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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm, 
rakı fiyatlarındaki indirmeye dair sözlü sorusu
na Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan 
cevap verdi, 

Pütürge Jandarma erlerinden Arslanoğlu 
Şevket Ateşgöz'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki Adalet Komisyonu raporu kabul 
olundu. 

22 .1.1947 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Konya Tunceli 

T. F. Sılay Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 

2. — SORULAR 

1. — Spitzberg takım adalarına ait Sovyet 
teklifine bazı gazeteler Mantreux Sözleşmesini 
karıştırdıklarından meselenin aydınlatılması 

hakkında Samsun Milletvekili Cemil Bilsel'in 
sözlü sorusuna Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir. 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Muhtar Ertan (Bitlis). 

«••» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İkti
sat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası 
ve bir kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, 
Edebiyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Ba
yındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Söz istiyen dört arkadaşın adlarını yazdım, 
başka söz istiyen var mı? 

Buyurun Muzaffer Akpmar. 
MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Aziz 

arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetlerimizin 
her sahada olduğu gibi kültür sahasında da 
memleket irfanına hergün yeni bir hediyesini 
görmüş olmakla bahtiyar oluyoruz. Bugün eli
mize aldığımız bu tasarı da bunlardan birisini 

[1] 60 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

teşkil ediyor. 
Arkadaşlar; Yüksek tahsilini bitirmiş her 

meslek erbabı gibi, kendi bilgisiyle, biraz da 
parasıyla tesis ettiği yuvasında memlekete ça
lışarak faydalı olmak istiyenden bir kısmı da ec
zacılardır. Bu eczacılar şimdiye kadar bildi
ğiniz gibi Bayazit Camii karşısında bir binada 
dişçilerle birlikte okuyorlardı. Bu yüzden mem
leketin yarı kazasında eczane bulunamamasının 
sebeplerinin birisim de bu bina darlığı teşkil 
etmekteydi. 

Bu tasarının gerekçesinde görüyoruz ki, As
kerî Tıbbiyenin işgal ettiği eski saltanat devri
nin Maliye Nezareti binasını eczacılara tah
sis ediyorlarmış. Bunu minnet ve şükranla 
karşılarım. 

Arkadaşlar, bu meslek erbabı şimdiye ka
dar himaye görmediği zaman daima boyun eğ
miş, himaye gördüğü zaman da minnet ve şük
ranlarını meslekî eserleriyle memlekete öde-
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mege çalışmıştır. Hâlâ da çalışmaktadır ve 
çalışacaktır. Bu bina tahsisinin tahakkukunu 
gördükten sonra memleket çapında büyük bir 
genişleme, sıhhi hayata büyük bir yardımın 
inkişaf edeceğini görüvermekle de müsterih ve 
bahtiyar olacağız. Ancak arkadaşlar, Üniver
site Rektöründen ve İdaresinden şunu rica ede
ceğim ; bu bina ayarlaması işini ele aldıkları 
zaman eczacılara verilecek binayı hemen temin 
ettikten sonra lâboratuvarmı da temin ederek 
biranevvel fazla mezun vermesine imkân ver
sinler ve vesile arasınlar. 

Arkadaşlar; şimdiye kadar kazalarımıza ec
zacı gidemiyorsa bu vaziyet zaten miktarı az 
olan eczacıların birazda büyük şehirlere rağbet 
etmesinden doğuyordu. Çünkü her sene 380 
müracaata karşı 60 kişiden fazla talebe alama
yız diyorlardı. Şüphesiz bu vaziyet meslek sa
hipleri arasında kazalara temayülü sağlıyacak 
bir vaziyet ihdas etmiyordu. Onun için çok ri
ca ediyorum. Bu bina darlığını halletmek lâ
zımdır. Çünkü Bina darlığı şimdiye kadar 
fazla eczacı yetiştirmesine engel olmuştur. Bu
gün geniş bina yapmakla lâboratuvarlar da o 

T nispette genişlerse ve nehari olan talebeye 
mektep tamamen açık bulundurulursa ve tale
be kadro meselesi geniş olarak gözönünde tutu
lursa müşkilât gösterilmezse mektepten mezun 
olacak talebe memleketin her tarafına yayılma
ğa mecbur olacaktır. Bu suretle- şimdiye ak-
dar bina tazyikim çektiğimiz sıkıntılar ve ec
zacıların tahdidi kanunun lehinde ve aleyhinde 
söz söylemelere sebebiyet veren bütün engel
ler ortadan kalkmış olacaktır. Onun için alâ
kalı Vekâletinizden, Üniversite Heyetinden ve 
değerli Rektöründen, bu işi ehemmiyetle gözö
nünde tutmalarını, işi ayarlamalarını ve kadro 
tahdidini ortadan kaldırarak aded mevzuubahis 
edilmiyerek müracaat edenleri mektebe kaydet
melerini rica ediyor ve bekliyorum. 

BAŞKAN — Raşit Börekçi. 
RAŞÎT BÖREKÇİ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; tasarının bugün huzurunuza gel
miş olan şekline Bayındırlık Komisyonunda mu
halif kalan arkadaşlarınızdan biri sıfatiyle ben
deniz de kısaca esbabı muhalefetimi izah ede
ceğim : 

Efendim, bu meseleyi iki bakımdan mütalâa 
etmek lâzımdır. Birincisi, mevzuat, ikncisi 
d« realite bakımından. Hali hazırda bu işin 

üniversite tarafından yapılması eldeki 3611 sa
yılı Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki 
mevzuata müsait gibi görünüyorsa da haddiza- • 
tında bu iş 40 milyon liralık ve Devletin te
keffülü altında bono çıkarılmasını icabeden bir 
iştir ve binaenaleyh tamamiyle Devlet işidir. 
Devlet inşaatını Bayındırlık Bakanlığı kendi 
camiasında tamamiyle toplamıştır. Binaenaleyh 
Bayındırlık Bakanlığı gibi en ufak bir fen me-
murandan en yüksek fen heyeti başkanına ka
dar yüksek nafıa mühendisine kadar kademe-
lenmiş bir teşkilâtı bulunan bir Devlet müesse
sinin elinden bu işi alıpta üniversitenin eline 
verilmesindeki hikmeti anlıyamıyorum. Gerek 
Bayındırlık ve gerek Bütçe Komisyonlarında 
bu iş tartışma konusu olurken üniversite tara
fından ileri sürülen tek sebep bu işin âkidi ve 
âmiri itası biz olursak inşaatında başında bu
lunmak itibariyle bu işi daha salâhiyetle yürü
türüz ve mütaahhide karşı da söz söylemeye 
salâhiyetimiz olur. Mütalâasında bulundular. 
Bundan başka 3611 sayılı kanunun maddei mah-
susası katma bütçeli idarelerle, belediyelere ait 
olan inşaatın 50 bin liradan fazla olan kısmı
nın yalnız avan projelerinin tasdikıyla kabul
lerinde birer âza bulundurmak yetkisini Bayın
dırlık Bakanlığına vermekte ve bu fasıla da
hilindeki diğer inşaat işlerini tamamen katma 
bütçeli idarelere bırakmaktadır. Halbuki ben
denizin kanaatıma göre katma bütçelere verilen 
bu yetki tamamiyle kendi bütçeleri dahilindeki 
bir işe maksur olması lâzımgelir. Devletin 40 
milyon liralık bir inşaat işinin şimdiye kadar 
yaptığı işler dolayısiyle Devletin kontrolü al
tında ve onun şimdiye kadar yaptığı işler do
layısiyle itimatını haiz ve bu işlerin mevzuatım 
kurmuş olan Bayındırlık Baaknlığı dururken, 
salâhiyetsiz ve mesuliyetsiz bir komisyona ve
rilmesinin ne dereceye kadar doğru olabilece
ğini takdirinize arzederim. 

Kaldıki, Hükümet programında ve bütçe 
münasebetiyle Bayındırlık' Bakanımızın bu kür
süden ifade ettiklerine göre bütün inşaatı tek 
elde ve Devlet elinde toplamak yoluna doğru 
bir temayül vardır. Ben bunu bu prensipe de 
aykırı bulmaktayım. Biz realiteleri mevzuata 
değil, mevzuatı realitelere uydurmak mecburi
yetindeyiz. Hattâ şunu arzedeyim ki, 1947 
bütçesinde Ankara Tıp Fakültesi ve Fen Fa
kültesi inşaatı Bayındırlık Bakanlığı bütçe-
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sinde derpiş edilmiş ve ödenekleri bu bütçeye 
konulmuştur. Eğer muhtariyet ve katma büt
çeli bir düşünce mevzuubahsolsa Ankara Fen 
ve Tıp Fakülteleri için de bunun mevzuubahsol-
ması lâzımdı. Binaenaleyh bu inşaat, en iyi 
idare şeklinin Bayındırlık Bakanlığında kalma
sı ile olabileceği yolunda Hükümetçe de bir dü
şünce hâsıl olmuştur ki, bu düşünceye tebaan -
ki doğru bir düşüncedir - bunlar da Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı ve îmar bütçesinde, yani 23 
milyon liraya varan bir bütçe dahilinde derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. 3611 sayılı kanunun 
maddei mahsusası mutlaka katma bütçeli ida
relerin inşaatlarını kendi yapar diye mâni bir 
hükmü de ihtiva etmemektedir. Nitekim Anka
ra Tıp ve Fen Fakülteleri böyledir. Sonra 
bir misal arzedeyim: Devlet demiryolları kat
ma bütçeli bir idaredir. Bunu da Bayındırlık 
Bakanlığı Demiryolları inşaat dairesi reisliği 
namı altında toplanmış bir teşkilâtı vardır. Bu 
teşkilât Devlet Demiryolları inşaatını yapar ve 
Devlet Demiryollarına teslim eder ve bu mü
esseselerde işletir. Bu da katma bütçeli 
bir idaredir. Şimdi biran için bunu 
üniversiteye verdiğimizi, tabiî bu yüksek kara
rınızdan sonra taayyün edecektir, tasvvur etsek, 
bir inşaat komisyonu teşekkül edecek belki de 
mevcut bir komisyona verilecektir. Bu inşaat 
komisyonunun bir üst kademe teşkilâta karşı 
mesuliyeti yoktur, yetkisi yoktur. E cetvelin
den aylık ücret alan sürveyyan veya îstanbul-
daki komisyonda bir kaç fen adamı, profesö
rümüzün bulunması kâfi de değildir. Teknik Üni
versite profesörü Emin Onat ve Sedat Beyler de 
olsa buna rağmen tamamiyle bendeniz bu işi 
mücerret olarak bu komisyonun elinde telâkki 
ediyorum. Çünki mafevk bir kademeye karşı bir 
mesuliyeti yoktur. Halbuki Bayındırlık Bkan-
lığı tarafından idare edilirse orada bu işin sür-
veyyanmdan, yüksek fen heyeti başkanına ve 
yüksek Bayındırlık Meclisine kadar birbirini alet-
derecat kontrol edebilen büyük teşkilât vardır. 
Yapı işleri teşkilâtında avan proje, mimari de
taylar ve hesaplarını hazırlıyacak kalorifer 
sıhhi ve fenni tedrisatı elektrik tesisatını tetkik 
edecek ve tanzim edecek büroları vardır, jeolog
ları vesairesi vardır. Her türlü teşkilâtı bünye
sinde toplamış olan Bayındırlık Bakanlığında 
bu işin toplanmasının en doğru yol olacağı ka-
naatındayım. Kaldı ki, bir de masraf bakımın-
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dan düşünmek lâzımdır. Eğer Bayındırlık Ba
kanlığına verilmeyip üniversiteye verilecek olur
sa bugünkü duruma nazaran, yani 40 milyon 
liraya nazran % 7- 8 raddesinde yani 2 - 3 mil
yon lira fazla idare ve kontrol masrafı olacak
tır. Halbuki Bayındırlık Bakanlığında kalırsa 
hiç değilse bu masrafların 3/2 si tasarruf edi
lecektir. 

Bu işin üniversiteye bırakılmasına bir sebep 
olarakta komisyonlarda şunu ileri sürdüler. 
Dediler ki Bayındırlık Bakanlığı kontrol komis
yonunda âza bulundurursun. Bayındırlık Bakan
lığı siteliasyonları yapsın mukavemet hesapla
rını tertip etsin yalnız biz âkit olalım. Çünki 
iş başındaki müteahhittir. Ona karşı şu veya bu 
şekilde söz söylemek salâhiyetimiz olsun. Ko
misyona müteahhit bir çok mükellefiyetlerle 
bağlıdır. Bu vecibeler haricinde mütaahhide mü
dahaleler yapılamaz bilâkis bu gibi müdahale
ler işi uzatır. Binaenaleyh üniversiteye bıra
kılma hususundaki sebeb kontrat verici de
ğildir. Bir inşatm her çivisinin çakılma
sında veya her çivinin çakılacağı yerin tâyi
ninde bizim bilgimiz olması lâzım gelir dediler. 
Elbette ki gayet doğru söylüyorlar. İnşaat sı
rasında bölye bir istek hemen temin edilemez. 
îş mütaahhide ihale edildikten sonra yapılacak 
iş, çalışma programı içersinde, Bayındırlık Ba-
kanlığıyle Üniversitenin iş birliği yapmasiyle ye
gân yegân tetkik edilerek yapılır. Bizim bildi-
diğimiz iş programı böyle yapılır. Yoksa iş baş
ladıktan sonra şu çivi buraya, bu çivi şuraya ça
kılacak şeklinde direktifler verilmesi işi hem 
işkâl eder, hem uzatır, inşaatta böyle bir 
usul daima hatalıdır. 

Hulâsa olarak: bu işin münhasıran, bir Dev
let inşaatı gibi mademki Devletin tekeffülü al
tında yapılıyor, bu böyledir her türlü yetki ve 
otoriteyi haiz bulunan Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından yapılması daha uygundur. Bu yolu da
ha uygun ve daha doğru bulmaktayım. Yalnız 
Sayın Bayındırlık Bakanından bir sual soraca
ğım. Komisyonlarda ki tartışmalarda bayındır
lık Bakanlığında kantite ve kalite bakımından bu 
işi yapacak yeter evsafta elemanlar olmadığı 
mütalâası dermeyan edildi. Bendenizin kanaatime 
göro bakanlıkta bu evsafta fen adamlarımız var
dır. Ve hakikaten bunlar birer otoritedir. Ve bu 
işi yapabilecek yedkidedir. Eğer böyle bir fen 
adamımız yoksa o zaman bırakalım. Ve bu tak-
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tirdo de Bayındırlık Bakanlığının yapı ve imar 
dairesino bir kilit asmaktan başka çare yoktur. 

AHMET ÇINAR (Burdur) —Sayın arka
daşlar, Istanbulda Modern bir Üniversitenin ya
pılması en samimî temennilerimizdendir. Yanlız 
lükse kaçmamak ve lüzumsuz masraflar yapma
mak şartiyle. 

ihtiyaçlarımızın icap ettirdiği cesamette sağ
lam bir üniversite hapimizin gayesidir. Esefle 
kaydedelim ki üniversitenin şimdiye kadar ki in
şaatında temennilerimizin tam aksine büyük is
raflar ve hatalar yapılmıştır. 

ilerdeki hatalarımızı asgariye indirmek kas
tiyle şimdiye kadar yapılan hataları büyük Mec
lise arzetmekte faydalı görüyorum. Memlekete 
milyonlara mal olan bu hataları üç zümreye ayır
mak mümkündür. 

Birinci zümre hatlar bina yeri yanlış seçil
miş, çürük bir zemin üzerinde ve kalabalık bir 
muhitte şehir plânına uymayan bir yerde inşaa
ta geçilmiştir. Bunun neticesi olarak büyük öl-
çüdo apartman yıkılmış ve istimlâk masrafı mil
yonu aşmıştır. Şükranla kaydedelim ki yeni 
rektörün aldığı tedbirlerle daha genişlemesi 
melhuz olan bu apartman yıkma işi durdurul
muştur. Buna ilâveten zeminin çürüklüğü do-
layısiyle sağlam zemini bulmak üzere muazzam 
hafriyatlar yapılmış ve koca toprak kitleleri bir 
taraftan bir tarafa nakledilmiş ve edilmektedir. Bu 
lüzumsuz hafriyat için bugüne kadar sarf edilen 
para bir milyon 500 bin lirayı bulmuştur. Bu 
hafriyat halen devam etmektedir. Ve birkaç mil
yon liralık daha hafriyat yapılacağı tahmin edil
mektedir. Ayrıca binayı araziye uydurmak 
için de bir hayli lüzumsuz inşaat yapılmaktadır 
ki, bu da büyük masraflara sebep olmaktadır. 
Yukarıda arzettiğim fuzuli masraflar yemiz 
bina yerinin yanlış seçilmesindendir. 

ikinci zümre hatalar, birçok itimat edilir yer
lerden öğrendim ki, projelerde lükse geniş yer 
verilmiştir. Bu sebeple de yersiz masraflar ya
pılmaktadır. 

Üçüncü zümre hataları; inşaatın icrası sıra
sında yanlış projeler yüzünden inşaat duvarları 
yıkılmıştır. Bu yıkılmıya ait bir fotoğrafı ar-
zediyorum. Yine yanlış hesaplar yüzünden kon
ferans salonu temellerine 150 bin lira fazla para 
sarfedilmiştir. 

Bu hususlarda detaya girerek kıymetli za-
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maninizi suiistimal etmek istemiyorum. Bu üç 
madde ile hülâsa ettiğim hatalar dolayısiyle 
şimdiye kadar zararımız iki milyon beşyüz bin 
liradır. Hafriyat devam etmektedir. Yukarı
da arzettiğim hatalara bağlı zararlar yekûnu
nu iş sonunda altı milyon liraya baliğ olacağı 
tahmin edilmektedir. Temennimiz yeni tahsisa
tın iyi bir şekilde sarfedilmesidir. Dişimizden, 
tırnağımızdan ve pek mühim işlerimizden ayır
dığımız bu paraların en isabetli bir şekilde sar
fını candan dileriz. Bunun için de şimdiye ka
dar devam edegelen inşaatın idare sisteminin 
zihniyeti ile, teknik gidişi ile, idaresi ile, her 
şeyi ile birlikte tam bir tasfiyeye tâbi tutulması 
lâzımdır. 

Yeni idare şeklinin nasıl olması meselesine 
gelince: 

Kademeleşmiş bir teşkilâtı olan, halen bu 
kabil muazzam işleri idare etmekte ve başarmak
ta olan ve esasen inşaatta kompetan olan Ba
yındırlık Bakanlığına bu işin bırakılmasında 
şahsan fayda görmekteyim. Encümenlerde ekal
liyette kalan bu fikrin Meclisçe kabul edilme
mesi ve inşaatın Üniversiteye bırakılması halin
de muazzam inşaatın ağır mesuliyetini yüklene
cek olan makamların; hatalı çalışan, yurda bü
yük zararlar veren eski gidişi değiştirmesi sa
mimî dileğimizdir. Her şey yeniden gözden ge
çirilmeli, sakat taraflar elimine edilmeli ve bu 
âbidevi inşaatın gerektirdiği ehemmiyette yeni 
bir sistem ve teşekkülle işe devam etmelidir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
RAZI SOYER (Urfa) — Efendim, bu tasa

rı benim de dâhil bulunduğum Nafıa Encüme
ninde müzakere edilirken bu tasarının bu şekliy
le kanuniyet kaspeylemesine diğer beş arkadaşım
la birlikte ben de muhalif kaldığım için muha
lefetimizin sebeplerini Yüksek huzurunuzda kı
saca arzeylemek üzere söz almış bulunuyorum. 

Tasarının başlığında müfredatı yazılı olan ve 
kırk milyon lira gibi büyük masrafla yapılması 
derpiş edilen bu binaların biranevvel inşa edil
mesi ve memleketimizin ümidi istikbali ve mes
nedi olan aziz enstitü gençliğimizin bugünkü çok 
sıkışık vaziyetten kurtararak daha müsait şart
lar altın da daha mükemmel tedrisata mazhar 
olması hepimizin candan ve gönülden arzu ettiği
miz bir keyfiyettir. Biz bu âbidevi büyük binala
rın bu tasarıda derpiş edildiği veçhile istanbul 
Üniversitesi rektörlüğü vâsıtasiyle değil, nafıa 
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Vekâleti tarafından yapılması daha muvafık ve 
hattâ zaruri olduğuna kani bulunuyoruz. Muha
lefetimizin yegâne sebebi budur. Çok sayın rek
törümüzün ve bu inşaat işlerinde kendilerine yar
dımda bulunaeak aynı derecede muhterem diğer 
tedrisat erkânının kudreti ilmiyelerinin yüksekli
ğini iftiharla biliyoruz. Ancak inşaat işlerinin. 
ayrıca bir ihtisasa tevakkuf eylediği de inkâr edi
lemez bir hakikattir. Binaenaleyh bu binalrm 
rektörlükçe değil Nafıa Vekâletince yaptırılması 
elbette daha muvafıktır. Gerçi rektörlük bu bina
ları yaptırmak için şüphesiz fen heyeti kuracak-
sa da sürveyyanından mimar ve mühendisine ka
dar hariçten ücretle ve muvakkat bir surette 
tutulacak bir kaç kişinin göreceği iş başka, Nafıa 
Vekâletinde esasen mecut olup bundan daha 
büyük binaları yaptırmış olan ve Atatürk kabri 
ve Ankaradaki Tıp ve Fen fakülteleri gibi âbi
devi muazzam binaları yaptırmakta bulunan mü
tehassıs ve çok tecrübeli bir heyeti fenniyenin ya
pacağı iş elbetteki daha başkadır. İnşaatın hita
mında nezaret hakkı olarak bir çok parayı alıp çe
kilecek muvakkat kimselerin düşüncesi başka, şe
ref ve mesuliyetlerini daima göz önünde tutan ve 
Devletin menfaatini sıyanet eylemeği kendisine 
şiar edinen kıymetli fen heyetlerimizin candan ve 
gönülden görecekleri iş daha başkadır. 

Yeniden yapılmakta olan B. M. M. binaları
nın inşaatını da Nafıa Vekâletine devretmek dü
şünüldüğü bu sıralarda istanbul Üniversite bi-
nalrınm inşaatını Rektörlüğe ve onun şuradan 
buradan arayıp bulacağı kimselere bırakılması 
hiç doğru bir iş olmıyacaktır kanâatindeyim. 
Sayın Rektör, bu binalar âkıd sıfatiyle kendileri 
tarafından yaptırılırsa lâboratuvarlarmm ve sair 
teferruatının kendi nezaretleri altında kendi ih
tiyaçlarına daha uygun şekillerde mütaahhide 
yaptırılabileceğini ve işlerin yine kendilerince 
yakından takibedilmesi sayesinde daha süratle 
bitirilebileceğini müzakere sırasında ifade buyru-
muşlarsa da bu binalar Nafıa Vekâleti tarafından 
yaptırılması halinde bu maksatlarm daha kolay
ca tahassul edebileceği şüphesizdir. Filhakika pro
jeler elbetteki Rektörlüğün göstereceği lüzum ve 
ihtiyaçlara göre tanzim edilecek ve hangi binala
rın daha önce ve hangi tarihlerde ikmal edilece
ği şartnamelerine ve inşaat programlarına derce-
dilmek suretiyle temin olunacaktır. Bu hususta
ki endişelerine mahal yoktur. 
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tine yaptırılması halinde teehhür vukua gelece
ğinden korkmak değil, bilâkis Vekâletçe bu işe 
verilecek ehemmiyet sayesinde bunların vaktin
de bitirileceğine itimadetmek ve mütaahhitle 
vukua gelmesi melhuz ihtilâfların daha süratle ve 
Devlet menfaatine daha uygun bir şekilde halle
dileceğine inanmak doğru ve yerinde olur. 

Efendim; gerek Rektörlük ve gerek arka
daşlarımızın çoğu 3611 numaralı kanunun be
şinci maddesinin 4 ncü bendindeki kayıtlara da
yanarak bu binaların Nafıa Vekâletince değil, 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırıl
ması lâzım geldiğini ileri sürmektedirler. Fil
hakika maddenin bu bendinde katma bütçeli 
idarelerle belediyeler tarafından yaptırılacak 
olan ve keşif bedelleri 50 bin lirayı geçen bina
ların yalnız proje ve keşiflerinin tasdiki ile 
bunların kabul heyetlerinde Bayındırlık Ba
kanlığının âza bulunduracağı yazılıdır. Fakat 
İstanbul'da yapılacak bu binalar belediyelerin 
vesair katma bütçeli idarelerin kendi paraları 
ve kendi bütçeleri ile yaptıracakları binalara 
kıyas edilemiyeceği mütalâasmdayım. Bu bina
ların 40 milyon liralık inşaat masrafı Muvazenei f 
Umumiyeden tesviye edileceğine göre inşaatının 
da Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelere ait 
binalar gibi Hükümet tarafından Nafıa Vekâ
leti marifetiyle inşa ettirilip istimalinin Üni
versiteye bırakılması ve bu tasarının da ona 
göre değiştirilmesi muvafık olacağına kaniyim. 
Yalnız bendeniz değil, Nafıa Encümeni mazba
tasında yazılı olduğu üzere, Nafıa Encümeni
mizde bu tasarının müzakeresi yapılırken hazır 
bulunan 14 azadan birisi müstenkif kalmış, 7 
si bu tasarıyı kabul etmiş, altısı ise muhalif 
kalmıştır. Yani tasarıya muhalif kalanlar bir 
kişi noksaııiyle kemiyeten ekalliyette kalmış
tır. Ancak inşa ve imar işlerinde en salahiyetli 
addolunması lâzımgelen Nafıa Encümeni Reisi 
son zamanlara kadar Nafıa Vekilliğini senelerce 
ehliyetle idare etmiş Sayın Sırrı Day, Sözcüsü 
de bu gibi biçok inşaat yaptırmış Yüksek Mü
hendistir. Böyle bir Encümenin Reisi, Sözcüsü 
ve bütün mühendis azaları muhalif olduğuna 
göre ve muhalefette kalan bu mühendislerin 
herbiri daha çok mühim inşaat yaptırmış tecrü
beli kimselerden bulunduğuna yöre onların da 
fikir ve mütalealarma kıymet verilmesi yerinde 
olur. 
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Bu tasarının olduğu yibi kabul edilmesi ve

ya bizim temennimiz veçhile mevzuubahis bina
ların Nafıa Vekâleti tarafından yaptırılmasını 
temin eyiiyeeek veçhile tebdil edilmesi Yüksek 
Heyetinizin isabetli kararına bağlıdır. 

NlYAZt AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlar; Üniversite inşaatına, Tıp Fakültesinin 
12 enstitüsiyle Hukuk, iktisat ve Edebiyat Fa
kültelerinin dershanelerinin yaptırılması yolun
da Yüksek Meclisin Üniversiteye yösterdiği il
giye bütün Profesörler, Üniversiteli gençler na
mına arzı şükran etmeyi borç bilirim. 

Efendim; bendeniz de Bayındırlık Komisyo
nunda bulunuyorum. Mesele uzunuzadıya orada-
da münakaşa edildi. Eazi Bey arkadaşımızın dedi
ği gibi yalnız bu 7 - 8 meselesi değildir. Dört 
mühendis arkadaşınızdan başka sekiz arkadaş 
tamamiyle bu inşaatın Üniversite tarafından 
yapılmasını tercih etti. Bu suretle Bayındır
lık Komisyonundan çıktı. Taslak Bütçe Komis
yonuna geldiği zaman arkadaşlarımız orada da 
aynı iddiayı ileri sürdüler. 

Üniversite Sektörünün bizzat mevcut bulun
duğu Bayındırlık Komisyonundaki ve Bütçe 
Komisyonundaki tartışmalar sonunda ekseri
yetle bu işin Üniversite tarafından yapılması
na karar verilmiştir. Kararın sebebi şudur: 
Bayındırlık işlerimizin, hakikaten, büyük bir 
ihtisas ve ehliyetle memleketin 4 köşesine ya
yıldığını görmekteyiz. Bunu şükranla kayıt-
etmek borcumuzdur. Ancak Üniversite ile 
inşaat işi birbirinden ayrı hususiyet arzeden iki 
dâvadır. Üniversite yapısı yalnız inşaat tekni
ğine dayanan bir mesele değil bilhassa ihtisasa 
dayanan ayrı bir konudur. Şunu arzedeyim 
ki, bugün projelerde olduğu kadar Üniversite 
inşaatının bina teşkilâtında da hususiyetler var
dır. Bu bakımdan Üniversite Rektörü haklı 
olarak inşaat projelerinin hazırlanması, hasta
ne binalarının, kliniklerin mütehassıslar tara
fından yapılmasını ileri sürdüler. Ve Ahmet 
Ali arkadaşımızın mübalâğa ile burada ifade e*. 
tikleri üniversite itışatınTı şimdiye k^darki sey
ri hakkındaki noktai nazarı da maalesef üniver
site rektörü taarfmdan gayet beliğ bir ifade ile 
karşılanmıştır. 

Arkadaşlarım, yine yüksek huzurunuzda 
aynı mevzua temas etmeleri dolayısiyle âcizleri 
de bir iki kelime söylemek zorunda kalıyorum. 
Yüksek Heyetiniz .40 milyon lira gibi bir para-
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yi, memleket için hakikaten büyük bir parayı, 
üniversiteye ayırmak gibi büyük bir kadirşinas
lık yapmış bulunuyor. Üniversitenin yıllık büt
çesi de 12 milyon lirayı bulmaktadır. Binasız-
lık yüzündeQ üniversiteden beklediğimiz randı
manı, istediğimiz gibi alamıyoruz. Üniversite 
binalarının, enstitülerinin, kliniklerinin ta
mamlanmaması yüzünden üniversite fonksiyo
nunu yapamaması bizim her yıl 12 milyon lira
lık masrafımızı da heder etmektedir Binaen
aleyh yüksek heyetiniz 40 milyon lira ile bun
ları tamamlatabilirse Türkiye'ye bir üniversite 
kazandırmış olacaktır. Arkadaşlarım muktelif 
vesilelerle ifaclo ettiler Bugün tıp tafsili, zor
dur. Aralarında uzun seneler çalıştığım üniver
site tıp gençliğinin çektiği istirabı evlâtları 
olanları bilirler. Bakırköy'den Şişli'ye, Şiş
li'den Cerrahpaşa'ya, Cerrahpaşa,dan Haseki'-
ye, Haseki'den Guraba'ya ki birbirlerinden 
fersahlarca uzak mesafede bulunan bu üniver
site teşkilâtında talebenin kaybettiği vakit, 
enerji çok büyüktür. Her bakımdan ve ders
ler koordine yapılmamaktadır. Çocuklarımızın, 
gerek edindikleri bilgi ve gerekse pratik ba
kımdan çok mühim zararları büyüktür. Bu ba
kımdan Heyeti Aliyenizin üniversiteye göster
diği yüksek güven tam yerindedir. 

Arkadaşlar; üniversite inşaatının, kendi
leri taarfmdan yapılmasını çok mahzurlu görü
yorlar. Acaba Bayındırlık Bakanlığı üniversi
teye daima yardım elini uzatmakla, gerekli 
alâkayı göstermemekle kontrollarda beraber ça
lışılmakla bu yüksek ilim müessesemize yardım 
edemezler mi? Bundan kuşkulanmakta bir 
mâna göremiyorum. Gerek Razi arkadaşım ve 
gerekse Ahmet Ali arkadaşım ve diğer arka
daşlarım titizlikle bu iş üzerinde duruyorlar. 
Hepsi de işin iç yüzünü bildikleri, mahzurları
nı gördükleri için, bizi bundan korumak isti
yorlar. Ümit ederim k i ; üniversite bu yükü 
üzerine almakla tedris vazifesinin yanında, 
memlekete daha faydalı olmakla bir gün öğüne-
bilecektir. Meselenin gecikmesi yüzünden 10 
yıl içerisinde 120 milyon lira heba olur. Hal
buki 40 milyon sarfedilerek, 120 milyon lira 
kurtarılır. Yazık değil mi, Devletin, milletin 
bu parasının heder olması doğru mu? 

Üniversite rektörlüğünün elinde Teknik Üni
versite gibi kesin ihtisası olan bir kardeş mü
essese vardır. Her türlü yardım elindedir, Sa-
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yın Bayındırlık Bakanlığımızın kendisine yardı
mı ile bu işi başarabilir. Binaenaleyh Yüksek 
Heyetinizden rica ediyorum, üniversite kendi 
ihtisasına dayanarak, kendi eliyle bu işi kendisi 
yaptırsın, kanunun tecvizini istirham ediyorum. 
(Bravo sesleri.) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlar; bu işin 
mahiyeti hakkında biraz vaktinizi almama yük
sek müsaadelerinizi rica edeceğim. Bunun sebe
bi takdirinizi kullanırken bu iş hakkında daha 
etraflı, kâfi derecede etraflı malûmatı size ver
miş olayım. 

Efendim; üniversitenin bina ihtiyacı hakkın
da uzun sözler söyliyecek değilim. Sayın Niya
zi arkadaşım bunun hakkında gayet iyi söyle
dikleri gibi, bu hususu hepiniz de iyi bilmekte
siniz. 

İstanbul Üniversitesinin bugünkü durumu 
12 700 öğrencisinin dershane, lâboratuvar ve-
sair ihtiyaçlarım temin etmekten çok uzaktır. 
Bunun üzerinde zaten münakaşa yoktur. Bu işi 
biranevvel yapmak üniversitemizi tam bir üni
versite ihtiyacına yeter bina ve vasıtaları haiz 
hale getirmek lâzım ve zaruridir. 

Şimdi arkada şiar; bina işini bugünkü vaziyet 
bakımından bir taksime tâbi tutmak yerinde 
olur. 

Birincisi; bugün yapılmasına devam edilen 
inşaattır. Malûmu âliniz 1942 yılında Zeynep 
Hanım konağı namiyle mâruf olan bina yandı. 
Bu bina yandıktan sonra, 1942 yılında buraya 
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin inşası karar
laştırıldı ve projesi Bayındırlık Bakanlığınca 
müsabakaya çıkarıldı. Proje yapıldı, mukavelesi 
yapıldı, yeri tâyin edildi ve sonra inşaata baş
landı. Bundan sonra 1943 yılının Eylül ayın
da 4499 sayılı kanunla bu binanın inşaatı gele
cek yıllara sâri bir taahhüt yetkisiyle beraber 
Millî Eğitim Bakanlığına bırakıldı. Millî Eği
tim Bakanlığına bırakılırken de 3611 sayılı ka
nunun koyduğu prensip haricine çıkılarak bina
nın inşası işi Millî Eğitim Bakanlığına verildi. 
Malûmu âlinizdir ki 3611 sayılı kanunun 5 nci 
maddesi hükümlerine göre Muvazenei Umumi-
yeye dâhil bütçelerden yapılacak inşaat Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından yapılır, katma büt
çelerle yapılacak inşaat, Bayındırlık Bakanlığın
ca projeleri ve mukavemet hesapları tetkik edil-
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mek, kabulü katisinde de onun bir murahhası 
bulunmak şartiyle, mülhak bütçeyi idare eden
ler tarafından yaptırılır. Ancak 3611 sayılı 
kanunun bu hükmüne rağmen 4499 sayılı kanun 
15 milyon lira gelecek yıllara sâri taahhüde gi
rişmek salâhiyetiyle bu inşaatın yaptırılması Ba
yındırlık Bakanlığından alınarak Maarif Bakan
lığına verildi. Fakat bu inşaat Zeynep Hanım 
konağının yerinde yapılacak binaların yalnız 
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ihtiyacına ce
vap verebilecekti. Bunun haricinde iki kısım 
inşaat kalıyordu. Bunlardan birisi üniversite
nin merkez binasını teşkil eden kısım ki, burada 
Hukuk ve İktisat Fakülteleri tesis edilecektir 
Evvelâ betonlaştırılması saniyen, bazan bir der
sinde iki bin talebe bulunabilen bu fakültelerin 
ihtiyacına yetecek miktarda anfi tertibatım haiz 
dersaneleri ihtiva edecek ek binaların inşa edil
mesi işidir. 

Şimdi arkadaşlar ; Zeynephanım Konağı 
yerine inşa edilmekte olan Edebiyat ve Fen Fa
kültelerinin projeleri yapılmıştır. Merkez bi
nasının plân ve projeleri de yapılmıştır. Yapıl
makta olan inşaatı bu yılın altıncı ayında te
şekkül etmiş olan üniversite idare etmektedir. 
Merkez binasından maada olan ihtiyaç - ki 
üçüncü kısım inşaatı teşkil eder - Tıp Fakülte
sinin merkez binasiyle kitaplığı ve on bir ensti
tü binası ihtiyacıdır. Yapılan tetkikler netice
sinde İstanbul'da Cerrahpaşa, Guraba hastaha-
neleriyle Haseki hastahanesinin bulundukları 
yerlere göre, teressüm eden üçgeninin ortasın
da bulunan ve elyevm çoğu arsa halinde bulu
nan bir yerde Tıp Fakültesinin merkez binasiyle 
11 enstitüsünün yapılması, gerek talebelerin 
hastahanelerde tatbikat görmeleri için kolayca 
gidip gelmelerini sağlamak ve gerek uzun boylu 
istimlâk muamelelerine meydan bırakmamak 
bakımından uygun grülmüştür. Bu suretle üçün
cü kısım inşaat da burada yapılacaktır. 

Bu, üçüncü kısım inşatm plânları henüz ha
zır değildir. Fakat diğerleri arzettiğim gibi baş
lanmış ve plân ve projeleri hazırlanmıştır. Yani 
iş tezgâhlanmış bir şekilde üniversite tarafın
dan halen idare edilmektedir. Yapılacak olan işin 
Bayındırlık Bakanlığına bırakılması veya üniver
site tarafından yapılması Bayındırlık Komis
yonunda tartışma konusu olmuş ve Bayındırlık 
Komisyonun çoğunluğu Hükümetin teklifi, Mil
lî Eğitmen Komisyonunun kabulü dairesinde bu 
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işin Üniversite tarafından yapılmasını kabul et
miştir. Azınlığı teşkil eden arkadaşlardan bir 
kısmı lütfen ihtiyarı zahmet ederek Bütçe Ko
misyonuna da teşrif buyurdular, ve orada bu 
hususta Bütçe Komisyonumuzu aydınlattılar ve 
bize Üniversitenin de bu noktadaki noktai na
zarını ve delillerini dinlemek imkânını verdiler. 

Evvelâ işi, tıpkı Raşit Börekçi arkadaşım 
gibi kanun bakımından tetkik etmek icabederse 
vaziyet şudur: Demin de işaret ettiğim gibi 3611 
sayılı kanunun (ki Bayındırlık Bakanlığı teşkilâ
tına ait kanundur) birinci maddesiyle 5 nci mad
desi Bakanlığın ve teşkilâtının vazifelerini ta
dat etmiştir. 5 nci madesine göre katma bütçeli 
idarelerin inşaatı o daireler tarafından yapılır 
5 nci maddesine göre, katma bütçeli idarelerin in
şaatı o idareler tarafından yapılır. Yalnız pro
je ve plânların tasdiki ve kabulü katı muamelesi 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılır. Bu 
usul ve şekil kanunun koyduğu bir prensiptir. 
Bu presipi halen umumî bir şekilde değiştirmeyi 
hedef tutan bir teklif ortada mevcut değildir. 
•yalnız bu hadisede bu presipin değiştirilmesi yo
lunda bir teklif vardır. Bu hâdisede evvelâ Ba
yındırlık Bakanlığının Teşkilât kanununun ortaya 
koyduğu prensipi değiştirmek için, komisyonu-
nunuz zaruri bir sebep görmedi. Esasen kanu
nun koyduğu bu prensipi değiştirmek için bil
hassa mülhak bütçeli idarelere ait kısımlarda de
ğişikliği istilzam eden bütün sebepleri tetkik et
mek ve onların değişmesi ieabedip etmediği husu
sunda alâkalıların bilhassa mülhak bütçeli idarele
rin de noktai nazarı öğrenilerek bir neticeye var
mak icabeder. Yoksa muayyen hâdiseler karşısın
da presipi çok mühim bir zaruret olmadıkça de
ğiştirmeğe lüzum görmemek lâzım ve yerinde 
olur. Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtının teknik 
elemanlarının bulunmuş olması, bu prensipi de
ğiştirmeği istilzam etmez. Esasen bu prensipi ko
yan kanun Bayındırlık Bakanlığında bu tek
nik elemanların mevcut olduğu zamanda yapıl
mıştır. Binaenaleyh bu sebebe istinat ederek 
perensipi ihlâl edici bir şekli kabul etmek doğru 
olamaz. Bu presipi değiştirmek için, başka za
ruri sebepler dermeyan etmek lâzımdır. Efen
dim bu inşaat dolayisiyle yapılacak olan sarfiyat 
mukabilinde çıkarılacak bonolara devlet tekef
fül ediyor. Bu suretle bu inşaat, umumi bütçe
den yapılıyor saymak ve bu sebeple inşaatı Ba
yındırlık Bakanlığına bırakmak lâzım geleceği 
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yolunda bir mütalâa ileri sürüldü. 

Zannederimki arkadaşlar, Katma bütçeli her 
hangi idareye gelecek yıllara sâri ve şâmil bir 
taahhüde girişme ve bono çıkarma yetkisi veri
lirken, çıkarılacak bonolara, Maliye Bakanlığı
nın kefalet etmesi yetkisi, bizzarur verilmekte
dir. Binaenaleyh çıkarılacak bonolara devletin 
kefalet etmesi burada zaruridir. Devletin kefale
ti. inşaatı hangi makamın yaptıracağı hususun
daki kaideye müessir olmaz. Aksi takdirde kat
ma bütçeli idarelerde gelecek yıllara sâri ta
ahhüt yetkisini mutazammm bütün inşaatın Ba
yındırlık Bakanlığına verilmesi icabeder. Şim
diye kadar diğer katmalı bütçelerin işlerinde' 
bu şekilde hareket de olunmamıştır. Bn hâdise 
böyle bir sebebi ileri sürmek yerinde değildir. 

Sayın Raşit Börekçi, bir misal olarak, Ankara 
Tıp Fakültesi inşaatı için 1947 bütçesinde Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine ödenek konduğunu 
ileri sürdüler. Kendilerine derhal şunu hatır
latmak için müsaadelerini rica ederim. 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı ka
nunu. 4879 sayılı kanundur ve 6 Mayıs 1946 da 
yüksek Kamutayca kabul edilmiştir, o tarihte he
nüz üniversiteler kanunu mevrut değil idi. O 
tarihdo Üniversite, Millî Eğitim Bakanlığının 
Yüksek öğretim U. Müdürlüsüne bağlı bir mü-
esseso idi. O-kanunun bu işi Bayındırlık Bakan
lığına bırakması kadar tabiî bir şey olamazdı. 

3611 sayılı kanunun kovduğu prensîpin ica
bı bu idi, Bn itibarla, hâdisrdc bu inşaatı misal 
olarak öne sürmeği haklı görükmiyecek bir id
dia olarak telâkki etmek lâzımdır. Bunu arkada
şım da hatırlarlarsa bu hâdiseyi misal olarak öne 
sürmekten vaz geçerler, zannederim. 

Şimdi arkadaşlar, yine Raşit Börekçi arkada
şımız; fennî ve yetkisiz bir komisyona işin ve
rildiği üzerinde durdular. 

Ben, zannediyorum ki henüz yakın bîr zaman
da büyük memnuniyet ve sevinçle muhtariyetini 
kabul ettiğimiz üniversitenin, Devlet bütçesinde 
epeyce bir yekûn tutan parasını sarfederken, 
kendi ihtiyaçlarını gözönünde tutmakla beraber, 
bu işin iyi yapılması için lâzımgelen her türlü 
vasıtayı temin ve tedarik edeceğinden hiş şüphe 
etmemek yerinde olur. Kaldı ki bugüne kadar bu 
iş onlar tarafından idare edilmekte idi. Yani iş 
üniversitedo tezgâhlanmıştır. Kendilerinin buyur
dukları gibi, iş Bayındırlık Bakanlığının elin
den alıp da üniversiteye vermiyoruz. Aksine, ken-
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di noktavı nazarları, bu işi kanunun koyduğu 
prcns ;p hilâfına Üniversitenin elinden alıp Ba
yındırlık Bakanlığına verilmesi, şeklindedir. O-
nıın için bu işte böyle yetkisizliği ileri sürmek 
doğru olmaz. 

Şimdi arkadaşlarım. Üniversite Retörünü ve 
yanmdp. kıymetli bir dekanımızı komisyonda u-
zun boylu dinledik. Bu arkadaşlarımızın noktai 
nazarına göre, üniversitenin alelade bir inşaat 
olmıyan ve ancak birçok ihtisaslara taallûk eden 
kısımları ihtiva eden ve kendilerince tesbit edi
lebilecek olan ihtiyaçları gözönünde tutarak ya
pılması lâzımgelen ve . tam bir hususiyet arze-
den bu inşaatının kendilerine bırakılmasında 
üniversite için büyük bir fayda vardır. Rektör 
ve arkadaşı bize noktai nazarlarını haklı görü
necek izahları vermişlerdir. Demin de arzetti-
ğinı şekilde kanunun koyduğu umumi prensipe 
uygun olan ve umumi prensipi ihlâl edecek bir 
sebep mevcut bulunmıyan bu hâdisede üniver
sitenin daha dün kabul ettiğimiz muhtarlığına 
yakışacak şekilde kendilerine binalarını, ders
hanelerini, lâboratuvarl arını yapmak hususun
da yetkili görmek, onların bu işi yapabilecek
lerini kabul etmek, bizim için hissen de daha 
doğru olur, zannmdayım. 

Şimdi arkadaşlar; ufak bir şeye işaret et
meme müsaadenizi rica ederim. 

Ahmet Çınar arkadaşımız da yerin fena se
çildiğinden , toprak hafriyatından ve lüksten 
bahsettiler. Bendeniz bu sözlerin görüşülmesini 

' ve bir neticeye varılmasını bu hâdise ile alâkalı 
görmüyorum. Yerin fena seçilmesi veyahut fe
na idare gibi şeyleri alâkalı mercilerin görmesi 
ve tetkik etmesi lâzımdır. Eğer bunda 
hata yapılmışsa, hatalıların hatası elbette ka
nuna göre bir takibe tâbi tulmalıdır. Bunda 
hiçbir ihtilâfımız yoktur. Amma kabul edeme
yiz ki, bu kanun vesilesiyle bugüne kadar ya
pılan inşaatta hata bulunduğu yolunda, bir ne
ticeye varmak ve ona müsteniden kanunun 
koyduğu prensipleri değiştirecek yeni bir hü
küm koymağa, bu kanun vesilesiyle gitmek, 
doğru olamaz. Kaldı ki bendenizin anladığıma 
göre hatanın en büyüğü olarak telâkki ettikleri 
yerin iyi seçilmemesi veya sondajın yapılma
ması gibi hataları muhakkak ve mevcut farze-
dilse bile daha geçen Haziran ayında kurulan 
üniversiteye beş senelik inşaatın hatasını yük
lemek haksızlık olur. Ben burada şu idarenin 
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hata yaptığını, şu idarenin şöyle hareket ettiği
ni münakaşa etmek fikrinde değilim, bundan 
katiyen ihtiraz etmek isterim. Yalnız böyle bir 
kanun münasebetiyle böyle bir münakaşanın 
bizi doğru bir yola götüremiyeceğini arzetmek 
isterim. Eldeki kanun teklifi prensiplere uy
gundur, Hükümet bu prensiplere uygun olarak 
kanunu getirmiştir. Salahiyetli arkadaşlardan 
terekküp eden Millî Eğitim Komisyonu bu işin 
üniversite tarafından yapılacağını kabul etmiş
tir ve üniversitenin bu konuda yetkili olduğu
na kaanidir, inanmıştır. Bayındırlık Komisyo
nunun çoğunluğu da bu kanaattadır. Bütçe Ko
misyonu da işi inceden inceye tetkik etmiş ve 
bu neticeye varmıştır. 

I Tasarının teklifi veçhile kabul edilmesini 
I arz ve rica ederim. (Bravo sesleri.) 

RAZI SOYER (Urfa) — Efendim, Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü Sayın Münir Birsel bunun, 
Üniversite Rektörlüğüne yaptırılmasının doğru 
olduğunu kanunun beşinci maddesinin 4 ncü 
fıkrasına atfen beyan buyurdular. 

Efendim bu 3611 numaralı kanunun 5 nci 
madesinin 4 ncü fıkrasında: «Katma bütçeli ida
relerle belediyeler tarafından yapılacak keşif be
delleri 50 bin lirayı geçen binaların kendileri, o 
idareler tarafından yapılır ve yalnız projeleri 
Nafıa Vekâletinden tasdik edilir» diye yazılıdır. 
Amma buradaki yazılışta çok mühim bir nokta 
vardır. Katma bütçeli idarelerle, belediyeler 
tarafından yapılacak olan, diyor. Halbuki bu 
binalar burada yazıldığı gibi, katma bütçeli ida

reler ve belediyeler tarafından yapılacak olan 
binalar kabilinden değildir. Belediyeler kendi
lerine ait olan istedikleri binayı kendi paraları 
ile yaparlar. Yani belediyeler tarafından yapı
lan binalar onlardır. Halbuki bu mevzuubahis 
olan binalar, Üniversite tarafından yapılacak 
binalar değildir, Hükümet bunu Muvazenei 
Umumiyesinden tahsis ettiği para ile yapıp 
onlara bırakacağı bir binadır. Yani beledi
ye yahut üniversiteler tarafından yapılmış-
değildir. Burada eğer yapılsaydı, üniversite
ler ve belediyeler için yapılacak binalar 
Yani burada şu şekilde yapılır dense idi, dedik
leri doğru idi. Fakat böyle yazıl m ayıp, katma 
bütçeli idarelerle belediyeler tarafından yapıla
cak binaları kendilerinin yapmasına bırakıyor, 
Halbuki bunu kendi taraflarından yapmıyorlar, 

I bedeli Hükümet tarafından, verilmek suretiyle 
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Hükümetçe yaptırılıp kendilerine bırakılacak 
olan binalardır. 

Eğer bu oentte Üniversite veya belediyeler 
için yapılacak binalar denilse idi, dedikleri doğ
ru idi. Halbuki bunlar için yapılacak binalar 
değil, bu Hükümetin kendi muvazenei umumi-
yesinden ayırdığı para ile yapılıp kendilerine 
bırakılacak binalardır ki, bendeniz bunu yan
lış görüyorum, kanaatim budur. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, kanunun hükmü
nün tâyininde hata ettiğimiz kanaatinde bulun
dukları içindir ki tekrar tasdi etmek lüzumunu 
duydum. 

Arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim, 3G11 
sayılı kanunun birinci maddesi; Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilâtının hangi Daire ve Müdürü 
Umumiliklere ayrıldığını gösterir. 

Beşinci maddesi de; Yapı ve İnşaat Umum 
Müdürlüğünün vazifelerini tadiidî bir şekilde 
tâyin eder. Bu maddenin birinci fıkrası; Umu
mi Muvazeneye dâhil bütçelerden yapılacak in
şaat hakkındadır, bunların Bayındırlık Bakan
lığınca yapılacağını tesbit eder. 

Dördüncü fıkrasına göre mülhak bütçelerle 
belediyeler tarafından yapılacak ve keşif bedeli 
50 bin lirayı geçen binaların yapılmasında 
Bayındırlık Bakanlığının salahiyetli, yalnız pro
je ce keşiflerinin tasdiki ve kabulü katisinde 
murahhas bulundurulmaktan ibarettir. Kanun 
hükmünün kanun hükmünün, katma bütçeli 
idarelere ait ve o idareler bütçesinden yapılacak 
inşaat için Bayındırlık Bakanlığına tahmil etti
ği vazife bundan ibarettir. 

Şimdi, katma bütçeli dairenin gelir kısmında 
başka gelirler yanında Devlet Bütçesinden yar
dımın, bulunması, bu kaideyi değiştiremez. Kat
ma bütçeli bir dairenin bütçesinden yapılacak 
masrafla inşa edilecek binalar için kaide mutlak
tır. İtimat buyurmanızı rica ederim ki, bu bi
nayı üniversitenin yapması kanunun prensipine 
tam uygundur. Üniversite gelirinin içinde ma
liyenin bir kısım yardımda bulunmuş olması bu 
hâdisede bu prensipin değişmesini icabetmemeli-
dir. Kanunda böyle bir anlayışa müsait hüküm 
yoktur. Buna itimat buyurmalarınızı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 2 ta
ne önerge verilmiştir. Birincisi açıkça birinci 
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maddeye aittir. İkincisi ise Bayındırlık Komis
yonunun azınlık kararının reye konması hak
kındadır, o da maddelere taallûk etmektedir. 
Binaenaleyh maddesinde okunacaktır. O halde 
tümü hakkında başka söz istiyen olmadığına 
göre maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

İstanbul Üniversitesi binalarının yapımı 
hakkında kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi Hukuk 
ve İktisat Fakültelerine tahsis edilen merkez 
binasının betonlaştırılması ve tadili ve bu bina
ya ek binalar yapılması ve Edebiyat ve Fen Fa
külteleri yapılarının tamamlanması ve Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve Ki
taplığının yapılması için, yıllık ödenek miktarı 
(4 UUU UÜU; lirayı geçmemek üzere (4Ü ÜUÜ ÜUÜ) 
liraya kadar gelecek yıllara gerici yüklenmele
re girişmeğe ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçuıemeK üzere bono çıkarmağa Milli Elitiuı 
Bakanının muvafakatiyle İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü ve bonolara kefalet etmeğe Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettığım sebeplere dayanarak tasarı

nın birinci maddesinin aşağıdaki şeklime değiş
tirilmesini ve diğer maddelerin de bu esasa göre 
tadilim arz ve teklif ederim. 

Yıllık ödenek miktarı dört milyon İirayı geç
memek üzere 4Ü milyon liraya kadar yüklenmele
re girişmeğe Bayındırlık Bakanlığı ve bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmağa Maliye Bakan
lığı yetkilidir. 

Ankara Milletvekili 
Raşit Börekçi 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı bu bi

naların Bayınlırlık Bakanlığı tarafından yap
tırılması hakkındaki Nafıa Komisyonunun (ekal
liyette kalan âzalarının teklifinin oya konulması
nı arz ve teklif eylerim. 

Urfa Milletvekili 
Razi Soyer 

BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı meal
dedir. Bu önergeleri kabul edenler, yani Bayın* 
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dirlik Bakanlığı tarafından yapılması noktai na
zarını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Yanlış anlaşıldı (Hayır sesleri) önergeleri 
kabul etmek, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
yapılmasını kabul etmek demektir. Bunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Aksini kabul edenler.... Tereddüt hâsıl oldu. ; 
Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. 
Lütfen oturalım, önergeyi kabul etmiyenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Lütfen oturalım Tered
düt hâsıl oldu. Açık oya müracaat ediyoruz. 

Ad çektik, Kütahya seçim bölgesinden oyları-
toplayacağız. 

Önergeyi kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı oy vereceklerdir. (Anlaşılmadı sesleri, gü
rültüler) . 

Arkadaşlar tereddüde mahal kalmamak için 
bir daha tekrar ediyorum: önergeyi kabul eden
ler, yani Bayındırlık Bakanlığının yapmasını is-
tiyenler beyaz, önergeyi reddedenler yani Üniver
site tarafından yapılmasını istiyenler kırmızı oy 
vereceklerdir. 

(Kütahya seçim çevresinden başlıyarak oylar 
toplandı). 

BAŞKAN — Oy vermîyen var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oylama sonucunu arzediyorum: 
Üniversite bina.alnn.in Bayındırlık Bakanlı

ğı tarafından yapılması hakkında Bayındırlık 
Komisyonu azlığının teklifinin oya sunulması
na dair. Ankara Milletvekili Raşit Börekçi ile Ur-
fa Milletvekili Razi Soyer'in önergelerine atı
lan reylerin sayısı 309 dur. Muamele tamamdır. 
önergeyi kabul edenler 111 reddedenler 193, çe-
kinser 5 tir. Binaenaleyh önerge reddedilmiştir. 

Başka önerge yoktur, maddeyi aynen yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri

şilecek yüklenmeler karşılığı her yıl İstanbul 
Üniversitesi Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerde Özel bölümlere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 17 . IX . 1943 tarihli ve 4499 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
1947 yılında yapılacak ödemeler, İstanbul Üni* 
versitesi 1947 yılı bütçesinin 47 nci bölümün
den ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi tamam olmuş
tur. 

önümüzdeki Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

http://bina.alnn.in
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Üniversite binalarının Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılması hakkında Bayındırlık Komisyonu 
azlığının oya sunulmasına dair Ankara Milletvekili Raşit Börekçi ile Urfa Milletvekili Razi 

Soyer'in önergelerine verilen oyların sonucu 
(önergeler reddedilmiştir). 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Diııçer 
Kemal özçoban 

AMASYA 
Ali Kemal Yiğitoğlû 

ANKARA 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşli 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali-Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 

ü. ye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

: 465 
-309 
111 
148 
193 

5 
8 

[Kabul edenler] 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Kemal Cemal öncel 

EDÎRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
İtifat Güllü 
$evki Yalvaç 

İSTANBUL 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Gl. Kâzım Karabekır 
JSenihi Yürüten 

IZMIR 
Şevket Adalan 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Aziz »Şamili llter 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah ürkün 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 

Hulki Karagülle 
Dr. Aziz I'erkun 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Alımct Bozbay 
ürgi. Asım Gündüz 
Ömer Özdek 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Han di Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 

SAMSUN 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
A\.Cli51Ul UIUİCI& 

Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
E.iver Kök 

SİVAS M i V Ü M 

Muttalip öker 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
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Fayık öztrak 
Cemil Uy had m 

TOKAD 
Galip Pekel 

AFYON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahnıed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Ey mir 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Avni Refik Bekman 
Ilışan Ezgü 
Fakihe Öynıon 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 

BALIKESİR 
İsmail Hakkı Uzunçarşıl. 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLtS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle 
Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım Enstitülerinin 
yaptırılması ve Fem Edebiyat Fakülteleri yapılarının ta
mamlanması hakkında Kanun tasar* ı ve Millî Eğitim, 

Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/54) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 18 . XI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 655, 6/2688 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

istanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım 
Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Edebiyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve "İktisat Fakültteleri ile Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım 
Enstitülerinin yaptırılması ve Fen ve Edebiyat Fakültelerinin tamamlanması hakkında kanun 

tasarısının gerekçesi 

istanbul Üniversitesi kurulduğu 1933 yılındanberi büyük bir yer ve bina sıkmtısı içinde
dir. Darülfünuna tahsis edilmiş olan eski harbiye nezareti binasına Rektörlük teşkilâtı ile Tıp Fa
kültesi Merkez idaresi ve Kitaplığı, Hijyen, Mikrobiyoloji, Farmakodinami, Fizyoloji, ve Hayatı ve 
Tıbbi Kimya, Tıp Tarihi Enstitüleri; Hukuk Fakültesinin idare, Kitaplık ve Seminerleri ile bütün sı
nıfları birleştirilmiş 1936 da kurulan Ekonomi Fakültesi ile daha sonra kurulan Fizyoloji ve Devlet
ler Umumi Hukuku Enstitüleri de bu binaya sıkıştırılmıştır. Tıp Fakültesinin Anatomi, Histoloji, 
Patalojik Anatomi, Kanser, Fizyopataloji Enstitüleri de yine bu binanın yanındaki ufak bir bi
nada çalışmaktadır. Fen ve Edebiyat Fakültelerinin sıkışmış oldukları ahşap Zeynephanım Kona
ğı yanmış ve bu suretle bina sıkıntısı bir kat daha artmıştır. Üniversitenin Genel Kitaplığı eski 
Medrese - tül - kuzat Binasındadır. Bu bina ancak depo halinde kullanılmakta ve yersizlik yü
zünden Kitaplıktan gereği gibi faydalanmak mümkün olmamaktadır. 

Bu durum Tıp Fakültesinin en esaslı Enstitülerinin çalışmalarını tamamen aksattığı gibi Hu 
kuk ve Ekonomi Fakültelerinde de beklenilen ve istenilen raformun tahakkukuna, hattâ bugünkü 
yönetmelikler hükümlerinin bile yerine getirilmesine imkân bırakmamaktadır. Fakültelerin ve Ens
titülerin günden güne genişlemesi, öğretim kadrolarının ve öğrenci sayısının tabiî artışı gözönünde 
tutulacak olursa, bugünkü şartlar altında istanbul Üniversitesinin gelişmesine ve kendisinden is
tenilen ve beklenilen ödevleri yerine getirmesine imkân kalmadığı açıkça görülür. 

Yürürlüğe girmiş ve Üniversitelerimize birçok yeni ödevler vermiş olan Üniversiteler Kanu
nunun hakkiyle uygulanması, öğretim üyelerinin Fakültelerde devamlı surette çalışmaları; büyük 



- 2 -
bir istekle Üniversite kapılarına koşan öğrencilere bir Üniversite çalışmasının gerektirdiği şahsi ça
lışmaların yaptırılabilmesi her şeyden evvel yerle kabildir. 

Hukuk Fakültesinin birinci sınıfına her sene bin öğrenci kabul etmesine ve dönenler ve Eko
nomi Fakültesi ile müşterek dersler dolayısiyle bu sınıfta ikibin dörtyüz öğrenci bulunmasına mu
kabil, en büyük ders salonunun ancak altı yüz kişi alabilmesi öteki sınıflar için elinde dört salondan 
başka ders yeri olmadığı ve bu salonlardan aynı zamanda Ekonomi ve bazan da Tıp Fakültesinin 
faydalandığı , pratik kurların, doktora çalışmalarının da bu dört salona sığdırılması icabet-
tiği, oııdört seminer çalışmasının ancak iki odaya sığdırıldığı sayısı elliüçü bulan öğretim üyeleri 
ve yardımcıları için sadece üç oda bulunduğu ve bu itibarla profesörlerin doçent ve yardım
cıları ile işleri hakkında konuşabilecek, araştırmalar yapabilecek bir yer bile bulmak imkânın
dan mahrum oldukları, uğranılan güçlüklerin ve karşılaşılan imkânsızlığın derecesini gösterir. 
Ekonomi Fakültesi bu kadarcık imkândan da mahrumdur. Tıp Fakültesinin en önemli enstitüleri 
ise koridorlara ve bir kaç odaya sığınmış oldukları için bunlarda ciddî araştırmalar yapılması 
hemen imkânsız olduğu gibi bunlardan yüzlerce öğrencinin faydalanması da çok güçtür. 

Yeni kurulan kriminoloji Enstitüsü, memleketin her tarafından suç sebepleri ve buna benzer 
kriminolojik olaylar üzerinde yaptığı incelemelerin neticelerini tasnif etmek imkânını bulamamak
ta, Devletler Hukuku Enstitüsünün faaliyeti ise mahdut kalmaktadır. Kurulması zaruri birçok 
enstitüler ise imkânsızlık yüzünden kurulamamaktadır. 

istanbul Üniversitesinin bina bakımından karşılaştığı bir zorluk ta yabancı dil tedrisatı da 
dâhil olmak üzere bütün Fakültelerin ve dolayısiyle oniki bin öğrencinin işgal ettiği Harbiye 
nezareti binasının kısmen ahşap olması ve gerek kalabalık ve gerekse Tıp Fakültesi Enstitüleri
nin tesisat ve çalışması bakımından daima yangın tehlikesine mâruz bulunmasıdır. Önlenmesi 
için hergün her tedbire baş vurulmasına rağmen bu tehlike meydana çıkarsa hem istanbul güzel 
ve tarihi bir binasını kaybedecek ve hem de Üniversite çok güç bir durum karşısında kalacaktır. 
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin işgal ettiği Zeynephanım Konağı yangını acı ve korkunç bir mi
sal olarak önümüzde durmaktadır. Bu yangın dolayısiyle kaybolan kitap ve kolleksiyonlardan 
bir kısmının bugün tekrar elde edilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh Harbiye nezareti binasının 
betona çevrilmesi zarureti vardır ve bunun için iki milyon lira sarfına ihtiyaç vardır. 

istanbul Üniversitesinin bina ihtiyaçlarının bu üniversitenin adî bütçesine konulacak ödenek
lerle karşılanmasına imkân yoktur. Bunu gözönünde tutan Iİükümet, Zeynephanım Konağının 
yanmasını müteakip bu bina yerine yapılacak binaların gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
mek yetkisini verecek bir kanunla kurulmasını Yüksek Meclisten istemiş ve 4499 sayılı kanunla 
Hükümete bu yetki verilmiş ve her yıl bütçeye bu iş için üçer milyon lira konulması kabul Duyu
rulmuştu. Bu ödeneklerden 1946 yılı sonuna kadar (7 189 910) lira 51 kuruş sarf edilmiş, bu sene 
bütçesine de geçen sene girişilen yüklenmelerin karşılığı olarak (2 747 200) lira konmuştur. Şim
diye kadar bu binanın Fizik Enstitüleri ile F . K. B. derslerinin verildiği büyük anfisi bitirilmiş, 
şimdi Fizik Enstitüsü bitirilmek üzere bulunmuş ve jeoloji Enstitüsü ile Edebiyat Fakültesinin 
bir kısmının da inşasına başlanılmıştır. Kimya Enstitüsü ile Edebiyat Fakültesinin diğer kısımla

rına ise henüz başlanmamıştır. 
Dünya harbinin doğurduğu birçok güçlükler, binaların aepremlere karşı korunması için yapı

lar hakkında alınan tedbirler bir çok fiyat değişiklikleri doğurmuştur. Bu itibarla, alınacak ta
sarruf tedbirlerine rağmen, bu binaların geri kalan (5 062 889) lira 49 kuruş ile bitirilmesine im
kân görülemediği gibi, Üniversiteler Kanununun Üniversite bütçe sisteminde husule getirdiği de
ğişiklikler ve bu kanunda kabul edilen denetleme sisteminin doğurduğu aksaklıklar inşaat Kanu
nunun değiştirilmesini gerektirmektedir. 

Esasen bu kanun gerekçesinde ve uygulanmasında da belirtildiği gibi, kanun ancak Fen 
ve Edebiyat Fakülteleri ihtiyaçlarını karşılamak için konulmuş olduğundan, yukarıda arzedilen 
Hukuk, Ekonomi ve Tıp Fakültelerinin kurulması ve kalkınması için ayrıca tedbir alınmasına za
ruret vardır. 

Bunu gözönünde tutan Hükümet, 4499 sayılı kanun yerine kaim olmak üzere ilişik kanun ta-
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sarısını sunmaktadır. Kanunun istanbul Üniversitesinin hangi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ko
nulduğu ve ne gibi maksatları takip ettiğinin başlığında belirtilmesi ve bu. suretle yapılacak 
işlerin plânlaştırılması faydalı görülmüştür. 

İstanbul Üniversitesinin bina ihtiyaçlarının en ekonomik şartlar altında sağlanması için eldeki 
bütün imkânlardan faydalanılacaktır. Bu kabilden olmak üzere Hukuk ve Ekonomi Fakülteleri 
için betonlaştırılaeak olan Harbiye Nezareti binasından istifade edilecek ve bu binanın arkasında 
yapılacak ve asıl binaya bağlanacak bir bina ve asıl binada yapılacak değişiklikler sayesinde 
iki Fakülte için en ucuz bir şekilde ve en kısa bir zamanda sağlam binalar elde edilecek ve is
timlâklerin temel sondajlarının doğurabileceği fuzuli masraflar önlenmiş olacaktır. Askerî Tıp 
Okulunun işgal ettiği bina da, Eczacı Okuluna tahsis edilecektir. 

Tıp Fakültesinin merkezi, on bir enstitüsü ile kitaplığı Çapa'da, Cerrahpaşa, Haseki, Gureba 
Hastanelerinin teşkil ettiği üçgenin tam ortasında ve İstanbul Belediyesinin yaptıracağı bin ya
taklı büyük hastanenin yanında kurulacak ve bu suretle bir Tıp sitesi kurulmuş, öğrencilerin dik
kat ve enerji kaybetmeleri önlenmiş olacaktır. 

İnşaatı devam eden Fen ve Edebiyat Fakültelerinin fazla pahalıya mal olmaması için bu sa
hada artık hiçbir istimlâk yapılamıyacak, binanın umumi heyetini ve güzelliğini bozmamak şar-
tiyle bazı tasarruflar yapılacak ve bu yapının da en uygun şartlarla bitirilmesi sağlanacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Fakülte binalarının yapılması ve başlananların bitirilmesi için en az 
kırk milyon liraya ihtiyaç duyulmaktadır. 4499 sayılı kanunla verilen ödeneklerden henüz beş 
milyon altmış iki bin sekiz yüz seksen dokuz lirası harcanmamış olmasına göre, üç fakültenin en 
esaslı bina ihtiyaçları ile başlanmamış olan işlerin bitirilmesi daha otuz dört milyon dokuz yüz otuz 
yedi bin yüz on bir lira ile karşılanmış olacaktır ki, öğrenci sayısı en kalabalık bir Üniversite
nin bina ihtiyaçları karşısında bu miktarın asgari bir miktar olduğu tabiîdir. 

İşin aeeleliği gözönünde tutularak, biranevvel bitirilmesi için Maliye Bakanlığına bu iş do-
layısiyle bono çıkartmak yetkisinin verilmesi faydalı görülmüştü', 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
M. E. Komisyonu 

Esas No. 1/54 
Karar No. 2 

29 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir 
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen Ede-' 
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunea 12 . XI . 1946 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısı, havaleleri gereğince Komisyonumuzda 
Millî Eğitim Bakanı hazır olduğu halde görü-

Hükümetin izahlarını yerinde bulan Komis
yonumuz tasarıyı oybirliğiyle aynen kabul et
miştir. Taallûku dolayısiyle Bayındırlık Ko
misyonuna verilmesi dileğiyle Yüksek Başkan

lığa sunulur, 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Yardımcısı 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Sözcü Kâtip 
Erzurum Urfa 

G. Dursunoğlu 8. K. Yetkin 
Balıkesir Bingöl Çorum 

E. Çeliköz T. Banguoğlu H. İlgaz 
İzmir Kars Maraş 

E. Çınar T. Tasktran Dr.K.îdü 
Maraş ' Trabzon 

E. Soysal Z. Molaoğlu 
Trabzon 

M. R. TardkçıoğlM 

( Ş. Sayısı ; 60 ) 
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Bayındırlık K 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 1/54 
Karar No. 2 

Yüksek 

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi ve merkez binası ve 
bir kısım Enstitülerin yapılması ve Fen, Ede
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan 
tasarısı Yüksek Başkanlıkça Millî Eğitim Ko
misyonunun tutanağı ile birlikte Komisyonu
muza havale edilmekle bu kanun üzerinde Millî 
Eğitim Bakanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü 
ile Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürü ve Bayındırlık ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde görü
şüldü : 

Yapılan görüşme ve incelemeler sonunda İs
tanbul Üniversitesinin tekemmülü için istenilen 
40 milyon liralık taahhüt yetkisinin yerinde 
olduğu oybirliğiyle kabul edilmiş ancak, bu iş
lerin Bayındırlık Bakanlığınca mı yoksa tüzel 
kişiliği haiz olan ve katma bütçe ile idare edi
len Üniversite tarafından mı yapılması önemle 
tartışma konusu olmuştur. 

Komisyonumuz üyelerinin çokluğu : 
Üniversitenin katma bütçe ile idare edilir 

bir teşekkül halinde olması ve 3611 sayılı Ba
yındırlık Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun beşinci maddesinin ikinci bendi ancak umu
mi muvazeneye dâhil dairelere ait inşaatın Ba
yındırlık Bakanlığınca yapılmasını âmir olup 
bu maddenin 4 ncü bendinde katma bütçeli ida
reler ile belediyeler tarafından yapılacak olan 
ve keşif bedelleri 80 bin lirayı geçen binaların 
yalnız proje ve keşiflerinin tasdiki ile bunla
rın kabul heyetlerinde Bayındırlık Bakanlığı
nın üye bulundurulması derpiş edilmiş olma
sına ve 

Üniversitede katma bütçeli bir idare bulun
masına göre genel hükümlere uygunluğu ve ay
nı zamanda işin Îstanbuîda olma3i ve büyük 
bir ivedilik arzetmesi bakımından bu esasa 
göre hazırlanan tasarının kabulü icap ede-

( S. Say: 

>nu raporu 

11 .1.1947 

Başkanlığa 

ceği mütalâasiyle tasarının heyeti umumiyesini 
kabul etmiştir. 

Ancak, komisyonumuz üyelerinden azınlığı 
teşkil eden: Komisyon Başkanı Sırrı Day (Trab
zon), Sözcü Raşit Börekçi (Ankara) üyelerden: 
Ahmet Ali Çinar (Burdur), Dr. Cemal Kazan-
cıoğlu (Çoruh), Mahmui Tan (Tunceli) ve Ra-
zi Soyer (Urfa) Özel bir kanunla verilen yet
ki ve Hazinece çıkarılarak bonolarla inşa edile
cek Üniversite binalarının doğrudan doğruya 
umumî muvazeneyi alâkadar eden bir iş ola
rak telâkkisi daha uygun olacağı ve bu bina
ların genel hükümler dairesinde umumi muva
zeneden inşa edilmesinin ve abidevi ehemmiyet
te olan bu işlerin inşaat için gerekli bilcümle 
teknik ve idari teşkilâtı olan Bayındırlık Ba
kanlığınca yaptırılmasının ve yapıldıkça Üni
versiteye devredilmesinin daha uygun olacağı 
ve bu şekil bırakılarak esaslı ve devamlı yapı 
fen teşkilâtı olmıyan ve gündelikli veya «E» cet 
velinden aylık ücretli inşaat kontrol heyetleriy
le ve ikinci bir teknik tetkika tâbi tutulmak
sızın idare edilmesinin mahzurlu olacağı ve bu 
inşaat Bayındırlık Bakanlığınca yapıldığı tak
dirde dahi işin haiz olduğu önem ve ivediliğin 
Hükümetçe ve Bayındırlık Bakanlığınca göz 
önünde tutulacağı ve bu suretle idarî bir mah
zur karşısında kalmmıyacağı iş ve ihtiyaç prog
ramlarının ve avan projelerin Millî Eğitim Ba
kanlığı ile Üniversitenin de bilgi ve tasvip
lerinden geçirilmesi tabiî olacağı mütalâasiyle 
çoğunluğun oyuna iştirak etmemişlerdir. 

Bundan sonra maddelere geçilmiş ve ta
sarının çoğunluğun oyuna uygun olduğu gö
rülmekle olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Çoğunlukta kalan üyelerden bazıları Bayın
dırlık Bakanlığı teşkilâtının kontrola katılması 
veyahut kontrolü tamamen deruhte etmesi ve 
tatbikat projelerinin dahi Bayındırlık Bakanlı
ğından geçirilmesi gibi temenni ve mütalâalarda 
bulunmuş] arsa da bunun idari ahengin bozul
ması ye anlaşmazlıklara yol açması gibi mah-

L : 60) 
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zurları da derpiş edilmiş ve idari yardımlaşma
nın kanunda zikredilmeksizin dahi sağlana
bileceği tabiî görülmüştür. 

Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Bayındırlık Ko
misyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Trabzon Ankara Niğde 
Sırrı Bay Muhalifim / . R. Soyer 

R. Börekçi 

Antalya 
N. Aksu 

Kars 
M. Bahadtr 
Kütahya 
H. Benli 

Tunceli 
M. Tan 

Burdur Çoruh 
A. A. Çınar Muhalifim 

Dr. C. Kazanctoğlu 
Kocaeli 

A. F. Abasıyantk 
Maraş 

Çekinserim 
H. R. Tankut 

Konya 
R. Erel 
Niğde 

H. Mengi 

ürfa 
Muhalifim 

R. Soyer 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/54 
Krar No. 42 

18 . I . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve iktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir 
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Ede
biyat Fakültesi yapılarının tamamlanması hak
kındaki kanun tasarısı Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza verilmiş olmakla Millî Eğitim ve 
Maliye Bakanları mümessilleri ile İstanbul Üni
versitesi Rektörü hazır oldukları halde konu
şuldu. 

İstanbul Üniversitesinin kurulduğu 1933 yı
lından beri, bina bakımından ihtiyacı Hükümet 
gerekçesinde etraflı bir şekilde belirtilmiştir. 

1942 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
•ve Fen Fakültelerinin bulunduğu Zeynephanım 
Konağının, çıkan bir yangın neticesinde yan
ması üzerine, daha sıkışık bir duruma giren 
bina ihtiyacı karşısında, Edebiyat ve Fen Fakül
telerinin Zeynephanım Konağının bulunduğu 
yerde inşası Hükümetçe kararlaştırılmıştır. 

1942 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan yapılan mukavele ile plân, proje, tafsilât 
plânları hazırlatılmış ve aynı mukavele ile plân 
ve projeleri hazırlayanlar kontrole de memur 
edilerek 3 Temmuz 1943 tarihinde inşaata baş
lanmıştır. Ancak bu inşatm bütçelere konacak 
Ödeneklerle kısa bir zamanda ikmali mümkün 
görülemediğinden 17 Eylül 1943 tarihinde ka

bul edilen 4499 sayılı bir kanunla ve yıllık te
diye miktarı üç milyon lirayı geçmemek üzere, 
(15 000 000) liraya kadar, gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişmek için Hükümete izin ve
rilmiş ve aynı kanunun ikinci maddesiyle de bu 
binaların yaptırılması işi (proje ve tafsilât re-
simleriyle mukavemet hesapları Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik edilmek şartiyle) 3611 sayılı 
kanun hükmüne tâbi tutulmıyarak, Millî Eğitim 
Bakanlığına bırakılmıştır. 

Bu kanun hükümleri dairesinde, 1946 yılı 
sonuna kadar, (15 000 000) liradan, (7 189 910) 
lira sarfedildiği ve bununla da gerekli arazi is-
timlâkleriyle Fizik Enstitüleri ve F . K. B. 
derslerinin verildiği anfilerin ikmal edildiği, 
Simi - Fizik Enstitüsünü bitirilmek üzere 
bulunduğu ve Jeoloji Enstitüsü ile Edebiyat 
Fakültesinin bir kısmının inşasına başlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Edebiyat ve Fen Fkülteleri binalarının geri 
kalan ödenek ile bitirilmesi; zelzele hakkında
ki yeni talimat hükümlerine göre inşaatta demir 
kısımların fazlalaştırılması, fiyat farkları gibi 
sebepler yüzünden mümkün görülemediği cihet
le bu fakülteler binalarının tamamlanması, 
Hukuk ve İktisat Fakültelerine tahsis edi
len merkez binasının betonlaştvrılması ve 
bu binaya ilâve edilecek dershaneler için ek 

( S. Sayısı : 60 ) 
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binalar yapılması ve ayrıca bir Tıp Fakültesi 
merkez binası ile onbir enstitüsünün ve kitap
lığının yapılması işinin, hizmeti müteessir eden 
sıkı ihtiyaçlar karşısında, biranevvel sağlana
bilmesi için, ödenek miktarı ile gelecek yıllara 
geçici taahhütlere izin verilmesi hususunun ge
rekli hükümleri ihtiva eden yeni bir kanuna ih
tiyaç görülmüş ve Hükümetçe teklif edilen ta
sarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Bugün oniki bin yediyüz öğrencisi bulu
nan istanbul Üniversitesinin, öğretim hizme
tini çok müteessir ettiği aşikâr bulunan bina 
ihtiyacı karşısında, bu binaların biranevvel in
şası imkânını saglıyaeak olan, gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişme izni ile bütçeye ko
nacak senelik ödenek miktarı esas itibariyle 
kabul edilmiş ve yapılan tahminlere istinaden 
tesbit edilen âzami taahhüt miktarının 
(40 000 000) lira olması da uygun bulunmuştur. 

Bayındırlık Komisyonunda bir tartışma ko
nusu olduğu o Komisyon raporundan anlaşılan 
ve Komisyonumuzda hazır bulunan bazı milletve
killeri tarafından ileri sürülen (inşaatın Üniver
site veya Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılması) 
konusu, Komisyonumuzda da etraflı bir şekilde 
mütalâaların beyanına ve açıklamaların yapıl
masına vesile olmuş ve konuşmalar sonunda, 
bugüne kadar bu inşaatı idare etmekte olan 
muhtariyeti haiz ve katma bütçeli istanbul 
Üniversitesinin geri kalan kısımları da yaptır
ması 3611 sayılı kanunun koyduğu umumi pren
siplere ve işin icaplarına uygun görülmüş ve bu 
noktada Hükümet teklifi, Millî Eğitim ve Ba
yındırlık Komisyonları kararları veçhile kabul 
olunmuştur. 

Maddeler üzerinde yapılan konuşmalarda, 
Bu kanun hükümleri dairesinde yapılacak 

binaların, kanun başlığından ziyade madde için
de belirtilmesi daha uygun olacağı ve esasen 
ihtiyaçları için bina yapmak yetkisine malik 

olan üniversitenin gelecek yıllara geçici ola
rak taahhüde girişme ve bono çıkarma yetkisi
nin Millî Eğitim Bakanı muvafakatiyle Üniver
site Rektörlülüne verilmesi ve Maliye Bakanlı
ğının çıkarılacak bonolar için kefalet yetkisini 
haiz olması şeklinde maddenin tertibi daha uy
gun görülerek tasarının başlığı ve birinci mad
desi ona göre yazılmıştır. 

Bu maddenin konuşulmasında, yapılacak in
şaatın sırasının tâyininde hâlen kat aralarının 
ahşap olması sebebiyle yangın tehlikesine mâruz 
kaldığı anlaşılan Hukuk ve İktisat Fakültesi
nin betonlaştırılması için Öne alınması ve acilen 
bu kısnım ikmali Komisyonca temenni edilmiş 
ve hazır bulunan rektör tarafından da bu te
menninin yerine getirileceği beyan olunmuştur. 

2, 3, 4 ve 5 nei maddeler aynen kabul edil
miş ve istanbul Üniversitesinin 1947 yılı büt
çesinin 47 nei bölümündeki ödenekten bu ka
nun hükmüne göre de masraf yapılabilmesi için, 
tasarıya bir geçici madde konmuştur. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Diyarbakır izmir Ankara 

C. Ekin M. Birsel F. öymen 
Ankara Ankara Antalya 

N. C. Akkerman G. Gölet N. E. Sümer 
Aydın Balıkesir Balıkesir 

R. Alpman E. Altan S. Örgeevren 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

F. Bük V. Dicleli î. H. Tigrel 
Diyarbakır istanbul İzmir 

Ş. TJluğ Dr. A. Adıvar S. Dikmen 
Kastamonu Kırşehir Mardin 
M. Akalın Ş. Torgut R. Erten 

Niğde Samsun Yozgad 
R. Gürsoy M. A. Yörüker S. îçöz 

Yozgad 
A. Sungur 

( S . Sayısı : 60.) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakül
teleriyle Tıp Fakültesi Merkez binası ve bir 
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Ede
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi için bi
nalar yaptırmak ve yıllık ödeme miktarı 
(4.000.000) lirayı geçmemek üzere (40.000.000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeğe Millî Eğitim Bakanı ve faizleriyle bir
likte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkar
mağa Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler karşılığı her yıl İstanbul 
Üniversitesi Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerde özel bölümlere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

MADDE 3. — 17 . IX . 1943 tarihli ve 4499 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
fi. Pek$r 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
E. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Rstat Ş. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakam 

Ş. Dtvrin 
İçişleri Bakam 

Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
G. E. Incedayı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUM DEĞİŞf İRİŞİ 

İstanbul Üniversitesi binalarının yapyrnı 
hakkında kanun 

MADDE 1. —- İstanbul Üniversitesi Hukuk 
ve İktisat Fakültelerine tahsis edilen merkez 
binasının betonlaştırılması ve tadili ve bu bina
ya ek binalar yapılması ve Edebiyat ve Fen Fa
külteleri yapılarının tamamlanması ve Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve Ki
taplığının yapılması için, yıllık ödenek miktarı 
(4.000.000) lirayı geçmemek üzere (40.000.000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeğe ve faizleriyle birlikte bu miktarı geç
memek üzere bono çıkarmağa Millî Eğitim Baka
nının muvafakatiyle İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğü ve bonolara kefalet etmeğe Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince 
1947 yılında yapılacak ödemeler, İstanbul Üni
versitesi 1947 yılı bütçesinin 47 nci bölümünden 
ödemr. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay-. 
niyle kabul eilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 60 ) 
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Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Co§kan 
Ulaştnma Bakanı 

Ş. Koçmk 
Çalışma Bakanı 

Dr. 8. îrmak 

Sa. ve So. T. Bakam 
Dr. B. U§ 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 

}>m<( 
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