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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Milletvekillerinin seçim tutanakları 
hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu ra
poru, üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
istek üzerine Komisyona geri verildi. 

İkinci sınıf askerî muamele memuru Zühtü | 
Başkök hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu 
ile; 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun kabul edildi. 

Türkiye - İtalya Anlaşması gereğince Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına açılmış olan 
hesapların « Uf'fieio İtaliano dei Cambi » mües-
sesesinö devrine; 

Çekoslovakya Elçiliği ile alınıp verilen do
kuz milyon liralık Takas anlaşması hakkmda-

2. — HAVALE ED 2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Bazı kimyevi maddelerin hangi tarife 

pozisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararm 
onanmasına dair kanun tasarısı (1/81) (Dışişle
ri, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe 
Komisyonlarına); 

2. — Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları 
hakkında kanun tasarısı (1/82) (İçişleri ve 
Bütço Komisyonlarına); 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/83) (İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rına) ; 

4. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
VG Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/84) (İçişleri ve Bütçe Komisyonları
na) ; 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
va Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla de
ğişiklerine ve eklerine bağlı cetvelelrin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/85) (İçişleri ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

ki mektupların onanmasına; 
Türkiye ile Filândiya arasında imza edilen 

Ticaret ve ödeme Anlaşması ile eklerinin onan
masına ; 

Türikye ile İsveç arasında imza edilen Tica
ret ve ödeme Anlaşmalarının onanmasına dair 
olan kanun tasarılarının birinci görüşülmesi ya
pıldı. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Tunceli 

Feridun Fikri Düşünsel Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Bize 

Dr. Fahri Kurtuluş 

6. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları hakkında kanun 
tasarısı (1/86) (Bütçe Komisyonuna); 

7. — Kanunlarda geçen Başkumandan, Baş
komutan ve Başbuğ tâbirleri yerine kaim ola
cak unvan hakkında kanun tasarısı (187) (Millî 
Savunma Komisyonuna); 

8. —• Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihra
cına dair kanun tasarısı (1/88) (Ticaret, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklifler 
9. — Çorum Milletvekili Necdet Yücer'in, 

4888 sayılı kanuna ek kanun teklifi (2/19) (Ta
rım, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

10. —• İdareci üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına daiı* kanun teklifi (2/17) (Bütçe Ko
misyonunu a) ; 

11. —• İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 
1946 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/18) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
12. —• 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1/16) (Gündeme); 
13. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/24) (Gündeme). 
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BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı milletvekillerinin izin

leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Kamutayın onamasına sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
K. Karabekir 

Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen 1,5 ay 
hasta olduğu için; 

Eskişehir Milletvekili îsmail Hakkı Çevik 1,5 
ay hasta olduğu için; 

Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1 ay özürlü olduğu için; 
BAŞKAN — Birer birer oya sunacağım. 
Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen 1,5 ay 

hasta olduğu için; 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eskişehir Milletvekili îsmail Hakkı Çevik 1,5 

ay hasta olduğu için; 
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengirşenk 

1 ay özürlü olduğu için; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/17) [1] 

EEFIK AHMET SEVENGlL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar, bugün muhtar Ankara 
Üniversitesinin bütçesini tetkika başlıyoruz. Bu
nun arkasından muhtar diğer üniversitelerimizin 
bütçeleri gelecektir. 

Üniversitelerimizden bahsederken, cemi siga-
sını kullanmaktan doğan, içimdeki derin hazzı 
ifade etmek için müsaadenizi rica ederim. İstan
bul'da, Ankara'da ve yarın belki yurdun daha 
başka sevimli köşelerinde kurulacak olan Türk 
Üniversiteleri Şarkın ilim itibarını iade edecek 
olan müesseselerdir. 

Profesörleri ile, doçentleri ile, talebesi ile bir 

[1]13 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

kül halinde olan ilim ordusunu Meclis kürsüsün
den selâmlamak için müsaadenizi rica ederim. 
İlim elbette bütün insanlığındır. Fakat bü
tün insanlığa faydalı olan âlimler, içinden 
eytişmiş oldukları milletlere ebedî iftihar ve-
silesidirler. Türk Milletine bu suretle fahir ve 
gurur getirecek olan büyük çapta, dünya öl
çüsünde âlimlerin bizim üniversitelerimizden 
de yetişmesini yüreğimden gelen sıcak duy
gularla temenni etmek isterim. Yüksek Heye
tinizin pek güzel bildiği gibi, üniversitelerin 
başlıca iki rolü vardır. Birisi öğretici, diğeri 
arayıcı rolüdür, öğretici müessese olarak bu 
üniversitelerde formasyonu tam insan yetiştir
mek başlıca hedefidir. Bizim üniversitelerimiz 
de bu yoldadırlar. İkinci vasıf olarak arayıcı 
rolden bahsettim. Hepinizin elbette malûmu
dur ki, bütün terakki ve tekâmüllerin anah
tarı ilim tecessüsüdür. Bu tecessüsün tat-
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B : 15 11.1 
min yollan çeşitlidir. Ferdî mesai ile, tek
tik ile, ilim arayıcılarının değişik çalış
ın a lariyle veyahut teşekküllerin, müesseselerin 
çalışmasiyle bu yolda değerli neticelere varılır. 
Fakat bütün ilim araştırma yollarının birleştiği 
yer üniversitelerdir. Bidayeten de arzettiğim 
gibi üniversitelerimiz öğretici rollerini iyi ifa 
etmektedirler. Fakat gönül ister ki, Türk üni
versiteleri dünya üniversiteleri arasında Türk 
milletine lâyık olan şerefli mevkii hakkiyle ala
bilmek için öğretici rolünün yanında arayıcı 
rolünü de kemal derecesinde başarı ile ifa etsin! 
Bu suretle üniversitelerimiz ilmî araştırmalar 
kaynağı haline gelsin... Üniversite yayınları il
mî araştırmaların sonucunu bildiren istatis
tik cetvelleri sayılır. Bu yekûnun kabarma
sını temenni ederim. 

Arkadaşlar; tetkikinize sunulmuş olan An
kara Üniversitesi bütçesinde ve bundan sonra 
tetkik edeceğiniz diğer üniversiteler bütçeler-
rinde Türk milletinin bu şerefli ilim müessese
lerimizin tekâmüle varmasını sağlamak yolun
da imkânları nispetinde ayırmış olduğu ehem
miyetli tahsisat vardır. Ayrılan para az değil
dir, fakat kâfi de değildir. Muhtar üniversite
ler Yüksek Meclisin daha evvel kabul etmiş ol
duğu kanunun hususi maddesine göre bilgisever 
insanların yardımını da kabul ederler. Bilhas
sa bu ilmî araştırma mevzuunda bilgisever zen
ginlerimiz Türk üniversitelerine yapacakları 
tahsislerle, tesislerle Türk kültür hayatına bü
yük ölçüde hizmet etmiş olacaklardır. Bunun 
Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden şahsi ve na
çiz bir mütalâa olarak ifadesinde fayda mülâ
haza ediyorum. 

Arkadaşlar, binasız, lâboratuvarsız, aletsiz, 
kitapsız üniversite olamıyacağmı söylemeğe el
bette lüzum yoktur. Bizim üniversitelerimiz bu 
ihtiyaçlarını tatmin yolunda büyük ölçüde 
adımlar atmaktadırlar. Fakat bir taraftan bir 
yangın âfeti neticesinde İstanbul'da hasara uğ
ramış olan bir üniversite şubemiz, öte yandan 
Ankara'da, yeni bir teşebbüs olduğu için, he
nüz tam bir bina ve tesisata mâlik bulunınıyan 
başka bir üniversitemiz vardır. Gerçi bunla
rın bina inşaatının ve diğer teknik levazımının 
ikmali yolunda programa bağlanmış olan bir 
hazırlıkta vardır. Fakat üniversitelerden bekle
diğimiz tam ve kâmil neticeyi alabilmek için bu 
programın daha kısa zamana bağlanması yolun-

2.1946 O : 1 
daki imkânları aramasını, üniversite inşaatı 
işinin biranevvel tamamlanması hususunda ted
birler almasını Hükümete areztmek isterim. 

Üniversiteler, hocaları ve talebeleriyle bir
likte bir bütün telâkki edilmelidir, ilim genç
liği için Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet
lerinin şimdiye kadar göstermiş olduğu alâ
ka ve hizmet büyüktür. Bu işe üniversiteler 
ve bundan sonra tetkik edeceğimiz Millî Eği
tim Bakanlığı bütçeleri ile gösterilen yeni alâ
kayı da memnuniyetle belirttikten sonra bir 
temennimi ilâve etmek istiyorum, ilim gençli
ğinin hayatı, geçimi, yetişme şartlarının ısla
hı, bilhassa geçim zorluğu içinde olan genç
lerin vaziyetlerinin maddi cihetten ıslahı mev
zuu Hükümetçe ele alınarak yeni baştan etüd 
edilmelidir. Talebe yurtları, resmî ve hususi 
talebe barındıran yerler, talebeye verilen burs
lar, geçim zorluğu içindeki talebenin vaziyeti 
bu tetkik mevzuu içindedir. İlim geneliğiniıı ihti
yaçlarının giderilmesi yolundaki tetkiklerin başlı 
başına bir mevzu olarak ele alınmasını istiyorum. 
Belki de kurulabilecek hususi bir idare ile, bel
ki ayrı ve müstakil bir idare ile bu işlerin yeni 
daha iyi çevrilmesi mümkündür. Bu temennimi 
.Hükümete bildirdikten sonra son söz olarak 
şunu ifade etmek isterim. 

Üniversite mevzuunda benim gibi ebedî bir 
talebe olarak kalacak bir insanın sözleri niha
yet ilim âlemine karşı bir saygı ifadesinden iba
rettir. İlk defa tetkika başladığımız muhtar 
üniversiteler bütçeleri müznasebetiyle üniversite 
muhitimize, bize ilerisi için büyük inkişaflar vâ
deden ilim mensuplarına yüreğimin sıcak duy
gularını bildirmekle sözlerime son veriyorum. 

ORGENERAL ASIM GÜNDÜZ (Küahya) 
— Muhterem arkadaşlar; kanuni muhtariyetiyle 
tamamen müstakil olarak yeni bir bütçe ile An
kara Üniversitemizin açılmış olmasını görmekle 
hakikaten bahtiyarım. Bu yüksek eseri viicude 
getirenleri huzurunuzda tebrik ederim. 

Arkadaşlar; ben bu tasarıya raptedilimş bu
lunan bir raporu tetkik ettim. Bazı gördüğüm 
hususat hakkında nazarı dikkati âlinizi eelbede-
ceğim. 

Raporda, Üniversitenin 4 fakülteden müte
şekkil olduğu görülüyor. Birincisi, Dil, Tarih 
ve coğrafya Fakültesi. İkincisi, Hukuk Fakültesi, 
üçüncüsü Tıb Fakültesi, 4 neüsü Fen Fakültesi. 

1945, 1946 ve 1947 senelerinde bu fakülte-
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lere devam eden talebelerin miktarını tetkik 
ettim; ayrı ayrı zikretmiyeyeim, hulâsatan 1945-
1946 senesinde Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülte
sine erkek, kız 784 talebe devam etmiştir. Fen 
Fakültesine arkadaşlar, erkek kız olmak üzere 
82 talebe devam etmiş yahut kaydedilmiş. 

Hukuk Fakültesine gelince arkadaşlar, ce
man 2232 talebe devam etmiş Tıp Fakültesine 
de ceman 310 talebe devam etmiştir. 

1946 - 1947 senelerine gelince; Dil, Tarh Coğ
rafya Fakültesine devam eden talebenin miktarı 
kız ve erkek olmak üzere 970 e çıkıyor. Fen Fa
kültesine devam edenlerin miktarı ise 158 olu
yor, lütfen bir parça daha artmış bulunuyor. 
Hukuk Fakültesine gelince 2232 talebe yekûnu 
2417 oluyor. Tıp Fakültesi talebesi de bir az 
artmıştır, şükranla arzedeyim, o da 515 olmuştur. 

Bu sene yeni kaydolunanlara gelince; bun
ları da ekliyecek olursak Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesine devam edenlerin sayısı 1233, Fen 
Fakültesine devam edenlerin sayısı, hatta yeni 
kaydolunanlar da dâhil olduğu halde, 234. Hu
kuk Fakültesine devam edenlere gelince arka
daşlar, bunların yekûnu bu sene kaydolunan 808 
talebe de dâhil olduğu halde 3225 talebe kay
dedilmiş bulunuyor. 

Tıp Fakültesine yine 515 olarak kalıyor. O 
halde şunları bir sıraya koyacak olursak birinci 
dereceyi demek Hukuk Fakültesi kazanıyor, ikin
ci dereceyi ise Dil - Tarih - Coğrafya fakültesi, 
üçüncüsünü Tıp Fakültesi kazanıyor, en geriye 
de Fen Fakültesi kalıyor arkadaşlar. Bunların 
sebebini tahlil ettim. Acaba neden Fen Fakülte
sine böyle az talebe geliyor? Acaba yerimiz mi 
müsait değildir? Hayır, daha doğrusu üskranla 
arzediyorum ki, Cumhuriyet Hükümetimiz her 
türlü fedakârlığı yapıyor ve yapmıştır. Ve bir 
çok paraları bu işler için gerek burada ve gerek 
İstanbul'da sarf etmiştir, büyük binalar yapmış
tır. Yerimiz de müsait, olmasa bile Gazi Terbiye 
Enstitüsüne bunu da alabilirdik. Binaenaleyh 
yer meselesi mevzuubahis değildir. Acaba eleman
ları mı noksan; tedris veya vasıta elemanı mı 
noksan? bunlara da baktım arkadakşlar, zaten 
aşağıda raporda da yazılmıştır, bunları da hu
lâsatan arzedeyim; Fen Fakültesinin profesör, 
doçent, asistan, okutan; filân olmak üzere 
ceman 44 tedris elemanı var, yani 234 talebeye 
44 hoca isabet ediyor ki her 4 talebeye bir hoca 
düsüvor demektir. 

11.12.1946 0 : 1 
Hukuk Fakültesine gelince: 3225 talebeye 

mukabil onun da 48 tane profesör, doçent, asis
tanı falan var, şöyle bir hesap yapacak olur
sanız 60 - 70 talebeye bir hoca isabet ediyor de
mek. 

O halde eleman meselesi de mevzuubahis ol
mamak lâzımgelir. Yer meselesi olmadığı gibi 
tedris, vesait meselesi de şükranla arzederim 
ki tamamen halledilmiştir. 

Ohalde neden böyle, Fen Fakültemize bu 
kadar az talebe kaydedilmiştir? 

Arkadaşlar; bugün fen sayesinde yaşıya-
biliyoruz. Bütün dünya havalarda uçuyor. Ar
kadaşlar bunlar böyle havalarda uçarlarken biz 
hâlâ daha fen fakültesine bu kadar az rağbet 
gösterirsek bilmem ki bunun sonu ne olur? 

Arkadaşlar; birde baktım aşağısında bir 
şey daha var; bir Dil, Tarih - Coğrafya Fakül
tesine ecnebi profesörler getirtilmiş, hem ııe-
kadar, evvelce 11 tane mevcutnmş, üç profesör 
de bu sene gelecek, üç de lektör uzman getir-
teceklerıniş ki ; Dil, Tarih - Coğrafya Fakül
tesine cem'an 17 profesör. 

Tıp Fakültemize gelince; şayanı şükrandır 
ki, bizim doktorlarımız, profesörlerimiz bu ci
hetle hakikaten yetişmişlerdir. Ona mukabil 
olmak üzere altı tane de profesör geliyor. Üçü, 
mevcut, üç tanesi de yeni gelecek. 

Fen Fakültesine gelince; halen iki profe
sör var. Dört tanede getirtmek istiyorlar ki 
cem'an altı. Demek ki, Dil, Tarih - Coğrafya 
Fakültesine 17 profesör uzman vesaire getiri
lirken, Fen Fakültesine altı uzman getirtmek, 
bilmem ki, tasdiki âlinize iktiran edecek mi? 
Buraya da hiç olmazsa 20 tane uzman getirtmek 
lâzımdır, fenne ihtiyacımız daha çok olduğu 
için. Profesörlere, filânlara bu fakültede da
ha çok ihtiyacımız var. Bilâkis buraya daha 
az gösteriliyor. Dil, Tarih - Coğrafya Fakülte
sine getirilen bu uzmanlar bilmem hangi kısım
lara taksim ediliyor? Biz pek güzel tarihi de, 
coğrafyayı da okutabiliriz. Benim bu işlere bir 
türlü aklım ermedi arkadaşlar. 

Para cihetine gelince; bir de bunun bütçe
sine baktım, beş milyon şu kadar bin lira sar-
fediliyor. Şurasını kaydedeyim ki İstanbul'
daki Üniversite ile beraber Hükümetimiz asgari 
20 milyona yakın bir para sarf ediyor. Hiçbir 
devirde, hiçbir Hükümet üniversitelerine bu 
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B : 18 11.12 
kadar para sarf etmemiştir. Bunu şükranla kay
deder kendi ve sizin namınıza da Hükümete 
teşekkürlerimi sunarım. 

Bu para nasıl tevzi ediliyor arkadaşlar? Bir 
milyon 115 000 lirası Dil, Tarih - Coğrafya Fa
kültesine, buna mukabil 617 000 lirası Fen Fa
kültesine, Tıp Fakültesine de 2 milyon lira ve
riliyor. Tıp Fakültesinin hakkıdır, çünkü has
taneleri filân vardır, belki az bile gelir, ihti
mal ki Dİ, Tarih Fakültesine bu kadar para 
verilmesi, belki 17 uzmanın ücretleri vesaire 
olsa gerektir. Teferruatını bilmiyorum, ben 
sureti umumiyede tetkikatımm neticesini söy
lüyorum. 

Arkadaşlar; bu Fen Fakültesine çok ehem
miyet verelim. Biz birçok elemanları tahsil 
için İsviçre'yi; Amerika;ya göndermeğe mec
bur oluyoruz. Bu yüzden bir çok paralarımız dö
viz suretiyle harice gidiyor. Ve lisan bilgisi 
yarı olduğu için, arkadaşlar hepimizin başından 
geçti biliyoruz, üniversiteleri tamamiyle ilmî 
bir şekilde takip etmeğe imkân yoktur; biz ne 
yapıp yapıp buradaki bir Fen Fakültemizi esaslı 
bir surette teçhiz edip profesörlerle teçhiz ede
cek olursak yavrularımızı burada yetiştirir ve on

ları Avrupaya ancak ihtisas yapmak için göndere
biliriz. Biz, askerî cihetten böyle yapmıştık, he
pimiz Avrupaya evvelâ Askerî Fakültede yetiş
tikten sonra ikmali tahsil için gittik. Yoksa orada 
Üniversite tahsili yapmak için değil. Orada 
Üniversiteyi takip edebilmek için lisana tama
miyle vakıf olmak lâzımdır. Bunun aksi seyirci
likten ibaret kalır. Binaenaleyh çocuklarımızı fen
de daha esaslı yetiştirebilmek için Fen Fakültesini 
bihakkın uzman ve plânlarla iyi teçhiz ettikten 
sonra çocuklarımızı burada yetiştirmeliyiz. Bun
dan sonra bu çocuklarımızın ihtisasını artırmak, 
ilerletmek için Avrupaya da, Amerikaya da 
göndeririz. Orada yüksek tahsillerini daima iyi 
mukayese ederler. Burada ne olduğunu bilmeden 
Avrupaya giderlerse mukayese de edemezler. 
Bunu tecrübeme müsteniden arzediyorum. Bina
enaleyh bu Fen Fakültesi hususunda çok itina 
gösterilmesini sureti mahsusada rica ediyorum. 
Buna ne cihetten lüzum görülüyor? Askerî nok-
tai nazardan arkadaşlar. Bu gördüğümüz ele
manların hepsi bizim Yedeksubaylarımızdır. Bun
ların hepsi orduya gelecek, Yedeksubay olacak
lardır. Ordular hakikaten bugün fennileştirilmiş-
tir, Tamamiyle fennî kitle haline gelmiştir. Bu-
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nun için fennî elemanlara ihtiyaç vardır. Bina
enaleyh Fen Fakültesinde yetişecek binlerce ta
lebe gelirse ordumuz bundan çok müstefit olur 
ve her hususta orduya da yardım edilmiş olur. 

Arkadaşlar, biz her sene fen tahsil etmeleri 
için 20 - 30 subayımızı Amerika'ya, İsviçre'ye 
falan gönderiyoruz. Eğer hakikaten Fen Fakül
tesi lâzımı veçhile ve arzettiğim şekilde teşek
kül eder ve işe başlarsa bunları da bu fakültede 
yetiştirmiş, başka memleketlere göndermemiş 
oluruz. Onlar da ancak ihtisas görmek üzere Av
rupa'ya, Amerika'ya giderler. Burada ana lisa-
niyle gördükleri dersleri elbette daha iyi kav
rarlar. 

Burada şükranla gördüğüm bir şeyi de arzet-
mekten vaz geçemiyeceğim. O da, bu tetkikim 
neticesinde baktım ki, kızlarımız Fen Fakültesi
ne hemen erkeklerimiz derecesinde dâhil olmuş
lardır. Demek ki müstakbelin Türk anaları fenne 
daha ziyade hahişger olmuşlardır. Bundan do
layı Türk kızlarını tebcil eder, huzurunuzda da 
takdir ederim arkadaşlar. Maruzatım bundan iba
rettir. (Alkışlar). 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) —Arkadaş
lar, Medeni Türk camiasının yeni doğan gü
neşlerinden biri mahiyetinde Ankarada yükse
len muhtar Üniversite'nin ilk bütçesini tetkik 
ederken derin bir haz duymaktayım. Bu haz
zı arzederken bu muhtar Üniversitemizin, Mec
lisin ve Türk Milletinin kendisine bahşettiği 
bu güvene lâyık olduğunu dembedem ispat ede
ceğine kanâat ediyorum. 

Arkadaşlar, bu Üniversite konusunda şu iki 
mevzu için huzurunuza çıkmış bulunuyarum. 
Bunlardan birisi devlet himayesinde olmıyan 
Üniversite gençliğinin yaşama şartları, terbiye 
ve kültür şartları üzerinde bihakkın durmağa lâ
yık bir konudur. Evvel ve âhır muhtelif vesi
lelerle arezttiğim gibi Üniversite; gençliği veya 
kendisine öğrenici olarak gelenlerin bir şey öğ
renmesini, ilmini tahsilini sağlıyan bir müesse
sedir. Fakat dünyada hiçbir Üniversite gençli
ğin kültür ve terbiyesini taahhüt etmemiş ve 
edememiştir. Muhtelif senelerde bu konuya bu 
kürsüden temas etmiştim, aynı noktada ısraren 
arezderim ki bir kültür vasatına istinat etmi-
yen âlimler, mütehassıslar, sanatkârlar, robot
lardır. Onlar bir milletin âlimi, bir milletin sa
natkârı, bir milletin ne bileyim mütehassısı de
ğillerdir. Zaten nasyolanist dâvalara ve millî 
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gelişme dâvasına o milletin bünyesinden çıkan 
âlimlerin müfit olması bu bakımdandır. Bunun
la arzetmek isterim ki Üniversitelerin ilim ku
cağına tevdi ettiğimiz ve adetlerinin çokluğu ile 
her dem kıvanç duyduğumuz gençlerimizi bu 
üniversitelerde tahsil etmekte görürken onla
rın tahsil hayatlarına parelel olarak bir kültür 
gelişmesi teşkilâtını onların sihhatlarını, hayat
larını, yaşama şekillerini tanzim eden bir ha
yatın dahi tıpkı tahsil gibi bir amme işi olduğu 
kanaatındayım. Arkadaşlar, taşradan gelip te 
İstanbul 'da yüksek tahsili takip edenler, çok 
iyi bilirler ki, onların medrese odalarında, han 
köşelerinde nihayet vakti hâli yerinde olanların 
pansiyoner olarak ahlâkı, hüviyeti meçhul in
sanların yanında neler çektiğini ve neler gör
düğünü bilenlerdeniz. Arkadaşlar biz Üniver
sitenin derssahnenin dış hattiyle Devlet olarak 
Millet olarak, gençlar üzerinde alâkamız olma
dığı için gençlerden fire vermekteyiz. Nereler
den fire veriyoruz? Bir, tahsilde, iki, bilhassa 
idoolojik mevzularda bilhassa ve bilhassa üze
rinde duruyorum bilhassa ideolojik mevzularda. 

Arkadaşlar bir milletin millet olabilmesi için 
tarihinde ve ananesinde onun müşterek motifle
ri vardır. O motifler sağlam ve dokunulmaz 
durur. îşte bu motifler etrafında bu ananenin 
yapıcı istikametlerinde çalışan, yetişen gençlik
tir ki, imamyla, sanatıyla, ihtısasıyla memleke
tine fayda verir. Aksi takdirde arkadaşlar za
rarlı olur. Bunun için gençlerimizi Devletin 
himayesindeki yurtlar dışında kalanları ne ya
pıp yapıp ele almak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar; vakit, vakit düşünürüm acaba 
ne olur A numaralı Devletin bir tümeni daha 
olsun, Türk üniversitelerindeki talebeler için de 
devlet bütçesinden A numaralı bir tümene veri
lecek masraf verilsin. Bilmeliyiz ki arkadaşlar 
münevver genç demek, üniversiteli genç demek; 
bir milletin güneşidir, içinden o milleti içi ile, 
dışı ile ısıtır nurlandırır. Bunlardan bu kadar 
alâkayı diriğ etmemeliyiz. Burada söylenecek 
çok şeyler vardır, gencin üniversitel hayatta 
nasıl yetiştiğine dair tarihin birtakım gelenek
leri vardır. Arkadaşlar; Anglo - Saksonların site
leri aşağı yukarı gencin kültür hayatına ve o 
terbiyesine hizmet için yapılmıştır. Bizim mazi
mizde de buna benzer müesseseler vardır, on
ları modernize ederekten iyi taraflarını kullan
makta fayda mülâhaza ederim. Bunu arzettik-
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ten. sonra tekrar bir noktaya döneceğim. 

Arkadaşlar, ilk defa kürsüye söylüyeceğim. 
Arkadaşlar, kürsü; bir milletin yalnız hayrına 
okuyan, yalnız i l in öğreten, yalnız insanlığı ve 
kültürü öğreten mukaddes, muallâ bir şeydir. 
Orada, o milletin dâvasına, o milletin tarihine 
o milletin ananesine aykırı hiç bir şekilde hare
ket etmeye kimse mezun değildir. Çünkü onlar, 
bizim inşamızı daima, dembedem tamamlıyacak 
birer varlıktır, biz onlara öyle bakıyoruz. Bu
nun için hocasiyle, talebesiyle cemiyetin anane 
ve tarihile ayarlı bulunmasını istemek daima 
hakkımızdır. (Bravo sesleri). 

CEMÎL BARLAS (Gazianteb) — Sayın ar
kadaşlar; ben çok konuşacak değilim. Üniverste-
nin muhtariyeti hakkında ben de bu kürsüden 
selâmladım. Muhtar olması hakkındaki kanun 
lâyihasına ben de rey atanlardanım. 

Fakat bu kürsüden bir şeyi tekrar hatırlat
mağı, kanunun sarahatine rağmen, faydalı görü
yorum. Üniversitelerimiz muhtardır. Yani hiç 
bir Vekâlete bağlı değildir. Fakat bu muhtari
yetin hududunun bir şartla mukayyet olduğunu 
bu kürsüden bir kere daha belirtmeği faydalı 
bulurum. O da bugünkü Türk milletinin niza
mını, korumanın her idari makamda olduğu ka
dar ilmî makamın da vazifesi olduğunu burada 
hatırlatmak isterim. Binaenaleyh, bu muhtari
yet ancak Türk milliyetçiliğinin hudutlariyle 
çerçevelenmiştir. Bu hudutların dışında herhan
gi bir (muhtar) namı altında sağdan ve soldan 
gelecek herhangi bir harekete karşı muhtar üni
versitelerin cemiyetin nizamının birer nigeh-
bânı olduğunu söyliyerek kürsüden iniyorum. 
(Sağdan ve soldan alkışlar). 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlar, bundan 6 ay önce özel kanunla özerk
liği sağlanan üniversitelerimizin, fakültelerimizle 
enstitülerimizin verimli olmalarını elbette he
pimiz bekliyoruz. Fakat bu verimli olma ve ge
lişme bazı şartlara bağlıdır. Ben bu şartlardan 
şu anda yalnız bir tanesi üzerinde durmak isti
yorum, bu da kitaptır, ilmî çalışmanın verimli 
olmasını sağlıyan en mühim vasıtalardan biri 
kitaptır. Mademki üniversitelerimizden ilimde, 
araştırmada ve öğretimde faydalı olmalarını isti
yoruz bu müesseselerimizi beslememiz lâzımdır. 
Bu sene şu anda huzurunuza gelmiş olan 1947 
yılı Ankara Üniversitesi bütçesi geçen seneye 
nazaran 1,5 milyon lira kadar, bir fazlalık gös-
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teriyor. Bunu şükranla karşılarını. Yalnız işaret 
ettiğim kitap meselesine gelince (A) cetveline 
bakıyorum, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin kitaplığına alınacak kitap, dergi vesaire 
için 12 000 lira; aynı fakültenin bastıracağı 
kitaplar için de 15 000 lira Konulmuş. 

Diğer fakülteler de aşağı yukarı aynı du
rumdadır. Fen Fakültemiz yeni kurulmuştur. 
Tıp Fakültemi/; kuruluş halindedir. Daha ev
velce kurulmuş olan Dil, Tarih - Coğrafya Fa
kültesinin Kitaplığı bile zengin durumda değil
dir. Bu bakımdan 1,5 milyon lira kadar fazla 
tahsisat konulduğu bir sırada gönül isterdi ki, 
her şeyden evvel bu kitaplığın ödeneği üzerinde 
durulsun. Oniki bin lira gibi küçük tahsisat da
ha beş on misli yüksek olsun. Diğer mühim nok
ta da, üniversitelerde okutmakta olan profesör ve 
doeeııtlerinıi/in ilmî eserlerini yaymaları için ge
reken ödeneğin aynı şekilde son derece az oluşu
dur. Meselâ Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesine 
İm ilmî yayımlar için 15 000 lira konulmuştur. 
Arkadaşlar, bu hususta bir fikir verebilmek için 
size, şu hesabı, vereyim. 

Ben Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesini alıyo
rum; bu fakültede ]S enstitü vardır. Her ens
titü şöyle ortalama çok mütevazi bir hesapla yıl
da üç eser yayınlasa, her esere ortalama aşağı 
yukarı iki bin lira gideceğine göre, 18 enstitü
nün yıllık yayın masrafı her enstitü
nün yılda üç değil, daha çok eser vermesini, ya
yınlamasını bekliyoruz. İstiyoruz ki, Üniversi
te öğretim üyeleri çalışmalarının sonuçlarını 
göstersinler. Hulâsa, beri taraftan ilim adam
larımız! besi ivecek olan kitaplar için tahsisat son 
derece, az görülüyor, diğer taraftan ilim adam
larımızın gelişme derecesini gösterecek olan eser
lerin de yaymlanamıyacağı anlaşılıyor. 

Üniversitemizin Özerlik Kanunu burada görü
şülürken bundan 6 ay önce bir çok Milletvekili 
arkadaşlar, profesörlerimizin ders kitapları ya-
yayınlamadıklarmdan şikâyette bulundular. Eğer 
bu ilmî araştırmalara bir de yayınlanması gere
ken ders' kilaplarını eklersek demin arzettiğim 
ödeneklerin hiç denecek bir miktar olduğu anla
şılır. İlim adamlarımızı esaslı bir çalışma ve 
araştırma, yayma vasıtasından mahrum bırakır
sak, Üniversitelerimizden beklediğimiz sonuçları 
alamayız. Yüksek Meclisin cömertliğine müracaat 
ederek bu kitap ödeneklerinin artırılmasını, ri
ca ederim. 
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İ USAN OLGUN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, ben de benden evvelki arkadaşlar 
gibi Ankara Üniversitesini saygı ile selâmlar bu 
ocağın Cumhuriyete lâyık, imanlı, mefkureli 
gençlerin yetiştirmesini temenni ederim. 

Arkadaşlar; bu vesile ile bir temennide bu
lunacağım. Bundan altı ay evvel Üniversiteler 
Kanunu çıkarken her nasılsa Siyasal Bilgiler O-
kulu unutulmuş veya bu okulun üniversite aile
sine girmesi ovakit münasip görülmemiştir. Hal
buki arkadaşlar, 90 yıl memleketin ilim ve ir
fan hayatında, idari, malî, siyasi sahada hizmet 
eden bu irfan ocağının üniversite ailesine gir
memesinden mütevellit birçok mahzurlar göze 
çarpıyor. Ezcümle birçok hocalar, profesör
ler, Üniversiteler Kanunu mucibince istikbal
lerini üniversite muhitinde daha emin gördük
lerinden oraya gidiyorlar ve bu irfan müessese
si iyi hoca bulamıyor. Halbuki 90 yıllık mazi
sinde iyi insan yetiştirmekle memlekete temiz 
hizmeti ile şerefli bir mazisi olan bu müessese 
bugün kocasızlıktan buhran içindedir. Yine 
bilirsiniz ki, bu müesseseye talebe müsabaka ile 
alınır ve burada memlekete faydalı'insanlar ye
tiştirilir. Benim temennim, ilk doğacak imkân 
ve fırsatta, Garpte birçok üniversitelerde oldu
ğu gibi Siyasal Bilgiler Okulunun da siyasi ilim
ler fakültesi halinde üniversite ailesine katılma
sıdır. Bu hususun teminini temenni ve istirham 
ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; Anka
ra üniversitesinin bütçesini tetkik ettim, çok 
para verilmiş 5 038 120 lira verilmiş, bu para 
bu Üniversite için çok paradır. Bütçenin diğer 
taraflarını tetkik ettim, lüzumsuz yerlere para 
verilmiş, lüzumlu olan yerlere de Suut Kemal 
arkadaşımızın dediği gibi az para konulmuş
tur. Bütçe esaslı bir tetkikten geçmemiş. 

«Döşeme, demirbaş ve tesisler için, rektör
lük» 40 bin lira. 40 bin liralık döşemeye acaba. 
rektörlüğün ihtiyacı var mıdır? Benim bildiği
me göre rektör Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin içindedir, orada oturur ve orada gezer. 
Bu 40 bin lira çok fazladır. Bu paradan alın
malı talebelerin ders kitaplarına, kütüphaneye 
alınacak kitaplara verilmelidir. 

Aynı yerde yine Dil ve Tarih - Coğrafya'ya 
beş bin lira verilmiş, rektörlük de aynı mües
sese içinde. Hepsinin de oturacakları gezecek
leri, yazı yazacakları yerleri hamdolsun var. böy-
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le fakir bir milletin parası ulu, orta, fantazi, 
lüks şeylere sarfedilemez. Bunun esaslı tetkik
lerden geçirilmesi lâzımdır. Bu bütçenin için
de takriben bir milyon liraya yakın fuzuli para 
yardır. 

Diğer bir mesele; Ankara üniversitesi, san
ki kendi işlerini bitirmiş, burada - Ki, ilmî işle
rini bitirmiş, talebe işlerini düzene koymuş, do
çentlerini sağa sola sapmadan, ilim yoluna gö
türmüş de, bir de Şarkta ve Garpt* tetkik 
müesseseleri kuracağız diye, buraya para koy
muşlar. Tamamen yanlıştır. Bu fikri Müzeler U-
mum Müdürlüğünündür. Çünkü; Müzeler Umum 
Müdürlüğü bu mevzu için Partiye teklifte bu
lundu. Sonra Parti de biz düşünürüz, dediler. 
Bir de baktık, Ankara Üniversitesinin bütçe
sine buna dair tahsisat girdi. Diğer taraftan 
kendi ilimlerini yapsınlar, Şarktaki tetkikler 
duradursun. Bunun Diyarbakır'da kurulması 
belki yerinde olabilir. Millî Eğitim Bakanlığı, 
orada bir kültür müessesesi kursun. Meselâ 
ileride gelecek; Eğitim enstitüleri. Muallim yok, 
oralara kimse gitmiyor. Liseler, orta mektep
ler muallimsiz, müfettiş yok, maarif müdürü 
yok. Bütün yüksek mektepler Garbi Anadolu-
ya dolduruluyor. Ondan sonra çıkan mezunla
ra; haydi kızım Şarka git. Efendim, ben Şarka 
gitmem diyor. Böyle sarf edilen fuzuli paralar
la oralara ciddî birer ilim müessesesi kursunlar. 
Adam yetiştirsinler. Diğer tarihî şeyleri de 
yine bu üniversiteler kendi kadrosu dâhilinde 
yaptığı zaman mâni olan mı var? Bütçeye türlü 
yolluk paraları konmuştur. Ben hayatımda 
birbirini bu kadar nakzeden bütçe görmedim. 
Rektör seyahata çıkar, ilim kongresine gider. 
TTaydi yolluk. Doçent ilmî tetkik yapacak, se
yahata çıkacak, yalan, gezecek. Ben gördüm, 
Garbî Anadolu'da öyle gezenlerini gördüm ki, 
aman efendim ne geziş, tuluat kumpanyası gibi 
gezenler var efendim. (Gülüşmeler). 

REPÎK AHMET SEVENOÎL (Tokad) — Bi
raz ciddî olalım. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Son derece 
ciddî söylüyorum. Bunlar memleketin hayati 
meselesidir. 

Diğer bir mesele; üniversitenin millet ve mem
lekete hizmet vazifesini unutmamasını istemek 
hakkıdır bu memleketin. Dünyada ilim, fen fel
sefe ne varsa hepsinin gayesi insan denilen mah-
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hıka refah ve saadet getirmesi içindir, muay
yen şahısların keyfine, ideolojisine hizmet etmek 
için değil. Bu fakir milletin kurduğu müessese
lerin bu milletin millî ideolojisine hizmet etmesi 
lâzımdır. 

Misal arzedeceğim, takdir edersiniz ki bundan 
5 - 10 ay evvel yabancılar tarafından Türk mil
letinin son kalesine göz dikenler tarafından 
yurdumuzun bir kısmı için broşürler, kitaplar 
vesaire neşredildi, bunlar her tarafa yayıldı, ta
biî. Bu neşriyat sırasında biz de isterdik ki 
memleketimizden de tarihle ve böyle işlerle meş
gul olan insanlar ve müesseseler enstitüler bu 
şeye cevap versinler. Bunların da bu işe cevap 
vermeleri, memleketin vicdanında, ruhunda uya
nan istifhamları tatmin etmeleri lâzımdır. Köp
rülü Fuad Beyefendinin bir iki makalesini oku
duk, birde bir doçentin bir broşürümsü şeyini 
okuduk. Ondan gayri bir şey görmedik. Dil, Ta
rih - Coğrafya Fakültesinin kuruluşunda bu mü
essesenin gayesi hakkında Büyük Atatürk'ün 
söylediği sözleri bir talebe gibi dinlemiştim. Bu 
milletin diline, tarihine, imanına hizmet etmek 
için kurulmuştu. Nasıl 5 - 10 pestenkârane pro
fesör vatanımız hakkında böyle şeyler yazarda 
milyonlar sarf ettiğimiz bu müessese «raya bir kaç 
kişi göndererek tetkikler yapıpta bu milletin 
hayat ve istikbali hakkında broşürler, kitaplar 
filân neşredemezler miydi? îşte meselenin can 
damarı budur. (Bravo sesleri). Ankara Üniver
sitenin bu hususta noktai nazarını ehemmiyetle 
celbetmek bir millet borcudur. (Doğru doğru 
sesleri). 

Şimdi diğr bir meseleye temas edeyim: 4-5 aydır 
Ankara sokaklarında dolaşıyoruz. Kulaklarımı
za öyle şeyler geliyor ki, öyle şeyler oluyor ki, 
ilim için kurduğumuz müessesenin kapısında, 
içinde, kenarında kulaklarımıza gelen öyle hava
lar esiyor ki, yürekler acısıdır. Dil - Tarih Fakül
tesinden bir doçent arkadaş, size aşikâr olarak 
arzedeyim arkadaşlar, memlekette ciddî olarak 
yarayacak müspet ilim sahasındaki lüzumlu ter
cümeler dururken tngiliz İşçi Partisi Lideri - kâ
tibi midir, lideri midir onu sizler tahkik edersi
niz - Lâskinin (Demokrasi ve sosyalizm) adlı ese
rini tercüme ediyor. Kitabın mahiyeti nedir? 
Onu da arzedeyim: Kitabın muhtevası îngirtere-
deki fabrikaların, yolların Devlet tarafından 
idaresi fikrini yaymaktadır. Fakat bu fikir altın
da Lâski İngilizlere diğer bir memleketin yol-
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daki idaresini tevcihen yazmış. Sayın Doçent 
işin bu taraflarını nazarı dikkate alarak tercü
me ediyor. Bu eser memleketin kütüphanelerine 
sevk edildikten başka paket paket, bu güne 
kadar 100 milyon para sarfettimiz müesseselere 
gizliden gizliye sevk ediliyor. Rica ederim, bu
rada açık söylemek mecburiyetindeyim, bu ki
tapların sevk edildiği müesseselerde okuyan ta
lebe daha sosyolajinin (S) harfini bile bilmiyor
lar. Mezun olmuş bir talebeye 3/5 mi büyük 
3/6 mı büyük sorarız bilmezler. Fakat elinde De
mokrasi ve Sosyalizm adlı kitap verdir. 

Biz Üniversitelerimizden çıkan gençlerimi
zin ciddî eserler ve tercümeler meydana getir
melerini ve bu memleket gençliğini böyle haya-
lâta sevk etmemelerini isteriz. Memleketi bir
birine düşürecek yollardan tamamen sakınma
larını isteriz. Sakınmak ve sakındırmak bu mil
letin kudret ve kuvveti dahilindedir. (Bravo ses
leri Alkışlar). 

BAŞKAN — Bakan cevap verecektir. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEMSET

TİN SÎRER (Sivas) — Sayın arkadaşlarım, An
kara Üniversitesi bütçesi vesilesiyle söz alan ar
kadaşlarımın beyanları içerisinde tenkidler, te
menniler, sualler vardır. Hepsine beyanlarının 
bütün unsurlarından dolayı teşekkürlerimi arze-
derim. Hepsi, bizim için kıymetlidir; tenkidler 
de, temenniler de, sualler de. 

Sevengil arkadaşım Üniversite binalarının 
kurulması işini tacil etmemiz temennisinde bu
lundular. Bu temenniye Yüksek Meclisin bir 
ferdi, bir mensubu Ve mesul bir adam olarak ben 
de iştirak ederim. Elimizden geldiği, gücümü
zün yettiği kadar çalışarak, malî takat ve istıta-
atımız nispetinde bir an evvel bu binaları kur
mak emelimizdir, bu uğurda el birliğiyle uğra
şacağız. 

Sayın General Asım Gündüz, Ankara Üniver
sitesinin muhtelif fakülteleri arasında mukaye
seler yaptılar, öğrenci sayısı, tedris elemanı 
ve bütçeleri itibariyle aralarındaki büyük fark
ları tebarüz ettirdiler. Bilhassa Dil, Tarih - Coğ
rafya Fakültesi ile Ankara Fen Fakültesi frı 
bakımdan Generalin mukayeselerinin geniş ölçü
de mevzuu oldu. 

Sayın arkadaşlarım, Ankara Üniversitesinin 
dört fakültesinden ikisi, Hukuk ve Dil, Tarih -
Coğrafya Fakülteleri kurulmuştur. Fen Fakül-
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tesiyle, Tıp Fakültesi kuruluş halindedir. Bu 
iki fakülte başka konaklarda misafir halindedir 
ve teşekküllerinin başlangıcında bulunuyorlar. 
Teşekkül etmiş fakültelerle teşekkül halinde ve 
misafirlikte bulunanlar arasında her bakımdan 
bir fark bulunması gayet tabiîdir. 15 yaşındaki 
ağabeysine nazaran beş yaşındaki çocuk elbette 
cüssece de, her bakımdan da daha küçük olacak
tır amma o da büyüyecektir, o da ötekinin cüs-
sesine varacaktır. Ankara Fen Fakültesi halen 
Gazi Terbiye Enstitüsünde bulunmaktadır ve 
bir fakültenin fakülte olabilmesi ve orada ted
ris faaliyetinin mümkün hale gelebilmesi için 
diğer her şeyden önce bir mekâna, sahip olması 
iktiza eder. Onun için Yüksek Meclisin kabul 
buyurmuş olduğu kanunla Ankara Fen ve Tıp 
Fakültelerini inşa ile meşgulüz. 

Sayın General Asım Gündüz, Fen Fakültesi
nin ve Fen tahsilinin bilhassa askerlik ve vatan 
müdafaası bakımından ehemmiyetine işaret bu
yurdular. Şüphesiz vatan müdafaası için asker
lik ihtiyaçları için Fen Fakültesi ve onun ye
tiştirdiği elemanlara ehemmiyetli bir rol ve hiz
met düşer amma asıl askerî ihtiyaçlar için ve va
tan müdafaası için büyük rolü olan kurum Tek
nik Üniversitelerdir, istanbul'daki Teknik Üni
versitemiz kurulmuştur, çalışıyor. Ankara'da da 
bir Teknik Üniversite kurmakla meşgulüz. Umu
miyetle Fen Fakülteleri dünyanın her tarafında 
olduğu gibi bizde de daha ziyade hocaları ve 
ilmî araştırmalar yapacak elemanları, yetişti
rirler. Sayın Generalin kastettikleri mevzuların 
ihtisas unsurlarını da tekniğin ve mühendisliğin 
muhtelif şubelerini ihtiva eden Teknik Üniver
siteler yetiştirir. 

Sayın General, Dil, Tarih ve Coğrafya Fa
kültesinde halen 17 yabancı profesörün bulundu
ğuna, buna mukabil Fen Fakültesinde istihdam 
edilen yabancı uzman sayısının pek az bulundu
ğuna da işaret ettiler. Fen Fakültesi yeni teşek
kül etmiştir. Ecnebi ihtisasından istifadeye 
önem veriyoruz. Fen Fakültesine de ihtiyaç 
nispetinde uzmanlar gelecektir. Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesindeki 17 ecnebi profesör 
memleketimize! yıllarca evvel gelmiş, hiz
mete girmiş hocalardır ve bu Fakülte
deki 18 enstitünün faaliyetini idare etmektedir
ler 

Sayın general, beyanları arasında, yabancı 
memleketlero ihtisas tahsili için gönderileceklerin 
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tercıhan yüksek tahsillerini memlekette yapmış 
olanlardan seçilmesi lüzumunu da işaret ettiler. 

Tecrübelerimize göre biz de böyle yapmanın 
doğruluğu sonucuna varmış bulunuyoruz. Onun 
için memleketimizde mektebi bulunan, tahsil 
mevzuları için gençleri kabil olduğu kadar mem
leketimizde okutmak, burada tahsillerini bitir
dikten sonra ihtisaslarını derinleştirmek için ya
bancı memleketlere göndermeyi tercih ediyoruz. 
(Bravo sesleri). 

Hulki Karagülle arkadaşım çok ehemmiyetli 
bi rmeseleye temas buyurdular. Bu da; yatılı 
olarak veya Devletten burs alarak Devlet hima
yesine mazhar olanlar dışında kalan gençliğin 
korunması, bunların iyi şartlar altında yaşama
larının ve yetişmelerinin sağlanması meselesidir. 

Bizden çok ileri refah mertebesinde bulunan 
ve imkânlara sahip olan memleketlerde de bü
tün yüksek tahsil gençliğinin Devlet himayesine 
mazhaı* olması mümkün olamamaktadır. Hepi
niz bilirsiniz ki, Amerika'da bile en mütevazi 
kazanç şartları içerisinde bir yandan çalışıp ha
yatını kazanan öbür taraftan da bir yüksek tah
sil müessesesinde okuyan gençler vardır. Böyle 
olmakla beraber Hulki Karagülle arkadaşımızın, 
kendisinden evvel ve sonra söz alan arkadaşla
rımın açıkladıkları temenni üzerinde dikkatle ih
timamla durmak kararında olduğumuz bir konu-
duı*. Devletin yalnız başına yüksek tahsil ya
pan bütün gençleri yedirmesine, giydirmesine ve 
barındırmasına imkân yoktur. Böyle olmakla 
beraber no mümkünse onu yapalım diyoruz. 
Türlü tedbirleri inceliyoruz. Bu arada Fon te
sis etme imkânlarını da araştırıyoruz. Bu fon
lara Devletin, Hususi İdarelerin, Belediyelerin 
servet ve sermaye sahipleriyle hamiyetli vatan
daşların da iştirakleri imkânlarını düşünüyoruz. 
Böylo bir fon teşekkül ederse buna dayanarak 
mahalli şartlara ve imkânlara göre birtakım te
şebbüsler yapılabilir, yurtlar kurulabilir ve bun
lar üzerinde Devletin umumî bir murakabesi te
sis edilebilir. Yani şunu arzetmek istiyorum ki, 
bu mevzuda belki çok şey yapamayız amma neyi 
yapmak mümkünse onu tesbit etmek üzere bu 
kın incelemelere koyulacağız. 

Cemil Barlas arkadaşımız beyanlarında bir 
noktayı Üniversitelerimizin daima hatırlaması 
icabettiğini işaret ettiler. Bu nokta hürriyet ve 
muhtariyetlerin mesuliyetle müterafik bulunduğu 
ve her muhtariyetin arkasında büyük bir mesu-
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liyetin de bulunduğudur. Cemil Barlas arkada
şıma, kanuni mevzuatımıza göre, Üniversitelerin 
başı sayılmam sıfatiyle arzetmek isterim ki, biz
ler yani Üniversite mensupları bize verilmiş olan 
muhtariyetin ağır mesuliyetle müterafik olduğu* 
nu biliyoruz ve bu mesuliyetin icaplarına göre 
hareket etmeyi, uğraşmayı borç sayıyoruz. Bu
nu yüce Kamutaya arzetmekten haz duyarım. 

Yetkin arkadaşım Ankara Üniversitesinde ki
tap ihtiyacı için az para ayırılmış olduğunu işa
ret ettiler. Ankara Üniversitesinin bu sene be
hemehal karşılanması icabeden ihtiyaçları için 
verilmesi lâzımgelen para, bugün bu üniversite 
için ayrılabilmiş plan miktarın belki iki misli
dir, amma imkânlarımızı kuvvetlerimizi, işle
rimize bir nispet altında dağıtmak mecburiye
tindeyiz. Samimiyetle arzedeyim ki, bütçe ya
panlar çok kere bütçelerinin tanzimi sırasında 
gözleri dolar, ağlıyacak hale gelirler, imkân
la ihtiyacı kavuşturmak mecburiyetinde ve mu-
kadderatiyle doğmuş bir nesliz. Fakat yılmı
yoruz, çalışıyoruz. 

Ankara Üniversitesinin bu yılki bütçesi 1946 
bütçesine nazaran daha kabarıktır. Fazlalık 
maaşlar dışında yeni açılan klinik yataklarının 
masrafını ve ders levazımını karşılıyacaktır. 
Arkadaşımıza hak veririm, istediğimiz ölçüde 
bizi tatmin edecek şekilde ne başka ihtiyaçla
rımızı ne de kitap ihtiyacımızı karşılıyabildik. 
Gelecek yılların imkânları ile telâfi düşüncesi 
bize teselli vermektedir. 

İhsan Nuri arkadaşım Siyasal Bilgiler Oku
lunun da Üniversite camiası arasına katılması 
temennisinde bulundular. Geçen yazda Büyük 
Millet Meclisinin kabul buyurmuş olduğu Üni
versiteler Kanunu iki unsuru ihtiva ediyordu. 
Birincisi, Üniversitelerin muhtariyeti. İkinci
si de akademi kariyerin kurulmasıdır. Bu ka
nuna . ait ilk projede Yüksek Okullar ve bu 
arada Siyasal Bilgiler Okulu da dâhildi. Son
ra yüksek okulları ayrıca ele almak üzere ka
nun yalınız Üniversitelere mahsus bir kanun 
olarak çıktı. Akademik kariyerin bahşettiği 
haklardan Üniversiteler gibi, diğer yüksek tah
sil müesseselerinde hizmet gören yüksek ilim 
ve ihtisas sahibi insanlarımızın da faydalanması 
doğrudur. 

Ta ki yüksek okullarımızda kıymetli unsur
lardan mahrum kalmasınlar. Bu mülâhaza ile 
Akademik Kariyer Kanununun bazı hükümle-

— 109 — 



B : 15 11.: 
tini yüksek okullarımıza ve bu arada Siyasal 
Bilgiler Okuluna da teşmil etmeyi düşünüyo
ruz. Amma bu bir zaman meselesidir, tetkik 
edeceğiz, önümüzdeki kış devresi içerisinde bu 
konu üzerinde çalışacağız. Şurasını da ilâve 
edeyim ki, akademik- Kariyerin haklarını Si^ 
yasal Bilgiler Okuluna teşmil etmekle, Siyasal 
Bilgiler Okulunu, fakülte olarak üniversiteler 
camiasına katmak ayrı şeylerdir. Yani bizim 
Siyasal Bilgiler Okulunda hizmet gören arka
daşlarımızı akademik kariyer haklarından isti
fade ettirebilmek için Siyasal Bilgiler Okulunu 
Üniversiteler camiasına katmak şart değildir. 

Emin Soysal arkadaşım, bazı maddelerdeki 
ödeneklerin fazla olduğunu söyledi. Döşeme, de
mirbaş ihtiyacı için Ankara Üniversitesi bütçe
sine 40 000 lira konmuş olmasını misal olarak 
gösterdi. Rektörlük, bütün bürolariyle, bütün 
teşkilâtiyle yeni kurulmuştur. Bunun ufak te
fek mobilya ihtiyacı olacağı gibi, sıra ve diğer 
ders levazımı ve vasıtalara da ihtiyacı vardır. 
Bu 40 000 lira ile bunlar karşılanacaktır. 

Üniversitelerimizin tedris elemanları vakit 
vakit seyahatlar yaparlar. Her sene yer, yer 
üniversite haftaları açılır. Bunlardan memleke
tin istifadesi büyük oluyor. Büyük tahsil mer
kezlerinin dışında yaşayan vatandaşlar salahi
yetli ilim adamlarımızla karşılaşıyorlar. Bilgin
lerimiz gittikleri yerlerde mahallî tetkikler yap
mak imkânlarını buluyorlar ve oralarda karşı
laştıkları vatandaşlar camiasını aydınlatıyor
lar". Onun için bu seyahatler faydalıdır ve bun
ların devam etmesi lâzımdır. 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 
biri Şarkta, biri Garpta açmakta olduğu ilmî 
araştırma merkezlerine gelince; bunlar da lü
zumlu ve faydalı kurumlardır. Bunlar için ve
rilen para fazla değildir. Bu bir nevi üniversi
tenin bir kolunun şu ve şu için Diyarbakır'a 
uzanmış olması, şu ve şu mevzular için de Batı 
Anadolu'nun bir başka yerine uzanmış olması 
mahiyetindedir. 

Arakdaşımm üniversitelerimizin vazifesine 
ve onlardan beklediğimiz hizmetlere dair olan 
heyecanlı beyanlarını da biraz şiddetli ifadele
rin kalıbına (fokülmüş temenniler olarak kayde
derim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
CEMİL BARLAS (Gazianteb) — Efendim, 

lsariyer akademik kanunu çıktıktan sonra pro-
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fesörlerin tâyini dolayısiyle, işittiğime göre, 
İstanbul ve Ankara Üniversiteleri Profesörlü
ğünden ayrılıp ta tekrar buralara avdet vazi
yetinde olanlara tatbikatta ihtilâf vâki olduğu 
söyleniyor. Böyle bir tatbikat ayrılığından 
Bakanlığın haberi var mıdır ve böyle bir tatbi
kat ayrılığı var mıdır? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben 
herkesten önce söz istemiştim. Bakandan sonra 
ben söyliyecektim. 

BAŞKAN — Bakandan evvel söz istiyenler 
var, sualler de var evvelâ onlar sorulsun. 

(II. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 
Ankara 'daki Fen Fakültesinin bugün hangi şu
beleri hali faaliyettedir? 

İkincisi; Ankara Fen Fakültesi ile İstanbul 
Yüksek Mühendis mektebinde elektrik ve ma
kine mühendisliği şubeleri açılacak mı ve ne 
vakit açılmak ihtimali vardır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Sivas) — Üniversiteler Kanunu 
gereğince hocaların nasıl intihap edileceğine 
dair bir tüzük hazırlamak lâzım - gelmektedir. 
Şimdi Üniversitelerimiz bu tüzüğü hazırlamak
la meşguldurlar ve yakında bitireceklerdir. Bu 
bittikten sonra vaktiyle şu veya bu memleket 
hizmeti için üniversitelerden ayrılmış elan ve 
yine üniversite camiasında hizmet etmek istiyen 
ilim ve ihtisas adamlarımızın bu kurumlara dön
mesi imkânı genişliyecektir. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — An
kara ve İstanbul Üniversiteleri arasında tatbikat 
farkı var mıdır?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Devamla) — Birbirlerinden ayrı 
bir iş yapmış olmamak için temas halindedirler. 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Te
şekkür ederim. 

MİLLÎ EĞlTlM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Devamla) — General Durukan'a 
cevap arzedeyim. 

Ankara Fen Fakültesinde halen Astronomi, 
Ma 'wa t ik , Fizik ve Kimya Şubelerimiz faali
yet halindedir. Biyoloji şubeleri de açılacak ve 
çalışmıya başlıyacaktır. Bu Fakültede İstanbul 
Teknik Üniversitesinde olduğu gibi mühendis 
yetiştiren bir şube mevcut değildir ve bu tarzda 
bir şubenin tesisi de bahis mevzuu değildir. Fa
kat bu şube inşa halinde bulunan Ankara Tek
nik Üniversitesinde kurulacaktır. 
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HASAN REŞİD TANKUT (Maraş) — Efen

dim. Siyasal Bilgiler okulunun Kariyer Akade
mikten istifade edeceğini buyurdunuz. Bu, beni 
şahsen memnun etti acaba istanbul'daki Güzel 
Sanatlar Akademisi de bundan faydalanacak 
mıdır? 

MÎLLÎ EĞÎTlM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Belki tamam arzede-
medim. Akademik Kariyer haklarını yalnız 
Siyasal Bilgiler Okulunun hocaları için değil 
umumiyetle yüksek okullarımızda hizmet gören 
ilim ve ihtisas adamlarımız için düşünüyoruz. 

HÜSEYÎN ULUSOY (Niğde) — Sayın Ba
kandan iki sual soracağım. Birincisi, istanbul ve 
Ankara Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü ne za
man bize ilmî bir Türkiye Coğrafyası verecektir, 

, Bakanlığın bu hususta teşvikkâr bir teşebbüsü 
var mıdır? 

İkinci sorum, pedegojinin ve pisikolojinin 
umumi esaslarını sırf, Türk ırkını, kabiliyetleri 
bakımından, tetkik etmek üzere bir Millî Pede-
goji ve Pisikolaji Enstitüsünün faydalı olduğuna 
Bakanlık kaani midir? 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
niz de bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Aka

demik Kariyer kanunu mevzuubihis olurken Si
yasal Bilgiler Okulunun da üniversiteler manzu
mesine girmesi mevzuubihis olmuştu. Aynı za
manda Ziraat Enstitülerinin de bu manzumeye 
dâhil edilmesi mevzuubihis olmuştu. Şimdi Si
yasal Bilgiler okulu hakkında, bir arkadaşımızın 
sualini cevaplandırınız, Ziraat Enstitüleri hak
kındaki mütalâatınızı da ben rica edeceğim. 

EMİNİTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Bir 
sual. 

Gazetelerde görüyoruz. Bir çok üniversiteler
de diploma merasimi yapılıyor. Fakat mühim bir 
üniversite olan Tıp Fakültesinde bu yapılmıyor. 
Yapılsa çok iyi olacaktır. Bakanlığın bu bapta 
bir düşüncesi var mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Önce Hüseyin Ulu-
soy arkadaşımızın sualine cevab vereyim. 

İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin, Coğraf
ya Üniversitelerinin ne vakit bir millî ciğrafya, 
bir vatan coğrafyası vücuda getireceğini sordular. 

Sayın arkadaşımın, falan tarihte, falanca ayın 
falanca gününde diye benden bir cevap bekle-
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memelerini rica ederim. Ve bu suallerini, izin ve
rirlerse, izhar edilmiş, yerinde bir temenni ola
rak kaydedeyim. Mutabık mıyız? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Mutabıkız. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM

SETTİN SÎRER (Devamla) — Birinci sualinize 
verdiğim cevabı ikinci sualiniz için de cevap ola
rak kabul buyurunuz. 

Yüksek Ziraat Enstitüleri, Hükümet progra
mında yazılı olduğu üzere Millî Eğitim Bakan
lığına geçecektir ve bunun hazırlıkları üzerin
deyiz, zannediyorum ki bir kaç haftaya kadar 
kanun tasarısı yüksek huzurunuza gelecektir. 

Çeliköz arkadaşımızın diploma merasimi hak
kındaki suallerini de taraflarından ifade Duyu
rulmuş bir temenni diye kaydederek burada ma
ruzatıma nihayet veriyorum. (Alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÜR 
BlRSEL (izmir) — Efendim; Bütçe Komsiyo-
nunuz adına bir hususu burada açıklamayı va
zife sayarım. Burada söz alan arkadaşlardan 
Emin Soysal arkadaşımız bu bütçe hakkında ko
nuşurlarken; bütçe iyi tetkik edilmemiş, bazı 
yerlere az, bazı yerlere çok ödenek verilmiş, fa
kir miletin parası ulu orta bu gibi şeylere sar-
fedilemez, bir milyon liraya yakın' fuzuli para 
var, bu güne kadar görmediğim mütenakız büt
çe... şeklinde sözler söylediler. 

Arkadaşlar; Hepinizin bildiği gibi bütçe Ko
misyonunuz bütçeleri tetkik ederken ittihaz et
tiği usul veçhile bu işe kendi üyeleri arasında, 
bütçe ve bilim işlerinde çok esaslı tecrübelere 
ve bilgilere vakıf iki arkadaşı, bu bütçeyi rapor
tör olarak incelemek için ayırmış ve bu iki arka
daş, bütçeyi günlerce hatta haftalarca fazla za
manda hususi surette ve her kalem üzerinde ay
rı ayrı durarak incelemiş ve raporunu komisyo
na vermiştir. Bu incelemeden sonra komisyonu
muz bu bütçe üzerinde de uzun görüşmeler yap
mıştır. Tesadüf olarak şunu arzedeyim ki; ar
kadaşlar, bu, aynı zamanda âciz arkadaşınızın 
bütçe Komisyonundaki, arkadaşlarım için bir 
tevkir ve saygı hissinin ifadesidir. Bu bütçe ko
nuşulduğu gün komisyonunuz gecenin saat 10 
nuna kadar çalışmıştır. 

Şimdi arkadaşlar; bir milyon liraya yakın 
fuzuli bir para, milletin parası sarfedilmiş, di
yen arkadaşımızın gösterdiği ödenekler döşe
me demir baş ve tesis ödeneği ile yolluklar ve 
araştırma ve arkeoloji istasyonlarıdır. Döşeme 
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demirbaş ve tesise mütaallik 11 nci bölümde gö
rülür ki, arkadaşlar, bu bölümdeki ödeneklerin 
mühim bir kısmı yeni tesis edilen Fakültelere ve 
yeni tesis edilen Üniversite Rektörlüğü kısmı iş
gal eder. Bu. bölümden Eski Fakültelere ayrılan 
kısım iso gayet azdır. 

Yolluklar bölümüne gelince; burada söylenen 
tenakuzun ne şekilde ve nerede olduğunu anlamak 
mümkün olmadı. Yalnız şunu size, memnuniye
tinizi eelbedecek bir nokta olarak belirteyim ki, 
arkadaşlar, yolluklar mahiyetine göre tasnife tâ
bi tutulmuş ve buna göre dört bölüme ve çeşitli 
maddelere ayrılmıştır ve her kısımdaki yollu
ğun sarfını iyice murakabe edebilmek imkânı 
bu suretle sağlanmıştır. Tenakuz bunun nere
sindedir? Bu yolluklar üzerinde fazla para ve
rildiğini iddia etmek âciz kanaatımca insafla ka
bili telif olmaz. Bir Üniversite Rektörlüğünün 
Uluslararası kongrelere iştirak ve saire masraf
ları için ayrılan beş bin lirayı çok görmek yerin
de olmıyacak, bir mütalâa olarak telâkki etmek, 
daha doğru olur. 

Araştırma istasyonunun lüzum ve ademi lü
zumunu ben söyliyecek değilim. Bunu Sayın 
Bakan söylediler. Fakat arkadaşımız bunu söy
lerken 10 000 liralık bir tahsisatın yerine Diyar
bakır'da veya Şarkta şu veya bu öğretim kurulu
nun vücııde getirilmesi temennisini izhar buyu
rurken böyle bir kurulun bu bölümdeki 10 000 
liralık bir para ile vüeude getirilip getirilemiye-
eeğini do. takdir buyurmaları lâzımgelirdi. Zan
nederim. Yekûnu bir milyon liranın dörtte biri
ni bulmıyan bu bölümlerdeki Ödeneklere hiç bir 
para vermemek imkân dâhilinde olsa bile, bir 
milyon lira fuzuli verilmiştir, demek yersiz ve 
haksıa olur. 

Arkadaşlar; ben eskiden tanıdığım Emin 
Soysal'ın bu sözlerini, (kendisini kadirşinas has
letlerine malik olarak tanırdım), kendisinden 
beklemediğim, bir ifade gördüğümü bilhassa bu
günlerde gece geç vakitlere kadar çalışan ve 
bütçe yılı başından evvel bütçeleri az bir za
manda, vakti zamanında yüksek huzurunuza ge
tirmeğe son gayretiyle çalşıan, hakikaten feda
kârca çalışan arkadaşlarım hsabma bir kadirşi
naslık saymadığımı söylememe müsaadelerini ri
ca ederim. 

Emin olsunlar ki, Bütçe Komisyonu Yük-
sek Meclisin itimadına lâyik olacak şekilde mil
letin birtek santiminin yersiz tahsis edilmemesi 
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için gereken çalışmaları elden geldiği kadar 
yapmaktadır. (Bravo sesleri). 

Dr. SAlM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu biçare Dil - Tarih ve Coğrafya'ya ne
ye bu kadar takıldık. Müsaade buyurun, Ata
türk buna Edebiyat Fakültesi demedi, çünkü 
bir hedefi vardı, bir şey düşünüyordu. Bu mü
essese ile beraber Üniversiteye ayrılan beş mil
yon lira, arkadaşlar hiçbir zaman çok değildir. 

Şimdi bilhassa Emin Soysal arkadaşıma hi-
tabediyorum; bu Küçük Asya'da birçok eski 
şehirler gömülüdür, adeta bir şehirler mezarı
dır. Binlerce sene evvelden kalmış bu şehirleri 
Türkler ne ararlar, ne sorarlar diye, haklı 
haksız birçok tenkitler yapılagelmiştir. Dışa
rıdan Ramsay gelir, Hrozny gelir, yirmi, otuz 
sene kalırlar; kimisi müze namına, kimisi ilim 
namına hareket ederler. İsimlerini bile bilme
yiz ve sarfettikleri paranın hesabını Allah bi
lir. Binaenaleyh yapacağımız bu tetkiklerde 
garpla rekabet yapmamız imkân haricindedir. 
Binaenaleyh (Dil - Tarih Fakültesine bu hu
susta tahsis edilen parayı sokağa atıyoruz.) a 
yakın bir şey sarfedildi, bu doğru değildir. 

Sonra tetkik seyahatleri yapıyorlar, hoca-
lariyle gidiyorlar, Emin Soysal bu tetkik se
yahatlerini tuluat kumpanyalarına benzettiler, 
çok haksız bir sözdür. Fakat meselâ bundan 
sekiz, on sene evvel okuduğum kitaplar içeri
sinde gördüm, oradaki üniversitelerde çocuk
lar cinayet işleseler müddeiumumi vaziyed ede
miyor, işi üniversite hocaları inceliyorlar. Ço
cukların zorla tiyatroları işgal ettiklerini, sirk
lerde hayvanların ürküp ortalığın feci şekil al
dığını okumuştum. Biz de böyle şey olmamıştır 
ve olamaz. 

Üniversitenin madde madde masraflarına 
bakarsak, yaptıkları tetkik yerinde mi diye 
hesaplıyaeak olursak, bir parça düşünecek 
olursak beş milyon nedir azizim? (Alkışlar.) 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın Ba
kanımız, bu kürsüden çok kıymetli izahat ver
diler. Yalınız muhterem Karagülle arkadaşı
mızla. Cemil Bari as arkadaşımız bu kürsüden 
can alıcı bir noktaya temas buyurdular. Sayın 
Reşat Şemsettin Sirer buna üstü kapalı bir ce
vap verdi. 

Benim prensipim, herşeyi, olduğu gibi, bu 
kürsüden apaçık söylemektir. Eğer Karagülle 
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Ve Cemil Barlas arkadaşımızı iyi anlıyabildim-
se, söylediklerini iyi kavrıyabildimse, demek 
istedikleri şudur: (Sağdan, soldan gelen fi
kirlerin propagandası üniversitede yapılmasın.) 
Doğru, mükemmel, bütün kalbimle iştirak 
ederim. Fakat arkadaşlarım; fikir hürriyeti, 
kürsü hürriyeti, ilim kürsüsünün hürriyeti; 
üniversitemizin temelidir. (Bir derecesi var 
sesi.) Sonra bizim âlimlerimiz, yani Türk in-
kilâbının yetiştirdiği ve Atatürk rejiminin, Ke
malist rejiminin prensiplerini telkin eden âlim
lerimiz bu hususta kuvvetli esbabı mucibelere 
istinat etmektedirler. Hepimiz burada, o pren
siplerin etrafında toplanmış ve onu tahakkuk 
ettirmek için çalışıyoruz ve çarpışıyoruz. Bi
naenaleyh kanaatimce Türk rejimi ve onun 
prensipleri sarsılmaz. Herzaman bunu cesaret 
ve kuvvetle müdafaa ederiz. Şuhalde fikir, sağ
dan gelsin, soldan gelsin, bence üniversitenin 
ilim potasında hepsi neşter altına yatırılma
lı ve mukayeseli bir tarzda okutulmalıdır ve sa
ğın, solun; bizi asla ürkütmemesi lâzımdır, (Fa
kat anlıyorum ki, endişeliyiz) amma gelen 
fikirler o potada mukayeseli bir tarzda okutul
malı ve Türk gençliği imanlı bir şekilde yetiş
tirilmelidir. Bu üniversitenin vazifesidir, zan
nederim. Meşhur sözdür, imanın kaldırmadığı 
kılıç gesmez. Bu kürsüde sayın arkadaşlarım 
şüphesiz, yahut belki benim maruzatımı ifade 
buyurdular fakat açık konuşmağı çok lüzumlu 
buldum. Üniversiteyi frenler gibi burada ko
nuşmağa şahsen iştirak etmiyorum. 

Biz âlimlerimize inanıyoruz, biz, Türk üni
versitelerinin kıymeti ilmiyesine inanıyoruz. 
înanmasaydık bu yüksek makama getirmezler
di. Onun için Türk gençliği bol hürriyet havası 
içinde en iyi şekilde bilhassa manen teçhiz edil
melidir. Karşısında sağdan ve soldan, tâbir 
caizse, muşta gelirse ona fikirle, kanaatle mü
dafaa etsinler. Buyursunlar, ben de üniversi
teden mezunum, haydi beni kandırsınlar. He
yeti Aliyenizden herhangi birini kandırsınlar 
bakalım. Olmaz ki, kandıramazlar ki, Kanaat 
vardır, fikri vardır. Onun için üniversitenin 
eli kolu bağlanmıyarak serbest bırakılmasını ve 
Türk gençliğine ve Türk profesörlerine inanmak 
bence Âli Meclisin vazifesidir zannediyorum. 

İkincisi ; Sayın Şemsettin Sirer arkadaşımız
dan bir temennide bulunacağım. 
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Sayın arkadaşlar, hepinizin malûmudur 400? 

numaralı bir kanun var. Bu kanunun esbabı 
nıucibesine karşı hiçbir diyeceğim yok, bu ka
nun diyor ki ; memur talebe olamaz. Doğru. Fa
kat bugün liselerden mezun olan gençlerle üni
versiteye devam edenler arasında büyük fark 
var. Şu dakikada bunu rakamlarla ifade ede-
miyeceğim, yani, devam edemiyenler çoktur. 
Bunlar neden devam edemiyorlar? Liseyi bitir
dikten sonra üniversite yapmak bir gencin en 
büyük idealidir, ananın, babanın en derin ar
zusudur. Fakat takati yok, takati yok. Bina
enaleyh bu kanunu daha çok yumuşatmak, münı-
kinse Sayın Bakandan rica ederim, bu tip ço
cukların himayesine matuf olmak üzere bir Ça
lışmada bulunabilirler mi, bulunmalarını ben 
candan temenni ediyorum. 

Sonra Sayın Bakanımız dediler ki, tabiî bü
tün gençliği okutmak mümkün değildir, yani 
üniversitede himaye etmek mümkün değildir. 
Ben akabinde Sayın Rektörden rica ettim, acaba 
kaç tane okutuyorsunuz dedim. Âzami i50 •ra
kamını verdiler. E insaf... Bu da çok mü? Sa
yın Cemil Barlas, Hulki Karagülle, Sayıiı Ba
kan ciddiyetle, Büyük Meclis hassasiyetle şu 
nokta üzerinde duruyorlar. Gençlik demoralize 
olmamalıdır, muzır fikirler yaymamalidır. 
Doğru amma, hepimiz taktir ediyoruz ki, muzir 
ve fena fikirler muayyen bünyelerde taayyüş 
eder, biz o bünyeyi ıslah etmezsek, biz o mu
zır fikrin taayyüş ettiği muhiti dezenfekte et
mezsek istediğimiz kadar burada heyecanlana
lım ve endişe izhar edelim. 

Arkadaşlar bence netice pek yüz güldürücü 
olamaz kanaatindeyim. Şu halde üniversite
ye beş milyon değil, bütçe tekniğine vâkıf 
değilim amma, lazımsa on milyon verelim. 
Ben Emin Soysal arkadaşımızın fikrine d© işti
rak etmem, verelim. Çünkü ilim demek etüd 
demektir, müşahede ve lâboratuvar mesaisi de
mektir. İstediği kadar verelim. Amma israf 
edecekmiş, zarar yok ıslah ederiz, burada Eği
tim Bakanlığına hücum ederiz. Beş milyon lira 
azdır amma bir beş milyon lira da onun içine 
girip ümidi âti olan ve milletin hazinesi 
olan Türk gençliğine ayırmalıdır. Bilmiyorum 
buna maddi imkân var mı? Millî Eğitim Baka
nından iki şeyi rica ettim, birisi, mümkünse ka
nunu yumuşatmak; ikincisi de üniversitenin bu 
muhtaç 1500 - 3000 talebesine para verilmesi. 
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Aksi hâlde bütün emeklerin ziyan olacağı âciza
ne kanaatimi arzederim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM-
SEDDÎN SÎRER (Sivas) — Üç noktadan Reşad 
Aydınlı arkadaşıma cevap arzetmek istiyorum. 
Birisi şudur: Yüksek Meclis kürsü hürriyetini 
tesis etmek için ve bu hürriyeti içinde yüksek 
tahsil ve müesseselerinde vazife alan, ilim ve ih
tisas adamlarımızın bu hürriyetin icabettirdiği 
şekilde çalışacaklarına inandığı için Üniversite
ler Kanunu istar etmiştir. (Bravo sesleri) Bu 
emniyetle bu kanun aziz hatırasına bağlı oldu
ğumuz geçen devre tarafından meydana getiril
miştir. Belki müdafaaları bana düşmez. Fakat 
izin verirlerse bir cümle ile Cemil Barlas ve Hul-
ki Karagülle arkadaşlarımızın beyanlarından ne 
anladığımı arzedeyim: Arkadaşların üniversite
lere bahşolunan hürriyetin masun kalması taraf
tarıdırlar. Ancak Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
maddesinin üniversitelerimizden istediği şeyler 
vardır. îzin verirseniz üçüncü maddeyi okuya
yım: 

Üniversitelerin görevleri şunlardır: 
a) öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, 

sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime 
dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık 
kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahibi 
elemanlar, Türk devriminin ülkülerine bağlı ve 
millî karekter sahibi vatandaşlar olarak yetiş
tirmek. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım, Üniversitemize bahşedilen hür
riyetler ve muhtariyet masun kalmalıdır. Fakat 
bunu bahşeden kanunun istediği şey de muhnak-
kak gerçekleşmelidir temennisinde bulundular 
ben böyle anladım. (Çok doğru sesleri) ve de
minki mâruzâtımda arzettiğim gibi bendeniz 
Eğitim Bakanı sıfatiyle üniversitelrin başıyım. 
Bu sıfatla Yüksek Meclise tekrar arzediyorum 
ki başında bulunduğum camia adına, kanunun 
bize bahşettiği imkânlar dairesinde, kanunun 
bize tahmil ettiği vazifeleri yerine getirmeğe ça
lışacağız. 

Sayın Aydınlı arkadaşım 4007 numaralı ka
nun hükümlerinin hafifletilmesi temennisinde 
bulundular. Bu kanun yüksek tahsil müesse
selerinde öğrenci, olan gençlerin memuriyet yap
mamaları hükmünü koymuştur, öyle anlıyorum ki, 
kanun hükümleri hafifletilsin ve yüksek tahsil 
talebesi, aynı zamanda memuriyet yapabilsin is
tiyorlar. Buna karşı arkadaşıma şu ciheti ha-
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tırlatmak isterim ki, memuriyetler âmme hizme
tinin görülmesi için ihdas edilmiş olan vazifeler
dir. Memleket çocuklarının iyi yetişmesi kadar 
hassasiyetle üzerinde durmağa mecbur olduğu
muz bir nokta da Bu memlekette âmme hizmeti
nin iyi görülmesidir. Onun için Aydınlı arkada
şımızla el birliği ederek uğraşalım, âmme hiz
metlerini sarsmadan gençlerimizi iyi şekil ve 
şartlar altında yaşatmak ve yetiştirmek yollarını 
arayalım. Demin arzettim ki, bu, üzerinde dik
katle, ehemmiyetle durmakta olduğumuz bir ko
nudur, Gelecek aylar bu mevzu üzerinde tetkik
lerle geçecektir. Yüzde yüz tatminkâr neticele
re varabileceğimizi umuyorum, amma çalışma
larımızın verimsiz kalacağını da sanmıyorum. 

Demin de arzettim ki, bizden çok daha ileri 
refah mertebesinde ve geniş imkânlara sahip 
olan memleketler dahi yüksek tahsilde bulunan 
çocuklarının kâffesi Devletin himayesine mazhar 
değildir. Amma bu uğurda, bu istikamette neyi 
yapabilirsek onu yapmağa çalışacağız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Zatı âliniz-
lo ayrıca hususi surette görüşürüz. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Dr. KÂMİL ÎDlL (Maraş) — Bendeniz sab
rınızı suiistimal etmiyeceğim. Kabil olduğu ka-
kadaı* maksadımı kısaca izah etmek istiyorum. 
Temennilerinden bir tanesine Reşad Aydınlı ar
kadaşım temas etmişti, bir cephesinden. Sayın 
Bakan da buna diğer bir cepheden cevap verdi
ler.Benim görüşüm: Birçok memleketlerde Üni
versite tahsili yapan yurttaşlara birçok kolaylık
lar verilmektedir. Meselâ Akşam kursları, Bu 
kurslara devam edenlere hakiki surette fakülte
ye devam eden talebenin haiz olduğu hukuk ve
rilmektedir. Bilhassa bizim Üniversitelerimizde 
kalabalıktan şikâyet edilirken, talebe hocaların 
derslerini kâfi derecede takip edemiyor diye şi
kâyet edlirken bizde de bir parça olsun Üni
versitenin yükünü bu. yolla hafifletmek imkân
ları hâsıl olmaz mı? Üniversite gece kursları, hu
kuk gibi yani nazari dersler ve lâboratuvar dı
şında dersleri ihtiva eden fakülteler için gece 
kursları açsak hakikaten bundan istifade temin 
edilecektir. Vakıa 4007 sayılı kanun Devlet me
murlarına, âmme hizmeti gören gençlerimiz Üni
versiteye devam etmelerini menediyor. Haklıdır 
da. Fakat birçok çaresizlik içinde hayata atılmış 
olan birçok gençlerimiz vardır. Bunlara Üni
versite tahsilini temin ve bu suretle kendilerini 
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tatmin edecek imkânların araştırılması lâzımdır. 
Her halde bu imkânlar bunlara bahşedilmelidir. 

Bahusus sayın Bakanın da vaitleri vardır. 
Tetkik ediyoruz dediler. Her halde iyi bir ne
ticeye varılacağını ümit ediyorum. Bendeniz 
Üniversite gençlerinin tahsilleri zamanında Dev
lete yük olmaları aleyhindeyim. Mesalâ Ameri
ka 'y1 ele alırsak, bütün üniversitelerin % 90 
m tamamen, şahsiyeti hükmiyeyi haiz hususi 
sermayelerle teşekkül etmiş husussi müessese
lerdir. Buraya tahsil için gelen gençler bir çok 
para sarfediyorlar. Bizim üniversitelerimiz Dev
let tarafından kurulmuştur. Parasızdır. Bura
da tâhsiL:eden gençlerin tamamen Devletin sır
tına yüklenmesinin yerinde olmadığına kaniim. 
Benden başka üniversitede tahsil için çok pa
raya ihtiyaç vardır. Çünki ilmî araştırmalar pa
rasız olmaz. Ben diyebilirim ki dünya çapın
daki üniversitelerin içinde en az para alan bi
zim üniversitelerdir. Bu noktada biz elimiz
den geldiği kadar üniversiteye gezi için, tetki-
kat için, araştırma yapmak için âzami imkânları 
vermeliyiz. 

Geçen bir konuşmamda da bahestmiştim, 
tekrar oraya dönüyorum, Tıp Pakültesi mevzu
una. Tıp Fakültelerinde bir hijyen kursu vardır. 
Bu hijyen kursunda, sağlık koruma ilimleri der-
li toplu yapılamıyor. Halbuki biz hekim yetiş
tirirken bilhassa buda bir devlet mevzuu ya
pılırken, memleketin hakiki ihtiyacını karşıla
mak isterken sağlık koruma işlerimizi yürüte
cek bilgili elemanlar yetiştirmeyi göz önünde 
tutmak zorundayız. Bir Hıfzıssıhha okulumuz 
vardır o adam yetiştirir, denirse bu doğru de
ğildir. Çünki Hıfzıssıhha Okulunun yetiştirme 
kapasitesi âzami 50 kişidir. Halbuku biz, iki üni
versitelerimizde. 500 - 600 talebe yetiştiriyoruz 
bunların hepsinin dersleri takibine kâfi gelecek 
şekilde. Tıp Fakültelerimize de birer koruyucu 
hekimlik kürsüsünün açılması lüzumuna kaniiz. 
Biz uzun senelerden beri hu mevzuu şurada bu
rada konuşuruz. Bu kürsüden şimdiye kadar 
söylenmemiş olduğunu zannederim. Bendeniz 
gerek aayın: Bakandan ve: gerekse üniversite: 
mfinsupIjLnndan bilhassa, rica ediyorum, nazarı 
itibare: alsınlar ve behemehal koruyueu hekimlik 
kürsüsünün açılmasına imkân versinler. 

BAŞKAN — 15 milletvekili söz söyledi, iki 
m^üetvekiü i | p c x defa eöz, jştedi. Bir de kifa-

(Kâfi kâfi sesle-

(Gaziantep) — 

yeti müzakere takriri vardır. 
r i ) . 

CEMÎL SAİD BARLAS 
Takrir aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Daha evvel söz isteyen vardır. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; bu 

müzakerenin kifayeti taraftarıyım. Yalnız şah
sıma taallûk eden birkaç meseleyi müsaadenizle 
cevaplamak isterim. 

Bütçe Komisyonunun çalışmasında onun tak
dir edilmesi isteniliyor. Elbette ki Bütçe Komis
yonu günlerce çalıştı ve işin üzerinde durdu. 
Bunu takdirle karşılamak vazifemizdir. Ancak 
madde madde konuşulurken yeri geldikçe arze-
derim içinde fazlalıklar da vardır. Demek iste
medim ki üniversitelerimize para vermiyelim, 
ilim adamlarımızı parasız aç bırakalım, gençle
rimizi ilimden mahrum edelim. Böyle bir şeyi 
bu memlekette kimse aklına getirmez. Yalnız pa
rayı muvazeneli sarfetmek bu memleketin ihti
yaçları icabıdır. Bunu takdir buyurursunuz. 
îlerde buna çok misaller arzedeeeğim. 

Muhterem hocamız Dilemre Rio de Jane-
iro'den, futbol oyunundan, canbazlıktan misal 
verdiler. Ciddî bir üniversite etüdyeni için bu 
misaller verilemez. Ben bir Türk gencinin bun
dan sakınmasını temenni ederim. Türk Gençliği, 
Türk vekarma Türk haysiyet ve şerefine lâyık 
şekilde ilmî tetebbülerle ciddî şekilde meşgul ojr 
malıdır. 

SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Ben onlar 
gibi olsun demedim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) Devamla — öyle 
olanların Avrupadaki hali 20 nci asırda malû 
munuzdur. Bu gibi insanların Avrupa izmihlalini 
hazırladıklarını tarih ve sosyoloji kitapları cayır 
cayır yazar. 

Diğer bir mesele: 3 gün evvel gazetelerde oku-. 
dura. Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesin
de Talebe Cemiyeti intihabı olmuştur, solcular 
kazanmıştır. Gazete böyle yazıyor. Orası bir 
Paıiâjnento mı yoksa bir fırka mıTYökşa ilim 
oeaŞı mıî Gazet yazıyor efendim gazete. Burası 
ilim müessesesidir arkadaşlar. Fîlân falan ta-
lobe kapanmıştır, diye adları yazılır. Sağcılar 
solcular kazanmıştır ne- demektirf 

BİR SES — Hangi gazete yazmış? 
EMİN SOYSAL (Devamla) — İşte orada ar

kadaşımız gösteriyor. 
Bir eser daha tercüme edildi Onu da ai'eette* 
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yim. «Sardalya sokağı» îyi, güzel. îliıh yapıyoruz. 

Arkadaşlar, demin arzettiğm eserin mahiyeti
ni biraz daha deşeyim size. Bizim Lâski'nin 
İngiltere için istediği Devlet sosyalizmi bizde 
daha fazla var. Mektepler Devlette, Demiryolları 
Devlette, fabrikalar Devlette, her şeyimize Dev
let bakıyor. Bizim bir eksiğimiz varsa o da adam 
yetiştirmektir. Ciddî adanı, ilim adamı. Arkadaş
lar, ilim adamının vasıfları vardır. Bunun için 
çeşitli makaleler ve kitaplar da tavsiye ederim. 
İlim adamı öyle koltuğa, sandalyeye, paraya 
pula bakmaz. Fakat demiyoruz ki, biz, ilim 
adamlarımızı açık bırakalım; Gençliğimizi fan-
taziye alıştırmıyalım diyorum. Alıştırıyoruz, 
gitmiyorlar, memleketin ihtiyacı olan yerlere. 
Bir sene evvel ben kız muallim mektebinde ho
ca idim. Arkadaşlar üniversiteden mezun 9 
kız stajiyer veriler. Bunlar geldiler bir sene 
bomboş durdular. Hiç ders vermeden parayı 
aldılar. Şimdi bunların stajı bitti, güzel... Oku
ma filân itiyatlarından bahsetmiyeceğim, hepsi 
şayanı hürmettir, bunları memleket meselesi 
olarak arzediyorum. Bir sene sonra, stajları 
bitti, nereye tâyin edildi biliyor musunuz? 
Hepsi o semte, bir tanesi Şarka, bir tanesi Or
ta Anadolu'ya gitmediler. Neden bu? Çünkü 
öyle müesseseler kuruyoruz ki ve içindeki oku
yanları öyle fantaziye ve lükse alıştırıyoruz 
ki, oradan çıktıktan sonra çocuk herhangi bir 
vilâyete, herhangi bir kazaya gittiği zaman, 
efendim; burada yaşanır mı diyor... Arkadaş
lar; bir memleket meselesi konuşulurken mu
ayyen mevzii bir yer düşünülmez. Kül halinde 
memleketin heyeti umumiyesi düşünülür, ben 
bunun için arzediyorum. 

Bir arkadaşımız ilim adamlarının frenlenme
sinden ve Üniversitenin muhtariyetinden bah
setti. Arkadaşlar kanaatimi arzedeyinı: Eğer 
Üniversite içinde ciddî ilim adamları yoksa 
muhtar olsun veya olmasın para etmez. Mesele 
ciddî ilim yapmaktadır. (Doğru sesler.) Ço
cuk oyuncağı değil bu. Memlekette ter döken 
ciddî ilim adamları istiyoruz. Üniversite muh
tar olsun, muhtar olmasın. Bir Üniversitede iki 
tane ilim adamı, büyük işler yapar. Ciddî iki 
tane ilim adamı üniversiteyi üniversite yapar. 
Kanun üniversite yapmaz. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi yeni keş
fedilen atom bombasını yapabilir mi? Kanun-
la.aliom bombası yapılmaz. Atom bombasını il-

. 1946 O : İ 
mî dehası olan ilim adamları keşfeder. Ve atom 
bombasını keşfetmek için de atomun içindeki 
elektronların çeşitli bünyesine kadar nüfuz 
edecek deha sahibi adamlar lâzımdır. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Onla
rın hepsini kanunlar hazırlar, burası hazırlar. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Binaenaleyh 
bizim plânda ilim adamlarını firenlemek yok
tur. Bu, görüşmekte olduğumuz kanunun çer-
çivesi içindedir ve o meselelere temas ettim ve 
bu meseleler üzerinde durdum. 

Ben ilmî etüd yolunda para sarfedilmesin 
demedim, ilmî etüdler yapılmasın demedim. 
İlmî etüdler ciddî ve esaslı yapılsın dedim. 
Fakat bu ilmî etüdler yapılırken bunun için ge
ziler yapılırken, ciddî surette tetkikler yapıl
sın, geziler plânlı, programlı, gayeli yapılsın 
dedim. Bursa'ya tetkik için giderler. Bursa'-
da meselâ kendisi talebeleri bırakır, otele is-
tirahate gider, sonra da bitti çocuklar artık 
arkadaşlar dönelim der. Sonra kalkar gelirler. 
Bu da mı etüddür? Gözlerimle gördüğümü söy-
lüyorum. 

Benim arzedeceğim bu kadardır. İsterim 
ki gençlerimiz memlekete hayırlı olsun ve mem
leketin muhtaç olduğu meselelere cevap verecek 
şekilde yetişsinler. Memleket bunu istiyor, te
mennim budur arkadaşlar. (Bravo sesleri.) 

CEMİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — 
Efendim, kifayet aleyhinde konuşacağım. Çün
kü benden evvel kürsüye çıkan bir arakadaş be
nim söylediklerimi tamamen ters anlamışlar. 
Maarif Bakanı verdiği cevapta, sözlerimin yan
lış anlaşıldığı tarzında konuştular. 

Misal olarak söylüyorum, demin kürsüye 
çıktım, üniversitelerin muhtariyetinin lâzım ve 
zaruri olduğunu söyledim ve bu hususta da rey 
verdiğimi ilâve ettim. Yine kürsüde dedim ki, 
bugünkü üniversite ne şekilde olursa olsun, 
muhtar da olsa bir gaye ile gayelenmiştir. O da 
Türk Cemiyetinin, Türk milliyetçiliğinin, Türk 
nizamının nigehbanıdır. 

Bu bakımdan üniversite muhtariyeti mev-
zuubahs olduğu zaman benim kürsüde bah
settiğim ilim tedrisatı yapılmaması değildir. 
Benden iki arkadaş evvel konuşan arkadaşmız 
kadar ben de Avrupa'da Marksı, Lenin'i, Lâsk'i 
okudum, kendisinden fazla okudum ve kızıl bir 
milliyetçi olarak memlekete döndüm. Bundan 
fazlası olmaz ? -Ben bununla da iftihar etmiyo-
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rum, bu benim asli vazifemdir. Canım çıkar ! 
milliyetçilik de beraber çıkar. Fakat ben bu 
kürsüde dedim ki ; üniversite muhtar olduğu 
zaman üniversitenin çatısı altında soldan gele
cek herhangi bir propagandaya karşı üniversite 
lakayt kalmasın. Üniversitede Marks'ı hocalar 
tedris edebilir. Fakat bitaraf olarak, kanuni 
olarak. Onlar zehirli yılanlar gibi çöreklenmeğe 
başladılar mı onların başını ezmek muhtar olan 
üniversite senatosunun vazifesidir. 

Arkadaşlar, uzun boylu ders verecek deği
lim, haddim değildir. Onun tuttuğu yol baş
kadır, benim başka, tesadüfen bu çatı altında 
bulunuyoruz. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Reisbey, 
kimden bahsediyor? 

CEMlL SAİT BARLAS (Devamla) — Türk 
Cemiyetinin üç dayanağı vardır: Türk ailesi, 
Türk Devleti, Türk vicdan hürriyeti. Bunun 
heyeti mecmuası bugünkü Türk Cemiyetinin 
nizamını teşkil etmektedir. Binaenaleyh tarihten 
ibret alalım. Başka memleketlerden, başka sis
temler dâhilinde, yapılacak propogandalara 
bu memlekette yol verirsek, biz de bu yolda yü
rürsek yarın Türk Cemiyeti yoktur. Binaen
aleyh bu yolda atılacak adımları önlemek, her
kesin olduğu kadar, muhtar Türk üniversitesi
nin de vazifesidir. 

BAŞKAN — Kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddelere geçilmesini tek

lif ederim. 
Tokad 

Refik Ahmet Sevengil 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Maddelere geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesinin 1947 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1947 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 038 120) lira ödenek ve
rilmiştir. 

B. Lira 

*.... CETVELİ 

B. 
• 1 Memur aylığı 

Lira 
1 881 900 

BAŞKAN — K a b u l edümiştirr; 

2 Açık aylığı 1 
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Emekli, dul ve yetim aylığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 112 632 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Hizmetliler ücreti 452 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4936 sayılı kanun gereğince veri
lecek tazminat 465 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 50 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emek
li ikramiyesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

0 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Kırtasiye 28 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Döşeme, demirbaş ve tesisler 145 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Aydınlatma 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Isıtma 39 500 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

K Öteberi, giderleri 42 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Posta ve telgraf giderleri 5 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Telefon tesisi, konuşması ve baş
ka haberleşme giderleri 22 300 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. _,., 

18 Sürekli görev yolluğu ' " 2 100 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

19 Geçici görev yolluğu ,10 000 
BAŞKAN — Kabul edümişt i r % [ P / . , 

20 Memleket içinde ilmî incelemê •'_•"."-> .v 

le* yollukları . .'"/Vf _ ; / ; :T.vy $1 000 
BAŞKAN — EaBuî~edümi 

21 

V i « i v i - * > BAŞKAN — E a ^ ' e d ü m i ^ f i r : ^ 
Yabancı memleketler Bilim, Kon- ": .]',,„{' 
grelerino kâtılm'a. yolluk ve'.'baş- \ ,y* 
ka giderleri \ ' " . . ' - , v / '.,',, ,,25 000 
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Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arkeoloji ve Doğu Anadolu Araş
tırma İstasyon]arının her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi Enstitüleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi Enstitüleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinin inceleme ve araştırma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Üniversite armağanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fen ve Tıp Fakültelerinin ta
şıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua, kâğıt baskı 
vesair yayın giderleri, tercüme 
bedeli ve telif hakkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitaphkkır için ab nacak kitap, 
mecmua, gazete ve diğer yayınlar 
giderleriyle ciltleme bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Üniversite tesisleri 
BAŞKAJtf — jSabul edilmiştir. 
4489 sayılı kanun gereğinco. ya

bancı memleketlere gönderile
ceklerin her çeşit, giderleri 
BAŞKAM — &İ>u] bilmiştir. 

11.. İS 
Lira 

17 300 

!. 1946 
B. 
38 \ 

7 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 003 

340 301 

6 500 

3 000 

5 000 

2 500 

5 000 

00 000 

89 500 

40 000 

20 000 

O : 1 
Lira 

7abancı profesörler ve uzman-
rnanlar ücreti 404 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 yabancı profesör ve uzmanla
rın yollukları ve diğer giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 yabancı memleketlerden konfe
rans için getirilecek bilginlerin 
ücret ve yollukları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4.1. 1805 sayılı kanun gereğince ve
rilecek % 5 emekli keseneği kar
alığı 116 733 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4:! )öner sermaye 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 :_>üşünülmiyen giderler 5 619 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Oeçen yıl borçları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıtpara amortis
manı 381 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 181 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Hastanelere yapılacak yardım 386 130 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 Onarım 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1. tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Bölümleriyle beraber maddeyi 
kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1947 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 038 120) 
lira tahmin edilmiştir. 

S.SETVEJJ 
B. Lira 

1 Hazineden yardım $ JOOO 000 
BAŞKAN — Jtafeul «dtütâfitâr. 
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2 Harçlar ve ücretler 37 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 1 115 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar ve vasiyetler 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber re
yinize arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet-
lileriyle taşıt kadroları bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Sayısı ve adı bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı tertiplerden, 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli geçici hizmetliler için aylık ücretli hizmet
liler kullanılabilir. Bunların kadroları ile 3656 
sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümlerine gi
ren uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulunca ona
nır ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bu tertipten alınacak kadroların 
eldeki kadrolara ek olmaması gereklidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi Oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1928 - 1945 yıllarına ilişkin olup, zamanaşımı
na uğramamış borçlar 1947 yılı bütçesinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
maddesine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi Oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — -Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bu kamışa bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi Oyu
nuza arzeliyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Mû4t)e köbui edilmiştir. 
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MADDE 6. — Bu kanun 1 Oeaİk 1947 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler... Efc-

miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oya •• koyuyorum. 
S ALÎM ALTUG (Erzurum) — Efendim, 

reye koydunuz amma burada bir yanlışlık var. 
39 ncu fasılda Hükümetin teklifi 10 bin lira 
olduğu halde 15 lira gösterilmiştir. Bir sehiv 
vardır. 

Dr. KAMİL İDÎL (Maraş) — Yanlışlık yok
tur. Askerî kamplardan tasarruf edilen para 
Bütçe Komisyonunca buraya ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — O halde mesele yoktur. 

,2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanunu tasartst ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/18) [1] 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1947 yılı bütçesinin müzakeresine başlıyo
ruz, tümü hakkında söz istiyen var mı? Söz isti-
yenlerden Eeşad Aydınlı (Yok). 

EMİNT'MN ÇELİKGÖZ (Balıkesir) — Muh
terem Milletvekilleri; 1947 yılı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin üstünde bazı dilek-

I lerim vardır, müsaadenizle arzedeyim: 
I Hususi muhasebelerden bu teşekküle *?c 2, 
| belediyelerden yine bu teşekküle % 4 hisse veri-
: liyor. Bu hisselerin hepsi, heyeti umumiyesi, ken

di ellerinde, bölgelerinde inşaata sarfediliyor. 
inşaata sarfedilenden elde edilen mevcudun % 
80 nidir. Bununnla bulundukları yerlerde saha 
yapmak, beden terbiyesi harekâtını kuvvetli bir 
şekilde, canlı bir şekilde, hareketli bir tarzda 

i yürütmek kabil olmuyor. Çünkü uzun senelere 
bağlıdır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
teşekkülünden sekiz sene geçmiş olduğa halde 
Balıkesir'de sahamız hâlâ bitmemiştir. Bunun 
için benim tKlftğtrn şudur; mümkünse kudretini, 
kuvvetini, MiIK Bğitaro Baksubğı ile takviye et
tirerek sahaları "biasraevvBİ fetiriaek, Bankalnr-
dan un almaoak, traşka yerlereten mi j&aaeâk, 
toplanacak paralarla* "banları bitirsnik; sofira âa 

[1] M tazyik •bmmaıjftat tutmofaı Mnundatfor. 
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bu % 2, % 4 lerle toplanan paralardan ödetmek. 
O vakit spor hareketleri daha kuvvetli ve daha 
canlı olacaktır. Bu teşekkülden evvel Balıke
sir'de birçok kulüplerimiz vardı, çok daha canlı 
hareketler yaparlardı. Şimdi sırf bu yüzden ha
reket yapılamıyor. 

Sonra muhterem arkadaşlar; üç çeşit kulüp 
var, birisi, Cemiyetler Kanununa göre kurul
muş kulüp. İkincisi, müesseseler kulüpleri. Mese
lâ, D. Demiryollarının kurduğu kulüp. Üçüncüsü 
de, asıl Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
arzu ettiği şekilde kurulmuş kulüplerdir. Bu çe
şit kulüpten birincisi, müesseseler kulüpleri 
ki, daha. çok kuvvetli oluyor. Çünkü meselâ, 
Devlet Demiryolları kulübünü ole alalım. Han
gi kulüpte kuvvetli elemanlar varsa, işçidir, 
tüccardır. Nasıl oluyor bilmiyorum, bizim ta
raflarda böyledir, memur olarak alıyorlar. İş, 
bir nevi profesyonelliğe kaçıyor. Bu yapılmaz
sa çok iyi olur gibi geliyor bendenize. 

Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş olan 
kulüpler, yarı müstakildir, ötekilere gelince, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı olan 
ve onlarm arzularına göre kurulmuş olan ku
lüplerde, bundan önce arzettiğim kulüpler, 
üvey kulüpler gil i kalıyor. Bütün yardımlara 
bunlar mazhar oluyor. Mümkünse bu kulüple
rin üç çeşit vaziyetini ıslah, mutlaka lâzımdır. 
O zaman bu kulüpler daha çok kuvvetli ve da
ha çok esaslı olacaktır. 

Spor kulüpleri denince; gerek yeni, ge
rek eski, şehir itibariyle; gerek büyük, ge
rekse küçük şehir, hepsini aynı şekilde nazarı 
itibara almalıdır. Ilerşey küçükten büyüdüğü 
gibi, hareket te yavaş, yavaştan başlar. Ve 
küçümsenmemeli. Maarif Bakanlığı mükâfatı
nı misal olarak arzetmek istiyorum. Bilhassa 
beni dışarıda taciz eden sporcular var. Ben 
bir zaman Beden Terbiyesi idaresi kurulmadan 
evvel 6 - 7 sene mıntaka reisliği yaptım, çok 
defa spor kongrelerine geldim, onun için ar-
z e diyor um. 

Bu mükâfata ancak üç şehir iştirak ediyor, 
takdir buyurursunuz tabiî, istanbul, Ankara, 
İzmir. Halbuki bence diğer bölgeler de iştirak 
etmelidirler. - Zararı yok yine İstanbul kazan
sın. . Amma diyecekler ki ; birincilik müsaba
kası yaptırıyoruz; hepsini iştirak ettiriyoruz 
ya. Hayır, maarif mükâfatı, Millî Eğitimin 
koyduğu kupa, mükâfat ne . ise. Bu kültür 
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işinde hepsi çarpışmak ister. Parçalara ayır
malı. birbirleriyle çarpışmalı. Hülâsa bir ta
nışma olmalıdır. 

İnşan t işi bölgelere kalıyor, işte o yüzde 
seksenini sarfeden bölgelere. Belki teftiş yapı
lıyor, fakat mühendis gibi, mimar gibi hu
suslarda çok ziyade müşkiiât çekiyorlar. Bu 
müşkilâtı önlemek için ne lazımsa onu yapmalı, 
adeta onu da dirije etmeli. Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bölge asbaşkanlıklarma bı
rakmamalı. 

Elimizdeki şu bütçenin 21 nci sayfasında. 
geçen seneden 58 570 lira yardım var. Bu yar
dım denince benim ne kadar vilâyet varsa o vi-
lâyetlerdeki kulüpler aklıma gelir. Bizde yani 
Balıkesirde sekiz sene evvel teşekkül ettiğine 
göre, aramızda Milletvekili olan ve bu işte 
sekiz sene başkanlık etmiş bir arkadaşımız var, 
kendisine, yardım ettiler mi? diye sordum. 
Bir tek lira yardım etmemişlerdir. Şimdi gö
rüyorum, kırk bin lira konmuş. Bize bundan 
muhakkak bir şey vermeli. Bizim Balıkesir'in 
sporu çok kuvvetlidir. Kaç kere birinciliği al
mak üzere iken ayağı kaymış alamamıştır. İkin-
kinciliği, üçüncülüğü aldığı çok olmuştur. 

Asıl mühim olan şey bence Teşkilât Kanu
nudur. Bunu biranevvel, hattâ ne bileyim, 
arzumun kuvvetini söylemek üzere mübalağa-
landırmak için söylüyorum, bir dakika içinde 
hemen sağlıyıvermelidir. Teşkilât Kanunu yok
tur. Sonra bu Teşkilât Kanununun içerisine ar
tık bütün bölgeler alınmalıdır. 

BAŞKAN — Müzakeresi biten kanuna rey 
vermiyen var mı? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Devamla) — Mü
essese kulüplerinin durumları mutlaka nazarı 
dikkate alınmalıdır. Bir defa bu yüzden bir
çok kulüpler dağılıyor, ikincisi de ayrıca işi 
olan, tüccar olan bir adamı da işinden alıp me
mur yapıyor. 

Bir de mecburi mükellefiyet usulü vardı, 
şimdi unutulu, ne olduğunu biliniyorum. Bu 
da mühimdir. Bu neden kalkmıştır? Faydalı 
birşey idi, 

Efendim,-bütçenin-'19 ncu sayfasında asıl 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün meş
gul olduğu sporlar var. Bir, iki, üç, dört... 
onüç. Fakat ben bunlara dikkat ettim. Bizim 
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millî sporlara dair hiçbir şeye rastlamadım. Me
selâ millî spor deyince aklıma ne geliyor? Cirit, 
ok atma, binicilik. Daha birçok şeyler aklı
nıza getirebilirsiniz. Bunlara ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Bunların karşısındaki masraflar 
bölgelere, bulundukları yerlerdeki bölgelere 
yapılmış yardımlar değildir. Kim gönderiyorsa, 
kim getiriyorsa birinciler, ikinciler yahut bunu 
organize edenler onlar sarfediyor bunları. Çok 
istirham ederim, bu işe Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü çok ehemmiyet versin ve mut
laka yağlı güreş gibi, binicilik gibi, çöp at
ma gibi, kalkan gibi, cirit sporu gibi şeylere mut
laka ehemmiyet vermelidir. Bizim Balıkesir bunu 
kendi kendine takdir etti, mahzur var mı diye 
sordu. Tabiî asıl başkan validir, yoktur dedi, 
Balıkesir'de şöyle bir cemiyet kurduk. Bu cemi
yet, Cemiyetler Kanununa göre «Atıcılık, bini
cilik ihtisas kulübü» dür. 

Genel Müdürlüğün heyeti umumiyesiyle mas
rafı 922 000 lira olup bundan 242 000 lirası bu 
gibi işlere sarfediliyor, geride kalan onüç işe 
ki, 679 800 liradır, hepsi maaşata gidiyor. Bu
na rağmen ben bütçeyi kabul ediyorum. Fakat 
temennilerimi nazara alsınlar. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

EEŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 
arkadaşlar, beden terbiyesi ve spor Türk genç
liğini fizik bakımından olduğu kadar moral ba
kımından da yetiştirecek bir terbiye vasıtasıdır. 
Bu vasıta bilgili ve kuvvetli ellerde olursa ve 
gayesine tevcih edilirse ancak orduya, ekono
mik cihaza ve ailelere muazzam enerji ve fayda
lar temin edebilir, aksi halde bu faydalar ye
rine deforme olmuş vücutlar ve demoralize ol
muş insanlarla karşılaşmak mümkündür. Bu 
tâbirler sporcu tâbirleri olduğu için kullandım. 
Binaenaleyh bu konu üzerinde Yüksek Meclisi
mizin hassasiyetle durup ve derin kararlar 
alması kanaatimce çok lâzımdır. Ben bu ta
sarının üç noktasına ilişeceğim. Birincisi; 
9 ncu sahifede, 1938 tarih ve 3530 sayılı ka-
kanun gereğince yani sekiz sene zarfında vi
lâyetlerin özel idareler bütçeleriyle, gelirleri 
elli binden fazla olan belediyelerin bu işe yani 
spor ve tesislerine verdikleri tahsisat 12 203 057 
liradır bu para tabiî sarfedilmiştir, buna biz 
asgari yılda ve yuvarlak hesap bir milyon li
radan, sekiz milyon lira da, umumi bütçe
den yerdiğimizi hesaplarsak, 20 milyon küsur 

. 1946 O : 1 
liranın şu sekiz sene gibi kısa bir müddet 
içinde spora harcandığını müşahede ederiz. 
Peki buna mukabil ne yapıldı? Hangi tesisler 
vücuda getirildi? Bu 20 milyonun, 3530 sayılı 
kanun gereğince % 80 ni tesislere, spor tesis
lerine sarfedileceğine göre, demek ki, 13 - 14 
milyon liralık bir tesisat yapılmış olması lâ
zım geliyor. Bu kanuni bir zarurettir. Çünkü 
kanun % 80 nirıi tesislere sarfedeceksiniz, di
yor. Bu milyonlara mukabil acaba elde ne gibi 
yapılmış tesisler vardır, istanbul'da, İzmir'de 
20 hatta 25 sene önceden malûmunuz olan te
sislerde hâlâ spor faaliyetleri yapılmaktadır. 
Her iki vilâyet, istanbul, izmir vilâyetleri, sa
ha ve malzeme bakımından çok fakirdir. Öyle 
ise bu milyonlar nereye harcandı? Bu hususta 
beni tenvir buyurmalarını Sayın Bakanımızdan 
rica ediyorum. 

Yalnız şurasını arzedeyim ki, şu vatana bir 
sistem dâhilinde yapılması gereken spor te
sisleri plânlaştırılsaydı, milletin bugüne kadar 
yaptığı bu fedakârlıkla işin ve spor organizasyo
nunun büyük bir kısmı tamamlanırdı kanaa
tindeyim. Fakat hâdiseler bize gösteriyor ki, 
ortada ne plân var, ne program. Sayın ve muk
tedir Bakandan bilhassa bundan böyle dâvanın 
artık bir sisteme ve plâna bağlanmasına ehem
miyet buyurmalarını rica ediyorum. 

önümüzdeki 47 yılı bütçesinde ve mütaa-
kıp yıllarda 48 - 49 - 50 yıllarında illerden şüp
hesiz bütçeleri daha çok kabaracaktır ve 3530 
sayılı kanun gereğince belki dört, beş sene 
zarfında 12 - 13 - 15 milyon lira tekrar bu 
spor tesislerini vücuda getirmek üzere akacak
tır. Öyle ise bundan sonra bu işlerin tam ve 
plânlı ve muntazam bir şekilde yapılması lâ
zımdır • 

ikinci nokta arkadaşlar, yine raporda Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinde iki 
veya üç yabancı spor mütehassısı için 20 000 
lira ödenek konmuştur. Diğer taraftan da, yi
ne aynı bütçede, 20 öğrenci yetiştirmek için 
lâzım olan 18 000 liralık ödenek büsbütün kal
dırılmıştır. Deniyor ki ; Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesine devredilmiştir. Doğrusu ben de 
yıllarca bu dersin hocalığını da yaptım ve bu 
işi idare eden arkadaşları yankından tanıyorum. 
7 - 8 tanesi Almanya'da ve İsveç'te bu sahada 
yetişmiş, tahsillerini ikmal etmiş mütehassıs 
arkadaşlardır. Binaenaleyh beri tarafta, de-

— 121 - r 



B : 15 11.12 
min, gençleri okutamıyoruz diye, onları okut
mak için kâfi maddi imkânlara sahip değiliz 
diye ıstırap duymuştuk. Bu kadar Avrupa'da 
yetişmiş mütehassıslar vardır, öyle ise bu mü
tehassıslardan, yani Avrupa'dan colbedilecek 
mütehassıslardan vaz geçmek acaba mümkün 
değil midir? Onun yerine bu para ile çocuk 
yetiştirsek, öğretmen yetiştirsek daha iyi ol
maz mı? Bu daha isabetli bir kanaattir diye 
Yüksek Meclise arzetmek isterim. Hatta müte
hassıslara lüzum yoktur. Uaha ileriye giderek 
arzetmek isterim ki, Avrupadan spor için mü
tehassıs celbine katiyen lüzum yoktur. Kulüp
ler zaten antrenör getiriyorlar, kâfi derecede. 
Bu iktidarları azçok hepimizce malûm müte
hassıslardan istifade edilmektedir. Bu husus
la Sayın Bakandan rica ediyorum. Bu 18 000 
lirayı, mütehassıs getirmekten vaz geçelim de, 
l a k a bir yere, bilhassa öğretmen yetiştirilme
si için, mümkinse, maddi imkân mevcut ise öğ
retmen yetiştirmek için harcıyalım. 

Üçüncü ilişeceğim nokta çok mühimdir. Çok 
mühimdir, çünkü Türk gençliğinin yetişmesiyle 
alâklıdır. Yüksek Meclis hassasiyetle Türk çocuk
larının yetişmesi üzerinde durmaktadır, haklıdır. 
Demin de arzettiğim gibi, bu gençlik Türk Cum
huriyetinin ve Türk Devletinin Hazinesidir ve 
âtinin ümididir. Bu itibarla şimdi temas edece
ğim nokta gençliğin yetişmesiyle alâkalıdır. 

Bu tasarının beşinci sayfasında şöyle bir ibare 
gördüm: (Okul spor yurtları masrafları ve onların 
yıl içindeki spor gerekçeleri ihtiyacı karşılıkları) 

deniyor. Bundan şunu anlıyoruz: Okul spor yurt
ları Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün mu
rakabesi altındadır. Arkadaşlar Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü nimresmî bir teşekküldür ve 
işte Yüksek Meclisin huzuruna gelen mülhak bir 
bütçedir. 

öyle ise orta okullarda ve liselerde okumakta 
olan, yetişmekte olan Türk çocuklarının teşkil 
ettiği okul spor yurtlarının bu teşkilâtla alâkası 
nedir? Şayet alâkası varsa ki vardır, yanlıştır 
kanaatmdayım. Çünki orta okullarda ve liselerde 
bir idare ve bir de bir heyeti tâlimiye vardır. 
Bu spor yurtlarını idare edenler de okul idare-
sin'n, müdür ve muavinlerinin murakabesi altın
da Beden Terbiyesi öğretmenidir. Beden Ter
biyesi öğretmenleri Gazi Terbiye Enstitüsünde 
pedagojik bir formasyonla mücehhez olarak ye-
ti^tir ilmektedir. 
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Şimdi ben insafınıza müracaat ederek arze-

diyarum. Bu kadar kuvvetli bir pedagog, mü-
rebbi kitlesinin elinin altından, müdahalesinin al
tından çocuğu alıp ta kulüplere gönderelim mi? 

Sonra bence çocukların kulüplere devam et
meleri ve okulun bu şuurlu müdahalesinin tesi
rinden azade kalmaları yerinde bir hareket değil
dir, müdafaası mümkün değildir. 

Sonra bugün Beden Terbiyesi Genel Direk
törü olan sayın arkadaşımız evvelce Millî Eğitim 
Bakanlığının beden terbiyesi ve izcilik Müdü
rü idi. Bunları birbirine karıştırmamalıyız. O 
arkadaşımız o zaman yani 1938 -1943 yıllarında 
bu dört sen içerisinde bütün orta okul ve lise 
gençliğini sımsıkı elinde tuttu. Yani kulüplerle 
münasebetlerini kesti. Çok mükemmel bir ka
rardı, çok mükemmel bir tedbirdi ve lâzımdı. 
Fakat iş değişti, kendisi Umum Müdür olduktan 
sonra. Bu defa talebelere bütün kulüpler açıl
dı. Çocuklar şimdi aynı zaman da kulüptedir
ler. Ben şunu da anlamak istiyorum, kendisi 
Umum Müdür olduktan sonra kulüpler acaba 
mektep mi oldu? Yani o kulüp bugün hakikaten 
orta okul ve liselerdeki ciddî murakabe varmı-
dır? Bu hususta daha fazla rahatsız etmeği mü
nasip görmüyorum. Çünkü herhalde Sayın Ba
kan da bu kanaat üzerinde benimle hem fi
kirdir. Hem fikirdir çünkü arkadaşlar, ku
lüplerin gayesi başkadır. Kulüplerin gayesi 
rekordur, kulüplerin gayesi okulun gayesi ile 
bir değildir. Taban tabana zıddır. Okulda ço
cuk bir defa orta okul çocuğu 15 yaşında, liseyi 
düşünelim (18 - 20) yaşma kadar, malûmu âli-
nizdir ki her devrenin psikolojik bir varlığı var
dır. 12 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk, 
18 yaşında bir gençle aynı şekilde spor yapmaz 
bunu mütehassıs arkadaşlar takdir buyururlar, 
bilhassa sayın doktor arkadaşlar kanaatimce bu 
işde en salahiyetli olan arkadaşlardır. 15 ya
şında bir çocuk bugün lisans alıyor, kulüplere 
gidiyor ne oluyor? Spor yapıyor buna müsa
ade ediliyor. Bizim terbiye anlayışımızı ve üze
rine titrediğimiz gençliğin fizik bakımdan ve 
moral bakımdan yetişmesine aykırıdır. Kanaa
timi izhar ediyorum. Onun için çocuk, orta okul 
çocuğu ve lise çocuğu öğretmenin, okul idaresi
nin ve dolayisiyle Millî Eğitim Bakanlığının 
mutlak emri altında olmalıdır. Zaten Meclisi 
âli, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü kur
duğu zaman kendisine kanunu mahsusla bir va-
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zife tahmil etti. O vazife orta okulu bitiren ço
cukların hepsi liseye gidemiyorlar, bir kısmı ha
yata atılıyor. İşte bu gurpu, ikinciside, bir 
çok gençlerimiz liseyi bitiriyorlar, Üniversiteye 
gidemiyorlar, hayata atılıyorlar, işte bir de bu 
grupu alacaktı, bunlar üzerinde işliyecekti. 
Bunları Beden Terbiyesi ve sporun nimetlerin
den faydalandıracaktı. 

Yine aynı tasarıya bakıyoruz. Bir yığın 
talebe kulüp mensubudur. Binaenaleyh sayın 
Bakanımızın bu noktayı ehemmiyetle dikkat 
nazarına almasını ve artık gençlerimizin, okul 
Çocuklarımızın ki aileleri dahi, ben müşahadele-
rime istinaden arzediyorum, muztariptir, kulüp
lerle ilişiklerinin kesilmesini temin buyursunlar. 

Sonra Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde Be
den Terbiyesi ve izcilik Müdürlüğü emrinde 375 
tane orta okul ve lise spor yurdu vardır, oyun 
yurdu vardır. Bunların 157 tanesi liselerdedir. 

Şimdi bütün bu 360 tane okul spor yurdu
nu kabul edelim. Bunlara tahsisat verilmiyor. 
Bu bütçeye 10 bin lira tahsisat konuyor ve de
niyor ki bu 360 spor yurduna gereç alınacak, 
yani, alâtı tedrisiye alınacak. Ben bunu he
sapladım, sizleri fazla teciz etmiyeyim, 20 000 
lirayı 379 oyun yuvasına taksim edince 25 lira 
düşüyor. Demek ki bir okula 25 liralık alâtı 
tedrisiye alınacak. Yahut, bu kadar bir hisse 
isabet ediyor. Arkadaşlar, bunu bir de spor
cu, faal talebe adedine taksim edersek 36 pa
ra düşüyor. Bu rakam Yüksek Meclisinizin 
gençliğe karşı gösterdiği yüksek alâka ile ka
bili telif değildir. Onun için bu bütçeden... Yal
nız şunu arzedeyim ki, demin de suitefehhüm-
ler oldu onu bilâhara soyliyeceğim müsaadeniz
le, şunu arzedeyim ki spor üzerine ne kadar 
para harcanırsa harcansın yazık değildir. Ye
ter ki tam istikâmetinde olsun. Yani Türk 
gençliği bidayette arzettiğim gibi fizik bakı
mından ve moral bakımından, Millî ananaveî 
terbiyenin takviyesi bakımından Türk geçliği-
nin yetiştirilmesi bakımından bu uğurda mil
yonlar harcamak yerindedir. îmkân varsa da
ha çok verilsin, buna itirazım yok. Yalınız 
asıl gaye ve hayata ısporcu veren gençlik okul
dadır. Binaenaleyh onları ihmal edilmiş görü
yorum. Bu itibarla yüreğim sızlıyor. Ben bu 
dersi okutmuş bir öğretmen sıfatiyle çektiğim 
istirabı şu kürsüden ifade ediyorum. Onun için 
efşr Milli İ ş i t im bütçesinde imkân varsa me-

sele yok, bu bütçeye dokunmıyalım. Yoksa 
242 200 liradan hiç olmazsa 140 bin küsurunu 
okullara verelim. Nasıl ki buradaki 18 - 20 bin 
lirayı üç mütehassısa vermiyelim de bunu müm
künse Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine nakle
derek öğretmen yetiştirmek üzere Türk çocuk
larına sarf edelim diye rica ettimse, mümkün
se - ki mümkün olduğu yaptığım hesaba göre 
muhakkaktır - bu 242 200 lirada hiç olmazsa 
100 bin veya Bütçe Komisyonumuzun anlayış-
) arına uygun geliyorsa buna yakın büyük bir 
miktarını okullara verelim, herhalde. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Be
den Terbyesi ve İzcilik müdürlüğünün vazifelerini 
birbirinden sureti mutlakada ayıralım. Beden 
Terbiyesi ve İzcilik Müdürlüğü bütün okullara 
hâkim olsun çünki gayesi bambaşkadır. Çocuğun 
umumi olarak yetiştirilmesini sağlar. Rekor dü

şünmez, hasta ise onu çalıştırmaz. 15 yaşındaki bir 
çocuk büyüme ve buluğ çağmdadır. Binaenaleyh 
onlara yaptırılacak muayyen bir hareket guru
bu vardır. Ancak onlara bu hareket fazla gelirse 
reaksyon yapar yani kaş yapalım derken göz 
çıkarırız. Bu defa çocuk hakikaten deforme olur, 
hasta olur. Amma Millî Eğitim Bakanının büt
çesinde bu işe para tahsis edilmezse, mesele yok
tur. Aksi takdirde bunların lütfü atıfetine bu işi 
bırakmak, binlerce onbinlerce çocuğu alâtı tedri-
siyesiz bırakmak olacaktır. Onların faaliyetle
rini hakikaten frenlemiş olacağız. Bu itibarla 
mümkünse rica edyorum. 

Sonra efendim, okullar arasındaki sınıf mü
sabakalarını, spor faaliyetini tetkik ettim. Acaba 
okullarca şu 1946 senesi içerisinde ne yapıldı? 
Yüksek Meclise elde ettiğim şu rakamlarımı ar
zedeyim. Futbol üzerinde 304 maç yapılmış, 
6688 öğrenci bunlara iştirak etmiş. Diğer voley
bol, kır koşuları ve sair spor hareketlerinin ye
kûnu 36452 öğrenci öğretmenin yani mürebbi-
nin çocuğu zihninden tutup kaldırmasını bilen 
adamın murakabesi altında şu faaliyeti yapmış
tır. 36452 genç. Binaenaleyh, bu hareketimzi tak
viye etmekliğimiz herhalde yerinde olur kanaa-
tmdayım. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, demin ar
zettiğim lisans meselesi; balan arkadaşlar, not 
aldım, 15 yaşına kadar olanlara da lisans vrili-
yor. Halbuki bir de bu işin kanuni bir cephesi 
vardır. Malûmu âliniz kulüpler, cemiyetler ka
nununa göre kurulur. Yani kanunsuz bir hareketi 

' - 1 8 3 



B : 15 11.1 
Yüksek Meçisin huzurunda tebarüz ettirmek isti
yorum. Cemiyetler kanununa göre 18 yaşını 
bitiren vatandaş ancak kulüplere üye olabilir. 
Lisans kulüp mensuplarına verildiğine nazaran 
15 yaşBidâki çocuklara /erimemesi lâzımgelir. 
Çünki evvelâ kulübe âza olamaz. Kanuna müna-
iadir. Kanunların sarih hükmü karşısında Cre-
nel Müdürlük acaba neden bu lisansları veri
yor?. neden 15 - 16 yaşındaki gençlerimizi ,böy-
le spor sahalarında murakabeşiz olarak çalış
tırmak suretiyle, çalışan kulüplerin tesiri altın
da yutarak okumasına mâni oluyor; Ben kaili
yim oku_mâsın,a mftai olur. Çocuk nekadar ko-
şacagmı bilmezse saynı arkadaşlar abama yoru
lur <Jers yapamaz,' ertesi g$nü hocasından a-
zaç iştir ye nihayet huna a l^ç , yır^Ur, kar
amıza okumayı şeym|y(en vş Y$$l? ŞJ$ru ga
ye bi]şn bir png] |^ Jfkar, f^&ıjri. mük^mel 
ablanı taî$$ir biuyur.u^şun^z^i ahjliken, J i t a a v*-
be4fn^ yetişm^ pjtan adamdır, Bu nefeta ü&e-
rfcde sayıp, gagandan beni tenvir buyurmalan-
ııı ve bu mâruzâtımın acaba is 'af ı mümkün de-
$£} miçjür beni aydınlatmalarını rica ediyorsun. 

Sayın Başkanımdan ve Yüksek Meclisinizden 
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bir iki dakika daha konuşmam için bana izin 
vermelerini rica edeceğim. 

BASILAN — Mevzu barjci olmamak üze
re. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Demin bir 
suitefeİıhüriı pld.u da onu tashihi e^mek isti
yordum. Cemil Barlas arka,daşmı şajısjmı alâka
dar eder.... 

BAŞKAN — Yok, Şahıs bahis mevzuu de-

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Şuhalde nıe-
sele yok demektir. Her ne ise. Görünen dağ kı
lavuz istemez deyip çekjlmek lazım geliyor. 
Kasdı bensem aynen kendilerine iade ederim. 
Zabıtları öfeuyup anlamıyş, çalışsınlar. JÖU ihtara 
lâyıktırlar. 

BALKAN — ^p^şra Üniversitesi 194,7 ylı 
bütçe kanunuıla (312) milİetyekiU iştirak etmiş. 
Hepsi de kabul oyu yermiştir. Binaenaleyh, büt
çe (312) oyla kabul edij^ştir. 

Daha söz almış bazı ar^adaşjtarımjz vardır. 
Tabiî bakan da cevap verecektir. Bunun için 1|> 
dakika istirahat veriyorum, sonra tekrar topla
nacağız. 

Kapanma saati 18,2Q 

T 

İ K t U O l OTURUM 
Açılma saati 18, S5 

BAŞKAN — Hasan Fenmi Ataç 
t5ÂTtpLER : Naşit Fırat (Samaun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

BAŞKAN —Oturum açılmıştır. 
Buyurun Fahri Kurtuluş. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, ben bu konuda söz söyliyeeek 
değüjtm:. Esasen mevzu bir bütçe müzakeresi
dir. 

Demin R«şad Aydınlı arkadaşım çok esaslı 
bir noktaya temas etti. Bu da, liseli gençlerin 
kulüplerle olan alâkasıdır. Ben de bu noktada 
Reşad Aydınlı'ya iştirak ederim. Mektebin 
gençler üzerinde yaptığı tesirin kulüpler "tara
fından, izale edildiğini ben de gördüm. Mek
tep ite ai|e arasındaki rabıta, Millî Eğitim 

Şûrasmca tetkik edildi. îlk günü ben de orada 
îdim. Fakat sonunda ne olduğuna dair raporu 
henüz görmedim; o toplantıda da bulunamadım. 
öyle zannediyorum ki, okulla aile arasındaki 
irtibatı bozan sebeplerden bir tanesinin de spor 
sahasına intikal edeceğine kaniim. Bu itibar
la hiç olmazsa liseli gençlerin kulüplerle alaka-; 
larmrri kesilmesine taraftarım. Üniversitedeki 
gençler teşekkül etmişlerdir, onlar herhangi bir 
kulübün elamanı olabilirler. Fakat bugün li-
seli gençlerin gösterdikleri ifrat derecedeki 
kulüpçülük sınıflarda kayşalara sebep olmak
tadır. 

-m 
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Şu nokta çok mühimdir; ben öyle vaziyet

lere şahit oldum ki ; ben topu gayet güzel oy
nuyorum, sınıfı geçmem yahut diğer derslerden 
iyi not almam lâzımdır diyen öğrenciler var. 

Biz gençlerden evvelâ derslerinde muvaffak 
olmalarını istiyoruz. Spor; tamamlayıcı fizikî 
hassa yapan bir kuvvettir. Esasen mekteple
rinde yaptıkları spor hareketleri kendilerine kâ
fi gelmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı bir karar 
mı alır, bir şekil mi bulur, ne yapacaksa ya
parda bunun üzerine bize gelip, liseli gençle
rin kulüplerle ilgilenmesinden bir zarar gelmi-
yeceğini söylerse ozamari düşünürüz, fakat 
şahsi kanaatim şudur ki ; liseli gençlerin kulüp
lerle alâkaları kesilmelidir. . 

MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SÎRER (Sivas) — Üniversite bütçesinde 
olduğu gibi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinde de tenkiti eriyle ve temenni! eriyle 
yardımda bulunmuş olan arkadaşlara teşekkür 
ederim. 

Eminittin Çeliköz arkadaşım, Hususi Mu
hasebeler ve Belediyeler bütçelerinde Beden 
Terbiyesi hizmetleri için ayrılan mmtakalara ve 
onlarla yapılan işlere temas buyurdular, bun
ların yetmediğine işaret ettiler. 

Bizim bugünkü mevzuatımız ve usullerimize 
göre Mahallî Belediyeler ve Hususi idareler 
bütçelerinden ayrılan miktarların mahallinin 
hizmetlerine tahsis edilmesinden dolayı büyük 
işler yapılmasına imkân hâsıl olmuyor. Eğer 
şöyle bir yola gitmek imkânı hâsıl olsaydı; 
belediyelerin ve Hususi İdarelerin ifraz ettikleri 
miktar bîr merkezî makamın elinde toplanarak 
ve memleket ölçüsünde yapılmış olan bir plâna 
göre yer yer işler yapmak, sahalar kurma 
mümkün olsaydı o takdirde daha çok tatmin 
edici bir netice' alırdık. Fakat arzettiğim gibi 
bugünkü mevzuat buna müsait değildir. Am
ma dediğim istikamette bir değişiklik yapmak 
için bir teşvik, görürsek Yüksek Meclisin hu
zuruna bu imkânı sağlıyan bir kanun teklifiyle 
geliriz. Ozaman mahallî İdareler ve Belediye
lerin ifraz ettikleri miktarlar toplanır ve mem
leket ölçüsünde yapılan bir pilâna göre bu sa
halar bir sıraya konarak yapılır ve daha iyi 
sonuçlar alınır. 

Beden Eğitimi bütçesine illere yardım ola
rak ancak cüzi bir.miktar konabilmektedir. 

FakaT bu miktarlar da ihtiyacının şiddet ve 
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derecesine göre illerimiz faydalanıyorlar. Bu 
arada şimdiye kadar Balıkesir Vilâyetimiz de 27 
bin lira kadar bir para almıştır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Kaç senede? 

MİLLİ" EĞITÎM BAKANI (Devamla) — Öeş 
altı sene gibi bir zaman içerisinde. 

Bâzı yerlerde işler büyük tutulmuştur. Onun 
için puanlarının mahallen ayrılan miktarlarla 
gerçekleştirilmesi maalesef mümkün olariiâhıiştir. 
Fakat' Eminittin Çeliköz arkadaşımın' işaret bu
yurduğu gibi Bankalardan istifadeyi ve bu mak
satla yapılacak istikrazları memnuniyetle tetkik 
edeceğiz. 

Eminittin arkadaşımız Teşkilât Kanıinüha 
temas buyurdular. Bugün bir Teşkilât Kanunu 
mevcuttur. Fakat bu karilin ihtiyaca cevap ver
miyor. İhtiyacımızı karşılıyaeak yeni bir kânun 
tasarısı hazırlanmıştır, eldedir. Mükellefiyet 
meselesine de temas buyurdular. Bu mükellefi
yet bir nevi paramiliter birtakım teşkilâtların 
vücut bulması gibi bir netice doğuruyor. Umu
miyetle dünyanın gittiği cereyan ve istikamet 
bû paramiliter teşkilâtların aleyhinedir. Onun 
için beden terbiyesi mükellefiyeti kaldırılmıştır. 

Arkadaşımız, Millî sporlara da önem veril
mesi temennisinde bulundular. Temennileri yerin-
dedii'. Nitekim Güreş Federasyonundan başka 
Binicilik Federasyonunun da kurulması teşebbü
süne geçilmiştir. Bu Binicilik Federasyonundan 
sonra da diğer Millî sporlara ait federasyonlar 
kurmağa çalışacağız. 

Arkadaşımız Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü bütçesinde maaşlar için tahsis edilen yüksek 
miktarlara da işaret buyurdular. Bu maaşlar yal
nız merkezdeki büro şeflerinin, müdürlerinin 
maaşları değildir. Bu tahsisatların mühim bir 
kısmı öğretmenler ve antrönörler için ayrılmış
tır. Onun için maaşlara ayrılan miktarı yalnız 
büro memurları için heder edilmiş bir para te
lâkki buyurmamalarını rica ederim. , 

Reşad Aydınlı arkadaşım, Özel idareler ve Be
lediyeler bütçelerinden ayrılan paralarla neler 
yapılmış olduğunu sordular Bu yüzde ikilerle 
ve yüzde 4 lerle tahsis edilen miktarların yüzde 
80 i spor sahalarının inşasına ve tesisatına sar-
fedilmektedir özel idarelerle Belediyelerden if
raz edilen miktar şimdiye kadar takriben 12 mil
yon lira olmuştur. Bu 12 milyon liranın da 
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% 80 i inşaat ve tesisata ayrılan miktar olduğuna 
göre inşa ve tesis için 8 - 9 milyon lira kadar 
bîr masraf yapılmış demektir Fakat 8 - 9 milyon 
liranın kâffesi geçen yıllar içerisinde harcana
mamıştır, bu miktarın % 30 u bloke edilmiştir. 
Geri kalan miktarla da şimdi elimde bulunan lis
tenin ihtiva ettiği tesisler vücude getirilmiştir, 
bu listede 30 kadar ilimizin adı vardır, hepsini 
okumak sudai mucip olur, onun için birkaç tane
sini arkadaşımızın arzusunu isaf etmek üzere 
okuyorum. 

Afyon'da kapalı cimnastik salonu ve bölge 
binası, Ankara'da Boks Salonu, Balıkesir'de Ka-
yakevinin ikmali, Stadyomun etraf duvarı bitti, 
sahası tesviye edildi, koşu pisti bitti, kazaların 
saha plânları hazırlandı. 

Gerede'de bir Kayak evi inşa edildi. Bolu'-
da da yeni bir Kayak evi inşa edildi. Bur
dur 'da eski Hastane binası satın alınarak genç
lik kulübü haline gelmesi için eksikleri ikmal 
edildi. 

Bursa'da saha onarıldı bir kapalı tribün 
inşa ediddi ve jimnastik salonu tesis edildi. 
Spor kurumu zamanında yapılan saha onarıldı, 
gişeleri ve kapıları yapıldı. Basketbol sahası 
yapıldı. 

Bilmiyorum, bu liste bütün arkadaşları, 
Reşad Aydınlı arkadaşım kadar ilgilendirir mi? 
îzin verirseniz ben bu listeyi kendilerine tak
dim edeyim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Arkadaşım, sahaların tesis ve inşası için bir 
plân var mı diye bir sual irat buyurdular. Her 
tarafta yapılacak sahaların plânları hazırlan
mıştır. öğrenci yetiştirmek için bundan evvel 
bütçelerinde ayrılan miktarı bu bütçede göre
mediklerini telehhüfle işaret buyurdular. Bu
rada madde yeri değiştirilmiştir, öğrenci yetiş
tirmek üzere yine tahsisat konmuştur. Tasa
rının 19 neu bölümünün birinci maddesine 
12. 000 lira kadar bir para ayrılmıştır. 

Yabancı uzmanlardan istifade mevzuuna ge
lince; her sahada olduğu gibi beden terbiyesi 
ve spor işlerimizde de yabancı ihtisastan müs
tağni kalabilecek durumda değiliz. Spor iş
lerinde, milletlerarası temaslara girdik ve 
bunlardan yüzümüzü güldüren, içimizi ferah
lıkla dolduran neticeler almaktayız. Bu yolda 
devam etmek lâzımdır, bu yolda iyi neticeler 
istihsal edebilmemiz için adam getirtmeğe 
m,et?buruz. Bilhassa atletizim antrenörjerile,' fut-
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bol anternörleri getirtmek mecburiyetindeyiz. 
Onun için bütçemizde bu maksat için bir tah
sisat koymağa mecburuz. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Bu
radan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Ka

palı »por sahaları yaparak bu atletizm faali
yetlerini artırmak, güreşçilerimizin bu sefer 
elde ettikleri başarıya benzer neticelerle mu
vaffakiyetlerini daha şümüllendirmek imkânı 
var mıdır? Niçin böyle kapalı spor sahaları 
yapmağa teşebbüs etmiyoruz? 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Müsaade bu-
yurulursa ben de bir saal sorayım: 

Eıendim, ben her ştyden evvel arkadaşımız
dan bir şey rica edeceğim, Sayın Bakanımızın 
genç, faal, dinç dikkatine bir şey havale ede
ceğim. 

Bendeniz diyorum KÎ, bu spor herhalde iyi 
bir şeydir. îyidir amma bunu daha faydalı kıl
mak imkânı vardır gibi geliyor bana. Hergün 
top oynama vesaire yerine haftanın bir veya 
iki gününde falan yeri ağaçlamak, falan yer
deki bataklığı kurutmak gibi işler yaptırarak 
gençlerin ellerini kazmaya küreğe alıştırsak... 
Ben bunda ne fayda görüyorum? Mesela, İs
tanbul'da bir adamın iki dönüm bahçesi var, 
mektepten çıkmış efendi olmuş, mümeyyiz, bü
yük küçük her ne ise bu adam domates, pata
tes kaçtır diye sorar. Be adam bunu soraca
ğına kazmayı küreği eline al domates, patatis 
ek. Daha eline kazma almasını bilmiyor. 

BAŞKAN — Emin Bey söz istiyorsan ve
reyim. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Buradan ta-
mamlıyayım. 

Onun için ben rica ediyorum, tek kulüple
rin olsun kuruttukları bataklıklar, yetiştirdik
leri ormanlar. Haftanın bir gününde mi, aym 
bir gününde mi hoplama, zıplama saatlerinden 
birisini böyle faydalı işlere tahsis edelim, bu
raya kafanızı yormanızı rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Dr. Fahri Ece-
vit arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bugünler-
de üzerinde durduğumuz bir mevzuda beyanla-
riyle bizi teşvik etmişlerdir. Hakikaten bir ka
palı spor sahasma ihtiyacımız vardır. Bunu nar-
sil tertipliyebiliriz, bunu meydana- getiremk- için 
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hangi imkânlardan istifade edebiliriz, bunu in
celemekteyiz. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Çok 
rica ederim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Devamla) — Emin Bey ar
kadaşıma sonra cevap vereyim. 

Aydınlı arkadaşımız okulspor yurtlarına ya
pılan yardımın çok az olduğunu söyledi. .-* 

Arkadaşımın ilk bakışta hakkı vardır. Beden 
Eğitimi Bütçesinde bu maksat için pek az bir 
miktar konmuş olduğu görülüyor. Fakat hemen 
ilâve edeyim ki biz bu okulspor yurtlarına asıl 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden yardım ya
pıyoruz. Her mektebin masrafları içerisinde 
okulspor yurtlarına yapılan yardımın da hissesi 
vardır. Mekteplerin gnel gideri bunun da kay
nağıdır. 

Arkadaşım okulspor yurtlarını övdüler. Hak
ları vardır. Bunlar ihtimama lâyıktır. Dediğim 
gibi okulspor yurtlarının yaşaması, gelişmesi, ih
tiyaçlarının karşılanması için yaptığımız maddi 
yardım bu bütçedekinden ibaret değildir. Asıl 
yardım Millî Eğitim Bütçesinin umumi masraf
ları içerisindedir. 

Kulüplere okul talebesinin iştiraki meselesi 
muhtelif hatiplerin temas buyurdukları bir konu 
oldu. Bir kere orta okul talebesi kulüplere gire
mez, onların faaliyetine iştirak edemez. Bu mu
hafaza edilmesi lâzımgelen bir esastır. 

Yüksek tahsil talebesi, yaşları ve tekâmülle
rinin kendilerini isal ettiği merhale itibariyle 
kulüp faaliyetlerine iştirak edebilecek zümredir. 
Bunun için arkadaşımın bir itirazda bulunaca
ğını zannetmiyorum. 

RE ŞAD AYDINLI (Denizli) — Lise ve orta 
okula temas ettim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Devamla) — Lise talebesine 
gelince Spor kulüplerinin Millî Eğitim Bakanlı
ğının murakabe ve idaresi altında bulunmadığı 
zamanlarda lise gençliğinin bu kulüplere girmesi 
haklı olarak mahzurlu mütalâa edilmiştir. Fakat 
bir değişiklik olmuştur. Bunlar da Millî Eğitim 
Balcılığının murakabe ye idaresi altına girmiş
lerdir. Millî Eğitim Bakanlığının idaresi altın
da bir nevi terbiye müesseseleri olmak yolün-
dadA Onun için eskiden murakabe ve idaremize 
girmediği «amapierds olduğu' nispette bir mah-
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zur görmüyorlar. Spor Şûrası toplanmıştır, mem
leketin bu hususta yetkili 250 adamını toplayan 
bir heyetti. Bu heyetin içerisinde fizyoloji pro
fesörleri de vardı. Bunlar liseli gençlerin spor 
kulüplerine iştirakini mahzurlu görmemişlerdir. 
Şu noktayı da arzedeyim ki liseli gençler spor 
kulüplerine âza olamıyorlar. Yalnız temsilî 
mahiyetteki faaliyetlerine, müsabakalarına işti
rak ediyorlar. 

Aydınlı ve Kurtuluş arkadaşlarımın sualle
rine cevap olarak bunları söylemekle beraber 
temennilerinin yerine getirilmiş olması için bir 
kere daha memleketin salahiyetli, yetkili muta-
hassıslarma, liseli gençlerin spor kulüpleri faa
liyetlerine iştirak ettirilmesinde ne gibi mahzur
lar vardır, ne gibi faydalar vardır, bunları 
tetkik ettirmeği de vadederim. (Sağol sesleri) 
başka emirleriniz olursa cevap vereyim: 

Emin Bey arkadaşım bir noktaya temas et
mişlerdi. Birincisi Dünya harbinden sonra ba
zı Avrupa memleketleri, İngiltere, Almanya ve 
Bulgaristan, işaret ettikleri istikâmette çalış
mışlardır ve teşkilâtlar vücuda getirmişlerdir. 
İngiltere de bu ihtiyari ve mevzii olmuştur. Al
manya'da bir mecburiyet halinde idi. Bulga
ristan da bunu birinci dünya harbinden sonra 
geniş ölçüde tatbik etmiştir. Hangi memleket
te tatbik edilirse edilsin fiksiyonlara ve pre-
jüjelere tâbi değiliz, iyi, faydalı, ihtiyacımıza 
uygun ve tatbiki kaabil şeyleri almaktan çekin
meyiz. 

Emin Bey arkadaşımız bir temenni 
izhar etmişlerdir, izin verirlerse hemen bugün 
kendilerine cevap vermiyeyim, iş arkadaşla
rımla, pedegoklarla konuşayım, önümüzde çı
kacak bir fırsattan istifade ederek kendilerine 
cevap arzedeyim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Muvafıktır, 
teşekkür ederim, Allah muvaffak etsin. 

KEMALETTÎN KAMU (Erzurum) — Bir-
şey söylememe izin verir misiniz? 

* BAŞKAN — Sual mi? 
KEMALETTÎN KAMU (Erzurum) — Aşağı 

yukarı sual, söylediklerine temas edeceğim. (Gü
lüşmeler.) 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTÎN KAMU (Erzurum) j - Emin 

Beyin istediği Almanya'da, Bulgaristan'da tatbik 
edilen şey: Mecburi iş mükellefiyejlâsLir. 3iec-

- m -
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bttrl iş mük'elİefîyeti bütün dünyaca tayip edi
len bir şeydir. Onun için Sayin Bakariıiiıızâ bu 
konunun tetkikâ* değer tarafı olmadığını' arze1> 
mele isterini. 

M f t ı t f E Ö Î T l k BAKANI REŞAT ŞEM-
SM*tîN Sî î tSB (Devamla) — Bendeniz demin
ki sözüm üzerinde durmayı tercih ederim. Bu
nu intîyâri olarak, birinci dünya harbinden 
sonra Büyük Britanya'da, İngilizler de tatbik 
etmiştir. Bu konu üzerinde inceleme yaptıraca
ğımı vadettim, Sazak arkadaşım da mühlet ver
di. Cevabımı bugün vermiyorum, bir müddet 
sonra söyliyeceğim. (Kâfi kâfi sesleri.) 

RF^AD AYDINLI (Denizli) — öğrenci ye
tiştirmek için evvelce bu bütçede bulunan 12 
bin liralık tahsisat, Millî'Eğitim Bakanlığı büt-
"osine devredildi diyorsunuz. Amma bunlar 
Caz! Terbiye Enstitüsünde okuyacaklar, öğret
men' olacaklar. Orta ve liselere tâyin edile
cekler. Acaba bunlardan Genci Müdürlük em
rine de" verilip de bu kulüplere böyle kıymetli 
donanlar tahsis edilecek mi? Kulüpler bu kıy-
metiTi arkadaşlardan istifade edecekler mi? Bi
naenaleyh1 talebeler bu elemanlarla karşı kar
şıya gelecekler mi? Onu rica ediyorum. 

MtLLÎ EĞÎTtM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Devamla) — Arzedeyim efen-
d'm: Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olan 
Hükümet programında bir Yüksek Beden Ter-
bivesi Enstitüsünden bahis geçer. Beden Ter
biyesi Enstitüsünün binası bitmiştir ve kurul
mak üzere bulunuyor. Yüksek Beden Terbiyesi 
Enstitüsü hem bizim okullarımızın öğretmen 
l ' n d ^ a r ı için hem de bunun dışında her nevi 
spor faaliyetleri ve beden terbiyesi faaliyetleri 
için muhtaç olduğumuz rehberleri yetiştiren 
kaynak olaeaktır. Bunu biranevvel kurmak 
için" uğra'şiyöruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden-1 Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı, giderleri için*bağlı (A) işa-
retlf "cetvelde gösterildiği üzere (922 000) lira 

1946 O : 2 
A - CETVELİ 

B. Lira 
1 Aylıklar 157 251; 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 274 295 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 4805 sayılı kanun geerğiııce °/c 

5 emeklilik aidatı karşılığı 7 (550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 15 o24 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

o 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 8 601 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4047 sayılı kanlın gereğince ve
rilecek fahrî hizmetler tazmi
natı 18 713 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Büro giderleri 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 R T. T. Ücret ve giderleri 14 • 141 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Kira karşılığı 11 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Taşıt giderleri 1 7ÖÖ 
BAŞKAN ^ - Kabııl edilmiştir: 

12 Yolluklar 12 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Giyecekler 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir: 

14 4598 sayılı kanun gereğince 
yapıla'cak tedavi giderler! ve 
yollukları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Spoı1 işleri giderleri 242 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Yayliı ve propaganda işleri 23 580 
BAŞKAN — Kabul edâmMir: 

17 Yap* ye kurma işleri 11 340 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 ; öğretmen ve-eğitmen kurslari 5 9Ö0 
BAŞKAN - - Kafeul edilmiştir. 

18A- Yab&ner uzmaftktr ücret ve?' 
hfcr türlü giderler 20 000 

~ Kabul-Tmmfâ: 

— 128 -̂  
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19 t&asd Orta ^rejjnegı Okulu sce 
TereyeJ^n%t^BÛn<îe jokjattn-
ruj£ca£ f renci jidesteri 
^ 3 £ İ N — k a W edilmiştir. 

20 Üan^a.kuij ı lu üyeleri f e r 
leri 
BA§iiAN — Kabul ftdümiştir. 

. # lMj&we*arglar 
BAŞKAN — K^buİ tediki3ştir. 

i2& Yjabancu onffiBİeketleafde ya^ıle-
-ejÛBSfte j »ne ttathsil gideFİeri 
BAŞKAN — Eabul *dilmi$fcir. 

23 ^Çpngre, konferans giderleri 
BAŞ&AN —- Kabul edilmiştir. 

2£ Temsil giderleri 
BAŞKAN '-, £a>uj eOıImiş^ir. 

25 Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgM. «giderler 
BAŞKAN — Kıtale3ü»*ştir. 

26 (8&%am yû feorffo» 
BAŞKİcN « , E a b ^ ed i lm^r . 

27 

£ira 

12 000 

4 000 

1380 

3;0Ö0 

.20 000 

250 

t 000 

1 000 

İ 000 

$. 

e 
7 

leri, şilt, kupa, madalya ve em-
sajjnin. satış bedelleri 
SİŞKAN — İâbuİ edilmiştir. 
Dergi, kitap ve J#qşür satıcı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müöahakalar ^eliıd 
BALKAN ^ Eafaul «dilmiştir. 
~Y#r<isa cffrîtefeeraeıâar 
BAŞKAN ~ Kd>ul eâibmştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN ^ Kated <KİBtmişi«r. 
Geçen yıLdaa artan 5)aıa* 
BAŞKAN ~ Etfnil «&h»ştir. 

(İkinci .madde tekrar okundu). 

lüM 

500 

t 

«İ8ff 

30&000 

30 

l>913 

nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Wm 
dürlüğü 1947 yılı gelirlerine karşılık olan gelir
le*; * B | İ İ <©) işaretli cetvelde gçsteıdldiği üze-
re (922 000) lira tahmin edilmiştir. 

B. 

B - CETVELİ 

Bütçeden yardım 
B4şŞKANf— Kabul edilmiştir. 
Faj* 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beden Terbiyesi ve spo£ gereç-

91. 

lira 
720 000 

1 000 

J&ŞKAN ~ Madde kûktada müitbaâ v*r 
mil }iMâeçfi <^^\h Mt\\>dB ^ymm^-ecTBâi^h 
xvm. K a M bn^wfad«B ;.. EöniflneBter „,®»bal 
edilmiştir. 

MAîEEflS 3. - Bedön^eMyesi G ^ î ^ a ü r -
lüğünün 36S6 saydı kanunSın 19 Ticu ntfcddesiıie 
^rej^ hroe^eriyle .tasjt ,teai»o]An bşğb4Pl? işa
retli .çekelde ^öste^lmişjiîr: 

4 4 3 ^ N -X- $&Weyj .ô muz* «w*£wu». 
Kabul edenkr ... Etmiyealer „. Kaimi liıVılııinliı 

©A^KA^ — »FCabTil edilmiştir. 
28 Hükmedilmiş borçlar 
--; BAŞKAM ^'KatbulediİHOçtir. 
29 171$ saş'iı kusuuauç 8-nci-nwwi-

desi geröğinee :kâ#ıt p»ra 
<anMaıİifrıpatt ıkarçıiıgr 
BAŞKAN — Kabul edilmişti». 

•SÛ Bölge. bütgölerme yaı^ısa 
BAŞKAN — Kabui e^bfflştir, 

(Birinci ma&le tafosar gkroıfrr). 
» M*#..*« „ , , . „ „ , , , I hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar 
BAŞKAN - Maddeyi fasülarla beraber oyu- j a w u l u ^ ^ ^ . ^ y e ^ ^ ^ ^ 

siylo Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölüm
lerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ek-
teme* Olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kübul edenler ... Btmiyeröer... kalftff erîttmî|tir. 

«AÖB©E 4 — 
(W) ^pâî Öi3 cetveli yazılı ttoT^uJerdelı ]$$50 stf. 
yûı ktouiran % ne* maSde* g^ r#&e ^el^ûni 
gerekli görülen hizmetler için aylttt ücretli i&6-
mus V* hizmetliler tedkodiöffir. Ihmftına'fcad-
rolariyle 3QW mp& famanan t *0«* *ıa4d«ri 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün-
deki ödepek ü^töfide çıkacak borçlar; ilgili ol
dukları hizmetler* ilişkin bölümlerden bu bölüm
lere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

Eski yı&ftra ilişkin- olup zamana^}*»»* tara
mamış ve ikairşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar, 1947 yılı bütçesinin gider bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bölümüne. 

W 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 16 
ncı bölümünün 1 - 12 nci maddelerindeki spor 
işleri dolayısiylo elde edilecek gelirler ve 13 ncü 
maddesindo yazılı ödenekten satmalman spor ge
reçlerinden Beden Terbiyesi bölgeleriyle sporcu
lara mal olma bedeli üzerinden yapılacak satış 
tutarlariylc gençlik öğretmeni yetiştirmek üzere 
açılacak kurslara resmî olan ve olmıyan kurum
lardan gönderilecek öğrenciler için Genel Mü
dürlükçe belirtilerek alınacak öğretim ücretleri 
bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilgili bölümlerine ödenek olarak 
kaydedilir. 

BAKSAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edümiştir. 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 19 
ncu bölümündeki ödenek, öğrenci sayısına gö
re belirtilecek miktar üzerinden bir taraftan Ge
nel Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir, diğer taraftan yine aynı kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında bu enstitü için açılmış bölümlere ek öde
nek olarak konulur. 

- B A Ş K A N — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

.1946 O : 2 
MADDE 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünün 4047 sayılı Teşkilât Kanununa ekli cet-
veldo yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1947 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Mütalâa var mi Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi yük
sek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya svınuyorum. 
BAŞKAN — Oy vermiyen var mı? Oy top

lama işi bitmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanununa (298) Milletvekili oya iştirak 
etmiştir. Muamele tamamdır. (2) çekinser var
dır. Binaenaleyh (296) oyla Bütçe Kanunu ka
bul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,23 

DÜZELTİŞLER 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 13 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

D - Cetveli 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Yanlış 

Savı Ücret 
Doğru 

Say] Ücret 

Tercüman 1 200 Tercüman 1 230 
» 1 150 » 1 200 
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Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa verflen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet A$kar 
Hasan Dinler 
Şahin Lâçift 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tünea 
Ahmed Veziroğİu 

AÖRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Üras 
Ali Kemal Yiğitöglu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebnıre Akgoley 
Hilmi Atliöğhı 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Rasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş. 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
FakiKe öyftte» 
Ol. Nacr'&nöz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. GaKpi Kahraman 
Mustafa Korkut 

Aranı 
Neşet Akkor 
Gl. Befet Alpinari 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 
Oyverenler : 312 

Kabul edenler : 312 
Oya katılmıyanlar : 144 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim ÇarıMi 
Eminittin ÇeliKoi 
Süreyya örğeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzıınçarşılı 

BILEŞIK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esfendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Brtâri 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Ceâiiil Çânibel 
Cömil Öaçağlâr 
Celâl Sait SEren* 
îhSâırYal^hS 

BURDUR 
Ahmet AK $nar 
Dr. M. Şerif Korkut 

fcURBA 
Atrf Akgüç 
Zelö-îa BtıcNmç. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Mü-riir Erhan 
Mustafa Feönii Gerçeker 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazîpek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bihgul 
Niyazi Çıtaköğîtt 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Uneh 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeynelopu 

ÇORUM 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıöİîü 
Atıf Tözün 

ÇORUM 
Naini Atalây 
Dr. Mustafâ Cântekin 
Münir Çağfl 
îsmet Eker 
Suheyp Kİf**aö8fifi 
Necdet YÜ&* 

ımmzLi 
Resâd Ay&inlı 
Dr. Hamdi Bsrİffiftn 
Cemil Çalgfte#r 
Naili Küçttka 
Hul*tt örö 

DİYARBAKIR 
Fazil Aîmted'Ayifiiç 
Cavit Bîrin 

îhsan Hâmit Tijgrel 
EDÎRNE 

M. Edip Âğabfull&n 
Fethi. Erintfçfeî 
M. Nedim (fâfâtkEİp 
Dr. Bahattin öfürinett 

ELAHÖ 
Hasan Kişioğlu 
î ^ r i K s r t l s a y i 
Öfc î; Tâli ÖngSrÜSn 

EREİNOAN 
Saffet Arıkan 
AbdülbâkFöhSİ 

ERZURUM 
Eyüp Sabr* A*g8t 
Şalini Alttığ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dufiött 
Cevat Dursnttoğhi 
Kemalettin Katim 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin £otttö£lü 

GAKtANTBB 
Ömer Aktiat Aütioy 
Gl. Asir Mk 
Cemil SaicPBÜft* 
Tjfi Muzaffer t3aw9öittt 
Bekir KÖStf 
Dr. Ab^duwâlr»«rM^lek 

ÖtRBSÜN 
Münir Aktekya 
Celâl Esa# İSrîeven 
Eşref mâkr 
Ismıail Salrutfet 
Ahmed Ulu<£ 
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Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Esat Çinar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Aziz Samih îlter 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı BaUacıoğlu 
Sahir Kurutluoglu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Şevki Ergun 
Rasim Erel 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer -özelçi 
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Osman Taner 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Ol, Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Dr. Azız Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Asrm Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakarpğlu 

MUŞ 
Bari Dedeogîu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 

Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata? 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SHRD 
Sabri Çeliktug 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Muammer Yamnbıyık 
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TUNCELİ 

Necmeddin Sahi** Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 

ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krouıer 
Orhan Seyf i Orhon 
Nuri Tarhan 

[Oya katıhmyanlar] 
AFTON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet inönü (Cumhur
başkanı). 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Hilmi Şerenıetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Lûtfi Gören (ö.) 
Dr. Zihni Ülgen(Î.Ü-) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Hasene İlgaz (ö.) 

DENİZLİ} 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz (Ba
kan) 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (ö.) 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Ocak (I.) 
Şeref Uluğ (ö.) 

EDİRNE 
Mehmed öktem (ö.) 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu (Ö.) 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
a.) 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (ö.) 
Gl. Eyüp Durukan 

Abdülğani Türkmen 
(Ö.) 
Suphi Bedir Uluç, 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal (I.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
Recep Peker (Başba
kan) 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

. İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı (I.) 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan (Bakan) 
Sait Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 

Tahsin Coşkan 
(Bakan) 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay (I.) 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yi-
git ( t ) 

KONYA 
Fatin Gökmen 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
Atıf Esenbel 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zapcı 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(1.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit (ö.) 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
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MASPfi* 
İrfan Fejrjd Alp&ya 
Abdülkadiç Çalar 
Abdürrezak Satana 

M T $ & 
Necati Erdem 

NÎOJPŞ 
Bil at Gürsoy 
Vehbi Sandal (Ö.) 
Şükrü Süer 

RİZE 
Hasan Cavid Bel,ûl 

SAMSUN 
Dr. Sa^i Konuk 

| 1 15 11.12 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yşgena (0.) 

SttRD 
Btem İzzet Benice 

SÎNOB 
Lû#i Akfloy 
Cevded Kerim înceçLa-
yı (Ba£an) 
Yusuf Kemal Tengir-

1.1946 0 : 2 
şenk (î.) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmed Uğur 
(İ) 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Payık öztrak 

TOKAD 
Becai Güreli 
Halid Nazmı Kejşn4r 
(Bakan) 

[Açık Milletvekillikleri 1 

Balıkesir 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 5 
Kastamonu 1 
Tekirdağ 1 

TRABZON 
Sim Day 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka (Bakan) 

UBFA 
Vasfi Gerger (î.) 

VAN 
İbrahim Arvas (î.) 

YOZGAD 
Celâl Arat 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali Rıza încealemdaroğlu 

9 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütşe Kanununu 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Askar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞBI 
Müştak Aktan 
Haldd Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKAEA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Mujanmer Eriş 
İhsan Ezgü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 

kabul edenler 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 298 

Kabul edenler : 2 96 
Oya katılmryanlar : 158 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilâl 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erkan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yümazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalüc Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemâl Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
İhsan H. Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 

EU&BS 
Hasan Kişioğlu 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrafeim T. öngören 

ERZİNCJAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM AdiAV&J \f AV \f ATA 

Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer CanboUt 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Celâl Esa4 Arseven 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zajanoğln 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi. Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün • 
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Ahmet Kemnl Varınca 
HATAY 

Gl. Eyüp Imrukan 
Hasan Muısaloğlu 
Rasim Yuıdman 

fcjEL 
Halil Atalay 
Saim Erg<nekon 
Salih İnan kur 
Hefik Korutan 
Dr. Celâl Iîamazanoğlu 

İSPARTA 
Rif \t Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Ad*to 
Enis Akaygc n 
Gl. Kâzım Kır;ıbekir 
Osman Nuri Koni 
Recep Peker 

İZLdE 
Şevket Ad ilan 
Benal N. Arımnn 
Münir Binel 
Sedat Dikmen 
Haydar Rüştü Oktem 

KARS 
Mehmet Bahpdır 
Akif Eyidogm 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orho'i 
Abdurrahırpn Sürmen 
Tezer Taskcvan 

KASTAMONU 
Gl. Abdulkh Alptoğan 
Hamdi Çelon 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri E^evit 
Fethi Mafrara 

KA.fSERÎ 
Fikri Apaydın 
Sait Azrui Feyzioğhı 
Kâmil Günı'eş 
Reşid özsoy 
Faik Selev 
Ömer Ta^çıoğlu 
Reşit Tu*gut 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

fi : 15 İ l . 12 
! Nafi Atuf Kınau 

KIRŞEHİR 
İsmail iiakkı Baitacıoğlu 
Sahir Kurutluoğiu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
lamail Rüştü Akaal 
Cenap Akıu 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Ci. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh tspartalıgil 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
D?. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

MANtSA 
Y. Muamme.* Alakant 
Korgl. Ali Rjza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Evtem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
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Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktokin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
llalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 

Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavua 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Danış Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon * 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
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Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 

Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 

Naim Kromer 
Orhan Seyf i Orhon 
Nuri Tarhan 

ICekinserlerJ 

AFYON KABAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 

İSTANBUL 
Ahmed Kemal Silivrili 

[Oya katıl mty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rrfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (t.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören (ö.) 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen (t.Ü.) 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Hasene İlgaz (ö.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (ö.) 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak (I.) 
Şeref Uluğ (ö.) 

EDİRNE 
Mehmet öktem (ö.) 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
JVfustafa Arpacı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
SaJfet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
(Ö.) 
Sabit Sağıroğlu (ö.) 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Koca güney 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik (t.) 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 

GAZIANTEB 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
(Bakan) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (ö.) 
Abdulgani Türkmen 
(ö.) 
Suphi Bedir Uluç (ö.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Burhan Cahit Morkaya 
H. Suphi Tanrıöver 
Orgl. C. Cahit Toydemir 
Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
şı (D 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan (Bakan) 
Rahmi Köken 

Sait Odyak 
Ekrem Oran (I.) 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Aziz {Üamih îlter 
Şeraft ttin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef i er Akalın 
Tahsin Coşkan (Bakan) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Hayrullah Tiridin 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket ödül 
Dr. Fujıd Umay (I.) 

KtRŞEHlR 
Nihat Erdem 
Şevket 'Corprut 

KOCAELİ 
F.ıad Balkan 
Dr Fazıl Ş. Bürge 
Nün t Erim 
i b r a n a Süreyya Yiğit 
(D 

KOı*YA 
Rasiım Erel 
Fatin Gökmen (ö.) 

KÜTAHYA 
Halil Beuli 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı (I.) 
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Atıf Esenbel 
Abdülkadîr Taşangil 
Mahmut Nedim Zapçı 

MANİSA 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(t) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
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Ankara Üniversitesi 1947 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/17) 

T.G. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 6/2318, 71 - 644 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Ankara Üniversitesinin, Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 tari
hinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan, 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerek
çe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Teker 

Ankara Üniversitesinin 1947 yılı bütçesinin gerekçesi 

4936 sayılı kanunla özerkliği ve tüzelkişiliği haiz bir yüksek bilim, araştırma ve öğretim 
kurumu olarak, dört Fakülteden oluşan Ankara Üniversitesinin bu ilk bütçesi genel şartlar ve 
imkânlar gözönünde bulundurularak, bir yıl içinde giderilmesi zaruri ve gerçekleştirilmesi 
mümkün görülen ihtiyaçların sağlanması düşüncesiyle düzenlenmiştir. 

Ankara Üniversitesini oluşturan Fakültelerden Hukuk Fakültesinin (21), Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinin (11), Fen Fakültesinin (3) ve Tıp Fakültesinin ise ancak (1) yıllık bir geç
mişi vardır. 1925 yılında, memlekette başlıyan hukuk devriminin gerektirdiği bilgi ve anlayı
şa sahip genç. bir hukukçu nesli yetiştirmek amaciyle Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulan 
«Ankara Hukuk Mektebi» 1927 de Ankara Hukuk Fakültesi adını almış ve 1940 yılında da 
3848 sayılı kanunla Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 

İlk Büyük Millet Meclisi binasının toplantı salonunda öğretime başlıyan Hukuk Mektebi, bi." 
müddet eski postane binasında çok elverişsiz şartl tr altmda çalıştıktan sonra Dışişleri Bakanlığı
nın yanında şimdiki «Ankara Akşam Kız Sanat Okulu» binasına taşınmakla o zamanın şartla
rına göre elverişli sayılabilecek bir duruma girmiş, fakat az zamanda öğrencilerinin artması 
ve teşkilâtının genişletilmesi lüzumu Fakültenin daha geniş bir binaya geçmesini zaruri kılmış
tır. Nihayet 1941 yılında şimdiki binasına yerleşmişse de harb yıllarının icapları binanın mü
him bir kısmının Millî Eğitim Basımevine diğer bir kısmının Maliye Bakanlığı Damga Basım
evine tahsisini gerektirmiş, ön cephesinin üst katının da tamamlanamamasını intaç etmiştir. 

Fakülte bugün bir yandan (2 500) ü bulan öğrenci kalabalığı ile binasının mahdut bir kıs
mına sığışmak, bir yandan ise bu öğrenci artışı karşısında teşkilâtını genişletip kuvvetlendirmek 
zorundadır. 

1935 yılında Evkaf Apartmanının bir katında açılan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, şim
diki güzel binasına taşındıktan sonra çağdaş bilim anlayışının gerektirdiği bir çalışma yoluna 
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girmek imkânını bulmuştur. Bu Fakültenin muhtelif enstitülerindeki öğrenci sayısının da yıldan 
yıla artışı kadrosunun ve teşkilâtının ihtiyaca cevap verir bir hale konulmasını gerekli kılmıştır. 

Fen Fakültesi 1943 - 1944 öğrenim yılı başında Gazi Eğitim Enstitüsü binası içinde sayılı dersa-
ne ve lâboratuvarlarda Matematik, Fizik, ve Kimya Enstitüleriyle çalışmıya başlamıştır. 

Bu yıl tabiat bilimleri Enstitüsü açılmak suretiyle Fakültenin normal çalışma kadrosunun ta
mamlanması yolunda bir adım daha atılmış olacaktır. 

Ankara Üniversitesinin en genç fakültesi olan Tıp Fakültesine gelince; bu kurum üç yılda 
oluşmasını tamamlamak karariyle, geçen ders yılı başında ilk ve son iki sömestir öğrencilerini 
okutmıya başlamıştır. Fakültenin yönetim odalariyle F. K. B. dersane ve lâboratuvarları Hıf-
zıssıhha Enstitüsünün bir kısmım işgal etmekte, ileri sömestrler öğretiminde Gülhane ve Numu
ne Hastanelerinden faydalanılmaktadır. 

Bugün ihtiyaçlariyle mütenasip çalışma yer ve imkânlarına sahip bulunmıyan bu iki genç fa
kültenin asıl binalarının yaptırılması özel bir kanunla sağlanmış ve yapıma başlanmış bulunmak
tadır. 

4936 sayılı ve 13 . VI . 1946 tarihli « Üniversiteler Kanunu » nun yayımına kadar ayrı ayrı 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan bu fakülteler, özerk Ankara Üniversitesi Birliği
ni teşkil ettikten sonra bu Kurum bu yeni ve sorumlu durumun gerektirdiği yeni bir çalışma ve 
gelişme yoluna girmek ihtiyacını duymuştur. 

Ana çizgileriyle Fakültelerinin bugünkü durumları belirtilen Ankara Üniversitesinin Başkentimi
zin her bakımdan övünebileceği olgun ve verimlibir teşekkül haline getirilmesi ciddi emekler sar-
fedilmesini, mdadi ve mânevi yeni fedakârlıklarihtiyar olunmasını zaruri kılmaktadır. Henüz 
kuruluş halinde bulunan fakülteleri en yakın bir gelecekte binalariyle, araştırmıya ve öğretim te
sisleriyle, öğretim kadrolariyle tamamlamak ihmale gelmez bir vazifedir. 

Ankara Üniversitesi, özel gelir kaynakları kendi ihtiyacının büyük kısmını sağlıyacak hale gelin-
ciye kadar Hükümetin geniş maddi yardımına muhtaçtır. Yukarıda da arzedildiği veçhile, ihtiyaç
ların yardımla muvazenelendirilmesi düşüncesi bütçenin düzenlenmesinin esas rehberi olmuştur. 

Bütçenin 1 nci bölümüne konan 1 881 902 liralık ödenek, muhtelif fakültelercleki (201) öğretim 
üyesiyle (119) öğretim yardımcısının ve (83) memurun aylıkları karşılığıdır. 

Bu yıl her fakültede bulunabilecek öğretim üyeleriyle, kurulması zaruri görülen kürsüler Senato 
tarafından tesbit edilmiştir. Doçentlerle asistanların sayıca bir miktar artması yeniden açılan kür
sülerle eskiden mevcut kürsülerin takviyesi zaruretinin tabiî bir neticesidir. 

Yönetim teşkilâtı da bütün fakültelerde benzer ve ahenkli bir hale konmuştur. 

2 nci ve 3 ncü bölümler, açık aylığı, emekli, dul ve yetimler maaşları karşılığı açılmıştır. 

4 ncü bölüme konan ödenek kanunu gereğince kadro mevcuduna göre verilmesi gerekli tazmi
nat tutarıdır. 

5 nci bölüm, hizmetliler- ücreti toplamı 452 760 lira olup her fakültede görülmesi zaruri olan 
hizmetlere ayrılan elemanlar ilişik (D) işaretli cetvelde ücret miktarları ve görev ünvanlariyle gös
terilmiştir. 

6 nci bölümdeki 465 600 lira 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 - 38 nci maddeleri gere
ğince profesör, doçent ve asistanlara tazminat namiyle verilecek miktar olup kadroya göre hesap
lanmıştır. 

7 nci bölüm, 4644 sayılı kanun gereğince rektör, dekan, enstitü müdürlerinin alacakları ek 
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ğorev tazminatı olup, kadroya göre hesaplanmış 50 960 liradır. 

8 nei bölümdeki 10 000 lira 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek ikramiye 
olup, tahmine dayanılarak konulmuştur. 

9 ncu bölüme konmuş olan 30 000 lira 4598 sayılı kanun gereğince yapılması gerekli yardım
ların karşılığıdır. 

10 - 16 ncı bölümlere konmuş olan ödenekler kırtasiye, döşeme, demirbaş, tesisat, aydınlatma, 
ısıtma^ öteberi giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon tesisi, konuşması ve başka haberleşme gi
derleri karşılığı gibi hizmete ilişkin yönetim giderleri karşılığı olup müfredatı gider bütçesinde 
gösterildiği veçhile 313 900 lira olarak takdir ve tahmin edilmiştir. 

17 ve 18 nci bölümler, harcırah kanununa göre verile.çek siirekli ve geçici görev yolcukları 
karşılığıdır. 

19 nçu. bölüm, memleket içindeki ilmî inceleme yollukları karşılığı olup tahmini olarak-21000 
lira konmuştur. 

20 nci bölüm, memleket dışındaki bilim kongrelerine katılmalarına Senatoca karar verilecek 
Üniversite mensuplarının yollukları ve zaruri masrafları karşılığı olarak 25 000 lira hesaplanıp 
gösterilmiştir. \ 

21 nci bölüm, Üniversite ve Fakültede görev almış hizmetlilerin giyecekleri karşılığı ölüp bu 
da 17 900 lira olarak hesaplanmıştır. 

22 nci bölüme,Üniversite mensuplarından tedavisi gerekenlerin tedavi giderleriyle yollukları 
karşılığı olup, tahmine dayanılarak konulmuştur., ( 

23, 24, 25, 26 ncı bölümler Fakültelere bağlı Enstitütü ve Araştırma istasyonlarının her çeşit 
giderleri karşılığı olup, her bölüme onar bin lira olmak üzere 40 000 lira konmuştur. 

27 nci bölüm, Fakültelerin öğretimi ilgilendiren gereçlerinden bu sene tedariki mümkün gö
rülebilenler .karşılığı olarak 340 000 lira tahmin edilmiştir. 

28 nci bölümdeki 6 500 lira Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin inceleme araştırma giderleri 
karşılığıdır. 

29 ncu bölümdeki 3 000 lira Üniversite ve Fakültelerin her nevi mahkeme harç ve masraf
larının karşılığı olarak hesaplanmıştır. ,^. , . .-v. 

30 ncu bölüm, Üniversite ve, Fakültelerin her .türlü temsîftödşneğini ihtiva etmektedir. 

31 nci bölüme,, tesisi, düşünülen, ve Üniversite içindeki bilim araştırmalariyle yayınları. teşvik 
hususunda büyük yardımı olacağı umulan Üniversite Armağanı için başlama mahiyetinde 2 500 
lira konmuştur. 

32 nci bölümdeki 5 000 lira, Fen ve Tıp Fakülteleri taşıtlarının genel giderleri karşılığı ola
rak tahmin edilmiştir. 

33 ncü bölüme Üniversite ve fakültelerin kitap ve mecmua, kâğıt, baskı ve sair yayın giderle
riyle tercüme bedeli ve telif hakkı olarak 90 000 lira; 34 ncü bölümü ise, ilmî inceleme ve araştır
maları kolaylaştırmak üzere kurulmuş olan kitaplıklara alınacak kitap, mecmua, gazete ve diğer ya
yın giderleriyle ciltlenme bedeli, olarakr89 500 lira konmuştur. 

35 nci bölümdeki 40 000 lira, Üniversite matbaası ile müzesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım işlerinin 
ilk tesisi masrafları karşılığıdır. 

36 ncı bölümde 4489 sayılı kanun gereğince yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilecek 
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olan öğretim üyeleriyle yardımcılarının aylık farklarının tutarı 20 000 lira olarak hesaplanmıştır. 

37 nci bölüm, yabancı profesör ve uzmanların ücretlerine tahsis edilmiştir. Memleketimizin genel 
geçim şartlarına göre yabancı memleketlerde» değerli | Üniversite hocalarının getirilmesi ve geti
rilmiş olanların burada alıkonulabilmeleri şimdiye kadar olduğundan daha çok maddî fedakârlık 
ihtiyar edilmesini zaruri kılmaktadır. Bu sebeple yabancı profesörlerin aylık ücretleri 2 000, 1 500, 
1 250 lira üzerinden, yabancı öğretim yardımcıları nınki ise 300 - 1 000 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

Bu sene Ankara Üniversitesinin muhtelif fakültelerine (11) yeni yabancı profesör ve • uzman getir
mek gerekli görülmüştür. Hakikî ihtiyaç ve istenilen geniş faydalanma hesabının .alfcında*olan bu sayı*bu-
güne kadar yapılan muhaberelerle getirilmeleri mümkün olacak uzmanlara göre bulunmuştur, 

38 inci bölüm, getirilmeleri mümkün olacak olan profesör ve uzmanların yolluk ve diğer giderleri 
karşılığı olarak 10. 000 liraya ihtiva etmektedir. 

39 uncu bölümdeki 10. 000 lira, yabancı memleketler bilim kurumlariyle yakından temasımızı ve 
Üniversitemizin çağdaş bilim hareketlerine ayak uydurmasını sağlıyacak olan konferanslar karşılığı
dır. Bu yıl içinde bu suretle konferans vermek üzere 4 - 5 bilginin getirileceği umulmaktadır. 

40 ncı bölüm, kanunları gereğince memur ve hizmetlilerin emekli kesenekleri karşılığı olarak verile
cek olan 116. 733 lirayı ihtiva etmektedir. 

41 inci bölüm, kamp giderleri ve askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri karşılığı olarak 5. 000 
liradır. 

42 nci bölüm, 4936 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince istenilen 50 000 lira döner sermaye 
gösterilmiştir. Bu para Üniversite merkezinde kurulacak yayın ve kaplama kurumu ile fakülteler 
arasında dağıtılacak tüzüğü gereğince kullanılacaktır. 

44 ncü ve 45 nci bölümler, eski seneler borçları karşılığı olarak birer lira konmuştur. 

46 ncı bölüm, 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı karşılığı 
olarak Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenecek para olup, 381 lira olarak tesbit edilmiştir. 

47 nci bölüm, Üniversite Kanununun 60 ncı maddesi gereğince bu sene alınması Senatoca,ka
rarlaştırılmış olan (20) lisans ve (10) doktora talebesiyle Millî Eğitim Bakanlığı adına Dil ve Ta
rih - Goğrafya Fakültesi ve Fen Fakültelerinde okuyan öğrencilerin bursları ve fakültelere devam 
eden yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak yardım karşılığı olarak konmuş olan- 181 000 lirayı ih
tiva etmektedir. -

48 nci bölüme öğretimi ilgilendiren giderlerle, yatak- karşılığı ile hastanelerde iaşe edilecek olan 
hizmetlilerin iaşeleri karşılığı olarak hastanelere yapılacak yardımı ihtiva etmektedir. Tıp Fakülte
sinin hastanelerde faydalandığı yatak adedi 500, ayni zamanda hastanelerde iaşeleri temin edilen 
hizmetliler adedi de 138 dir. Öğretim karşılığı yatak başına günde 50 kuruş ve iaşe karşılığı olarak 
150 kuruş hesabiyle tutarı olan ödenek 205 130 lira olarak tesbit edilmiştir. 

49 ncu bölüme iki fakültemizde bu yıl içinde yapılması ihtimali olan onarım karşılığı olarak 
8 000 lira ödenek konmuştur. 
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Rapor 
'dü . XI . 1946 

4936 sayılı kanunla özerkliği ve tüzelkişiliği haiz olarak teessüs etmiş bulunan Ankara Üni
versitesinin 1947 Bütçe tasarısı incelenmiş ve varılan sonuç aşağıda arzedilmiştir. 

5 000 000 lirası Genel bütçeden verilecek ödenekle 37 000 lirası harçlar ve ücretler ve 1120 li
rası çeşitli gelirler, bağışlar ve vasiyetler olmak üzere 5 038 120 liralık gelir ve aynı miktarda 
gider olmak üzere denkleştirilmiş olan Ankara Üniversitesinin gelecek yıllara geçici olmak üze-
ro Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde 2 896 308 lirası inşaat karşılığı ve tahminen 39 000 lirasının 
da inşaata nezaret hakkı karşılığı olmak üzere 2 933 308 liralık ödenek mevcut olduğu anlaşıl
mıştır. 

Gider ödeneğinin Rektörlükçe merkez teşkilâtı ile Fakülteler üzerine dağıtılan miktarları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Merkea teşkilâtı 569 559 
Dil vo Tarih - Colrafya Fakültesi 1 152 204 
Fen Fakültesi 694 286 
Hukuk » 617 487 
Tıp » 2 004 084 liradır. 

Yukarıda sayısı arzedilen kanunla teşekkül etmiş bulunan Ankara Üniversitesinin yıllık ilk 
bütçesini teşkil eden 1947 ödeneği ile 1946 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde işbu Üni

versiteye tahsis edilmiş olan her türlü ödenek toplamı abasında Üniversite lehine 1 551 645 liralık 
bir fazlalık görülmektedir. 

Bize verilen izahata göre bu fazla ödenekle 1947 yılında nelerin yapılacağı aşağıda ayrıca ar-
zedileeektir. 

Hâlen mevcut olan 201 öğretim üyesi ve 119 öğretim yardımcısı ile 83 memurun ve 307 müs
tahdemin merkez teşkilâtı ile Fakülteler üzerinden dağılmış durumunu gösteren listeyi de arzet-
nıeyi faydalı bulduk. 

öğretim üyesi ve 
görevlisi 

Profesör 
Doçent 
Asistan 
Okutman 

Toplam 
Yönetim görevlisi 

Memur 

Hizmetliler 

Rektör
lük 

14 

30 

Dil T. 
C. Fak. 

17 
42 
19 
13 

91 

19 

50 

Fen Fak. 

13 
12 
16 
3 

44 

5 

28 

Hukuk F. 

22 
12 
14 

48 

12 

38 

Tıp Fak. 

30 
52 
55 

137 

33 

161 

Toplam 

82 
118 
104 
16 

320 

83 

307 
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1947 kadrosunda, 1946 yılının L cetvelinden alınmış bulunan Tıp Fakültesine ait öğretim 

görevlisi olan 1 profesör, 24 doçent ve 15 asistan ki, ceman 40 kişilik kadro fazlalığı vardır. Ay
rıca 1946 kadrosuna göre 100 müstahdem fazlalığı mevcuttur. 

Fakültelerin öğrenci durumu ile 1945 - 1946 ve 1946 •• 1947 öğretim yılında Fakültelere gi
renlerin sayıları da aşağıda arzedilmiştir: 

Fakültenin adı 

Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

1). T. d. Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

1945 -
Kız 

435 
26 

212 
26 

699 

Yen: 
220 

13 
79 
26 

1946 ders 
Erkek 

349 
56 

2020 
284 

2709 

yılı 
Toplam 

784 
82 

2232 
310 

3408 

i kaydolunan öğrenciler 
178 

27 
841 
284 

398 
40 

920 
310 

1946 
Kız 

571 
45 

249 
40 

905 

145 
19 
81 
18 

- 1947 ders yılı 
Erkek 

399 
113 

2168 
475 

3155 

118 
57 

727 
187 

Toplam 

970 
158 

2417 
515 

4060 

263 
76 

808 
205 

11 
3 

2 

3 eo eo 

4 

3 
1 

338 1330 1668 263 1089 1352 

1947 yılında yapılacak işler hakkında Rektörlükçe aşağıdaki bilgi verilmiştir: 

1. — Yabancı profesörler durumu: 

1947 yılında getirilecek 
Mevcut Profesör Lektör ve Uzman 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Tıp Fakültesinde 
Hukuk > 
Fen > 

2. — Merkezde (Rektörlük) 

Üniversite Kitaplığı ve Yayımevi, Üniversite Müzesi, Üniversite Sağlık ve Sosyal Araştırma 
merkezi, Üniversite yıllığı ve dergisi, Üniversite Arşiv tesisi. 

3. — Dil ve Tairh - Coğrafya Fakültesi: 

Kitaplığın genişletilmesi, Arkeolojik araştırmalar için Anadolu'da iki istasyon tesisi, yayım 
işleri. 

4. — Hukuk Fakültesi: 

Kitaplığın genişletilmesi, Kosiminoloji Enstitüsüne ilâve olarak yeniden hususi âmme hukuku, 
Hukuk Sosyalojisi, Maliye ve İktisat bilimleri için 4 Enstitü, yayım işleri 

5. — Fen Fakültesi: 

Botanik, Zooloji, Jeoloji, Mineroloji lâboratuvarlannın kurulması ve öğretiminin açılması, ya
yım işleri. 

( S. Sayısı: 13) 
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•4. — Tıp Fakültesi: 

Kitaplığın genişletilmesi, Anotömi, Fizyoloji, Histoloji, Biyolojik, Kimya, Farmakoloji, Tıp 
Tarihi ve Deontolaji lâboratuvarları kurulmasına ve mevcutlarının gelişmesine ve öğretime baş
lanacaktır. Yflyinlşi. 

Yukarıki maddelerde arzedilen tesislerin âlat, edevat ve malzeme noksanlariyle bütçenin sınır 
ve imkânları dâhilinde tedarik ve ikmaline çalışılacaktır. 

7. — Halen Psikoloji ve Antrepolojiden bir profesör ve diğeri doçent, tıptan biri doçent olarak 
halen Amerika'da bulunan 3 öğretim görevlisine ilâveten 1947 de hukuktan 2 doçent bir asistan, 
tıp, dil tarih ve fenden ikişer asistanın da yabancı memleketlere gönderileceği öğrenilmiştir. 

;Bütç.e tasarısının ve ekli cetvellerinin bazı bölüm ve maddelerinde değiştirilmesi icabettiği müta
lâasında bulunduğumuz noktaları arza müsaadelerinizi rica ederiz. 

A) Bütçe tasarısında tamamen yeni bir bölüm teşkil eden 35 nci bölümün 3 ncü «Sağlık ve 
Sosyal Yardım işleri» maddesi «Sağlık ve sosyal işler araştırma merkezi» olarak değiştirmelidir. 
Rektörlükçe verilen izahata göre: 

Bir üniversitenin temelini gençlik teşkil ettiğine göre bilhassa üniversite öğrencilerinin sağlık ve 
sosyal durumlariyle yakından ilgilenmek bu konuda geniş anketler yapmak ve genel olarak akademik 
hayatla ilgili olan sosyal meseleleri incelemek ve sosyal araştırmalar enstitüsünün çekirdeğini teş
kil etmek üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir sağlık ve sosyal işler araştırma merkezi 
kurulacağı anlaşılmış ve bu göreve uygun olmak üzere madde isminin yukarıda arzedilen şekilde 
değiştirilmesi daha uygun görülmüştür. 

B) Bütçe tasarısının 30 ncu bölümünü teşkil eden temsil giderlerinin (R) cetvelindeki sarf 
şeklini gösteren formüldeki «ziyaretler» kelimesinin «ziyafetler» olarak tashihi bu tahsisatın kon
masından beklenen gayeye daha uygun olacağı anlaşıldığından icâbına Yüksek Komisyonun müsaa-
adelerini dileyerek Ankara Üniversitesinin raporunu sunarız. 

Tokat Milletvekili Ankara Milletvekili 
î Refik Ahmet Sevengil Naki Cevat Akkerman 

( S . Sayısı: 13) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/17 
Karar No. 9 

2 . XII . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesinin 1947 yılı bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 1946 tarihli 
ve 6/2318 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
Duyurulmakla Millî Eğitim Bakanı Reşat Şem
settin Sirer, Ankara Üniversitesi Rektörü Pro
fesör Şevket Aziz Kansu ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
Hadi Hüsman hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü: 

Bilindiği üzere 13 . VT . 194G tarihli ve 
4936 sayılı Üniversiteler kanunu ile, Üniversi
telerin katma bütçe ile idareleri esası kabul 
edilmiştir. Ankara Üniversitesinin 1947 yılma 
ait ilk bütçesi bu esasa uygun olarak hazırlan
mış ve Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Büt
çe, karekter itibariyle genel olarak bütçe tek
niğine uygun bir şekilde düzenlenmiş ve Rek
törlüğün görevlerine giren hizmetlere göre de 
ödenekler tesbit edilmiştir. 

Rektörlüğün geliri 5 000 000 u Hazineden 
yapılan yardım teşkil etmek ve diğerleri harç
lar ve ücretlerle çeşitli gelirlerden ibaret olmak 
üzere 5 038 120 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Gider bölümlerine giren hizmetlere de bu mik
tar içinde ödenekler tahsis edilmek suretiyle 
gider yekûn teklifi de 5 038 120 liradır. 

Gider bütçesi bölümlerindeki incelemelerde 
bu yıl askerlik kampı Millî Savunma Bakan
lığınca idare edileceğinden kamp ödeneği olan 

5 000 lira indirilerek yabancı profesör ve uz
manların yolluklarına eklenmiş ve (R) ve (D) 
cetvellerinde ufak bazı düzeltmeler yapılmıştır. 
Bütçenin gelir ve gider yekûnları bu suretle tek
lif veçhile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe kanunu maddeleri, bütçelerde bulun
ması gerekli hükümleri kapsadığından ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin 1947 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır tzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkcrman C. Gölet 
Balıkesir Balıkesir Bolu 
E. Al t an S. Ör g çevren ('. S. Siren 

Bursa, Diyarbakır Diyarbakır 
F. Bük V. Dicleli 1. İT. Tiğrel 
istanbul istanbul Kastamonu 

Dr. A. Adıvar O. N. Koni M. Akalın 
Kırşehir Kocaeli Mardin 

>/. Torç/ut î. E. Aksal E. Erten 
Niğde Samsun Tokad 

/>'. Gürsoıj M. A. Yörüker E. A. Revengil 
Yozagd 
8. Içöz 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Ankara Üniversitesinin 1947 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1947 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (5 038 120) lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1947 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (5 038 120) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet-
1 ileriyle taşıt kadroları bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Sayısı ve adı bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı tertiplerden, 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli geçici hizmetler için aylık ücretli hizmet
liler kullanılabilir. Bunların kadroları ile 3656 
sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümlerine gi
ren uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulunca ona
nır ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bu tertipten alınacak kadroların 
eldeki kadrolara ek olmaması gereklidir. 

MADDE 4. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1928 - 1945 yıllarına ilişkin olup, zamanaşımı
na uğramamış borçlar 1946 yılı bütçesinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
maddesine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. - - l î ı ı kanun 1 Ocak 1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 
E. Peker 
Devlet Bakanı 
M. A. Itenda 

Başbakan Yardımcısı 
M. Ökmen 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

yılı bütçe kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎKTİJitŞl 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
avtıen kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştiı'. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
ayııe); kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -— Hükümetin 6 nci maddesi 
aynen kaim! edilmiştir. 

- MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştiı'. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Öü. B. K 

]\nilî Savunma Bakam 
C. C. T oy demir . 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. §. Sirer 

Ekoııonıi Bakanı 
T. B, Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

İçişle/ i Bakanı 
Ş. Sbkmensüer 
Maliye Bakanı 
/ / . İV. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. Incedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

( S. Sayısı : İ 3 ) 
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A - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Memurlar aylığı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 
Geçici tazminat 
Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 

ip 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteıifL. kabul edilen 
Lira Lira 

112 632 

52 140 

55 500 
499 500 

247 200 
299 700 
780 000 

1 881 900 

1 
1 

55 500 
499 500 

247 200 
299 700 
780 000 

1 881 900 

1 
1 

112 632 

52 140 

Bölüm toplamı 

88 980 
42 720 
51 840 
217 080 

452 760 

88 980 
42 720 
51 840 
217 080 

452 760 

11 - Başka haklar 
4936 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp > 

Bölüm toplamı 

116 400 
75 600 
92 400 
181 200 

465 600 

116 400 
75 600 
92 400 
181 200 

465 600 

( S. Sayısı : 13 ) 
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1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istmrT». kab.ıl edilen 
Lira Lira M. Ödeneğin çeşidi 

4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 

1 Rektörlük 4 800 4 800 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi ve Türk Devrim Tarihi 
Enstitüsü 

3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 

Bölüm toplamı 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 10 000 10 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 20 000 20 000 
2 Doğum yardımı 5 000 5 000 
3 ölüm » 5 000 5 000 

19 400 
9 720 
8 520 
8 520 

50 960 

19 400 
9 720 
8 520 
8 520 

50 960 

Bölüm toplamı 30 000 30 000 

Birinci kısım toplamı 3 003 854 3 003 854 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

•V 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Kırtasiye 

1 Rektörlük 7 100 7 100 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 

Bölüm toplamı 

8 000 
5 000 
3 000 
5 000 

28 100 

8 000 
5 000 
3 000 
5 000 

28 100 

( S. Sayısı : 13 ) 



- 14 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 Döşeme, demirbaş ve tesisler 
1 Rektörlük 40 000 40 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 

Bölüm toplamı 

12 Aydınlatma 
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk » 
4 Tıp » 

Bölüm toplamı 

13 Isıtma 
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk » 
4 Tıp » 

Bölüm toplamı 39 500 39 500 

14 Öteberi giderleri ..1*113 
1 Rektörlük - 4 000 4 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 

Bölüm toplamı 

15 Basılı kâğıt ve defterler 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
( S. Sayısı : 13 ) 

5 000 
55 000 
15 000 
30 000 

145 000 

2 500 
3 000 
2 000 
5 000 

12 500 

12 000 
9 500 

13 000 
5 000 

5 ()()() 
55 000 
15 000 
30 000 

145 000 

2 500 
3 000 
2 000 
5 000 

12 500 

12 000 
9 500 

13 000 
5 000 

10 200 
9 750 

10 750 
7 500 

42 200 

7 000 

2 000 

10 200 
9 750 

10 750 
7 500 

42 200 

7 000 

2 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

'ip Fakültesi 10 000 10 000 

1 000 
800 

1 000 
1 500 

1 000 
800 

1 000 
1 500 

Bölüm toplamı 19 000 19 000 

Posta ve telgraf giderleri 
Rektörlük ' 1 000 1 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 5 300 5 300 

Telefon tesisi, konuşması ve 
başka haberleşme giderleri 
Rektörlük 6 000 5 000 
Dil TC Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Ti]) » 

Bölüm toplamı 

4 800 
3 800 
6 000 
7 000 

27 600 

2 100 
10 000 

3 800 
3 000 
5 000 
5 500 

22 300 

2 100 
10 000 

I I - Özlük olanlar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Memleket içinde ilmî incele
meler yollukları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 21 000 21 000 

5 000 
3 500 
7 500 
5 000 

5 000 
3 500 
7 500 
5 000 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

Yabancı memleketler Bilim 
Kongrelerine katılma yolluk ve 
başka giderleri 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

25 000 

1 400 

2 500 
2 000 
2 000 

10 000 

17 900 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

25 000 

1 400 

2 500 
2 000 
2 000 

10 000 

17 900 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 7 000 7 000 

ikinci kısmı toplunu 396 900 396 900 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Arkeoloji ve Doğu Anadolu 
Araştırma İstasyonlarının her 
çeşit giderleri 10 000 10 000 
Fen Fakültesi Enstitüleri gi
derleri 10 000 10 000 
Hukuk Fakültesi Enstitüleri 
giderleri 10 000 10 000 

( S. Sayısı : 13 ) 
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B. 

27 

28 

M. 

1 

2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 
öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Tıp » 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 10 000 

5 000 
50 000 

285 000 

340 000 

6 500 
3 000 
5 000 
2 500 

5 000 
50 000 

285 000 

340 000 

6 500 
3 000 
5 000 
2 500 

Bölüm toplamı 

29 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinin inceleme ve araştırma 
giderleri 

30 Mahkeme harçları ve giderleri 
31 Temsil giderleri 
32 Üniversite armağanı 
33 Fen ve Tıp Fakültelerinin taşıt 

giderleri 5 000 5 000 

I I - Çeşitli olanlar 
34 Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı 

vesair yayın giderleri, tercüme 
bedeli ve telif hakkı 

1 Rektörlük 13 000 13 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 

Bölüm toplamı 

35 Kitaplıklar için alınacak kitap, 
mecmua, gazete ve diğer ya
yınlar giderleriyle ciltletme be
deli 

1 Rektörlük 25 000 25 000 

15 500 
19 000 
17 500 
25 000 

90 000 

15 500 
19 000 
17 500 
25 000 

90 000 

( S. Sayısı: 13 ) 
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B. M. 

2 

3 
4 
5 

36 
1 
2 

3 

Ödeneğin çeşidi 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

Üniversite tesisleri 
Basroevi aletleri ve gereçleri 
Müze tesisi ve her çeşit gider
leri 
Sağlık ve sosyal araştırma mer
kezi 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 jn 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 
27 500 
10 000 
15 000 

89 500 

20 000 

10 000 

10 000 

40 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabnl edilen 

Lira 

12 000 
27 500 
10 000 
15 000 

89 500 

20 000 

10 000 

10 000 

40 000 

<37 4489? say ılı kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderile
ceklerin her çeşit giderleri 20 000 20 000 

38 

1 

2 
3 
4 

Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

137 000 
96 000 
38 200 

132 800 

404 000 

137 000 
96 000 
38 200 

132 800 

404 000 

39 Yabancı profesör ve uzmanla
rın yollukları ve diğer giderleri 10 000 15 000 

40 Yabancı .memleketlerden kon
ferans için getirilecek bilginle
rin ücret ve yolukları 10 000 10 000 

41 4805 sayılı kanun gereğince ve
rilecek % 5 emekli keseneği 
karşılığı 

1 Rektörlük 5 382 5 382 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 29 424 29 424 
(S . Sayısı: 13); 



A. 

3 
4 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

Bölüm toplamı 

Kamp giderleri 
Döner sermaye 
Düşünülmiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

14 496 
17 577 
49 854 

116 733 

5 000 
50 000 

5 619 

1 242 852 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

14 496 
17 577 
49 854 

116 733 

0 
50 000 

5 619 

1 242 852 

Dördüncü kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1945 yılları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 

Dördüncü kısmı toplamı 

1 
1 

2 

381 

384 

1 
1 

2 

381 

384 

"Beşinci hısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
Üniversite öğrenci bursu 30 000 30 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 

2 000 
1 000 
5 000 
5 000 

2 000 
1 000 
5 000 
5 000 
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ödeneğiu çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ile Fen Fakültesinde Millî 
Eğitim Bakanlığı hesabına 
okuyan öğrenciler bursu 138 000 138 000 

Bölüm toplamı 

Hastanelere yapılacak yardım 
öğretimi ilgilendiren giderlerle 
yatak karşılığı 
Hastanelerde iaşe edilecek olan 
hizmetliler iaşe karşılığı 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hısım 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

181 000 

91 250 

113 880 

205 130 

386 130 

181 000 

91 250 

113 880 

205 130 

386 130 

Onarım 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

3 000 
5 000 

8 000 

8 000 

3 000 
5 000 

8 000 

8 000 

GENEL TOPLAM 
( S. Sayısı: 13) 

3 003 854 
396 900 

1 242 852 
384 

386 130 
8 000 

5 038 120 

3 003 854 
396 900 

1 242 852 
384 

• 386 130 
8 000 

5 038 120 
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B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 
2 
3 
4 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komiıyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Hazineden yardım 
Harçlar ve ücretler 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar ve vasiyetler 

GENEL TOPLAM 

5 000 000 
37 000 
1 115 

5 

5 038 120 

5 000 000 
37 000 
1 115 

5 

5 038 120 

D - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

> 

Sayı 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Tercümeci 
Daktilo (Yabancı dil >ilmesi şartır) 
Doktor 
Kardeks memuru 
Daktilo 

> 
Daire memuru 
Sağlık memuru 
Fiş memuru 
Baş odacı 
Dağıtıcı 
Odacı 
Mürettip 
Mürettip yardımcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
İl 
1 
1 
1 
1 

10 
2 
2 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Tercüman 
> 

Doktor 
Fiş memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

370 
230 
150 
230 
175 
150 
130 
115 
115 
100 
100 
90 

175 
130 

200 
150 
150 
150 
175 
150 

Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
Not çağaltma memuru 
Elektrikçi 
Hazırlayıcı 
Fiş memuru 
0 > 
Kitaplık yardımcısı 
Kaplayıcı 

> 
Daktilo 

J» 
Fiş memuru 
Odacı 

> 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
ı • 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

27 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı 

Hukuk Fakültesi 

Not Çoğaltma memuru 
Daktilo (yabancı dil bilmesi 
Daktilo 
Telefon santral memuru 

şarttır) 

1 
1 

2 
1 
3 
1 

Ücret 

150 
130 
130 
115 
130 
115 
90 

150. 
100 
150 
130 
90 

100 
90 

150 
90 

175 
230 
150 
200 

( S. Sayısı : 13 ) 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

200 
115 
150 
175 
100 
100 
90 

Kalorifinsm 
» yardımca» 

Onarıcı 
Bafrçıvan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odaei» 

Ankara Fen Fakültesi 

Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 

Teknisyen 
Laborant 

» 
Şoför 
Teknisyen 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Ankara Tıp Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 230 
Fotoğrafçı 1 200 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
12 

200 
230 
150 
130 
230 
150 
130 
200 
150 
100 
100 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Desinatör 
Daktilo 

Hazırlayıcı 
Telefon santral memura 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Laborant 
Şoför 
Teknisyen 

•» (Ecnebi olabilir) 
Hastabakıcı 
Masajcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Röntgen banyocusu 
Mulaj cı 
Otoklav memuru 
Terzi 
Ütücü 
Çamaşırcı 
Arşivci 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Laboratuvar hademesi 

2 
5 
5 
3 
1 
2 
1 
15 
1 
1 
1 
60 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
16 
25 

230 
150 
130 
115 
200 
150 
175 
150 
200 
150 
370 
90 
150 
150 
115 
130 
200 
150 
115 
90 
100 
150 
100 
100 
90 
90 

Aded • Nevi 

1 Otobüs 

1 Kamyonet 

Markası 

Fort 

Ankara-Üniversitesi 
Taftti Kadrosu 

Mubayaa 
.]ttt;p Tahsis edilen işin bedeli Müb. 

Motor No. mahiyeti Miadı Lira Tarihi 

18/449423 Ankara Fen Fakültesi 
öğretmenlerini getirip 
götürmek 
Tıp Fakültesi hizmetini 
görmek için 

11 500 1945 

Yeniden alınacak
tır. 

B. M. Ödeneğtefe: çeşidi ı 

E - CETVELİ 
B. M. 

38 Yabancı profesörler ve uzmanlar, ücreti 
1 Dil ve Tarih -ı Cağrafya Fakültesi 
2 Fen Fakültesi 

Ödeneğin çeşidi 

3 Hukuk Fakültesi 
4 Tıp Fakültesi 

( S. Sayısı: 13 l 
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R - CETVELİ 

B. : 13 —- Isıtma 
Fakültelerin her türlü ısıtma giderleriyle laboratuvar ve Enstitülerin havagazı sarfiyatları bu 

tertipten verilir. 

B. : 20 — Memleket içinde ilmî incelemeler yollukları 
B. : 21 — Yabancı memleketler bilim kongrelerine katılma yolluk ve başka giderleri 

Memleket içi ve dışındaki bilim kongrelerine katılacak heyetlerle Senatoca katılmalarına ka
rar verilen kongrelere gidecek öğrencilerin her türlü yol ve sair giderleri. 

B. : 31 — Temsil giderleri 
Üniversite ve Fakülteler namına yapılacak her türlü resmî ziyaretler, ziyafetler ve toplantıla

rın gerektirdiği giderler; çelenk ve sair her türlü temsille ilgili giderler. 

B. : 32 — Üniversite armağanı 
öğretim üye ve yardımcılariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba

şarı gösterenlere sanatoca takdir edilecek miktarda armağan verilir. 

B. : 47 - M. : 1 — Üniversite öğrenci bursu 
Yardıma muhtaç ve teşvika lâyik öğrencilere 4936 sayılı kanunun 60 ncı maddesi gereğince 

verilecek lisans ve doktora bursları. 

M. : 2 — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
M. : 3 — Fen Fakültesi 

M. : 4 — Hukuk Fakültesi 
M. : 5 — Tıp Fakültesi 

Fakültelerdeki yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak her türlü aynî ve nakdî yardımlar. 

M. : 6 — Dil ve Tarih - Coğrafya ve Fen Fakültelerinde Millî Eğitim Bakanlığı 
hesabına okuyan öğrenciler bursu 

Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alınmış ve yeniden alınacak olan öğrencilerin yiyecek, 
yatacak ve giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harçlıklar (Burs). 

»-•-« 
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S. Sayısı: 15 

1947 yılı 

Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel MUdUrlUğU 1947 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (118) 

T.C. 
Başbakanlık 30 .IX . 1946 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/644, 6/2315 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunca 30 . 
IX . 1946 tarihinde B. M. Meclisine sunulması kararlaştırılan 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Teker 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe tasarısının gerekçesi 

Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

Birinci ve ikinci maddeler : 

Bu maddeler Genel Müdürlüğün 1947 yılı içinde yapılacak hizmetleri karşılıyacak ödenek mik
tarı ile bu ödeneği karşılıyacak gelir muhammenatmın toplamlarını göstermektedir. 

Üçüncü madde : 

Madde, 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren ve 1947 yılında kullanılacak olan hizmet 
lilerle taşıt kadrolarını tesbit etmektedir. 

Dördüncü madde : 

Madde, 1947 yılı içinde geçici sürelerle yapılacak olan hizmetler için Bakanlar Kurulundan 
alınacak kadrolar hakkındaki hükmü ihtiva etmektedir. 

1946 yılında bu şekildeki yetkiye dayanılarak alman kadro sureti bu tasarının sonuna eklen
miştir. 

Beşinci madde : 

Madde, bütçeye konulan ödenekler üstünde tahakkuk edecek olan borçların ödeme şeklini tes
bit etmektedir. 

Altıncı madde : 

Bu madde 1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesinin aynıdır. Bazı masrafların icrasiyle 
yapılan faaliyetlerden elde edilen hasılatın yine aynı maksatlara tahsis ve sarfını temin etmek 
üzere bütçenin gelir ve gider kısımlarında ne suretle yeralacağı Bütçe Kanununun bu maddesiyle 
tesbit edilmiştir. 

(S. Sayısı: 15) 
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Yedinci madde : 

4047 sayılı kanunun geçici maddesiyle federasyon heyetlerine &i\ vazifelerin (5) sene müddetle 
fahrî olarak görülebileceği ve bu suretle tâyin olunanlara zaruri masraflarına mukabil deruhde ettik
leri bu vazifelerin mezkûr kanuna bağlı (1) sayılı kadro cetvellerindeki mümasilleri için tesbit edil
miş olan ücretlerin 1/3 ünü geçmemek üzere maktuan tazminat verilmesi kabul edilmişti. 

Teşkilât kanununun genişletilmesine ve Federasyon kadrolarının katı olarak tesbitine kadar geçi
ci idari bir tedbir olarak verilmiş olan bu yetki 31 . V . 1946 tarihinde sona ermiş ve fakat Genel 
Müdürlük Teşkilât Kanunu değiştirilmediğinden, hüküm 4924 sayılı kanunla 1946 yılı sonuna ka
dar uzatılmıştı. 

1947 yılma yeni kanunla girileceği düşüncesiyle bu geçici hükmün 1946 yılı sonuna kadar uza
tılması ile iktifa olunmuştu. Genel Müdürlük yeni teşkilât hazırlıklarını bitirmiş ve bugünkü ih
tiyaçlara göre yeni bir teşkilât tasarısını sunmak üzere bulunmuş olduğu şu sırada tasarruf mülâ-
hazasiyle yeni teşkilât kanunları teklif edilmemesi yolundaki Hükümet direktifi karşısında, hazırla
nan bu tasarının teklifinden sarfınazar edilmiştir. Bu vaziyet karşısında eski .halin bir müddet daha 
devamı zarureti hâsıl olmuş ve bu zaruret dolayısiyle de 4047 sayılı kanunun geçici birinci madde
si hükmünün 1947 yılı sonuna kadar uzatılmasını sağlamak üzere Bütçe Kanununun sözü edilen 7 
nci maddesi tesbit edilmiştir. 

Sekizinci madde : 

Madde, 1947 yılında mevkuf tutulması tesbit edilen görevlere ait kadroların cetvelinden bahse* 
der. 

Dokuzuncu madde : 

Madde, bütçenin gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait formülün bir cetvel halinde 
tasarının sonuna eklendiğini göstermektedir. 

Onuncu ve onbirinci maddeler : 

Kanunlara her zaman konan belirli maddeler di*. 

(A) Cetveli gerekçesi 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçesi gelir ve gider tutarları (922 000) lira 
olarak tesbit edilmiştir. Gelirinin hemen hemen tamamını genel bütçeden yardım olarak temin 
eden bu Genel Müdürlüğün 1947 yılında Hazineden alacağı yardım miktarı (720 000) lira olarak 
tesbit olunmuş, 1946 yılından 1947 yılma devredilecek nakit para da (200 000) lira sularında umul* 
muş ve bunların haricinde kalan (2 000) lira da yıl içinde elde edilecek çeşitli gelir olarak hesap
lanmış ve bu suretle gelir bütçesi (922 000) lira ile rakamlandınlarak gider bütçesi de bu gelire 
göre tevzin edilmiştir. 

Gider bütçesinin tesbitiııde Hükümetin prensip ve kararları dairesinde hareket edilmiş olmakla 
beraber aşağıda sebepleri açıklanacağı veçhile yalnız maaş tertibinde tasarruf temini mümkün ol-
mamıştır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 4047 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı olan teşki
lât kadrosuna göre 37 si aylıklı 31 i ücretli olmak üzere 68 aded daimî memuru vardır, ödenek he
sapları bu hesaba göre yapılmıştır. 

Bilinci kısım 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar aylığı 
Aylıklı memurluk kadrolarından yalnız üç adedi açıktır. Bunların birisi 90 lira aylıklı Genel 

Müdür muavinliği, birisi 80 lira aylıklı (Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığı), üçüncüsü 
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de kezalik 80 lira aylıklı (Muhasebe Müdürlüğü; kadrosudur. Her üç memurluk da uzun müddet 
açık bırakılması caiz olmıyan hizmetlere aittir. Bu sebeple bunlar (L) cetveline alınmamıştır. Do
lu kadrolarda çalışanların hiçbirisi henüz 25 sene hizmet süresini doldurmuş veya sene sonunda 
dolduracak durumda değildir. Bu kadrolarda bulunanlar içinde mütekaiden çalışan bir memuru
muz vardır. Bunun da tekaütlüğü hizmet süresini bitirmekle veya yaş haddini doldurmakla yapıl
mamış, sıhhi sebeple askerî vazifeden tekaüt edilmiş genç bir memurdur. Vre kendisinin Genel Mü
dürlük teşkilâtında hizmetinden âzami istifade sağlanmaktadır. Bu sebeplere binaendirki, esasen 
37 memurluktan ibaret olan ve teşkilâtın hizmetine daradar yetişebilen aylıklı memurluk kad
rolarından hiçbir tasarruf elde edilmesine imkân bulunmamış ve bunların yıllık tutarları yeni esas
lara göre hesaplanarak memurlar aylığı tertibine bu 37 kadro için (153 000) lira ödenek kon
muştur. 

B. : 1 - M.v : 2 — Emekli, dul ve yetim aylığı 
Genel Müdürlük bütçesinden emekli aylığı alan tek bir memur vardır. Muhassas maaşının 

yıllık tutarı (3 400) liradır. Yapılması mutasavver zammı da nazarı itibara alınarak bu miktar 
°/r 25 nispetinde artırılmak suretiyle ödenek, miktarı (4 250) lira olarak tesbit edilmiştir. 

,' \'^ B. : 2 - M. : .1 —Memurlar ücreti 
Bu tertibe konmuş olan (122 100) liralık Ödenek 4047 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadro 

cetvelinde bareme tâbi 31 daimî ücretli memurdan 4 adedinin (L) cetveline alınması suretiyle 
27 ye inen kadronun yeni esaslara göre hesaplanan yıllık tutarıdır. Bu kısımda 4 adedinin mev
kuf tutulması suretiyle (137 700) lira tutan kanuni kadrodan (15 600) lira tasarruf elde edilmiş
tir ki, bu tasarruf miktarı icrası istenilen (13 770) lira miktarındaki % 10 tasarruf miktarından 
(1 830) lira fazladır. 

B. : 2 -M. : 2 - - Hizmetliler Ücreti 
1946 yılı kadro adedi 76 olan hizmetlilerin yeni esaslara göre yıllık tutarı ( 125 520) liradır. 

76 adedi 65 e indirilerek ve fakat bir iki hizmete ait ücretlerde cüzi miktarda zam yapmak ve 
daktilograf kadrosuna bir aded ilave etmek suretile yeni yıl için tesbit edilen hizmetliler kadro
su tutarı (111 660) lira olarak tesbit edilmiştir. 1946 yılına nazaran (13 860) lira eksiklik göste
ren yeni kadro % 10 dan fazla, bir eksiklikle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

B. : 2 - M. : 3 — Geçici hizmetliler ücreti 
Bu tertip 1947 yılında yeni açılmış bir tertiptir. Şimdiye kadar taallûk ettikleri masraf ter

tipleri içinde hesaplanan bu hizmet karşılıklarının 1946 yılındaki kadro in tan (121 065) liradır. 
Bütçe tanzimi bakımından alman direktiflere uyularak bu miktarın tamamı masraf tertiplerinden 
düşülmüş ve 1947 ihtiyacı için (40 535) liralık ödenek tesbit edilmiştir. 

B. : M. : 1,2 -Yabancı uzmanlar ücret ve her çeşit giderleri: 
Bölüm, 1947 yılında kullanılacak 2 veya 3 yabancı uzman için lüzumlu olan yıllık ödeneği ih-

1 iva etmektedir. 

B. : 3 — 4805 sayılı kanun gereğince yapılacak ödemeler 
1946 yılında derece tutarında yapılan yükseliş farkını da nazariitibara alarak (19 950) lira 

ile rakkamlandırılmış olan bölüm, 1947 için yanlız % 5 emeklilik aidatı karşılığına bırakılmış ve 
bunun için de kadro tutarında (7 650) liralık ödenek hesaplanarak bölüme konulmuştur. 

B. : 4 — Geçici tazminat: •? ••-". 
Birinci ve İkinci bölümlere yıllık Ödenekleri konmuş olan fiilî kadro tutarının karşılığı olarak 

geçen senekinden (972) lira eksiği ile (15 324) lira ödenek hesaplanmıştır. 

B. : 6 — 4178,4598,4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 
1946 yılında (35 821) lira ile rakkamlandırılmış olan bu bölümün 1947 yılı ödeneği (27 220) 

lira eksiğiyle (8 601) lira olarak tesbit edilmiştir. 
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B. : 7 — 4047 sayılı kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı 

1946 yılında tesbit edilmiş olan (18 713) liralık ödenekte 1947 yılı hizmetlerinin de gördürül-
mesine çalışacağından yeni yıl için de aynı ödenekle iktifa edilmiştir. 

I>. : 8,9 -— İkinci Kısım 
Hizmete ilişkin olan yönetim giderlerinden büro giderleri ve basılı kâğıt ve defterler bölümle

rinde görülen rakamlar .1946 yılının aynıdır. İhtiyaç, 1946 ya nazaran 1947 de fazladır. Buna 
rağmen âzami tasarrufla hareket prensip ine dayanılarak 1947 ihtiyacının da aynı paralarla karşı
lanmasına çalışılacaktır. 

B. : 10 — Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
Bu bölümün birinci maddesi Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne kesin olarak öde

necek yıllık parayı göstermektedir. Geçen seneye nazaran (6 206) lira l'azlasiyle (11 141) lira ile 
rakamlarıdır]İması Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün yazı ile yaptığı müracaata da
yanmaktadır. 

Bölümün ikinci maddesi telefon ve başka haberleşme giderlerine aittir. Ye 1946 yılından 1 000 
lira l'azlasiyle (3 000) lira olarak tesbit edilmesi, sebebi haricî temaslarımızın fazlalaşması ve bin-
netice Haricî tegraf ve telefon ve mektuplaşma işlerimizin çoğalması gibi hakiki ihtiyaçlara dayan
maktadır. 

B. : 11, 12, 13, 14, 15, 
Bölümlerdeki ödenekler, 12 nci de (15) ve 15 nci de (500) lira noksan olmak ve diğerlerinde ise 

1946 daki miktarlar alınmak suretiyle hesaplanmıştır. 

Üçüncü Kısım 

Bölümler hakkında izahata girişmezden önce bu kısımdaki rakamların tesbitinde dayanılan esas
ları kısaca arzetmek faydalı görülmüştür. 

Bütçenin üçüncü kısmının 1946 yılı toplamı (674 750) liradır. Bu rakamın içinde (121 065) lira
sı (E) cetveline aittir. Tenzil edilince (553 685) lira kalır. Bu yekûndan % 5 tasarruf hesapla
narak tutarı (27 684) liranın tenzili ile kısım toplamının (526 001) lira olması icabeder, Genel Mü
dürlük 1947 yılında inşaata devamdan sarfınazar etmiş ve bu suretle esaslı inşaat bölümüne para 
koymamış olduğundan kısım, toplamı 1946 yılının (E) cetveli tutarı olan (121 065) lira da ayrıca 
çıkarıldıktan sonra 1947 için (202 631) lira eksiği ile (323 370) lira olarak tesbit edilmiştir. 

B. : 16 — Spor İşleri giderleri: 
Daire hizmetleri kısmının birinci partisinin teşkil eden bu bölümdeki tertipler 11 Federasyon 

ile Okul Spor yurtları faaliyet masraflarını ve bunların yıl içindeki spor gereçleri ihtiyacı kar
şılıklarını ihtiva etmek üzere (242 200) lira ile rakamlandırılmıştır. 1946 yılında bu hizmetler için 
(317 135) lira ödenek verilmişti. Bunun içinde (E) cetveline ait (79 973) lira da dâhildir. 
(317 135) liradan (79 973) lira çıkarılınca (237 162) lira kalırki bu bölüme 1947 yılı için tesbit olu
nan ödenek de bu miktarın (5 038) lira fazlasiyle(242 200) liradır. 

Daire hizmetleri kısmına dâhil olan bu bölümden % 5 tenzilat yapılmamış ve bu tenzilat kısmın 
diğer bölümleri üzerinde icra kılınmıştır. 

B. : 17 — Yayın ve Propaganda İşleri 
1946 yılında (30 000) lira ile rakamlandırılan bu bölümün 1947 yılı ödeneği (23 580) liradır. 

Aradaki (6 420) liralık fark 1946 yılının (E) cetveli tutarıdır. 

B. : 18 — Yapı ve Kurma işleri: 
Bu bölümün (243 400) liralık 1946 yılı ödeneğine karşılık 1947 yılı için yalnız (11 340) lira öde

nek tesbit edilmiştir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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B. : 19 —- Öğretmen ve Eğitmen Kursları 

Bu bölüme konan (5 000) liradır. 1946 yılma nazaran (13 715) lira eksiktir. 1946 da bu bölümün 
(E) cetveli tutarı (13 344) lira idi. Eksiklikle (E) cetveli arasındaki (371) liralık fazla indirme bö
lümde bir miktar daha tasarruf yapılmasından doğmuştur. 

B. : 20 — Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsünde okutturulacak öğrenci giderleri 
Tasarruf maksadiyle 1947 yılında yeni öğrenci alınmaması kararlaşmış ve bu sebeple bölüme 

1947 için ödenek konmamıştır. 

B. : 21 — Danışma Heyeti üyeleri giderleri 
Bölümün ihtiva ettiği ödenek 1946 da olduğu gibi 1947 için de (4 000) liradır. Yıllık ihtiyaç 

bu ödenekle karşılanmağa çalışılacaktır. 

B. : 22 — Resim ve harçlar 
Bu bölümün 1947 yılı ödeneği 1946 yılma nazaran (1 250) lira eksik olarak tesbit edilmiştir. 

B. : 23 — Yabancı memleketlerde yapılacak staj ve tahsil giderleri 
Bu bölüme konan (15 000) liralık ödenek 1946 yılının aynıdır. 

B. : 24 — Kongre, konferans giderleri 
1946 da (îç kongre, konferans ve komisyonlar giderleri) namı ile isimlendirilen bir bölümün 

unvanı 1947 için daha şümullü olarak sadece (Kongre, konferans giderleri) şeklinde yazılmış ve 
ödenek olarak da 1946 dakinden (10 000) lira noksanı ile (20 000) lira konmuştur. Cihan duru
munun gün geçtikçe salâha gitmesi ve bu sebeple beynelmilel spor münasebetlerinin de gelişmesi 
ve binnetice muhtelif spor nevileri için kongre, konferans toplanması ve memleketimizin de bu 
toplantılara çağınlmakta bulnması dolayısiyletertip unvanında ufak bir değişiklik yapılması 
zaruri görülmüştür. 4 

B. : 25, 26 
Bölümlerdeki ödenek tutarları 1946 yılının aynıdır. 

Dördüncü kısım 

B. : 27, 28 
Borçlara ait ödenekleri ihtiva eden ve bölümlerden geçen yıl borçlarına ait olanı 1946 yılının 

aynı miktarı ile ve eski yıllar borçlarına ait olanı da (3 000) lira eksiği ile (1 000) liralık öde
nekle rakamlandırılmıştır. p ' ' ' ^ 

B. : 29 — Hükmedilmiş borçlar 
Bölüm muhafaza bakımından bir lira ile rakamlandırılmıştır. 

B. : 30 — 1715 sayılı kanunun 8 nci madesi gereğince kâğıt para amortismanı karşılığı 
Genel Müdürlüğün (922 000) liralık bütçesinin (720 000) lirası Hazineden yapılan yardım

dır. Bunun % 1 i esasen aynı senede Maliye bütçesine konmuştur. (200 000) liralık nakit devri 
de kezalik 1946 yılında amortismanı ödenmiş paradan artmış bulunduğu için yeniden amortismana 
katılmamıştır. Bunların haricinde Genel Müdürlüğün yıl içinde elde edeceği umulan gelir (2 000) 
lira olarak tesbit edilmiş ve buna karşılıkta bölüme 20 lira amortisman karşılığı ödeneği kon
muştur. 

Beşinci kısım 

B. : 31 — Bölge bütçelerine yardım 
İhtiyaç fazla olmasına rağmen tasarruf esasının korunması bakımından bu yıl bu bölüme an

cak (40 913) liralık ödenek ayrılabilmiştir ki bu miktar 1946 yılı ödeneğinden (17 657) lira ek
siktir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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(B) Cetveli gerekçe» 

Bu cetvel 1947 yılının (922 000) liralık ödeneğini göstermekte olan (A) cetvelindeki giderleri 
karşılıyacak olan gelirler muhammenatmı belirtmektedir. 

Gelirin (200 000) lirası 1946 yılından devrolunacağı umulan bütçe fazlasiyle, (720 000) lirası 
Genel bütçeden yapılacak yardım ile temin olunmakta ve bunlardan artan (2 000) lirası muhtelif 
şekillerde elde edileceği umulan diğer gelirlerle karşılanmaktadır. 

( S. Sayısı : 15 ) 



Rapor 
,3i . XI . 1946 

3530 sayılı ve 29 . Yİ . 1946 tarihli kanun gereğince teşekkül eden ve hükmi şahsiyeti haiz bu
lunan Beden Terbiyesi (renel Müdürlüğünün 1947 yılı gelir ve gider bütçe tutarı 922 000 lira olarak 
denkleştirilmiştir. 1946 yılının gider Bütçe tutarı 1 137 963 lira olduğuna göre, 1947 bütçesinde! 
215 963 liralık bir tasarruf sağlanmış olduğu görülmektedir. 

1947 gider bütçesi ödeneklerinin bir kısmında az eksiliş: ve yükselişler vardır. Yeni olarak 
konulan veya büsbütün kaldırılan ödenekler şunlardır: 

I. Yeni konulan ödenekler : 

B. M. Lira 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 40 535 
1 Yabancı uzmanlar ücreti 18 000 
2 Yabancı uzmanlar yolluk ve her çeşit giderleri 2 000 

Şimdiye kadar taallûk ettikleri masraf tertipleri içinde hesaplanan geçici hizmetliler ücret kar
şılıklarının 1946 tutarı 121 065 lira iken bu miktarın tamamı masraf tertiplerinden düşülmüş ve 
1947 ihtiyacı için de 40 535 lira tesbit edilmiş olmasından ileri geldiği; 

Yabancı uzmanlar ücreti ile yolluk ve her çeşit gidererinin de 1947 yılında kullanılacak 2 ve
ya 3 yabancı uzman için lüzumlu olan yıllık ödeneği ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 

2. Büsbütün kaldırılan ödenekler 

B. M. Lira 

2 1683 sayılı Kanunun 8 uci maddesi mucibince verilecek emekli ikramiyesi 6 000 
6 5 Aynı yardım 30 520 

20 Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Knstitüsünde okutturulacak öğrenci 
giderleri 18 000 

Büsbütün kaldırılan bu ödenekten 1683 sayılı kanunun 8 uci maddesi gereğince verilecek emek
li ikramiyesi hakkında mucip sebep gösterilmemiş olmakla beraber tertibin 1947 yılında kaldırıl
mış olmasının ikramiye almak suretiyle emekliye ayrılacak memur bulunmamasından ve esas itiba
riyle kaldırılan aynı yardım ve şimdiye kadar her yıl genel müdürlük hesabına Gazi Orta Öğret
men Okulu ve Terbiye Enstitüsüne alınan ve okutturulan öğrencilerin 1947 yılında yeniden alınma
ması cihetine gidilmesinden ileri geldiği, anlaşılmıştır. 

Diğer bölümlerde görülen azalma ve yükselmenin sebepleri bütçenin gerekçesinde belirtildiği 
için burada ayrıca yazılmasına lüzum görülmemiştir. Gerekirse bölüm ve maddelerde izahat veri
lecektir. 

(B) Cetveli 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 geliri 922 000 liradır. Bunun 720 000 lirası umumi 
bütçeden yardım olarak verilmekte ve 200 OOOlirası da 1946 yılından 1947 yılma aktarılacak 
olanı teşkil etmektedir. 2 000 lira ise yıl içinde elde edilecek çeşitli gelirlerle sağlanacaktır. 

( S. Sayısı : J5 ) 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelir bütçesini teşkil eden 922 000 liradan başka 3530 

sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin (b) paragrafı mucibince vilâyetler özel 
idare bütçelerinin bir yıl önceki tahakkuk eden gelirlerinin % 2 si ve (c) paragrafı mucibince de 
gelirleri 50 000 liradan fazla olan belediyelerin bir yıl önceki tahsilat yekûnlarının % 4 ü kanu
nun yüklediği görevler için tahsis edilmiş bulunmakta ve bunların tutarının % 80 i mahallin 
tesislerine ve % 20 i mahallin diğer masraflarına karşılık tutulmaktadır. 1946 yılında: 

% 2 1er tutarının 1 204 458 
% 4 1er tutarın da 1 378 287 

2 582 745 liraya baliğ olduğu ve kanunun uygulanmıya başladığı 1938 
yılındanberi de 12 203 057 lira gelir sağlandığı anlaşılmıştır. Bu suretle temin edilmiş olan gelir
lerin % 80 i mahallî spor tesislerine geri kalan % 20 si de Genel Müdürlük programı gereğince 
spor çalışmalarının çeşitli ihtiyaçlarına harcanmaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 bütçe kanununun yalnız 7 nci maddesinde yeni bir 
hüküm vardır. Bu hüküm, 4924 sayılı kanunun 1 nci madesi ile 1946 yılı sonuna kadar uzatılan 
4047 sayılı Beden Terbiyesi kanununa ek kanunun geçici 1 nci maddesi hükmünün 1947 yılı sonuna 
kadar uzatılmasını istilzam etmektedir. Filhakika 4047 numaralı kanunun işbu geçici maddesi 
gereğince federasyon heyetlerine tâyin edilenlere bu vafizelerin beş yıl müddetle fahri olarak gör-
dürülebileceği ve bu suretle tâyin olunanların masraflarına karşılık olmak üzere (1) numaralı 
kadro cetvelindeki mümasilleri için kabul edilen ücretin üçte birini geçmemek üzere bütçeye ko
nacak tahsisattan maktuan ödeme yapılması icabetmekte ve yukarda arzedilen müddet 31 . V . 
1946 tarihinde sona erdiği için hüküm 4924 sayılı kanunla yıl sonuna kadar uzatılmış bulunmak
tadır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün esas teşkilât kanununu ilgileyen ve hazırlanmış olma
sına rağmen durum dolayısiyle teklif edilemediği anlaşılan yeni teşkilât kanunu tasarısının so
nuçlanmasına kadar eski halin devamının zaruri olduğu vo bu zaruret dolayısiyle de 4047 sayılı 
kanunun geçici birinci maddesi hükmünün 1947 yılı sonuna kadar uzatılması maksadiyle Bütçe 
Kanununa sözü edilen 7 nci maddenin teklif edildiği anlaşılmıştır. Bütçe Kanunu hükümlerinin 
yılı için câri olması ve Teşkilât Kanununun da ne zaman intaç edileceğinin belli bulunmaması 
dolayısiyle daimî bir mahiyet arzeden bu ödenek için geçen yıllar yapıldığı anlaşılan temenniler 
dahilinde ayrı bir kanun teklifi yapılmasının muvafık olacağı teemmül edilmektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1946 yılı çalışmalarının, bütçenin 16 nci bölümünü teş
kil eden çeşitli spor (Atıclık, atletizm, bisiklet, boks, dağcılık ve kayakçılık, eskrim, futbol, gü
reş, izcilik ve cimnastik, spor oyunları, su sporları, okul spor yurtları) alanlarında geçen yıllara göre 
daha verimli başarılarla inkişaf ettiği, anlaşılmaktadır. 1946 Şubatında toplanan Spor Şûrasının 
karar ve direktiflerinin de lâhik olduğu geniş bir inşa plân ve programına malik olan Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün, bugüne kadar muamelesi sona ermiş olan ve herbiri türlü spor kollarını 
ihtiva eden 420 kulübün (1942 de 182 idi) işleriyle meşgul olduğu ve yeniden 400 kulübün de kuru
luş muameleleri üzerinde çalıştığı öğrenilmiştir. 

Çalışmaların kısa bir özeti bize verilen bilgi ve rakamlara göre aşağıda gösterilmiştir: 

Sporcu adedi: 
Kulüp mensubu 13 161 
Ferdî 87 
öğrenci 547 

( S. Sayısı: 15 ) 
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Not — Bunlar sonu Türkiye birinciliğine varan müsabakalara girenlerdir. Hakikî kıymet tescil 

edilmiş sporcu değil müsabaka ehliyeti ibraz etmiş olandır. Bunlar da aşağıdakilerdir: 

Spor kolları Sporcu Ferdî Öğrenci 

Futbol 
Atletizm 
Atıcılık 
Bisiklet 
Boks 
Dağ - Kayak 
Eskrim 
Güreş 
Su sporları 
Sportif oyunlar 
Aletli cimnastik 

Değişik spor şubeleri 1946 faaliyeti : 

Atıcılık : 

Yıllık program gereğince açılan öğretmen-ve alıştırma kursUı.M 19, İS, İÎ40 da 35, 

Atletizm : ı 

25 bölgede atletizm çalışmaları, 94 ü bölgelerce 14 ü federasyonca tertiplenmiştir. 

35 bölgede 14 ü federasyon tarafından ve 285 i bölge ajanlıkları araciyle 299 koşu yapılmıştır. 

Kapalı salonu olan 10 bölgede kapalı salon müsabakaları yapılmıştır. Bunların adedi 21 dir. 

Kır koşularına 1945 de 9 932, 1946 da 12 012 atlet katılmıştır. 19 Mayıs gençlik koşusuna katış
ması program gereğince lâzım olan 4 094 atlet (ki hakikatte iki misli koşmaktadır.) yukarda gös
terilen kır koşusuna katılmış olanların rakamına dâhil değildir. 

Dışarı temasları: 

îskenderiyede yapılan Türk Mısır Millî maçı ve kahirede İngiliz, Mısır, Yunan, Amerikan ve 
Filistin atletlerinin katılmasiyle yapı] an Uluslar arası yarışmaları kazanılmıştır. 

Bisiklet : 

Harp durumu dolayisiyle Malzemesizlik yüzünden duran bu spor yeniden başlamıştır. 10 bölge
de 80 müsabaka yapılmıştır. Balıkesir pistinde ileri gelen 7 bölgenin katılmasiyle 2 koşu başarılmıştır. 

Boks : 

Çalışan bölgeler 9 a çıkarılmıştır. Çalışmalara 1 403 boksör katışmış, Bölgelerde 27 müsabaka ya
pıldıktan sonra bölgeler arasında ayriyeten iki birincilik yapılmıştır. Missouri boksörlerine karşı ya
pılan maç kazanılmıştır. 

Eskrim : _j 

Malzeme bulunmaması bu sporun gelişmesine engel olmaktadır. Bu yüzden geçmiş yıllardan 
daha ileri bir netice alınamamıştır. Çalışan bölgeler Eskişehir, Ankara, İstanbul, Balıkesir. 

Yeni başlıyanlar da Erzurum, Samsun, Sivas, Bursa ve Muğla. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Dağcılık ve kayakçılık : 

Kayak kursları : 

Öğretmen yetiştirme kursu : 

14 bölgeden 20 öğretmen ve Devlet demiryollarından ayriyeten 4 mutalıassıs yetiştirilmiştir. 

Halk kayak, kursları: 

12 bölgede yapılan bu kurslardan 1658 sporcu geçmiştir. 

Ücretli kayak kursları : , ' 

5 bölgede yapılan bu kurslardan 340 sporcu geçmiştir. 

Müsabakalar: 

Erzurum'da doğu bölgeleri arasında doğu gurup birincilikleri, Uludağ'da batı bölgeleri ara
sında batı gurup birincilikleri, Uludağ'da Uludağ kupası yarışmaları, 

10 bölgede kayak birincilikleri. Bu yarışmalara 739 kayakçı katılmıştır. 

Kayak filimi: 

(1) Kayak öğretim filimi yaptırılmış ve 11 bölgede 16 000 den fazla sporcuya gösterilmiştir. 

1944 ve 1945 de federasyonca yetiştirilen öğretmenler araeile 10 bölgede 399 kişi dağcılık 
kurslarında yetiştirilmiştir. 

Futbol : 

Bölge birincilikleri 37 bölgede yapılmıştır. 
Gurup müsabakaları 12 » » 
Türkiye birincilikleri 4 » » 
M. Eğitim müsabakası 16 » » 

Fuar kupası 4 bölgenin katılmasiyle yapılmıştır. 

Ankara kupası 4 bölgenin katılmasiyle yapılmıştır. -

Federasyon programına dâhil resmî ve hususi maç adedi 1 055 tir. Ayrıca yapılan hususi ve 
okul müsabakaları 2 000 kadardır. 

Her bölgede iki devre üzerinden yapılan resmî müsabakalar hususi karşılaşmalar, okul maç
ları ve federasyon müsabakaları sayısı 3 000 e varmaktadır. Bir müsabaka haftasında meselâ 
yalnız istanbul'da 18, Ankara'da 8, İzmir'de 6 maç oynandığına göre ve her maç için 3 hake
me ihtiyaç olduğuna göre yukarıda yazılı 32 maç için her hafta 96 hakeme lüzum vardır. Bun
lar kurslarda yetişir. 

1946 ynj içerisinde 5 bölgede h.akem kursları açılmıştır. Beynelmilel futboı korı gresine iştirak 
edilmiştir. Yunan, Macar, Fransız ve Mısır t'utboleulavlyle temas edilmiştir. 

Güreş: "fo ı 4 ^ 

Bölge güreş birincilikleri yapılmıştır. 

Muhtelif yerlerde şehirler arası karşılaşmaları yapılmıştır. j 

Fuar güreşlerine 10 bölge katılmıştır. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Mısır Türkiye karşılaşmasına ve Avrupa birinciliklerine katılacaklar için iki hazırlık kampı 

açılmıştır. 

Takımımız Mısır Millî takımını ve İskenderiye muhtelitini yenmiş ve Avrupa 1946 birinciliğini 
kazanmıştır. 

Spor Oyunları: 

Bölge Tenis birincilikleri yapılmıştır. Ayriyeten bu federasyona bağlı Kİ topu, Basketbol ve 
Voleybol bölge ve Türkiye birincilikleri başarı ile neticelendirilmiştir. 

iki bölgemizde gençler arası Tenis turnuvaları yapılmış, Bölge takımlarının iştirakile Türkiye, 
Federasyon, Fuar, Edirne ve Karadeniz Kupa müsabakaları yapılmış, Ankara ve Istanbulda Ulus
lararası karşılaşmaları başarılmıştır. Bir takımımız Kahire ve îskenderiyede beynelmilel müsabaka
lara katılmış ve memnun edici sonuçlar almıştır. 

Baskentbolcularımız Missouri Amerikan takımını ve Yunan muhtelitini istanbul ve Ankara 'da bir 
kaç defa yendikten sonra Yunanistana giderek orada Millî takımı ve muhtelif muhtelitlerle yapı
lan 5 maçtan 4 ünü kazanmışlardır. 

Su sporları 

Su sporlarında bölgelerde 31 yarışma yapılmıştır. Mısırlılarla 3 temas yapılmış, Türkiye birin 
ciliği neticelendirilmiştir. Yüzücülerimiz kahirede beynelmilel sahada yeni katıldığımız yarışma
larda değerli sonuçlar sağlamışlardır. 

Çeşitli spor alanlarında memleket ölçüsünde kırılan rekorlar ve milletler arası yapılan müsa-
bakalardaki başarılar çalışmalar hakkında memnunluk ve gelecek için daha çok ümit verici mahi
yette bulunmuştur. 

Yukarda arzedilen ve geçen yıl ilk defa toplanmış olan spor şurasının her 4 yılda bir kere 
toplantıya çağrılması ve bunun esaslandınlması için müeyyedeye bağlanması her yönden uygun olur 
kanaatindeyiz. 

Geçen yıl raporlarında belitilen Beden Terbiyesi yüksek enstitüsü inşaatının sona erdiği ve ba
zı tesis ve noksanları tamamlandıktan sonra 1947 yılında Gazi terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi şu
besindeki öğrencilerden başka yeni alınacak öğrencilerle çalışmağa açılacağı öğrenilmiştir. 

Geçen yıl programında da belirtildiği üzere Spor teşkilâtında hayatî önemi olan Spor muaye
ne işlerinde, gerek tesis ve gerekse spor hekimi yetiştirme hususunda Genel Müdürlüğün daha çok 
çalışmasını lüzumlu görmekteyiz. Her ne kadar Ankarada ve Istanbuldaki spor muayene merkez
lerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iyi çalıştığı anlaşılmış ise de kendi kadrosu dahilinde heki
mini tayin ettiği öğrenilen izmir merkezinin de hemen faaliyete geçirilmesi ve bütçeleri müsait 
olan diğer merkezlerde de muayene merkezlerinin tesisi muvafık olacaktır. 

Adanada tesis edilen spor muayene merkezi için icabeden aletlerin gönderilmiş olmasına rağ
men mahallinin hekim inhasına geçilmesi yüzünden 1947 bütçesinde (L) cetveline alındığı anlaşı
lan 120 lira ücretli kadronun fiilî kadroya iadesinin de muvafık olacağı mutalâasındayız. 

Spor hekimi yetiştirmek amacile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçenin 23 ncü bölümüne 15 000 
lira konulmuştur. 

Bilhassa yabancı memleketlerde yaptırücak staj ve öğrenim için konulan bu ödeneğin memle
kette spor hekimliğinin bir ihtisas şubesi sayılmaması ve teşkilât kadrosundaki karşılığının da ay
da 120 lira gibi azbir ücretten ibaret olması dolayisiyle istenilen vasıflarda her hangi bir hekimin 
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istikbalini spor hekimliğine bağlamasının imkânsızlığı hasebile, bu yıl da kullanılamıyacağı kanaati
ne varılmıştır. 

Yukarda arzedilen iki önemli konunun halline kadar bölüm, bütçede muhafaza edilmekle bera
ber ödeneği olan 15 000 liranın esas iş konusunu ihtiva eden 16 bölümün maddellerine dağıtılma
sının muvafık olacağı teemmül edilmiştir. 

Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâbcı amaçlara göre gelişimi gibi yurt 
ölçüsünde ve ayrıca milletler arası spor temas vemünasebetlerinde vazife almış olan Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğünün, kanun ve tüzükle kendisine verilmiş olan ve plân ve programlara bağlan
dığı görülen görevleri tamamen başarması için ieab ve ihtiyaçlara uygun teşkilâta mazhar kılınması
nın ve bu amaçla Bölge bütçeleriyle Genel Müdürlük bütçesinin birleştirilmesi veya bölge bütçele
rinin bu günkü durumunun daha sağlam esaslara bağlanması konularmı da kaphyacak yeni bir 
teşkilât kanunu tasarısı hazırlığmda ve teklifinde bulunulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmalarının ana hatları kısaca belirtilmiş olan Beden terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 büt
çesine ait raporumuz Bütçe komisyonunun yüksek onayına sunulmaştur. 

Tokad Milletvekili 
Refik Ahmet Sevengil 

Ankara Milletvekili 
Naki Cevat Akkerman 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/18 
Karar No. 8 

2 . Zi l . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1947 
yılı bütçesi hakkında Başbakanlığın 30JDL1946 
tarihli ve 6/2315 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Millî Eğitim Bakanı Reşat 
Şemsettin Sirer ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlük 1947 yılı gelir bütçesini ge

çen yıldan 215 963 lira eksik olarak tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Bu eksilişin sebepleri genel 
olarak bu yıl Hükümetçe kabul edilen tasarruf 
esasına dayanmaktadır. Filhakika aylık ve di
ğer özlük hakları kapsayan birinci kısımda bir 
artış varsa da bu, Büyük Meclis Komisyonla
rında görüşülmekte olan ve memurların bir de
rece refahını sağlamak amacında bulunan tasa

rıların gerektirdiği ödeneklerin eklenmesinden 
ileri gelmektedir. Tasarruf temin edilen bö
lümlerin başında 18 nci yapı ve kurma işleri bö
lümünün birinci maddesindeki Beden Terbiyesi 
Yüksek Enstitüsü ödeneği 235 399 lira gelmek
tedir. Alınan izaha göre yaptırılmakta olan 
enstitü binasının 1946 yılındaki ödenekle ikmal 
edileceği mümkün görüldüğünden ileride yaptı
rılacak diğer tesisler için yeni ödenek konma
mış ve bu işler gelecek yıllar bütçelerine bıra
kılmış bulunmaktadır. Diğer tasarruflar, güm
rük vergisinden, kongre ve konferans giderle
rinden, eski yıllar borçlarından ve bölge büt
çelerine yardım ödeneğinden yapılmıştır. Alı
nan izahlara göre bu hizmetlerin konan ödenek
lerle bu yıl idaresi kabil görülmüştür. 

Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Ens
titüsünde okutulmakta olan öğrenciler için Mil
li Eğitim Bakanlığına ödenmesi gereken ve 
geçen yıl öğrenci sayısına göre miktarı 18 000 
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lira olan ödeneğin konmadığı görülmüş ve ya
pılan açıklamada bu idarenin katma bütçeli ol
ması sebebiyle bu iş için gereken ödeneğin büt
çede yer alması ve lasarıya da bu para
nın Millî Eğitim bütçesine aktarılmasını 
sağlıyacak bir hüküm konması tabiî görülmüş 
ve yabancı nıemleektlerde yapılacak staj ve 
tahsil giderlerinden 12 000 lira bu bölüme 
aktarılarak bu gerek yerine getirilmişi ir. 

Bu suretle gider bütçesi teklif gibi 922 000 
lira olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

delil' bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinin en büyük 

rakamı Hazineden yardım ve geçen yıldan dev
redilecek paralar teşkil etmektedir. Diğer ge
lir rakamları birkaç bin liradan ibarettir. Ve
kilim 922 000 liradan ibaret olan gelir bütçesi 
de Komisyonumuzca ayniyle kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı : 
Tasarı esas itibariyle gerekli bütçe hüküm

lerini kapsar. Ancak tasarının 7 nci maddesiy
le Beden Terbiyesi Kanununun geçici birinci 
maddesi hükmünün bir yıl daha uzatılması is
tenmekte ise de hususi bir kanun hükmünün 
Bütçe Kanunu ile uzatılmasını yasama tekniği
ne ve genel Muhasebe Kanunu hükümlerine uy
gun görmiyen Komisyonumuz bu maddeyi lasa-

1 4 -
rıdan çıkarmış ve bunun yerine diğer kısmında 
açıkladığımız öğrenciler için konan ödeneğin 
Millî Eğitim bütçesine aktarılmasını sağlıyacak 
bir madde kabul edilerek yedinci madde olmak 
üzere tasarıya eklenmiştir. 

Bu izahlara uygun olarak hazırlanan Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe ta
sarısı Kamutayın onayına, ar/edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kdirne Diyarbakır 

;l/. N. (ritndiizalp Cavit Ekin 
Kati] > 

Ankara, 
/*'. Öymın 
Balıkesir 
E. Allan 
Bursa 

l\ Hük 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Kırşehir 

*Ş'. T orgu t 
N iğde 

Iî. Ciürsoy 

Ankara 
Ar. G. Akkernunı 

Balıkesir 
AS'. Org çevren 
Diyarbakır 

V. Dicleli 
istanbul 

O. N. Kani 
Kocael i 

İ. R. Aksal 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Urfa 

E. Tekeli 

Sözcü 
İzmir 

I/, liirsel 

Ankara 
G. (1 öle t 

Bolu 
G. S. Siren 

Diyarbakır 
/. //. Tiğrel 
Kastamonu 
M. Akalın 
Mardin 
fi. Erten 

Tokad 
H. A. Seven (/i i 

( S. Sayısı : 15 ) 



— 15 — 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi (leııel Müdür
lüğü 1947 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (922 000) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Ueııel Mü
dürlüğü 1947 yılı giderlerine karşdık olan ge
lirler; bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzerfe (922 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileriyle taşıt kadroları bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir : 

MADDE 4. — Numaralariyle adları* bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi 
gerekli görülen hizmetler için aylık ücretli me
ni ur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kad-
ralariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi 
hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölüm
lerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ekle
me olmaması şarttır. 

MADDE 5. —• Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar; ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup zamanaşımına uğra
mamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar, 1947 yılı bütçesinin gider bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

MADDE 6. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 16 
neı bölümünün 1 - 1 2 nci maddelerindeki spor 
işleri dolayısiyle elde edilecek gelirler ve 13 ncü 
maddesinde yazılı ödenekten satın alman spor 
gereçlerinden Beden Terbiyesi bölgeleriyle spor
culara mal olma bedeli üzerinden yapılacak sa
tış tutarlariyle gençlik öğretmeni yetiştirmek 
üzere açılacak kurslara resmî olan ve olınıyan 
kurumlardan gönderilecek öğrenciler için Genel 
Müdürlükçe belirtilerek alınacak öğretim üeret-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞJ^TİJİİŞİ 

MADDE 1. —• Hükümetin 1 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Hükümetin 5 nci maddesi 
avnivle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. 

leri bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilgili bölümlerine ödenek 
olarak kaydedilir. 

MADDE 7. — 4924 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle 1946 yılı sonuna kadar uzatılan 4047 
sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi hükmü 
1947 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 8. —Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 4047 sayılı Teşkilât Kanununa ekli cet
velde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler .1947 yılında kullanılamaz. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanım 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 
R. Peker 
Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakam 
G. G. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
E. Saka 

Millî Eğitim Bakam 
R. §. Sirer 

Ekonomi Bakam 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşlan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Başbakan Yardımcısı 
M. ökmen 

Adalet Bakanı 
$. Devrin 

İçişleri Bakanı 
S. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
G. K. Incedayt 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

B. K. 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
19 ncu bölümündeki ödenek, öğrenci sayısına gö
re belirtilecek miktar üzerinden bir taraftan Ge
nel Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir, diğer taraftan yine ayni kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında bu enstitü için açılmış bölümlere ek 
ödenek olarak konulur. 

MADDE S. — Hükümetin S nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE İÜ. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanı 

( S. Sayısı: 15 ) 



- 1 ? -
A - CETVELİ 

1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısvm - Aylık, ücret ve 
benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

4805 sayılı kanun gereğince % 
5 emeklilik aidatı karşılığı 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurla».' ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

75 186 
1 

4 860 

80 047 

78 300 
97 165 

0 

175 465 

153 000 
1 

4 250 

157 251 

122 100 
111 660 
40 535 

274 295 

153 000 
1 

4 250 

157 251 

122 100 
111 660 
40 535 

274 295 

19 950 7 650 7 650 

I I - Başka haklar ^IT* V - % T ; " . * " " ' " . W ~r V Tî 
4 Geçici tazminat 16 296 15 324 15 324 
O 1683 sayılı kanunun 68 nci 

maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 6 000 0 0 

1 
2 
3 
4 
0 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ö lüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

3 300 
1 

1 000 
1 000 

30 520 

35 821 

6 600 
1 

1 000 
1 000 

0 

8 601 

6 600 
1 

1 000 
1 000 

0 

8 601 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4047 sayılı kanun gereğince ve
rilecek fahrî hizmetler tazmi
natı 18 713 18 713 18 713 

Birinci kısım toplamı 352 292 481 834 481 834 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatın îi 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
P. T. T. Ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

I I - Özlük olanlar 
Yoluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 

Bölüm toplamı 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

2 000 

4 935 

2 000 

6 935 

11 520 
1 715 

1 500 
4 000 
7 000 

1 

12 501 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

2 000 

11 141 

3 000 

14 141 

11 520 
1 700 

1 500 
4 000 
7 000 

1 

12 501 

1 500 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

2 000 

11 141 

3 000 

14 141 

11 520 
1 700 

1 500 
4 000 
7 000 

1 

12 501 
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B. 

13 
14 

M. 

19 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

ikinci kısım toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

1 500 

47 171 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 1 500 

1 000 1 000 

53 862 53 862 

18 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-
leri 

I - Sürekli olanlar 
15 

16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 

2 
3 

Spor işleri giderleri 
Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Boks 
Dağcılık, kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Güreş 
İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Okul spor yurtları 
Spor gereçleri 

Bölüm toplamı 

Yayın ve propaganda işleri 
Yapı ve kurma işleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü 
Spor muayene merkezleri 
Diğer yapı ve onarma i işleri 

17 142 
51 428 
3 428 

34 285 
17 142 
3 428 

29 142 
51 428 
17 142 
18 857 
29 142 
18 857 
25 714 

317 135 

30 000 

235 400 
5 000 
3 000 

14 000 
43 000 
3 200 

20 000 
17 000 
3 000 

30 000 
30 000 
4 000 

25 000 
18 000 
10 000 
25 000 

242 200 

23 580 

1 
8 839 
2 500 

14 000 
43 000 
3 200 

20 000 
17 000 
3 000 

30 000 
30 000 
4 000 

25 000 
18 000 
10 000 
25 000 

242 200 

23 580 

1 
8 839 
2 500 

Bölüm toplamı 243 400 11 340 11 340 

I I - Geçici olanlar 
Öğretmen ve eğitmen kursları 13 715 5 000 5 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

18 A Yabancı uzmanlar ücret ve her 
türlü giderleri 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve lıer türlü giderler 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 

0 

1947 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 000 
2 000 

20 000 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

18 000 
2 000 

20 000 

I I I - Çeşitli olanlar 
19 Gazi Orta öğretmen Okulu ve 

Terbiye Enstitüsünde okuttu
rulacak öğrenci giderleri 18 000 

20 Danışma kurulu üyeleri gider
leri 4 000 

21 Resim ve harçlar 
1 Mahkeme harçları 750 
2 Gümrük vergisi 1 500 

0 

4 000 

500 
500 

12 000 

4 000 

500 
500 

22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerde yapıla
cak staj ve tahsil giderleri 
Kongre, konferans giderleri 
Temsil giderleri 
Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgili giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükmedilmiş borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 250 

15 000 
30 000 

250 

1 000 

674 750 

1 000 
4 000 

1 

179 

5 180 

1 000 

15 000 
20 000 

250 

1 000 

343 370 

1 000 
1 000 

1 

20 

2 021 

1 000 

3 000 
20 000 

250 

1 000 

343 370 

1 000 
1 000 

1 

20 

2 021 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Bölge bütçelerine yardım 58 570 40 913 40 913 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

352 292 
47 171 

674 750 
5 180 

58 570 

1 137 963 

481 834 
53 862 

343 370 
2 021 

40 913 

922 000 

481 834 
53 862 

343 370 
2 021 

40 913 

922 000 

B - CET 

Gelirin çeşidi 

Bütçeden yardım 
Faiz 
Beden Terbiyesi ve spor gereç
leri, şilt, kupa, madalya ve em
salinin satış bedelleri 
Dergi, kitap ve broşür satışı 
Müsabakalar geliri 
Yardım ve teberrular 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan artan para 

GENEL TOPLAM 
( S. Sayısı : 

VELÎ 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

720 000 
1 500 

500 
300 

15 000 
1 

662 
400 000 

1 137 963 
:15) 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

720 000 
1 OOÖ 

500 
1 
1 
1 

497 
200 000 

922 000 

tahmin edilen 
Lira 

720 000 
1 000 

500 
1 
1 
1 

497 
200 000 

922 000 



Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
» kâtibi 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
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D - CETVELÎ 

Sayı Ücret 

175 
130 
150 
130 
115 
100 
100 
90 
75 
70 

100 

Görevin çeşidi 

Kapıcı 
Motosikletçi 

» yardımcısı 
Masajcı 
Laborant 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
9 
3 
6 
19 
2 

90 
115 
90 
115 
115 
270 
230 
175 
150 
130 
115 

Aded Cinsi, markası 

Taşıt kadrosu 
Motor 

No. Kullanıldığı 

25596 
1 332 No. N. S. ü . Sepetli motosiklet Kâğıt dağıtımında 

1 N. S. U. Sepetli motosiklet 

1 Trinof sepetsiz motosiklet 

93528 

255571 

93820 

5. ss 

59599 

Spor işlerinde 

» » 

1 Kamyonet (Kurs işleri için 1947 yılında satın alınacaktır.) 

B. M. 

E - CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 
18 A Yabancı uzmanlar ücreti 

Kaç liraya 
alındığı 

750 

750 

1300 

D. 

L - CETVELÎ 

Görevin çeşidi 

6 Mimar 
7 Mütercim 
8 Mütercim 

Sayı Ücret 

1 210 
1 170 
1 140 
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E - CETVELİ 

B. : 15 - M. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 — Spor işleri 

Memleket içinde ve dışında Genel Müdürlükçe tertip edilen her nevi Beden Terbiyesi ve Spor 
hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin (Memur olup da bu maksatla ödevlendirilenler de 
dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, temizleme ve 
temizlenme, gereği halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı memleketlere yapılacak 
seyahatlerde yalnız sporcuların giydirilme, teçhiz, tören ve spor kıyafetleri giderleri, Beden terbi
yesi ve Spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçlerinin, madalya, şilt, kupa ve ben
zeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının yaptırma, satmalma, taşıma, tan
zim, onarma ve değiştirme giderleri , Millî Bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak 
Gençlik kulüp ve grup mensuplarının veya sporcuların bu törenlere katılmalarının gerektirdiği 
giderler, afiş, reklâm, ilân, Beden Terbiyesi ve spor hareket ve çalışmalarını belirten tüzük ve 
yönetmelik, p r a f a m , cüzdan, hedef, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sine
ma veya fotoğraf filimi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satmalma ve işletme gider
leri, spor, temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere giyecek ve yatacak karşılığı 
olarak 4047 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleri ile yol paraları, para 
yardımları, spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle 
kaybettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, tüzük gereğince ve
rilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine verilecek paralarla bun
ların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama ağırlama, uğurlama ve ziyafet gider
leri- ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad, salon, saha veya Beden 
Terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile bura
larda kira karşılığında yapılacak tesis, İslahat, onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan oyunla
rına, Milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacak veya memleket içinde yapılacak başka 
spor temas ve hareketlerine hazırlık için, veya Federasyonlarca diğer maksatlarla açılacak 
kamp ve kursların genel giderleri veya bu kurslara çağırılacak sporcu ve idarecilere 4047 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleriyle yol paraları, Federasyonlar teknik mü
şavere heyetleri ve yüksek hakem ve Millî olimpiyat komitesi zaruri giderleri, Genel Müdürlükçe 
tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihmandar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücret
leri veya yedirmeleriyle günlük başka gerekli giderleri, Federasyonlar işi ile ilgili olarak Beden 
Terbiyesi ve spor faaliyeti bakımından tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat 
ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor 
kazalarına karşı sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programla
rına karşılıklı olarak yapacakları Beden Terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukarıdaki esas
lara göre tahakkuk edecek giderleri. 

B. : 16 — Yayım ve propaganda işleri 

Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetimlik, talimat, gazete ve benzerlerinin satış, alma, abone 
karşılıkları ve baskı, yayım, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve 
bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve 
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden terbi
yesi hareketi ve spor propagandası bakımından yazı; söz ve müzikle yapılacak her çeşit yayın, 
konferans giderleri ve bunların Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve Milletlerarası 
spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde ya
zılmış heı hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek 
karşılıklar ve kezalik beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek ge
zi veya toplantıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirile
cekler için icrası zaruri bulunan yol paraları ile gündelikleri veya bunların çağırıldıkları yer-
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lere giriş ücretleri, kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit veya albüm halinde dağı
tılmak veya saklanmak üzere satmalmacak veya getirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerle
rinin gider ve karşılıkları, beden terbiyesi ve spor filimleri için atelye kurma ve işletmesi, 
federasyonlarca hazırlattırılmış veya satmalmmış filimlerin propaganda bakımından teşhiri 
giderleri, 

B. : 17 - M. : 2 — Spor muayene merkezleri 
Yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, malzeme alma ve taşıması ve bunların muhafaza 

giderleri, plân, resim, maket, keşif, ilân, ferağ ve intikal, teçhizat, idame, idare ve kontrol 
giderleri. 

B. : 17 - M. : 3 — Diğer yapı ve onarma işleri 
Genel Müdürlüğün emrinde olan veya olmıyan her çeşit spor saha ve tesislerinin müsabakaya elve

rişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu maksatla kiralanacak arazi, arsa kira bedelleri, 
proje, maket ve plânların hazırlanma ve resimlendirme ve çoğaltma giderleri. 

B. : 18 — Öğretmen ve Eğitmen Kursları 
Beden terbiyesi kuruluşunda aylık veya ücretle kullanılmak üzere yetiştirileceklerle kadroya 

dâhil olarak çalıştırılmakta olanların meslekî bilgilerini artırmak için açılacak kurslarda çalıştırıla
cak öğretmen, antrenör, memur ve hizmetliler ücreti, yemek, giyecek, teçhizat, aydınlatma, ısıtma, 
temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları, taşıma ücretleri veya taşıtların satmalma, işlet
me ve onarma giderleri, öğrencinin, kurs kitplığmm, kitap, defter ve benzerleri ders gereçlerinin sa
tmalma, çoğaltma, ciltleme, onarma giderleri ve Genel Müdürlükçe belirtilecek öğrenci harçlığı 
veya harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 3888 sayılı kanunun 5 nci mad
desi gereğince verilecek yevmiyeler, kursa geleceklerin geliş, dönüş yol paraları, tatbikata çıkış 
giderleri ve yol paraları, dersane, yatakhane, mutfak, hastane vesair tesisat giderleri veya ki
ra karşılıkları, kira karşılığı yapı, tamir bedel ve giderleri, kırtasiye, döşeme, demirbaş ve ders 
aletleri satmalma, onarma ve taşıma giderleriyle kursun gerektirdiği başka giderler. 

B. : 21 - M. : 1 — Mahkeme harçları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

B. : 22 : Yabancı memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil giderleri 
Staj veya tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol paraları da bu tertipten ödenir. 

B. : 23 — Kongere, konferans giderleri 
Memleket içinde ve dışında aktedilecek bedne eğitimi ve spor kongre ve konferansa katılacakla

rın geliş, gidiş yol paraları ile yevmiyeleri veya 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince 
verilecek zaruri masrafları. 

B. : 30 — Bölge bütçelerine yardım 
Genel Müdürlükçe lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde beden terbiyesi ve spor işi ile ilgili olarak 

veya bölgelerin idari kuruluşları bakımından yapılacak nakdî ve aynı yardımlar. 
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1946 yılı E cetveline giren gider bölümlerinden alman kadrolar (Bütçe Kanunu 14 - 4) 

Karar sureti 
T. C. 

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar Sayısı 

3 

3767 
Ücretleri 1946 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline gren 17,19,16/1, 

2,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 18/1 nci bölüm ve maddelerine konulan ödenekten verilmek üzere Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce çalıştırılacaklara ait ilişik ctvelde yazılı kadroların 1 . 1 . 1946 ta
rihinden geçerli olmak üzere onanması ve bu kadrolarda çalıştırılacakların olağanüstü zamdan fay
dalanmaları Millî Eğitim Bakanlığının 14 . 1 . 1946 tarihli ve 51 - 50/72 - 523/61 sayılı yazısı ve Ma
liye Bakanlığının 9 . 2 . 1946 tarihli ve 1138/3/393 sayılı mütalaası üzerine, 4827 sayılı kanunun 4 ncü 
ve 4178 sayılı kanunun 7 nci maddelerine göre Bakanlar kurulunca 15 . 2 . 1946 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde çalıştırılacakların 1 Ocak 1946 dan 31 Aralık 1946 ya 
kadarki kadrosu 

B. 

16 
16 
16 
16 
19 
19 
19 
19 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

M. 

7 
7 
7 
8 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

Kodronun adı 

Futbol sağlık işleri doktoru 
Futbol hâkem koimtesi kâtibi 
Futbol teknik çalışma kolu kâtibi 
Güreş sağlık işleri doktoru 
Kurs öğretmeni 

» » 
» » 

Kurs hekimi 

Atış çalıştırıcısı 
» > 

Ateletizmi çalıştırıcısı 
> > 
> > 
» > 

Boks çalıştırıcısı 
» > 

Dağcılık çalıştırıcısı 
:» > 

Kayak çalıştırıcısı 
* » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
1 

Hizmetliler 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Süre 
Ay 

9 
12 
12 
9 
6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

12 
6 
6 

Ücret 
Lira 

300 
140 
170 
300 
170 
100 

85 
170 

85 
75 

170 
100 
85 
75 

170 
120 
170 
120 
170 
120 

Olağanüstü i zamla 
beraber tutarı 

2 980 
1 923 
2 327 
2 980 
6 981 
1 420 
1 208 
1 163 

1 208 
1 061 
2 327 
2 840 
2 417 
2 134 
2 327 
3 300 
1 163 
1 650 
1 162 

825 

53 
60 
16 
53 
48 
44 
64 
58 

64 
40 
16 
88 
28 
80 
16 

58 

52 
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B. 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 

M. 

6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
1Q 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

1 
1 
1 
1 
1 

Kodronun adı 

Eskrim çalıştırıcısı 
Futbol çalıştırıcısı 

> > 
Güreş çalıştırıcısı 

> > 
> » 

Cimnastik çalıştırıcısı 
tzcilik çalıştırıcısı 
Basketbol çalıştırıcısı 
Tenis çalıştırıcısı 
Spor oyunları çalıştırıcısı 

» > » 
Saha bakıcısı 

> > 
Yüzme çalıştırıcısı 

> •» 

* » 
Dergi tertipçisi 

» dağıtıcısı 
Propagandacı 
Bültenci 
Fotoğraf hazırlayıcı 
İnşaat teknik tesisatçısı 

» » > 
İnşaat desinatorü 

» sürveyyanı 
* » 

Kurs hademesi 
» çamaşırcısı 
> malzeme muhafızı 
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Sayı 

1 
1 
4 
3 
5 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Süre 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
5 

12 
12 
2 
8 
4 
4 
4 

12 
12 

6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

Ücret 
Lira 

170 
170 
120 
140 
100 

75 
170 
120 

140 
170 
100 
75 

120 
75 

140 
120 
100 
100 

75 
100 
60 

120 
300 
260 
260 
140 
120 

50 
60 

100 

Toplam 

Olağanüstü zamla 
'beraber tutarı 

2 327 
2 327 
6 600 
5 770 
7 102 
4 269 
2 327 
6 600 
1 392 
1 163 
1 420 
2 134 

550 
711 
614 
550 
946 

1 420 
1 067 
1 420 

862 
1 650 
3 974 
6 890 
6 890 
1 923 
1 650 

718 
431 

1 420 

121 065 

16 
16 

80 
20 
60 
16 

60 
58 
44 
80 

60 
20 

96 
44 
40 
44 
20 

04 
64 
64 
60 

56 
10 
44 

Bu kadroda yazılı sürelere tâyin edilenler için işin icabına göre merkez ve taşrada kullanılır. 

>>-e-« 
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