM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Sn giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

363 000 

3 000 

3 000 

6 000 
350 000 
1 000 

12 000 

500 
10 000 
1 500 

5 501 

3 000 
2 500 

1 

380 501 

Hükümetçe is 
Madde Bölüm 
Lira 

369 000 

3 

3 

12 

000 

000 

000 
350 000 
1 000 

12 000 

500 
10 000 
1 
5 
o o 
2 

500 
501 

000 
500 
1 

57 500 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. (Sayısı : 722) 
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Elektrik Fakültesi — 5 9 — 

Bölüm Madde 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ 
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Kesim toplamı 

leri 

177 000 

30 000 
5 000 

18 000 
122 000 

2 000 

1 000 

203 000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİREDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

25 000 

5 000 
20 000 

3 327 962 
380 501 

57 500 
17 750 

203 000 

3 986 713 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

235 000 

60 
5 

18 
150 

2 

000 
000 
000 
000 
000 

1 000 

25 000 

5 000 
20 000 

3 

4 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Elektrik Fakültesi — 60 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1 

1965 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 690 000 1 00 

EĞİTİM SEKTÖEÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onar

maları 690 000 1 000 000 

'İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



îftektrık Fakültesi — 61 — 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARİ 

^Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira Li 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
31)1210 % 1 ek karşılıkları 23 803 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 15 000 

38 803 

23 803 

15 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı • 722) 



Maden Fakültesi — 62 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 637 169 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

2 

Aylıklar Kesim toplamı 909 630 909 630 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları 

ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emeldi keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
E K ÇALIŞMA 'KARŞILIKLARI 

12.430 Konferans ücreti 

Tazminatlar 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

Kesim toplamı 

53 460 

Kesim toplamı 

tcıları ücreti 

Kesim toplamı 

L 

856 170 
1 125 060 

936 780 
25 380 

162 900 

125 017 

5 000 
120 017 

50 000 

222 461 

2 861 
219 600 

53 460 

856 170 
1 125 060 

936 780 
25 380 

162 900 

127 555 

5 000 
120 017 

2 

20 

538 

000 

222 461 

2 861 
219 600 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Maden Fakültesi 

Bölüm Hadde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitü yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 52 002) 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışından konfrans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 194 000) 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

1.853 
.854 

1.871 
.872 
.873 
.875 

— es — 

1965 ödeneği Hükümetçe fcten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm t 
Lira Lira Lira Lir 

205 001 

1 000 
12 000 

246 002 

8 

16 

25 
30 
85 

000 

000 

000 
000 
000 

1 000 
15 000 

1 000 1 000 

10 000 10 000 
5 000 5 000 

20 000 20 000 
1 1 

— 1 

3 000 8 000 

8 000 16 000 

25 000 25 000 
30 000 30 000 
85 000 85 000 

30 000 

r. Ü. Bütçesi (:S. Sayılsı : 722) 



Maden Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf gidrleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İstanbul 

— 64 — 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

288 000 

3 500 
3 500 
30 000 
250 000 
1 000 

316 500 

Hükümetçe i 
Madde Bölü 
Lira 

288 000 

3 500 
3 500 
30 000 
250 000 
1 000 

500 
10 000 
1 
17 

ı 
15 

000 
000 

000 
000 

11 500 11 500 

10 
1 
17 

2 
15 

500 
000 
000 
000 

000 
000 

90 000 

90 000 90 000 

40 000 40 000 
50 000 50 000 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Maden Fakültesi — 65 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

15.000 

16.000 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

KURUM GİDERLERİ 

Eğitim kurumları giderleri Kesim 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

Araştırma kurumlan giderleri 
Kesim 

ENSTİTÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

toplamı 

toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Laboratuvar giderleri Kesim toplamı 

57 750 

50 000 
250 
500 

5 000 
2 000 

50 500 

5 000 
500 

5 000 
2 500 

35 000 
2 500 

147 000 

108 250 

178 000 

37 750 

30 000 
250 
500 

5 000 
2 000 

50 500 

5 000 
500 

5 000 
2 500 

35 000 
2 500 

147 000 

16.211 
16.212 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

12 000 
500 

12 000 

12 000 
500 

12 000 

-İstanbul! T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

16.710 

16.810 
16.820 

Ödeneğin çeşidi 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

10 
105 
2 
5 

000 
000 
500 
000 

1 000 

30 000 

10 
105 
•;> 
o 

000 
000 
500 
000 

1 000 

30 000 

10 000 
20 000 

2 637 169 
316 500 
90 000 
108 250 
178 000 

3 329 919 

10 
20 

000 
000 

2 

3 

î s tanta l T. Ü. Bütçesi (ıS. Baynsı : 722) 



Maden Fakültesi — 67 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Böl iira Madde 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları 

rım] arı 
ve büyük ona-

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

280 000 

280 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

300 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Maden Fakültesi 68 — 

Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 <ye 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL. İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681. Muhtar- öğrencilere rapılan vardımlar 

28 464 

18 464 

10 000 

18 404 

10 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Lira Lira 

1 894 797 

Hükümetçe isten 
Madde 
Lira 

Bölüm t 
Lir 

1 91 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 
12.111 

12.210 
12.230 
12.250 

Genel idare aylıkları 
Öğrtim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları 
ile uzmanlar aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

12.510 
12.590 

Tazminatlar 

Ek görev tazminatı 
Üniversite tazminatı 

Kesim toplamı 

724 950 

45 360 

679 590 
759 205 

679 380 
12 825 
67 000 
94 281 

3 000 
91 281 

9 000 

202 861 

2 861 
200 000 

724 950 

45 360 

679 590 
759 205 

679 380 
12 825 
67 000 
95 564 

3 000 
91 281 

1 283 

4 000 

202 861 

2 861 
200 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 



Kimya Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve Öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 26 501) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dıeından konferans için getirtilecek

lerin yoiluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 98 000) 

İstanbul 

— 70 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

8 

7 

15 

000 

000 

000 
20 000 
35 000 

8 

8 

15 

000 

000 

000 
20 000 
42 000 

104 500 124 501 

2 500 2 500 
7 000 10 000 

1 000 1 000 

1 000 3 000 
2 000 2 000 
6 000 8 000 

1 

5 000 

T. Ü. Bütçesi (İS. iSayiSı : 722) 
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1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi LiTa Lira 

13.000 

14.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.190 

13.210 
13.220 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kırtasiye alımları ve gideri 
Basılı kâğıt ve defter alınıl 
Döşeme ve demirbaş alımlaı 
Yayın alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Kesim toplamı 

eri 
arı ve giderleri 
•i ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

273 000 

4 000 
3 000 

15 000 
250 000 

1 000 

6 000 

500 
4 000 
1 500 

5 500 

2 000 
2 000 
1 500 

284 500 

28 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayılsa : 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

4 
3 

50 

000 
000 
ooo 

270 000 
1 000 

4 
1 

5 

2 
2 
1 

500 
000 
500 

500 

000 
000 
000 

328 000 

6 000 



Kimya Fakültesi — 7 2 — 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 28 000 30 000 

1-4.540 Araştırma ve inceleme giderleri 8 000 10 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 20 000 20 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 3 750 

Eğitim kurumları giderleri Kesim toplamı 3 750 7 750 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 1 000 5 000 
Ulaştırma giderleri 250 250 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 500 500 
Malzeme alını ve giderleri 1 000 1 000 
Diğer alım ve giderler 1 000 1 000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 216 500 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 199 000 234 250 

10 000 
500 

7 500 
175 000 
5 000 
1 000 

20 000 
750 

7 500 
200 000 
5 000 
1 000 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alımları ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (ıS. Sayısı : 722) 



Kimya Fakültesi — 73 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

1 000 1 000 

16 500 

4 000 
12 500 

1 894 797 
284 500 
28 000 
3 750 

216 500 

2 427 547 

17 500 

5 
12 

000 
500 

1 9 
3 

2 

2 5 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayıısı : 722) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

450 000 

450 000 500 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde BöJjüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lira 

/ / - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 

35.210 <yb 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

20 043 

14 043 

6 000 

14 043 

7 500 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : -7E&) 



Teknik Okulu 76 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 895 225 

AYLIKLAR Kesim toplamı 2 541 520 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım 

cilan ile uzmanlar ücreti 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yard 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.510 Ek görev tazminatı 

204 930 

Kesim toplamı 

mcıları ücreti 
Kesim toplamı 

?ı 

2 
1 

1 

336 590 
119 700 

072 500 
11 800 
35 400 

130 280 

5 280 
125 000 

3 000 

22 122 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 
Lira L 

2 541 520 

204 930 

2 336 590 
1 119 780 

1 072 500 
11 880 
35 400 

131 460 

5 280 
125 000 

3 

1 180 

5 000 

22 122 



Teknik Okulu 77 

Bölüm Madde 

12.811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.836 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için getirtileceklerim yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 22 603) 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

78 603 

1 
9 000 

5 000 
600 

5 000 

91 605 

1 
12 000 

5 000 
600 

5 000 
1 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yollukları 
ÖĞRENİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtile
ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 69 002) 

8 

6 
20 

000 

1 

000 
000 

25 000 

8 

,6 
25 

000 

1 

000 
000 

30 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi *(B. Sayısı : 722) 
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Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.190 

Ödeneğin çeşidi 

YÖNETIM GIDERLERI 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

331 000 

10 000 
11 500 
20 000 

287 500 
2 000 

365 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira Li 

371 000 

10 000 
11 500 
60 000 

287 500 
2 000 

4 

10 500 

13.210 
13.220 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Posta - Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE 
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme 
derleri 

Kesim toplamı 

ONARMA Gü

ve onarma gi-

500 
10 000 

18 000 

5 000 
12 500 

500 

5 500 

10 500 

7 000 

500 
10 000 

18 000 

5 000 
12 500 

500 

jjstanibtd T. Ü. Bütçesi (IS. Sayısı : 722) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Liıra Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira L 

14.000 

15.000 

HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve inceleme giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

90 000 

85 000 
5 000 

90 000 

5 750 

100 000 

95 000 
5 000 

16.000 

Eğitim kurumlan giderleri 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

5 750 

3 000 
250 
500 

1 000 
1 000 

7 750 

5 000 
250 
500 

1 000 
1 000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

294 500 

276 000 298 000 

4 000 
500 

6 000 
3 000 

6 000 
500 

6 000 
3 000 

fetambul T. Ü. Külçesi \(IS. .Sayısı : TM) 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

12.000 

•BBV 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

260 000 
2 500 

1 000 

17 500 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira L 

180 000 
2 500 

1 500 

22 500 

5 000 
12 500 

3 895 225 
365 000 
90 000 
5 750 

294 500 

4 650 475 

10 
12 

000 
500 

3 

4 

'İstanbul T. Ü. Bratçesi (S. Sarası : 722) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

lîölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 480 000 5 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.81J Makina teçhizat alımları ve büyük onarım

ları 480 000 500 000 

istanbul T. Ü. (Bütçesi (IS. Sajyıöı : 722) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

77 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 201 140 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 36 140 36 140 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 160 000 170 000 

Teknik Ckulu Kantinine yardım 110 000 110 000 
Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 50 000 60 000 
DERNEK, BİRLİK, KURUM. KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 
Teknik Okulu Talebe Birliğine yardım 5 000 5 000 

İstanlbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayım : 722) 
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B • CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1965 yılı tahminli eri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmi 
Madde Bölüm 
Lira L 

53.000 

B/l - Vergi gelirleri 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Kayıt, imtihan ve diploma harçları 1 500 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 50 

B/2 - Vergi dışı gelirleri 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.320 Kitap satışı gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.340 Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililer 

den alman ücretler 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar . 

300 000 

800 000 

300 000 
300 000 

1 

300 000 

1 400 001 

3 000 

297 000 

800 000 

300 000 
300 000 

1 

2 

1 4 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayışa : 722) 
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1965 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira L 

72.000 ÖZEL GELİRLER 55 100 158 54 

72.100 Hazine yardımları 51 731 575 50 779 296 
72.400 Geçmiş yıllardan devreden nakit 3 368 583 3 368 583 

53.000 DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 1 500 000 1 

61.000 KURUMLAR HASILATI Bölümü toplamı 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 300 000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 1 400 001 1 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 55 100 158 54 
GENEL TOPLAM 58 300 159 57 

istanbul T. Ü. Biütiçesi (8. Sayısı : 722) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 13 . 6 . 1946 4936 

D. Memuriyetin nev'i 

KEKTÖRLÜK 
3 Sekreter (Yabancı dil bilir) 
4 Sekreter 
4 Fon Memuru 

Genel Sekreterlik 
5 Basımevi Memuru 
6 Spiker 
6 Teknisyen (Radyo bakımı) 

Satıırâlma ve Tahakkuk 
6 Memur 
6 Daktilo 

Aded 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 

3 
7* 

,1i 
1 
1 

Ücret 

950 
800 
800 

700 
600 
600 

600 
600 

2 
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C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Üniversiteler Kanunu 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Zatişleri Müdürlüğü 
2 Memur 
3 » 
5 » 
6 » 
8 » 
9 » 

Yazıişleri Müdürlüğü 

3 Tercümeci 1 
4 Memur (Yabancı dil bilir) 1 
6 Memur 1 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 3 

1 100 
950 
700 
600 
450 
400 

950 
800 
600 
700 

D. M 

6 Memu 
9 » 
5 Dakti 
9 » 

Hesap 
Memu 

» 
» 
» 

Dakti 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (iS. Sayısı : 7122) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 Hademe 1 400 
10 Dağıtıcı 1 350 

17 

Merkez Bakım Servisi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
8 
6 
7 
4 
4 
6 
6 
8 

10 
12 
7 
6 

10 
11 

Yüksek Mühendis (Statikçi) 
Yüksek Mühendis (Tesisatçı) 
Yüksek Mimar 
Yüksek Mühendis veya Mimar 
Yüksek Mimar (Dekoratör) 
Baş Sürveyan 
Sürveyan 
Ressam 
Şef Teknisyen 
Sekreter 
Memur 
Daktilo 

» 
Elektrik Tesisatçısı 
Telefon Tesisatçısı 
Telefon Tamir Ustası 
Usta 

» 
» 
» 

Boyacı ve Badanacı 
Kaloriferci Ustası 
Kaloriferci Ustası 
Kaloriferci Ustası 

2 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 
750 
750 
750 
100 
250 
100 
100 
250 
700 
450 
600 
500 
800 
800 
600 
600 
450 
350 
250 
500 
600 
350 
300 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

12 
7 
7 

10 
9 

10 
7 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
12 
13 
11 
12 
13 

ilalorııercı l 
Asansör Tan 
Hastabakıcı 

» 
Santralci 

» 
Şoför 
İtfaiyeci 
Basbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 

Kapıcı 
Bekçi 

» 
» 

Başhademe 
Hademe 
Hademe 

Sism oloji Enstitüsü 

Mühendis (Sismolog) 
» » 

Teknisyen (Sismolog merkezde) 
Teknisyen (Sismolog taşrada) 
Teknisyen (Elektrikçi) 
Teknisyen (Mekanik) 
Teknisyen (Harita) 

69 

250 
500 
500 
350 
400 
350 
500 
400 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
250 
200 
300 
250 
200 

D. M 

1 750 
500 
250 
250 
100 
100 
800 

5 
5 
5 
5 

11 
12 
12 
13 

Teknis 
Desina 
Memur 
Sekret 
Hadem 

» 
Hadem 

» 

1 
o 

O 

4 
5 
5 
2 

Sivil H 
Şef Te 
Teknis 

» 
» 

Daktil 
Hadem 

Tür 

Şef T 
Teknis 

» 
Memu 

» 
6 Dakti 

îstanhul T. Ü. İBütiçesi (,S. Sayısı : 7Î22) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Beynelmilel Stajiyer Öğrenci Mübadelesi 
Türkiye Merkezi 

1 Memur 
3 Teknisyen 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

12 Hademe 

1 1 250 
1 950 
1 700 
1 250 

Türk Otomatik Kontrol Kurumu 

7 Memur 1 500 

4 
7 
7 
8 
5 
1 

Yabancı Diller Okulu 

Teknisyen 
Memur 
Ayniyat Memuru 
Kütüphane Memuru 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
500 
500 
450 
700 
300 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

1 Uzman 
1 Nükleer alet Teknisveni 

» » 
6 Memur 
7 Ayniyat Memuru 

1 1 250 
1 1 250 
1 1 100 
1 600 
1 500 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Laborant 

10 Hademe 

Aded Ücret 

4 
5 
7 

n 

o 
3 
3 
3 
6 
'7 
11 

Mediko - Sosyal Merkezi 

Teknisyen Röntgenci 
Teknisyen Dişçi 
Hastabakıcı 
Hademe 

Elektronik Hesap Merkezi 

IBM 1620 On-Line Cih. Opr. 
IBM 1620 On-Line Cih. Opr. 
IBM 1620 Program Koordine. 
Teknisyen 
Daktilo 

» 
Hademe 

İnşaat Fakültesi 

1 Şef Teknisyen 
1 Teknisyen 
1 Yapı Elemanları Teknisyeni 

800 
700 
350 

800 
700 
500 
300 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

950 
950 
950 
950 
600 
500 
300 

ı—
i 

22 
2 

1 250 
1 250 
1 250 

istanbul T. Ü. BSitçesi (S. Sayısı : 7:22) 

D. 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
o o 
5 
7 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
3 
5 
5 

M 

Foto 
Ofset 
Ozalit 
Şef T 
Ressa 
Baraj 
Ofsetç 
Tekni 
Tesisl 

» 
Desin 
Kütüp 
Memu 

» 
» 

Kütüp 
Tekni 

» 
Dakti 
Dakti 
Mode 
Fotoğ 

» 
Çiftçi 
Dakti 
Ozalit 
Teksi 
Usta 

» 
Kârgi 
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D. Memuriyetin nev'i 

5 Marangoz Ustası 
* 5 Makina Ustası 

6 Usta 
7 » 
9 » 
4 Laborant 
9 » 

10 » 
8 Serhademe 

11 Bekçi 
11 Evrak Dağıtıcısı 
11 Hademe 
12 » 
12 Silici 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
6 
2 
3 

10 
5 
1 
3 
1 
4 
o O 

700 
700 
600 
500 
400 
800 
400 
350 
450 
300 
300 
300 
250 
250 

111 

Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu 

1 Şef Teknisyen 
2 Mütehassıs Teknisyen 

1 1 250 
1 1 100 

Su İşleri Araştırma Kurumu 

4 Laborant 1 800 

Mimarlık Fakültesi 

1 Teknisyen 
1 Film Operatörü 

6 1 250 
1 1 250 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 Film Uzmanı 
2 Teknisyen 
3 » 
4 » 
3 Eenkli Foto 
3 Mikro Foto 
4 Memur 
5 » 
6 » 
3 Kütüphaneci 
6 Arşivci 
5 Modelci 
5 Usta 
7 Laborant 
9 » 

10 » 
9 İşçi 

Makina Fakültesi 

1 Teknisyen 
1 Atelye Teknisyeni 
1 Teknisyen Hassas Aletler 
3 Teknisyen Gemi 
3 Teknisyen 
3 Nükleer Cihaz Teknisyeni 
4 Kazan Şef Teknisyeni 
4 Klima Şef Teknisyeni 
4 Döküm Teknisyeni 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
6 

1 100 
1 100 

950 
800 
950 
950 
800 
700 
600 
950 
600 
700 
700 
500 
400 
350 
400 

42 

23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 250 
1 250 
1 250 

950 
950 
950 
800 
800 
800 

İstanbul T. Ü. Blütiçesi (lS. Sayısı : 7(22) 

D. 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

10 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
3 
4 
5 
6 
6 

11 
7 

11 
4 
5 

M 

Kayna 
Hassas 
Kazan 
Dizel T 
Metalo 
Benzin 
Su Tü 
Gemi M 
Tekstil 
Ziraat 
Montaj 
Metalo 
Ziraat 
Teknis 
Makina 
Ressam 

» 
Proje 
Ressam 
Taşıt O 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
Daktilo 
öğrenc 
Ziraat 
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D. 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
7 
7 
9 

11 

Memuriyetin Nev'i A 

Ziraat Makinaları Muayene, 
Araştırma Merkezi 

Yüksek Mühendis veya Mimar 
Ziraat Makinaları Teknisyeni 
Hassas Aletler Uzmanı 
Tornacı Teknisyeni 
Kaynakçı Teknisyeni 
Ziraat Makinaları Operatörü 
Oto Tamir Teknisyeni 
Ressam 
Sekreter (Yabancı dil bilir) 
Bekçi 
Hademe 

— 

ded 

ve 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
o O 

2 

17 

Ü 

1 
1 
1 
1 
1 

sret 

750 
250 
250 
100 
100 
950 
500 
500 
500 
400 
300 

D. 

5 
6 
4 
8 
9 
5 
6 
i 

8 
9 

10 
11 
12 
11 
12 
12 

- 9 0 — 

Memuriyetin Nev'i 

Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Bakım Şefi 
I'sta 

» 
Laborant 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 

Aded 

1 
2 
1 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
o 
o 15 
1. 
6 
2 
2 
2 

Ücret 

700 
600 
800 
450 
400 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
250 

Elektrik Fakültesi 

1 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
6 
7 

10 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 

Harita Ressamı 
Ressam 
Memur 

» 
» 

Memur 

23 
1 

15 
3 
o O 

1 
1 
1 
1 
o 
•J 

2 

1 250 
950 
800 
700 
600 
800 
700 
700 
600 
500 
350 

107 

Cigre Türkiye Merkezi 

5 Daktilo 1 700 

Elektroteknik Kurumu 
5 Memur 1 700 

Maden Fakültesi 
1 Teknisyen 5 1 250 
1 Jeolog Teknisj-en 1 1 250 
2 Sef Teknisyen 1 1 100 

fetanbul T. Ü. Bütçesi (İS. Sayısı : 722) 

D. 

3 
3 
6 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
o o 
o o 
o o 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
5 
6 
6 
4 

M 

Petrol 
İzabe T 
Teknisy 

» 
Proje R 
Yönetim 
öğretim 
Yazı İş 
Hesap 
Bina B 
Mikro 
Ressam 
Kütüph 
Desinat 
Plakma 
Fizik A 
İzabe A 
Öğretim 
Lazıişle 
Hesap 
Arşiv M 
Ozalit T 
Ambar 
Daktilo 
Daktilo 

» 
Hastab 
Sürvey 
Santral 
Marang 
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T). Memjuriıyetin nev'i 

6 Sıhhi Tesisat Ustası 
6 Kaloriferci Ustası 
7 Kaloriferci 
7 Elektrikçi 
7 Şoför 
9 Başlâborant 

10 Laborant 
7 Bahçıvan 
8 itfaiyeci 
9 Başhademe 

11 Hademe 
3 Başbekçi 

11 Gece bekçisi 
9 Kapıcı 
9 Evrak dağıtıcısı 

12 Silici 

Adietd Üörert 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Hidrojeoloğ teknisyeni 
5 Teknisyen 
3 Sekreter (Ybancı dil bilir) 
4 Kimyager 
5 Memur 
5 Arşivci 
7 Şoför 
7 Usta 

1 
1 
1 
1 
2 
8 
10 
1 
2 
1 
15 
1 
3 
2 
1 
6 

93 

600 
600 
500 
500 
500 
400 
350 
500 
450 
400 
300 
400 
300 
400 
400 
250 

1 250 
700 
950 
800 
700 
700 
500 
500 

D. Memuriyetin nev'i 

8 Laborant 
12 Hademe 

Aded Ücreffc 

1 
2 

11 

Kimya Fakültesi 

1 Teknisyen 8 
2 Teknisyen 2 
3 Teknisyen 2 
4 Teknisyen 6 
4 Elektronik onarım teknisyeni 1 
4 Yakıt teknisyeni 1 
5 Teknisyen 5 
4 Cam atelyesi şefi 1 
4 İnce makina atelye şefi 1 
5 Atelye şefi 2 
5 Ressam 1 
6 Ressam 1 
4 Memur 1 
5 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
6 Daktilo 1 
7 Daktilo 2 
6 Laborant . 4 
7 Laborant 3 
9 Laborant 3 

10 Laborant 3 
11 Laborant 1 

450 
250 

1 250 
1 100 
950 
800 
800 
800 
700 
800 
800 
700 
700 
600 
800 
700 
600 
600 
500 
600 
500 
400 
350 
300 

D. M 

6 Usta 
7 Usta 
8 Usta 

10 Başha 
11 Hade 
11 Labor 

Tekni 

1 Şef t 
1 Mara 
1 Duva 
1 Kimy 
1 Tesv 
1 Bobi 
1 Merk 
2 Tala 
2 Kayn 
2 Elek 
2 Dökü 
2 Telef 
2 Tekn 
3 Tekn 
4 Tekn 
4 Desi 
4 Amb 
4 Mem 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Rektörlük geçici hizmetliler ücreti 
12.230 İnşaat Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Mimarlık Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Makina Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Elektrik Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Maden Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Kimya Fakültesi geçici hizmetliler ücreti 
12.230 Teknik Okulu geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Rektörlük yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 İnşaat Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Mimarlık Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Makina Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Elektrik Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Maden Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Kimya Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Teknik Okulu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 





Plâka No. 

34 AA 161 
34 DE 918 
34 AE 858 
34 AE 841 
34 AE 840 
34 AE 821 

34 AE 820 
1246 

34 AF 583 
34 DE 969 
34 DE 968 
34 DE 886 

Çeşidi 

Binek (Makam) 
Mimilbüs 
Arazi Pükalbı 
Kamyonet 
Jeep 
Staltiom Wagon 

Mifcrohüs Standart 
Kamyonet 
Üniversal Jeep 
Carry - Ali 
Jeep 
Piek - Up 

Motor No. 

M 6 ET 112696 
13572 
42816 

3.A-58 T. 101076 
6(WS. 130068 

F. 173913 

5255840 
0518587 

4J-39742 
3709975 

26137673 
42644 
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T - CETVELİ 

Hamgi işkle kullanıldığı Lira Tardih'i Dai 

Rektörlük makam araibası 
Şehir içi hizmetlerinde 
Seyyar optik atelye olarak 
Daimî ve devamlı hizmette 
Seyyai" (Lâfooraituvar 
Yeşilköy - (Gümüşsüyü arası 
irtübatı temim eden çalışma 12 000 1959 » 
Seyyar lâhoratuvar 36 625 1961 » 
Seyyar lâboratuvar 6 750 1953 » 
Jeolojik araştırma 9 500 1954 Maden 
Seyyar lâlboratnıvar 500 1959 •» 
Staj ve tatlbifcatlarda 7 500 1952 Hidrojeol 
Seyyar liâlboraıtovar 1 250 1957 Teknik O 

40 000 1959 Rektörlük 
48 150 1963 » 

1 000 1959 înışaat 
23 887 1958 Makina 

7 250 1947 » 

E, - CETVELİ 

(1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe i 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde 

Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1965 yılına ait kadro 
istanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Bakanlar Kurulunun 18 Haziren 1965 tarihli ve 6/4819 sayılı kararlari 

Ödeneğin çeşidi Görevin adı Sayı 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
REKTÖRLÜK 

YABANCI DİLLER OKULU 

İngilizce Kursu Öğretmeni 
Almanca Kursu Öğretmeni 
Fransızca Kursu Öğretmeni 

NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ 

Kurs Öğretmeni 

ELEKTRONİK HESAP MERKEZİ 

Kurs Öğretmeni 10 

2 
1 
1 

İstanbul T. Ü. Botçesi (S. Sayım : 722) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı 

İNŞAAT FAKÜLTESİ 
Usta 

» 

MÎMABLIK FAKÜLTESİ 

1§Çİ 

MAKİNA FAKÜLTESİ 

Motor ve Motorlu taşıt Gece Kursu Öğretmeni 
Kaynak Gece Kursu Öğretmeni 
Isıtma ve havalandırma klima ve soğutma gece 
Kursu Öğretmeni 
Uzman Yüksek Mühendis 
Usta 

» 
» 
» 

İşçi 

tstanbtd T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 

Sayı 

1 
1 

1 
1 
1 

4 
4 

3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Görevin adı 

ELEKTRİK FAKÜLTESİ 

Gece Kursu Öğretmeni 
Usta 

MADEN FAKÜLTESİ 

Yüksek Mühendis 
Mühendis Uzman 
Usta 

KİMYA FAKÜLTESİ 

Mimar 

TEKNİK OKULU 
Usta 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 

Sayı 

13 
3 
9 

14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



99 

(Bakanlar Kurulunun 18 Haziran 1965 tarihli ve 6/4819 sayılı kararlariyle) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti 

Görevin adı 

Uzman 
REKTÖRLÜK 

YABANCI DİLLER OKULU 

Uzman (ingilizce) 
» (Almanca) 
» (Fransızca) 
» Yardımcısı (ingiliz yabancı uyruklu) 

NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ 

Profesör veya Uzman 
Uzman Yardımcısı 

» 
» Yardımcısı (T. C. Uyruklu olabilir) 

ELEKTRONİK HESAP MERKEZİ 

Profesör veya Uzman 

Sayı 

ı 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
o 

istanbul- T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı -. 722) 



1 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

- ı o o -

Görevin adı 

İNŞAAT FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 
3> » > 

MİMAELIK FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 
» » » 
» » » 
» Yardımcısı (T. C. Uyruklu olabilir) 

MAK1NA FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 

» » » 
» » » 
» » » Yardımcısı (T. C. Uy

ruklu olabilir.) 
Profesör veya Uzman Yardımcısı (T. C. Uy
ruklu olabilir.) 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 

Sayı 

1 
1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

5 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı Sayı 

12.000 Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardım

cıları ücreti 
ELEKTRİK FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 
» » J> 

» » » Yardımcısı (T. C. Uy
ruklu olabilir.) 

xMADEN FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 
» » » 
» » » 

Uzman 
Profesör veya Uzman Yardımcısı (T. C. Uy
ruklu olabilir.) 
Profesör veya Uzman Yardımcısı (T. C. Uy
ruklu olabilir.) 

KİMYA FAKÜLTESİ 

Profesör veya Uzman 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 
1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayım : 722) 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı 

12.000 Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardım^ 

cilan ücreti 
TEKNİK OKULU 

Profesör veya Uzman 
» » » Yardımcısı (T. C. Uy

ruklu olabilir.) 

»&<ÇŞ* •<— 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 722) 
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Dönem : 1 "f r | 
Toplantı . 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I D I 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri kalan cezasının affa hak 
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/671; Cumhuriyet Senatosu 1/560) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 741) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9 . 6 . 1965 
Sayı : 5863 - 35108 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1965 tarihli 124 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri kalan cezasının affı hakkın
da kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 26 . 3 . 1964 tarihinde Başkcnhkça İlk Komisyona havele edilmiş ve Genel Ku
rulun 11 . 2; 10 . 3; 4 . 5 ve 8 . 6 . 1965 tarihli 55, 72, 97 ve 124 ncü birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 741) 

Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in geri kalan ceza3inın affın hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Müdafaaya hıyanet susundan müebbet hapse hükümlü Almanya'nın Dort-
mund şehrinde Klara Hil'den doğma. Alman tâbiiyetinden Lodwick Karioğlu, 1924 doğumlu 
"VVilfried Herbrecht'nin, Ankara Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 24 Eylül 1957 ta
rihli esas 1957/55, 'karar 1957/16 ve Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9 Arahlk 1957 tarih 
ve esas 1957/3912, karar 1957/3658 sayılı Hamiyle hükümlü bulunduğu müebbet ağır hapis ceza-
sının geri kalan kısmı af fedilmiştir. 

Adı geçen hakkında Türk Ceza Kanununun 101 nei maddesi 'hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Millî Savunma bakanları yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Könüüyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Anı/yasa ve Adalet Komisyonu 19 . 1 . 1966 

ttsas No. : 1/560 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1965 tarihli 124 neii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
isari oy i!i kabul edilen, Alman uyruklu Wilfried llerbrecht'in geri kalan cezasının affı hakkında 
kanını tasamı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Haziran 1965 tarihli ve 5863-35108 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 10 Ocak 1966 tarihli Bir
leşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu, 

! - Tasarı. Millî Müdafaaya hiyanet suçundan müebbet hapse hükümlü Alman uyruklu 
\Vilfried. Merbrech'in"geri kalan cezasının affmı öngörmektedir. 

Tasarı, Dilekçe Karma Komisyonu tarafından getirilmiş olup gerekçesi aynen şöyledir: 
•d 954 yılı sonlarında normal pasaportla yurdumuza gelerek İstanbul İktisat Fakültesine öğ

renci olarak kaydedilen ve Şehzcdcbaşı Öğrenci Yurduna meecanen yerleştirilen mahkûm aynı 
yurtta kalan diğer iki Alınan talebenin Rusya'da tahsil yapmak üzere Rus Konsolosluğuna raüra-
caatleri •sırasında, kendisinin Fransızca bilmekte bulunması sebebiyle, kendilerine tercümanlık 
yapmak üzere gittikleri konsoloshanede tanıştığı Ta-ss Ajansı muhabiri, bu tanışmadan sonra da 
devam eden ahbaplığı sırasında, kendisinden Türk talebe muhiti hakkında ve hiç de gizli olmıyan 
bfızı" malûmat alıyor ve bu malûmatın Rus gazetelerinde- röportajlar şeklinde yayınlandığını bil
diriyor. 

Tine bu ahbaplık «ırasında muhabir, kendisinin yurttaki Türk arkadaşları vasıtasiyle, kendi
sini bir kurt ile tanıştırılmasını talebediyor. Vv'ilfried Herbecht muhabir arkadaşının bu isteğini 
bir Türk arkadaşına duyuruyor ve bu Türk talebe de bir gizli emniyet mensubunu 'kurt olarak 
kendisine tanıştırıyor. 

Yine "vv'ilfried Herbrecht vasıtasiyle Kürt sandıkları emniyet memurundan NATO şifresinin 
temin edilmesini ve bu mümkün olduğu takdirde büyük bir meblâğ ödeneceğini bildiriyor ve hr 
yanetle ilgili bâzı mutasavver plânlara ait açıklamalarda bulunuyor. 

Olay bu safhada iken sanıklar yakalanarak haklarında 'kanuni takibata geçilerek yapılan 
duruşma sonunda Wilfrled Herbrecht, duruşmanın devamı süresince hiçbir tevile kaçmaksızm 
samimî itirafta bulunarak mahkemeyi kolaylaştırması, takdiri tahfif sebebi olarak kabul edil
mek suretiyle, müebbet hapse mahkûm ediliyor. 

Yukarda kısaca açıklandığı şekilde mahkûmiyeti tebeyyün eden hükümlü hakkında Federal 
Almanya Büyükelçiliğinin ve ayrıca kendisinin Komisyonumuza vâki mütaaddit müracaatleri 
üzerine mütalâasına müracaat edilen Dışişleri Fakanlığı yazısında: Federal Almanya Büyükelçi
liğinin de aynı konuda Bakanlık nezdinde ısrarlı teşebbüslerde bulunulduğunu ve bunlarla bir 
atıfet istenildiğinin açıkça beyan edildiğini, bu hussuta İçişleri ve Millî Savunma bakanlıkların
ca menfi mütalâa izhar edilmiş ise de hükümlürün gayet bozuk olan sıhhi durumu ve buna za-
mimeten dost ve .müttefik Federal Almanya ile olan iktisadi, ticari ve sosyal münasebetlerimi
zin vüs'at, önem ve müstakbel gelişmeleri göz önünde tutularak bir âtifet şekline ıs'afi iltimas 
olunan bahis konusu af talebinin bu acılardan tetkikinin muvafık olacağı belirtilmiştir. 

Yukarda mahiyeti açıklanmış olan suçun yurdumuza her hangi bir zarar ika etmemiş bulun 
ması ve hükümlünün sıhhi durumunun çok bozuk olması gibi sebeplere inzınıamen çıkarılacak af 
kanununun dost ve müttefikimiz ve birçok yönlerden sıkı işbirliği ile bağlılık hissettiğimiz Fe
deral Almanya Hükümeti nezdinde uyandıracağı memnuniyet de dikkate alınarak adı geçen hü-

0. Senatosu (S. Sayısı : 751) 
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kumlunun çekmiş olduğu yedi yıllık cezası kâfi görülerek bakiyesinin affı uygun mütalâa edil
mek suretiyle tasarının hazırlanması oy birliği ile kabul edilmiştir.» 

Komisyonumuz, bu gerekçeyi -benimsememiş ve tasarının tümünü reddetmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Uyon Karahisa.r 
M. Y Pneeoğhi 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

İstanbul 
E. özden 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmac 

Sivas 
R. öçten 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Â. Artm 

Tokat 
Z. Betil 
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