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1. — OBÇBN TUTANAK ÖZBTÎ 

Birinci Oturum 
Dışişleri Bakanlığı ile 
Maliye Bakanlığı 1950 yılı Bütçeleri kabul 

olundu. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

yerildi. 

İkinci Oturum 
Devlet Borçları 1950 yılı Bütçesi kabul 

olundu. 
Millî Eğitim Bakanlığı; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Ankara Üniversitesi Bütçelerinin tümü üze

rinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Manisa Milletvekili 

C. K. Incedayt H. Öztarhan 

Tasarılar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri
nin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 
5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına 
ve 2847 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi
ne dair Kanun tasarısı (1/713) (Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı giriş 
genel tarifesi cetvelinde bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair Kanun tasarısı (1/714) (Gümrük 
ve Tekel ve Bütçe Komisyonlarına); 

3. — Muhasebei Umumiye Kanununa ek Ka
nun tasarısı (1/715) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Tezkere 
4. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm 

Kâtip 
İsparta Mlletvekili 

8. Koksal 

Üçüncü Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
Ankara Üniversitesi Bütçelerinin tümü üze

rindeki görüşmelere devam olundu. 
18 - II . 1950 Cumartesi günü saat 10 da 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
İsparta Mlletvekili 

S. Koksal 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/485) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarında kurulan Kar
ma Komisyonajjr •& 

Raporlar 
5. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzi-

oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2892 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/189) 
(Gündeme); 

6. — Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği hakkındaki Kanun ta
sarısı ve Ekonomi ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/444) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTÜfcÜM 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN — Başkanveküi Raif KaradenİB 
KATİPLER Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
yoruz. 

Çokluk yoktur. Yoklama yapı- (Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1950 yık Bütçe Kanunu tasanst ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 

A — Millî Eğitim Bakanlığı 

2. — Ankara Yniversitesi 1950 yû% Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/619) 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kânunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/620) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/627) [1] 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/626) [2] 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sini üniversiteler ve Beden Terbiyesi bütçeleri 
ile birlikte görüşmeye devam ediyoruz. 

Söz Osman Ocak'indir. 
OSMAN OCAK (Diyarbakır) — Sayın ar

kadaşlarım, Millî. Eğitim meselesinin umumi gi
dişi ve çeşitli konuları üzerinde dün birçok ar
kadaşlar kıymetli mütalâalarda bulundular. Ben
deniz de Doğu illerimizin bugünkü kültür duru
munu ve bu bölgeler için alınmasını gerekli gor

i l ] 128 sfryilı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

[2] 142 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
âadır, 

düğüm bâzı tedbirler hakkındaki düşüncelerimi 
arzetmek isterim. 

Millî Eğitim işlerinin gelişmesinde, her ğün 
biraz daha fazla verimli olmasına çalışılmasında 
şüphemiz yoktur. İmkânlar göz önüne alınarak 
bâzı kanunların tadili, ihtiyaçlara göre yeniden 
kanunlar tedvini bu yoldaki çalışmaların müs
pet neticelerini, feyizli eserlerini ortaya koy
maktadır, Dâvayı bir kül olarak ele alırsak neti
ce müspettir, faydaldir, ancak çok uzun yılla
rın ihmaline uğramış, okulsuz kalmış; hattâ 
türkçe öğrenememiş bâzı yurt parçalarında otu
ran insanlar vardır ki, bunlar üzerinde dikkat
le ve hassasiyetle durmak, özel programlar ha-
zırlıyarak ayrı ve hızlı bir tempo ile yürümek ve 
biraz da cömert davranmak lâzımdır. Doğu ille
rini buna bir misal olarak arzetmek mümkün
dür. Filvaki bu yerlere yalnız Millî Eğitim ba
kımından değil, her bakımdan Hükümetçe ge
reken önem verilmekte ve çalışmalar devam et
mektedir. Doğu kalkınma ödeneği daha bir yıl 
içinde çok esaslı işler yapmış elle tutulur eser 
lerini ortaya koymuştur. Bu cümleden olarak. 
Seçim bölgem olan Diyarbakır merkezinde 
bir öğretmen okulu kurulmuş bâzı ilçelerde or
taokul ve uygulama okulu açılmış, köylerde ilk
okul binaları yapılmaya başlanmıştır. Bunları 
şükranla yadederken bu çalışmanın bu böl
geler için yeter olmadığını da ilâve 
etmek isterim. Buralar ayrı bir cüm
leye ihtiyaç gösteren, radikal tedbirler 
alınması gereken yerlerdir. Doğu illerinin ileri 
ve mamur vilâyeti Diyarbakır iken son yıllar 
içinde buraya hususi bir ehemmiyet verildiği 
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B : 50 18.2.1950 O : 1 
halde bu ilin maarif durumunu arzedeceğim ra
kamların ifadeleriyle tebarüz ettirebilirsem di
ğer Doğu illerini bununla kıyaslamak kolay 
olur. 

Sayıma nazaran 241 000 ve bugünkü fiilî 
duruma göre nüfusu 300 bine yaklaşan ve 640 
muhtarlık içinde 1436 parça köyü ihtiva eden 
Diyarbakır Vilâyetiiide ancak 123 tane ilkokul 
vardır. Bunlardan 15 i (8) ilce merkezlerinde 
108 i köylerdedir. Bu okulların merkezdeki bir 
okul ile Kulp îlce merkezindeki binaları kira 
ile tutulmuştur. Eğil ve Çermik ilce merkezle
rindeki okullar öğretim yapılamıyacak derece
de harap ve maili inhidamdır. Diyarbakır 
Merkezinde 2, Bismil ve Çınar merkezindeki 
okullar müstesna olmak üzere diğer bütün 
okullar eski binalardır ve hemen hepsi esaslı 
surette tamire muhtaçtır. Köylerde mevcut 108 
okuldan birçoğu kerpiçtir. Ve okul olmıya elve
rişli olmıyan binalardır. Bir kısmı yıkılmak 
tehlikesine bile mâruzdur. 

îl dahilinde okuma çağındaki çocuk sayı
sı 35 867 dir. Bunlardan 9484 ü okullara de
vam etmeketdir. Bu duruma göre tahsil çağın
daki çocukların ortalama olarak ancak % 26 sı 
okumaktadır. Diğer illerde bu nispet daha aşa
ğıdır. 640 muhtarlıktan 108 zinde okul bulun
duğuna göre 532 köy okuldan mahrumdur. 
Okuma çğamdaki çocukların okutulmaları için 
her şeyden evvel bu okulsuz köylere okul yap
tırılması lâzımdır.. 

1950 yılında köy okulları yaptırmak üzere, 
mahallince bir program hazırlanmış, Bakanlığa 
arzetmiştik. Bu programın tatbiki için 500 bm 
liraya ihtiyaç vardır. Her yıl bu sayıda okul 
jinşası sağlandığı takdirde ancak 10 yıl sonra 
Diyarbakır'ın köyleri okula kavuşacaktır. Ak-
sı takdirde her yıl yaptırılan 10 - 15 okul yıkılan 
. >L6'.rBİ0 

ve harap olan okulların yerini bile tutmaz. Bu 
ödeneği, esirgememelerini Bakanlıktan rica 

riBİA&fBayjmına göre Diyarbakır merkezinin 
ıj&fugtf 41nlprindir. Fakat bugünkü fiilî duruma 
$jög$ 60Bİ^ninrfüstündedi.r. İstatistik kaidelerin-: 
gfiifö geijM nüifjâ sun 5 de birini okuma çağında-
M'tfi^^fc t4$toilu£der. Buna nazaran Diyarba-
jkfijj'dftj^hMft ft$b6tl çağında çocuk var demek
t i TBu[ji^iftl$l(|rdfltfî[j 3 bini okullara devam et-
jtg$tft$f)tfld#ğ#nö(rgı(fa,e tahsil çağındaki yekûn 

esas tutularak 4 bin çocuk okuldan mahrum bu
lunmaktadır. Vasati 50 çocuğa bir öğretmen 
tahsis edildiği takdirde 4 bin çocuk için 80 
dersane ve 80 öğretmen daha lâzımdır. Bunun 
için merkez kasabasında daha birkaç okul bi
nasına ihtiyaç aşikârdır. Ayrıca Kulp ve Eğil 
ilçelerinde yeniden birer, Ergani, Silvan ve Li
ce ilçelerine mevcuda ilâveten birer, Çermik İl
cesine yeniden iki okulun yaptırılmasında kesi.cı 
zaruret vardır. Rakamlarının müspet ifadele
rine göre taayyün eden bu ihtiyaç kısa vadeli 
bir inşaat programiyle sağlanmalıdır, özel ida
re bütçesiyle bu büyük dâvanın başarılması 
mümkün olmadığından Devletin bu vadide ge
niş yardımda bulunması lâzımdır. Doğu kalkın
ma ödeneğinin ihtiyacın ehemmiyetiyle müte
nasip bir şekilde ayrılması ve bu ödeneğin mü
him bir kısmının okul mevzuuna sarf edilmek 
üzere tefrik edilmesi icabeder. Doğunun kalkın
ması için evvelâ fikrî kalkınma lâzımdır. 

Devam işi genel olarak iyidir. Fakat kız ço
cuklarının. okula devamında müşkülât çekil
mektedir. Devamın sağlanması için (Tedrisatı 
İptidaiye Kanunu Muvakkati) ile 4274 sayılı 
Kanundaki müeyyideler kifayetsizdir. Pratik ve 
kesin hükümleri ihtiva etmek üzere bu kanun
ların tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaca uy
gun bir şekilde tadil edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım; sözlerimin başında özel bir 
programın hazırlanmasından ve bâzı tedbirler 
alınmasından bahsetmiştim. Şimdi bu noktaya 
temas edeceğim. 

Diyarbakır, Mardin, Siird ve diğer bâzı il
lerin bilhassa ilce ve köylerinde türkçeden ay
rı dillerle konuşan birçok vatandaşlarımız var
dır. Bu yüzden buralardaki öğretimin normal 
şartlara göre yapılan öğretimden ayrı bir özel
lik taşıması lâzımdır. Oldukça ileri bir yerde, 
iyi bit" muhit içinde, bir aile arasında yetişen 
bir çocukla, köyde türkçe bilmiyen, hattâ hâlâ 
bir kasaba görmemiş olan insanlar arasında 
büyümekte olan bir çocuğa ayni programı ve 
sistemi tatbik etmek şüphesiz ki verimsiz olur. 
Bu gibi yerlerde - bir müddet için bile olsa - hu
susi bâzı tedbirler alınmalıdır. Meselâ bu gibi 
yerlerde çocukları bir yaş evvelinden okula 
kabul etmek, dil öğretmek üzere özel sınıflar 
kurmak mümkün değil midir? 

Ve yine meselâ bu gibi yerlerde çocuğa yal
nız okuma yazma öğretmek ve millî fikirler 
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B : 50 18.2 
telkin etmekle iktifa eylemek geçici bir zaman I 
için olsa bile kabili tatbik olamaz mı? 

Bu yerlerde ve bu nevi okullardaki müfre
dat programı asgari hadde indirilmelidir. Köy 
çocuğa küçük yaşlarda istihsal "hayâtına atıldı
ğı ve ebeveynine her bakımdan yardımcı vazi
yete girdiği cihetle ilkokulların bilhassa ikinci 
devresindeki bu gibi çocuklar yarım gün okula 
devam etmeli, diğer yarım günü de ailesine yar
dımcı olmalıdır. Hayati zaruretlere uymıyan ka
nun ve tedbirler kabili tatbik değildir. Zorla
yıcı sistemler hoşnutsuzluk yaratacağı gibi ve
rimli de olmamaktadır. Okutma problemi daha 
realist bir görüşle halledilmelidir. Bugün için 
okul binalarından öğretmenden iki defa fayda
lanmayı ve bu suretle mevcut imkânlarla bu- I 
günkünün iki misli çocuk okutmayı sağlamalı
dır. Bunun için de ilkokullardaki haftalık ders 
saatini 18 e indirmek ve her gün bir öğretmeni 
6 saat çalıştırmak suretiyle öğleden evvel ve öğ
leden sonra bir öğretmenin birer sınıf okutması 
temin edilmelidir. 5 yıla şâmil bu şekildeki öğ
retim sisteminin ayarlanması ve tatbik edilme
si yolunda incelemede bulunmanın faydalı ola
cağını zannediyoruum. Bu ana prensipin bugün
kü hayat şartlarına ve reel duruma uygun dü
şeceği ve pratik olacağı kanaatindeyim. 

îlk öğretim hakkında mütalâalarımı bu su
retle hulâsa ettikten sonra bir iki cümle ile di
ğer okullardan da bahsedeyim. 

Lisenin Italebe kadrosu çok kalabalıktır. Bir 
kaç ilden buraya talebe gelmektedir. Siird, Mar
din ve mülhakatından gelen çocuklarda lehçe 
ve şive farkları barizdir, seviyeleri çok ayrı
dır. Bu itibarla öğretmenler senenin ilk ayları
nı şiveleri düzeltmeye, sınıf mevcudunun bir 
seviyeye getirmeye uğraşmaktadırlar. Sekiz yü
zü mütecaviz talebe mevcuduna karşı 29 öğret
men var. Bunlardan haftada 24 saat ders okutan
ları da mevcuttur. Sınıfların mevcutları 60-70 
arasındadır. Komşu vilâyetlerden birindeki bir 
lisede 400 talebe mevcuduna karşı 32 öğretmen 
bulunduğunu haber aldım. Diyarbakır bu böl
gede bir kültür merkezi olmak durumunda ol
duğuna göre liseyi esaslı surette takviye etmek 
bir zarurettir. Bundan başka talebenin ders oku
duğu bina ile yatacağı bina arasındaki mesafe
yi sabah akşam çocukların - hele şu sıfır altı 
19-20 olduğu günlerde - gidiş gelişlerini hesa
ba katmak icap eder. Çocukların zamanları yek- I 

. im o : i 
diğerinden bir hayli uzakta bulunan binalar 
arasında mekik dokumakla geçmektedir. 

Lisenin noksan olan bir paviyonunu da ta
mamlamak lâzımdır. Lise bu paviyona kavuşma
dıkça, dershane, yemekhane, yatakhaneleri ta
mamlamadıkça tam randımanı veremez. 

Ayrıca bir ortaokula şiddetle ihtiyaç vardır. 
Büyük himmetlerle kuruıan öğretmen okulu 
henüz kuruluş devresindedir. Önümüzdeki yıl
larda büyük gelişmeye mazhar olacağı ve çok 
faydalı bir durum alacağı muhakkaktır. 

Gerek öğrencilerin; gerekse öğretmen ar
kadaşların bu yıl çektikleri zorluklara bizzat 
şahit oldum. Feragat ve fedakârlıklarından do
layı takdire lâyıktırlar. Bu okul için de bir 
yatakhane ile yemekhane inşası zaruridir. 

Erkek sanat enstitüsünün bu Yaz geçirdiği 
yangın felâketi onları cidden çok müşkül bir 
duruma sokmuştur. Lisenin pansiyonunda mi
safir vaziyetinde ve çok perişan bir halde bulu
nan bu çok verimli okulumuzu bu perişanlıktan 
kurtararak derhal bir binaya kavuşturmanın 
katî lüzumu hiç şüphe etmemki Bakanlıkça da 
teslim edilmektedir. Bu binanın mutlaka bu in
şaat mevsiminde yapılması vâ'dini duymak is
terim. Diyarbakır kalkınmaya yüz tutmuş in
şaat yoluna girmiş bir şehirdir. Burada Yapı 
Usta Okuluna da ihtiyaç vardır. Ticaret ve Zi
raat okulları bu memleketin hakikaten muhtaç 
olduğu müesseselerdir. Güney-Doğu illerinin ta
mamında ve Doğu illerinin bir kısmında bu 
okullardan hiçbirisi yoktur. 

Sayın Banguoğlu Diyarbakır'ı gördükleri 
ve yakından bildikleri için maruzatımın tama-
miyle hakikata uygun olduğuna ve ricalarımın 
yerinde bulunduğuna kanaat getirirler, ümidin-

Muhakkak olan bir cihet vardır ki gerek Ba
kanlık kendi hütçesiyle gerek Doğu kalkınma 
ödeneği ile doğu illerine yakından bir ilgi gös
termektedir. Bunun bir az daha genişlemesini, 
artmasını ve arzettiğim hususların dikkate alın
masını rica ederim. 

Burada bir noktaya da işaret etmeden ve 
kendilerine teşekkürlerimi bildirmeden geçemi-
yeceğim. Yalnız fikir, bilim ve dil alanlarında 
değil bu Devletin yapımı işinde de değerli eme
ği geçen büyük mütefekkir Ziya Gökalp'm Di
yarbakır 'daki evinin bir Ziya Gökalp müzesi 
haline getirilmesi yolundaki teşebbüslerini bü-
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B : 60 İ8.â 
yük memnunlukla haber aldım. Çok yerinde 
olan ve bir memleket halkını büyük sevinçlere 
boğan bu teşebbüslerinden dolayı kendilerini 
tebrik eder, yakında memleketimizi böyle kıy
metli bir müzeye kavuşturmalarını sabırsızlıkla 
bekleriz. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bâzı arkadaşları
mın temas ettikleri din öğretimi konusuna ben
denizde temas etmek isterim. 

İki yıldan beri ilkokulların son iki sınıfında 
okutulmakta olan din dersleri semereli olama
mıştır. Bu husustaki düşüncelerimi arzedeyim: 

Din dersinde çocukların devamı bugünkü 
gibi ihtiyari olmalı ve lâiklik prensipi asla ih
lâl edilmemelidir. Bugün din derslerini sınıf öğ
retmenleri fahriyen idare etmektedirler. Fahrî 
olduğu için öğretmenin hiçbir mesuliyeti yok
tur. Bâzı genç öğretmenlerin bu dersleri okut
makta zorluk çektiklerini, hattâ başöğretmene 
kendisinin okutmasını rica ettiklerini duydum. 
Bâzıları ise bu dersleri bir kıraat parçası halin
de okutmaktadırlar. Bugünkü durumda ve bu 
tarzda din derslerinden beklenen fayda henüz 
elde edilmiş sayılamaz. Bu dersleri sade sınıf 
öğretmenleri değil; bu işe daha elverişli öğret
menler okutmalıdır. Ve bunlara mutlaka cüzi de 
olsa bir ücret verilmelidir. 

Bu dersin diğer bütün dersler gibi prog
rama girmiş bir müfredatı bulunmalı, prensip, 
gaye ve yolları izah edici mahiyette açıklamalar 
olmalıdır. 

Çocukların bu husustaki gayret ve semeresi
ni velilere anlatmak üzere öğrenciye din dersin
den de not verilmeli ve karneye kayıt edilmeli
dir. Fakat bu ders notu sınıf geçmeye müessir 
olmamalıdır. Diş koruma, intizam, temizlik gibi 
şeyler karneye yazıldığı halde din dersinin ya
zılmasında ne gibi mahzurlar4asavvur olunuyor. 

Ortaokul ve liselerde ahlâk eğitimine mües
sir olacak şekilde din öğretimi yapılmalıdır. Ço
cuk, benliğini ancak ortaokulda bulur, şahsiye
tini orada kazanır. Benliğini ve şahsiyetini id
rak ederken kendisine ahlâk eğitimi mahiyetin
de din fikri vermek elbetteki lâzımdır. 

İlkokullarda henüz küçük yaşlarda iken ver
diğimiz bu pek cüzi ve basit bilgi diğer yaşlar
da ve okullarda da devam etmezse unutulmaya 
mahkûm değil midir? Kurmak istediğimiz bina
nın temeline tek bir taş veya bir avuç harç koy
makla binayı yapmış sayılamayız. 
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Ortaokullarda yapılacak bu nevi öğretim bâ

zı talebelerde imam ve hatip kurslarına girecek 
bir temayül yaratır. Liselerdeki öğretim ise İla
hiyat Fakültesine girmek arzusunu uyandırabi
lir. Bu suretle laiklik prensipi ile bağdaşan ve 
her türlü öğretim müesseselerinde yer almış mü-
selsel ve insicamlı bir sistem vaz'edilmiş olur. 

Sayın Banguoğlu'nun Millî Eğitim hizmetin
de görmekte ve başarmakta olduğu değerli ve 
faydalı işleri arasında gerek bâzı bölgelerde ilk
öğretimin yerleşme ve gelişme meselesini, gerek 
halkımızın şiddetle istemekte olduğu ve bekle
diği din dersleri öğretiminin daha verimli bir 
hale getirilmesi işini dikkate alacaklarını kuv
vetle ummaktayım. 

FUAD HULUSİ (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, malûmunuzdur ki, Millî tâlim ve 
terbiyenin gayesi memleket çocuklarını hayırlı 
vatandaş, vatan ve millete faydalı vatandaş ola
rak yetiştirmektir. 

Demokrat memleketlerde bu hedefe onları 
hür insanlar olarak cemiyet hayatına hazırla
mak ve tutacakları işlerde, sülük edecekleri 
mesleklerde başarı elde etmelerine yardım ede
cek bilgileri kendilerine vermekle ulaşılır. Her 
tarafta halkın bilgiye susamışlığı da ilmin, fen
nin hayatta faydalı, hattâ zaruri ve her türlü 
iş sahibi için muvaffakiyetin anahtarı olduğunu 
görmüş, anlamış olmasının neticesidir. 

Gerçi yalnız ilim aşkiyle yahut güzel sanat
lar sevgisiyle yetişen nadir fıtretler de vardır 
ve hamdolsun memleketimizde de eksik değil
dir. Fakat ekseriyet her yerde ilimde menfaat 
arayanlardadır. Şu halde bizim de maarif pro
gramımız teknik bilgiler veren müesseseleri na
zari ilim müesseselerinden daha geniş ölçüde 
kurmak olmalıdır sanırım. Halbuki şimdiye 
kadar gelenekkten silkinip ve halkın ihtiyaçla
rına uygun bir program çizmek lüzumuna şah
san kanaatim vardır. 

Yüksek öğretim müesseselerinden üniversite
lerimiz muhtariyet kazanmış olduklarından bu
nun icaplarını onlar düşünürler. Mesela Hukuk 
Fakültemizde tatbikat kürsülerinin yeniden ih
yası düşünülebilir. Çünkü «sonradan yapılan 
staj pek de ciddî ve istifadeli olamıyor. Bakan
lığa kalan ilk ve ortaöğretimdir. Bütçemizde 
bakanlığa ayrılan yüz yetmiş altı buçuk milyon 
lira civarındaki ödenek bu temel öğretim mü-
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çsseselerine makul bir nispette tevzi edilmek ve 1 
iyi idare edilmek şartiyle mühimce bir para I 
sayılır. 

Ortaöğretimin lise derecesi de çok kuvvet
lendirmeye muhtaçtır. Çünkü oradan üniversi
teye gidenler için meselâ ayrıca yabancı dil 
kursu açmıya üniversiteler mecbur kalmamalı
dır. 

Bu münasebetle Galatasaray Lisesi mezun
larının bir şikâyetine muttali oldum. Bu genç
lerin Fransızca bildikleri ellerindeki diplomalar
dan anlaşılmak lâzımgeldiği halde onlar da 
Fransızca kursuna devam etmek mecburiyetinde 
tutuluyorlarmış. 

Program bahsine gelince : Maarif program
larında zaman zaman yenilikler yapılması ica-
beder. Fakat bunların önce mahdut ve numune 
müesseselerde tecrübe edildikten sonra umumi-
leştirilmesi ihtiyata daha uygun olur. Ozaman 
bucalamadan bir usulden diğerine sarsıntısız ge
çilebilir. 

İlköğretimde muvaffak olan, temayüz eden 
öğretmenlerin maaşları oldukları yerde yüksel-
tilebilmelidir. 

Ortaokullarda çokça münhaller kaldığı için 
öğrencilerin boş vakit geçirdikten sonra yeni 
hoca gelince az günde çok ders bellemek için 
sıkıştırıldıkları görüp işittiğimiz şeylerdir. Bu 
gibi eksiklere meydan verilmemesi çok isabetli 
olur. Tedbirler vaktinde alınmalıdır. 

İstanbul'da 152 öğretmenin toptan başka 
yerlere tahvil edilmeleri hakikaten bir mesele 
oldu. Tuhafı şu ki, bâzılarına gittikleri yerler
de vazife gösterilememiştir. 

Zaruret olmadıkça bir öğretmenin bulundu
ğu ve alıştığı yerde bırakılması çok daha isa
betli olur. Hususi] e maaşları az, yollukları 
cüz'i olanların maişet durumları bu tahvil sebe- I 
bile sekteye uğramaktadır. Bu yüzden kendi
lerini mağdur sayan bir öğretmenin vazife şevki 
de kırılmaktadır. 

Tahsillerini genişletmek için yabancı illere 
gönderilecek talebenin intihabında olsun, dön
dükleri zaman onlardan hakkile faydalanmak 
hususunda olsun daha çok dikkat ve itina bek
leriz. 

Bütçemizde her dereceden öğretim müesse
seleri için ne kadar tahsisat olsa meselâ Maarif 
Cemiyeti ve diğer buna benzer hayır veya kâr 
cemiyetleri tarafından fazla miktarda hususi I 
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mektepler açılmasına ihtiyaç vardır. Bu gibi 
hususi teşebbüsler maarif hareketine ve mem
leketin irfan hayatına yardımcı olur. Onun 
için teşekkülleri teşvik ve himaye olunmalıdır. 
Her terakkiyi resmî teşebbüsten beklemeye vak
timiz ve bütçemizin takati müsait değildir. Onun 
için bakanlığın bu hususta kıskanç davranma-
yıp kolaylık göstermesini dileriz. 

Dil meselesinden arkadaşlar bahsettiler ha
kikaten dilin sadeleştirilmesi, özleştirilmesi lâ
zımdır. Hususile yerli yersiz kelimelerin dile 
sokulmaması için ne kadar titizlik gösterilse 
yeridir. Fakat bunun yanında kelime halleri 
bilgisiyle cümle teşkili bilgisi hiç de ihmal gö
türmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Güzel Türk-
cemiz bu bakımdan da günden güne asaletin
den kaybetmek tehlikesindedir. Mekteplerimiz
de bu bilgiler esaslı surette verilip lisanın zaptı 
raptmı temin etmek lâzımdır. Çünkü kelime 
anarşizminin yanıbaşmda kaidesizlik, şivesizlik
te nedense alıp yürümüş bulunuyor. Sözlerime 
son vermeden bir kanuni meseleyi de huzurunuz
da açmak zaruretini duyuyorum. Biliyorsunuz 
5375 sayılı Kanunla hukuk ve ziraat talebesi 
yurtları gibi talebe yurtları Millî Eğitim Ba
kanlığına devrolunmuştur. O kanunun şimdi 
okuyacağım geçici maddesine göre başka ba
kanlıklar ve üniversitelerce idare edilmekte olan 
yüksek öğrenim öğrencilerine mahsus yurtlar 
bu kanun hükümlerine göre idare edilmek üzere 
binaları, eşyaları ve memur ve hizmetli kadro-
lariyle birlikte en geç 1950 yılı sonuna kadar 
Millî Eğitim Bakanlığına devrolunurlar. 

Bu madde ile kadrodaki memur ve hizmet
lilerin işsiz kalmamasını temin etmek istemiş
tiniz. Halbuki binalar ve eşyayı devralan Ba
kanlık yurtların memurlarını ve hizmetlilerini 
açıkta bırakmıştır. 

Bir kanun maddesi tatbik edilmek için va
zedilir. Bunun kısmen tatbik edilmemiş olması 
hiçbir sebeple mazur görülemez. Onun için bu 
gibi yurt kadrosundan açıkta bırakılmış olan 
vatandaşların mağduriyetlerine nihayet veril
mesini dilerim. 

BAŞKAN — Orhan Seyfi Orhon ... (Yok 
sesleri). 

Buyurun Salih İnankur.. 
SALİH İNANKUR (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar; 
Bundan evvel konuşanı birçok arkşadaşlar kıy-
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metli mütalâalar ileri sürdüler. Bendeniz bâzı 
noktalara temas etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Evelce konuşan arkadaşlarımın işaret 
ettikleri gibi mekteplerde ahlâkı kökleştirecek 
ahlâk derslerinin okul programlarına konulma
sına şahsan bendeniz de taraftarım. 

Dil işleri, Sayın arkadaşlar, bugün bir baba 
evinde çocuğuyla anlaşamıyacak bir durumdadır. 
Bendeniz bu meslekte şahsan bir müddet bulun
muş çalışmış bir arkadaşınız bulunduğum halde 
kendi çocuğuna ders vermekte hakikaten müşkü
lât çekiyorum. Bu işin biran evvel hallini Sayın 
Bakandan rica ederim. 

Eğitmenlerin malî durumlarının, ıslahı : Ha
kikaten bu arkadaşların geçim şartları pek ağır
laşmıştır. Bu kadar cüzi bir paraya hizmet eden 
bu arkadaşların vaziyetlerini düşünmek sırası 
hattâ gecikmiştir. Bunu da Sayın Millî Eğitim 
Bakanından rica ederim. Millî Eğitim Bütçesi
nin geçen yıl Bütçe müzakeresinde denetmenjerin 
durumunun hallini bu kürsüden Sayın Millî Eği
tim Bakanından rica etmiştim. Bu hususun hal
li için bir kanun getireceklerini vait buyurmuş
lardı. Aradan bir yıl geçtiği ve Meclisin, son dev
resi olduğu halde bu kanun hâlâ gelmemiştir. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz o vakit de arzetmiş-
tim. Bu müfettişler üç kısımdır: 

1. t ik Tedrisat Kanunu Muvakkatinin 63 
ncü maddesine uyularak ilköğretim müfettişi 
olanlar; 

2. Gazi Terbiye Enstitüsünün Pedagoji Şu
besinden mezun olanlar; 

3. 1 . VII . 1947 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığı bir imtihan açtı. Buna öğretmenlerden 
330 u iştirak etti. Bunlar arasından 36 sı başa
rı göstererek denetmen oldular. Bu arkadaşlar 
müfettiş vazifesi gördükleri halde hâlâ kendile
rine denetmen denilmesinden şikâyet etmekte
dirler. Yolluklarını da diğer arkadaşlardan az 
almaktadırlar. 

Bu denetmen arkadaşların Millî Eğitim Ba
kanlığından ve Yüksek Meclisten ricaları, de
netmen gibi müphem bir ismin otoritelerini kır
ması dolayısiyle bu müphem isimden kurtarıl
malarıdır. 

Bu arkadaşlar, bu hususu bertaraf ediniz di
yorlar. Bendeniz de bu mânevi şeyin verilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu işin biran ev
vel hallini Yüksek Meclisten ve Millî Eğitim 
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Bakanlığından rica ediyorlar. Zannederim bu 
tasarı hâlen komisyondadır. Meclisin tadilin
den evvel bu işin halledilmesi her halde çok 
isabetli olur. 

İkinci mâruzâtım; ilkokul öğretmenlerinin 
maaşlarının hizmet sürelerine göre ayarlıyan 
5242 sayılı kanunun bu gayeyi sağlamaya yeter 
hükümleri ihtiva etmediği ve bu adaletsizlik ve 
muvazenesizliği ortadan kaldırmadığı anlaşıl
mıştır. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, 1931 ve 1932 
yıllarında mesleke giren öğretmenler mutlak 
bir gadre mâruz kalmışlardır. Bunların bu mağ
duriyetlerine artık son vermek lâzımdır 

Kendilerinden sonra mesleke giren yahut ba
şarısızlık gösteren arkadaşları onlardan daha 
yüksek maaş aldıkları halde, bunlar terfi ede-
memişletrdir Bir kanunla bu işin halli lâzımge-
lir kanaatindeyim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanından üçüncü is
tediğim bir cihet de şudur: İlçelerde geçen yıl 
yapılan okulların her birine ayrı ayrı ne miktar 
yardım yapılmıştır ve bu yardımlar hangi ta
rihlerde yapılmıştır? Bunun Meclis kürsüsünden 
açıklanmasını rica ediyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığındaki inşaat işleri bir 
program, bir sıra takip etmemektedir, veya bâzı 
tesirler altında kalmaktadır. Meselâ her hangi 
bir vilâyetin ihtiyacı olan okullardan işgal ve 
istimaline müsait olmayan 50 - 100 bin liralık 
bir kısmı yaptırılmakta ve tamamlanması için 
yıllarca boş bekletilmektedir. Bina da harap ol
maya yüz tutmaktadır. Bu husus tesbit edilen 
bir program dâhilinde yürütülmesini rica ede
rim. îcabederse bunun misallerini de gösterebi
lirim. 

Beş yıldır demokrasiye girdiğimiz halde ilk 
ve orta okullarda okunan kitaplar tek parti zih
niyeti ile yazılmıştır. Demokratik devre girdiği
mize göre okuma, yurt bilgisi kitaplarında de
mokrasi öğretimi eğitiminin yer alması lâzımdır. 
Muhtelif neşriyattan ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın Bütçe Komisyonundaki ifadesinden öğrendi
ğime göre orta okul için bir ücret alınacağı ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Halbuki demokratik 
rejimlerin bir icabı da orta tahsil masraflarının 
Devlet tarafından ödenmesi ve halk için bunun 
meccani olması prensipidir. Bütün demokratik 
Devletlerde hâdisatm seyri bu merkezde olmuş
tur. Gerçi bâzı memleketlerde bu nevi tahsilin 
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ücretten muaf tutulması henüz temin edilme-
mişse de bu eskiden kalma bir usulün devamın
dan ibarettir. Ve bu muafiyetin temini için o 
memleketler de de mücadeleler yapılmaktadır. 

Fakir ailenin fakirliklerini ispat ettikleri tak
dirde yalnız bunlara bir muafiyet temin edil
mesi kaydı temine kâfi değildir. Çünki orta tah
sil bir âmme hizmeti olarak kabul edilmiştir. 

Saniyen böyle bir halsizlik durumunu ispat 
ettirmek yoluna gitmek birçok ailelerin haysiyet 
ve izzeti nefsini rencide eder kanaatindeyiz. 

Ehemmiyetle belirtmek istediğim bir cihet 
daha var; lise tahsilinin bir sene daha uzatıla
rak 12 seneye iblâğ edilmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, münakaşa kabul et-
miyen bir hakikattir ki lise tahsilinin bir sene 
uzatılması çocuklarımızın hayata atılma devre
sini bir yıl geciktireceği gibi Devlet Bütçesine 
masrafı mucip olacaktır. Bundan başka bu ka
rar Millî Eğitim Şûrasında az bir rey farkı ile 
hâsıl olan bir: ekseriyetle irae edilmiştir. Bu Şû
rada bulunan yüksek tahsil profesörleri bunun 
şiddetle aleyhinde bulunmuşlar, Millî Eğitim 
Bakanlığının kadrolarında bulunan zatların rey-
leriyle bu cüz'i ekseriyet elde edilebilmiştir. 

Bugün gençlerimiz ancak 26 yaşlarında yük
sek tahsil ve askerliklerini bitirdikten sonra ha
yata atılabilmektedirler. Bu yüzden gençliğimi
zin ve millî enerjimizin mâruz kaldığı kayıp 
meydandadır. Birçok Anglo - Sakson memleket
lerinde 21 yaşlarında tahsilin ikmal edildiğini 
ve dünyanın en namlı üniversitelerinden mezun 
gençlerin bu yaşta hayata atıldıklarını görüyo
ruz. Bu itibarla biz; gençlerimizin daha erken 
hayata atılmalarını temin edecek tedbirlerin 
alınmasını beklerken bilâkis bunu bir sene da
ha geciktirme kararının alınması ne dereceye 
kadar doğrudur, bilmiyorum. Bu hususun Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasını ri
ca ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettr. 
BAŞKAN *- îbrahim Refik Soyer. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh

terem arkadaşlar; dün bir arkadaşımız bu se
kizinci devrenin adının kültür devri denmeye 
seza olduğunu ifade buyurdular. 

Hakikaten bu devrede hükümetlerimiz ve 
Eğitim Bakanlarımızın çok ileri anlayışlariyle 
kültür sahasında meydana getirilen iyilikler 
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arkadaşımızın tavsifini haklı gösterecek mahi-

! yettedir . 
I Bununla beraber bendeniz bu devrenin, hiz-
İ metlerini tarihin daha değerli, daha şümullü bir 
j ad ile adlandıracağı kanaatindeyim. 
I Bu devre içerisinde arzettiğim gibi kültür 
I sahasında memleketin irfan hayatına yarayışlı 
İ birçok kanunlar kabul edilmiştir. Ezcümle bir-
| çok ilkokullar açılmıştır, ve açılmaktadır. Orta-
1 okullar açılmıştır, memlekete beş altı lise daha 

ilâve edilmiştir. İlkokul öğretmenlerinin maaş
ları umumi bütçeye alınmıştır, öğretmenlerin 
tâyin terfi ve nakilleri daha teminat verici bir 

| nizam almıştır. Enstitü mezunlarının aylıkları 
I maaşa çevrilmiştir. Bâzı mağdur öğretmenlere 

bir üst derece verilmiştir. Fakat arkadaşlarım 
I bu kadar hizmetler iyilikler arasında gerek büt

çemizin kifayetsizliği, gerek zamanın müsaa-
desizliği bâzı işlerimizin de istikbalde yapılma
sına talik zaruretini husule getirmiştir. 

Bendeniz bunlardan bâzıları hakkında, veya 
yapılanlardan ıslahı lâzımgelenler hakkında bâ
zı temennilerde bulunacağım. 

Millî Eğitim Bakanlığı üzerine eski anıtların 
onarma ve muhafaza külfetini de almıştır. Ha
kikaten arkadaşlarım öyle eski anıtlarımız 
vardır ki, Türk'ün sanat hayatında, irfan ha
yatında, kahramanlıklarında bir semlbol olarak 
muhafaza edilmesi lâzımgelen çok kıymetli 
eserlerdir. Ben hunlardan, affmızı rica ederek, 
yalnız kendi valâyetim dâhilinde olan birkaç 
tanesinden bahsedeceğim. 

Ulukışla'da Birinci Ahmet ve İkinci Osman 
zamanında Sadrazamlık yapmış olan, öküz 
Mehmet Paşa adı ile anılan cesur, kahraman 
(bir zatın yaptırdığı büyük bir kışla vardır. 
Ulukışla Kazası da adını bu kışladan almıştır. 
Kışlanın topçu kısmı, süvari kısmı, piyade kıs
mı, cephanelikleri, camisi, hamamı, bedesteni 
ve sairesi vardır. Bu kışla 300 seneden beri 
Türk'ün birçok harhlerde, sefer zamanlarında, 
hazar zamanlarında, cephaneliğini, kışlalığını, 
iaşe anrbarmı ve sair birçok hizmetlerini ifa et- • 
mistir. Buna rağmen birkaç sene daha ele alın-
mıyacak olursa bugün belki 25 - 30 milyon li
ra para ile meydana gel'miyecek olan bu kışla 
ibirkaç sene içerisinde haraba yüz tutacak bir 
durum almıştır. Biz bunun hakkında, gerek ar
kadaşlarım, gerek bendeniz ve gerek Ulukışla-

I lılar birçok defa müracaat etmişsek de (Tabiî 

- 829 — 



B : 60 18.2 
zamanm da âdemi müsaadesi inzimam etmiş- ] 
tir) henüz ele alınmamıştır. Ve yıkılırsa, harap j 
olursa bu memleket istikbalde dahi kendi işine ; 
yarıyacak olan bu kışladan tamamen mahrum j 
kalacaktır. j 

Niğde'nin içinde, yani kasalbada Alâeddin 
Tepesi denilen ve adını yine ondan alan bir te- ' j 
peyi taçlandırmış olan iki şey var, iki eser. Bi- i 
risi Roma'lılardan kalma ve ondan sonra da j 
Birinci Küıçarslan tarafından ilâve görmüş olan ı 
bir kale vardır. j 

İkincisi de; meşhur Selçuk Sultanı Alâat- j 
tin Keykubat'm Veziri Zeyned'din Beşare tara- j 
fından yapılmış büyük bir cami, Alâattin Camii 
vardır. 

Arkadaşlar Alâattin Camiinin içine girip de 
görmek lâzımdır. Bütün tavanına Selçuk Sul
tanları, Selçuk devrinin armalarını hakketmiş-
lerdir. Daha birçok tezyinat daha vardır. Hele 
ibir kapısı, 'bir kapı tezyinatı vardır ki ; Türki
ye'de o tipte bir sanat eseri zannederim ki, 
pek az bulunur. Bu cami de 'birçok zaman İs
lâm Türklere mâbetlik yaptıktan sonra zaman, 
zaman, seferlerde harb sıralarında cephanelik, 
odunluk, hattâ samanlık dahi yapmıştır. Ve 
maalesef bâzı ordu zabitlerimizin ihmalciliğini, 
tahripkârlığını - tabiî hepsi değil - da arzetmek 
mecburiyetindeyim. Buraya odun ve saman kon
duğu zaman 'bunlar zemin tahtalarını da sök-
müşlerdir. Bu cami bu yüzden kapalıdır. 

Şimdi arkadaşlarım, turistik bakımdan dahi 
çok ehemmiyetli olan bu eseri, ele almak za
rureti vardır. 

Bundan başka bir de Ak Medrese denilen 
Karamanoğlu Alâettin Beyin medresesi vardır. 
Bu Ak, Medrese halen Millî Eğitim Bakanımızın 
tensibi ile müze haline getirilmiştir, istanbul'
dan gelen bâzı eserler de orada muhafaza edil
mektedir. Bu da harap ,olmak üzeredir. Burasını 
dairei intihabiyeme gittiğim zaman ziyaret et
tim, müze müdürü Lûtfi Bey yaptıracağım, res
tore ettireceğim dediği halde maalesef hiçbir 
şey yapılmamıştır. 

Müsaadenizle bir tek eserden daha bahsede
ceğim: Aksaray'la, Niğde arasında İskender'in 
geçidi bir yol vardır. Eskiden, Hititler zama
nında Nenessa ve sonra da Türk'ler tarafından 
Nenezi denilen ve şimdi o türbeye izafeten (Be
kârlar) adı verilen bir köyün yanında (Bekâr 
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Sultan) denilen bir türbe vardır. Millî Eğitim 
Bakanımızdan ve hattâ Bayındırlık Bakanımız
dan rica ediyorum; bir mimar ve mühendis 
göndersinler, o tarzda estetik bakımdan kıy
metli bir eser daha var mıdır? Tezyinat bakı
mından çepeçevre kazılmış ve küfî harflerle ya
zılmış ve içi çini ile doldurulmuş ki, çinilerin sö-
külmesiyle yazısı boşluktan ibarettir ve fakat 
okunabilecek derecededir. Arkadaşlarım, bu 
ifadelerim Bağdat'a kadar sayabilecek gibi dü
şünceler ileri sürülmesine sebep olabilir, ama 
memleketin Basın Yayın Kanununa yüz binler
ce lira masrafı iktiza ettiren kadrolar korken 
biz bu memlekete turist celbini ve bu memleke
tin turistlik bakımdan ehemmiyetini göz önüne 
aldığımızı hatırlamalıyız. Eğer turist celbini 
istiyorsak, bu memlekette turizm hayatını kal
dırmaya niyet ettisek bu eski Selçuk ve Kara
manoğlu devirlerinin kıymetli eserlerini ele alıp 
ve ,onu «le almak için daha evvel gidip hiç ol
mazsa oraları mimar ve mühendisere göstermek 
suretiyle birer fotoğraflarını celbetmek benim 
mâruzâtımın ehemmiyet derecesini meydana çı
karacağı kanaatindeyim. 

Bundan başka ikinci bir iş var; Millî Eğitim 
Bakanlığının kültür yayınları meselesi. Bu, da 
çok ehemmiyetli olsa gerektir. Geçen senelerde 
Millî Eğitim Bakanlığımız birçok klâsik eserler 
neşretti. Ben, bu eserlerin faydalarını inkâr 
edecek değilim. Fakat bunlar 300 - 400 kadar 
olup hepsi de edebî, romantik eserlerdir. İlim 
ve sanat sahasında birçoğu faydalı olacak ma
hiyette değildi.r. Halbuki, birçok eski ilim ve 
sanat eserlerimiz vardır. Sayın Millî Eğitim 
Bakanımızdan rica ediyorum. 

Bunları ele alsınlar memleketin irfanına da
ha çok yardım edecek bu ilim ve sanat eserlerini 
neşrettirmeye çalışsın]ar. 

Ben kendi ilgim dolayısiyle bâzı tarihî ve 
coğrafi eserleri arzedeceğim. 

Rahip Anarselm'in, Rahip Matyon'un Rahip 
Gregurvar'm, Süryani Misel'in, îstrabon'un, 
Maltebrün'ün tarihî ve coğrafi eserleri ve Anto-
nen'in (Mesafe cetveli), Kalkondil 'in, Salan-
don'un tarihleri vardır, İbnilesirin Elkâmili, 
Ebulfeda'nm (Tarihi Ebulfeda) sı, Ebülvelid 
Muhammedin (İbni şahne) si, Nureddin Hale-
bî'nin (Dürretülislâm fi devlet eletrâk) i Ester-
âbâdî'nin (Bezmü, rezm) i ve daha birçok eser
ler vardır ki, bunlar gerek İslâm tarihinin, ge-
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rek Türk tarihinin ehemmiyetli kaynaklarıdır. 
Bunlardan başka Ermeni tarihleri vardır. Fars
ça yazılmış bâzı tarihler vardır, Rusça yazılmış 
tarihler vardir, Lâtin tarihleri vardır. 

Türk'ün şahamet, kahramanlık destanları 
ve geçirdiği tarihî hayat, bütün bu tarihlerde, 
hakikaten mehaz olacak şekilde yazılıdır. Bizim 
genç neslimiz, bilhassa Atatürk'ün açtığı Tarih 
Fakültesinin Isonra bu eserleri iştiyakla bekle
mektedir. Bu sebeple Kültür Bakanımızdan 
tekrar, bu gibi mühim eserleri ve bu arada 
Hammeı'in noksan kalan tarihini tercüme et
tirmelerini ve irfan hayatına, genç nesle ulaş
tırmalarını rica ediyorum. 

Nevşehir'de halkın topladığı para ile bir 
ortaokul binası yapılıyor. Buna Bakanlık da yar
dım ediyor. Nevşehir'in ehemmiyet derecesi Hü
kümetçe ve pek çok arkadaşlarımızca malûm
dur. Onun için rica ediyorum bu okulun tamam
lanması için vekâlet yardımını esirgemesin. 

Lâle devrinin sadrazamı İbrahim Paşa'nm 
medresesinin de müzeler meyanma alınmakta 
olduğunu haber aldım. Lütfetsinler bunu da 
muhafaza ve imar etsinler. 

Arkadaşlarım, bâzı öğretmenlerden mektup
lar aldım; 5242 sayılı Kanundan istifade edeme
dik ediyorlar; Hakikaten bâzılarının bu kanun
dan istifade edemiyeeeklerini bendeniz de o za
man arzetmiştim. Zabıtlarda vardır. Bir öğret
men de Bursai'dan yazıyor; biz yıllarca ilkokul
da çalıştık. Fakat son zamanlarda ortaokula 
geçmiştik bu sebeple bu kanundan istifade ede
medik. Mağdur bir durumda kaldık, diyor. Kay
seri öğretmenlerinden 5-6 arkadaştan aldığım 
mektuplarda da 5242 sayılı Kanundan istifade 
edemediklerimden ıstıraplarını belirtmektedirler. 
Bunlar, bizim zamanımızda yani öğretmenliğe 
başladığımız zamanlarda 15, 17,5, 20, 22,5 gibi 
dereceler vardı. Sonradan bunlardan 15, 17,5 
ve 22,5 dereceleri kaldırıldı ve yeni mezunlar 
20 lira ile tâyin olundular. Bunun neticesi ola
rak bizden 10, 15 sene sonra vazifeye girmiş 
olan arkadaşlar bizim derecemize yetiştiler, biz 
yine geri kaldık diyorlar. Sayın Bakandan bu
nu tetkik ederek, bu durumda bulunan arkadaş
lar hakkında 15242 sayılı Kanunun tatbikatında 
kabilse bunların mağduriyetlerine son vermele
rini riea ediyorum. Eğer bu kanundan istifade 
etmelerine imkân yoksa, ilerdi* bir başka kanun- j 
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la bu arkadaşların terfihlerinin yolunu arasın
la?. 

Sizleri fazla yorduğumdan dolayı affmızı ri
ca ederim. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlarım, Millî Eğitim müessesemizin, lâyık ol
duğu ehemmiyetle iki günden beri müzakeresi 
yapıldı enine, buyuna bütün detayları ile ince
lendi. Bendeniz de ufak bir iki maruzatta bu
lunacağım. 

Dün değerli arkadaşım Tezer Taşkıran İstan
bul Muallim Mektebinin, yüz senelik ömrü olan, 
Türk irfanına çok büyük hizmet eden ve hakiki 
muallimliği Türkiye'ye sokan, medrese inkılâ-
bmdan muallimlik meslekini çıkaran bu müesse
senin İstanbul'dan kaldırılması hususunun üzün
tü ile söyledi. Bu müessesenin oradan kaldırıl
ması bu meslekin hadimleri de üzmüştür. Ben 
Sayın Bakandan, kadirşinas milletvekili olarak 
kadirşinas ve tarihe hürmetkar Millî Eğitim Ba
kanı olarak,istirham ediyorum. Bunu mümküne» 
tarihine iade etsinler,yerine oturtsunlar, çok iyi 
olur. 

Efendim ikinci maruzatım: 
Yüksek atıfetinizle bir Türk âbidesi olarak 

tesis ettiğiniz üniversite camiası vardır. Üniver
site camiası eski Harbiye Nezareti ile Hukuk ve 
İktisat Fakültesi arasında, doğrudan doğruya 
fışkıran üniversite bağdaşmıştır. 

İstanbul'da görürsünüz ki Süleymaniye ile 
Bayizit arasında eski ve basit binaları yerinde, 
havalara kadar fışkıran şahane bir eser göre
ceksiniz. 

Meclisin kadirşinas ve ilimsever takdirle
rinden doğan bu müesseseyi huzurunuzda över
ken Sayın Millî Eğitim Bakanının da gözüne 
battığını inandığım bir talebe yurdu vardır, bun
dan iki kelime ile bahsedeceğim. 

İstanbul Üniversitesi Süleymaniye'ye kadar 
genişlemiş fakat ortada çirkin, eski ve fakat 
300 kadar talebenin barındığı içiri ortada kalmış 
bir manzara; o kadar fena ki arkadaşlar, eğer 
üniversite gençliği bir az daha buna tahammül 
ederse! bunun yıkılmasını istirham ediyorum. 
Manzara çok fenadır. Bir defa görmenizi rica 
ederim. 

Efendim; yine üniversite hakkında maruzatta 
bulunayım. On sene vadeli kırk milyon liralık 
bono çıkarıldı, bununla İstanbul Üniversitesinin 
binaları yapılacaktı. Hukuk ve İktisat Fakülte-

— 831 — 



B : 50 18. 
teri yaplıdı, Edebiyat Fakültesi yapıldı. Fakat 
Tıp Fakültesi denen ve hakikaten memlekette 
tıp ilmini yayacak olan, sıhhatimizi emanet etti
ğimiz bir Tıp Fakültemiz vardır. Malûmuâliniz 
tıp ilmi, bugünkü anlayışa göre lâboratuvar il
midir, enstitü ilmidir. Bu fakültenin mikrobiyo
lojisi teşrih ve teşrihi marazisi, histolojisi, mor
folojisi, fizyolojisi birer tek odada sıkışmış kal
mış ve hakikaten üniversiteden beklediğimizi 
veremiyecek vaziyettedir. 

Bir talihsizlik oldu, biliyorsunuz büyük ilmî 
bir müessese olduğu için lâboratuvar ve enstitü
lerin tesisi gibi şeyleri ihtiva etmesi dolayısiyle 
projesi geçtiği ve bu gecikme yüzünden Tıp Fa
kültesi bu binadan mahrum kaldı. 

Yüksek Heyetinizin bu ilim müessesesine gös
terdiği değerli alâka ve yardım temayülünü na 
zara alarak söylüyorum ki, en lâzımlı tarafının 
eksik kalmasını her halde terviç buyurmıyacak-
tır. Sayın Bakanlığın bunun bir an evbel ikma
line himmet ve gayret buyurmasını rica ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, talebe sitesi meselesi hâlâ gö
zümüzün önünde acıklı bir halde durmaktadır. 
Ankara ve tstanbul'a Anadolu'dan ve yurdun 
sair yerlerinden gelen talebelerin mâruz kaldı
ğı çalışma ve barınma şartları hepinizin malû
mudur, Sayın Bakanın yaptığı büyük himmet
ler sayesinde açılan aşocakları, talebe barınak
ları bugün bu ıstırabımızın % 50 sini gidermek
tedir. Fakat hakikaten üniversite atmosferini ya
şatacak olan üniversite sitesi işi hâlâ meydanda 
durmaktadır, Bunun tesirini de rica ediyorum. 

Dün bir arkadaşımız konuşurken bir talebe
nin maliyetinin 20 000 lirayı bulduğunu söyledi. 
Bir talebenin okutulmasında küçük hesap hata
sı var. Üniversiteler yalnız talebe okutmaz. 
Asistanları doçentleri, profesörleri, yetiştirir. 
Elimizdeki asistanları Avrupa'da okutmak lâ-
zımgelse idi, 120 asistan için bir milyon lira 
harcamak lâzımdı. Bütün bunlar nazarı itibara 
alındıktan sonra talebenin maliyetini hesap et
mek lâzımgelir. Dün aziz arkadaşlarımdan bi
risi, Millî Eğitimin her tarafı aydınlattığını Kız 
Enstitülerinin biraz lükse kaçtığını ifade eder 
bir cümle kullandılar. Kız Enstitülerinin hi
mayeyi etfalde Madam Ruvatle tarafından açıl
dığı zaman, fazla fantazi bulduk. Fakat bu mü
esseselerin bugün Anadolu'nun içine kazalara 
kadar nüfuz ettiğini görünce bunların ne kadar 
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lüzumlu olduğunu anladık ve işe tam zamanında 
başladığımıza kani olduk. 

Aziz arkadaşlarım, annelerle muallimlerimiz 
için bir sözümüz vardır. Bir anne be hoca çocu
ğu kendisinin âlâ farzettiği muhite göre yetişti
rir. Din ve ahlâk terbiyesi burada alınır. Ahlâk 
dediğimiz ve mekteplere tedrisatının konmasını 
istediğimiz hakiki içtimai terbiyenin, hakiki içti
mai reformun kökü anadadır. Binaenaleyh Kız 
Enstitülerinin ehemmiyetini, ben, teknik tedri
sattaki sanat enstitüleri kadar mühim addedi
yorum. 

Arkadaşlar, burada Millî Eğitim Bakanlığına 
teşekkür ederim, çok büyük eserlerini gördük. 
Millî Eğitim Bakanlığı köylerde yaptığı kurs
larla, akşam kız sanat okullariyle, kız ensti
tüleri ile memlekette büyük çapta hakiki inkı
lâbın temelini atmaktadır. Bununla beraber 
birbirimizi de aldatacak değiliz. Bu çalışmaya 
rağmen hâlâ köylerimizde, kadınlık sahasında 
gereken, inkılâp yapılmış değildir. Hâlâ çarşaf 
taşıyor; esasen fakirlikten dolayı başka türlü 
giyinmesine de imkân yoktur. Kız enstitülerini 
inkilâp bakımından ehemmiyeti büyüktür. Bu, 
Yüksek Heyetinizce malûmdur. Bu sene ayrılan 
paradan kız enstitüleri için de hayırlı neticeler, 
semereler teminini ümit ederim. 

Bir kelime ile sözümü bitiriyorum. Bir de ti
caret liselerinin tahdidi mevzuubahis oldu. Ti
caret liseleri hakikaten tahdit edilmemiştir. Fa
kat bir kararda bir nispetsizlik de göze çarp
maktadır. Geniş hinterlandı olan bâzı yerler boş 
kalmış, bâzı yerler de tekasüf etmiştir. Belki ben 
aldanıyoru'm. Onun için geniş bir ticaret saha
sına namzet olan Antalya'nın göz önünde bu
lundurulmasını Sayın Bakandan rica edeceğim. 
Ticaret liseleri tesis edilmiyecekse mevcut lise
lerin birkaç sınıfının ticaret sınıfları haline if
rağı ile bu memleketin ticari hayatına bir ha
yatiyet verilmesini istirham ediyorum. Sözlerim 
bandan ibarettir. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOOLU (Kırşe
hir) —• Sayın milletvekilleri, benim Kültür Ba
kanının şahsına ve Millî Talim ve Terbiye He
yeti denilen Kurmay Heyetine ve Umum Mü
dürlerine karşı güvenim tamdır. Onun için eği
tim hayatımızın tuttuğu yolda daha hızla iler
lemesine ait olan düşüncelerimi hiç çekinmeden 
tam olarak söylemek durumundayım. 

Bu yıl içinde muhtelif vilâyetlere gönderi-
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len eğitim: müdürlerinin seçilmesi o kadar doğ- ! 
ru oldu kij itiraf ederim, biran için şüphe ettim. 
Acaba tm i gazete havadisi doğru mudur?. Değü 
midir?. Dîye Eğitim Bakanına sordum. Evet, 
dediler, [doğrudur. Ve kendilerini tebrik ettim. 

Bu Bakanlık bize çok ümit veriyor, yakm 
istkbâlde bizi.daha çok mesut edecektir. 

Şimdi düşüncelerime geçiyorum.: I 
Arkadaşlar, bir kere sizin Yüksek Meclisi

niz ilkokul öğretmenlerini genel muvazeneye 
almak suretiyle onlara çok büyük bir hizmet 
etmiştir. Bu hizmetin büyüklüğünü ben anlıyo
rum ve takdir ediyorum. 

öğretmien herşeyden önce bir teknisiyendir, 
bir pedegoji teknisiyenidir. Diğer sanatların 
teknisiyenleri olduğu gibi, eğitim teknisiyenı 
de vardır ve onların adına biz öğretmen diyoruz. 
öğrtmen her hangi bir teknisiyene benzemez, 
böyle bir teknisiyene benzer: Edebiyat, tiyatro 
münekkidini biran için bir teknisiyen olarak 
nazarı dikkate alalım. Bu teknisiyen dünya lit-
ratürünü takibetmesin, imkânı var mıdır?. Yi
nede yetkisini muhafaza etsin, buna imkân yok
tur. Birçok şeyleri, ve her zaman, durmadan 
takibedecek ve bilecek. Arkadaşlar, ana mektebi, 
çocuklar için, kindirgap diye Avrupa'nın an
lattığı Froebel'in o şahane nazariyesinin tatbi
kat maskaralıklarını daima kullanmaktadır. 

Amerika'lılar, ne yapmışlar biliyor musu
nuz?. Çocuik bahçeleri vücuda getirmişler. Bi* 
buçuk mteıfelik font boruları 50 - 100 metre ola
rak oraya, ; buraya koymuşlar, çocuklar kuru 
duvarlar yaparak hırsız oyunu oynuyorlr. Bu
raya nasıl vasıl olmuşlar?. Anket yoliyle. Bü
tün Amerika'da çocuklar için anket yapmışlar 
ve bu anket üzerine çocukların temayülü nazarı 
itibara alı larak Amerikan Belediyesi bu çocuk 
bahçesini nkeydana getirmiştir. Bizim Ankara'
da çocuki bahçesi gibi birşey vardır. Yani bir 
nevi harem; dairesi gibidir. Erkekler giremiyor. 
Bu usulü! değiştirmelidir. Sonra çiçekleri ko-
parmaymızj • çimlere basmayınız, gibi yazılar 
vardır. Bu; usul doğru birşey değildir. Çocuk
lar çimler üzerinde oynıyacaklar, icabederse çi
çek koparacaklar, bozuldu mu biçilecek sulana
cak yerine | yenisi çıkacaktır. Yani Haydpark 
gibi tertemiz olacaktır. Haydpark çayırları 
üzerinde oturulur, üzerinde uyunur, yemek ye
nir. işte p/ai'kta demokrasi budur. 

Demek ki, öğretmen edebiyat, şiir, mantık gi • | 

. 1950 O : 1 
bi mütemadiyen okumak, görmek, seyretmek, 
gezmek zorundadır. Ben amelî bir teklifte bu-
lunmıyacağım fakat şurada beni dinliyen kül
türlü adamların hepsi ne demek istediğimi an
lıyorlar. Çok okuması ve çok yazması için Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti elinde ne varsa öğ
retmene verir ,yapacağı en büyük şeylerden bi
risi daha! Onlara ne verebilirsek bundan kay
betmeyiz, kazanırız. Çünkü bunlar, hayvan ta
biatta olan çocukları insan tabiatlı ahlâki var
lıklar haline getiren sanatkârlardır. Onlardan 
hiçbir şey kesmiyelim, verelim! 

Arkadaşlar; benim bir emelim var. Onu dört 
beş yıl önce burada söyledim. Ama yine tekrar 
edivereyim: JBen, Anadolu'nun en son olarak 
10 - 12 vilâyetini köylerine kadar gezdim. Ne
reye gittimşe yüzümüzü güldürecek ve bizi 
övündürecek bembeyaz lâyık sarayları gördüm, 
ilkokulları! İstırapları var, benden 500 lira al
dılar diyorlar ama, biraz konuşursanız: Allah 
razı olsun sebep olandan Allah razı olsun diyor. 
Güzel bir şey! Fakat acı olan bir tarafı var, bun
ların hepsinin camı kırık, çatlak! Sebebi hoca
lar cam macunu yapmasını bilmiyorlar. Cam 
macununu bilmiyen hoca olur mu? Oluyor ve 
camlar kırılıyor. Bunu öğretmek ve buna mey
dan vermemek lâzımdır. 

Sonra köyün meydanında veya yakınında 
bataklıklar var. Hoca bunu da kurutmasını 
bilmelidir. Bir miktar çakıl üstüne toprak çek
ti mi, bataklık kurur. Bataklık olmayınca sivri
sinek olmaz, hastalık kalmaz. Bunun için bun
ları onlara öğretecek bir kitap lâzım. Bir an-
siplopedi, ama bildiğimiz ansiklopedi şeklinde 
değil! Bunda cam macunu nasıl yapılır, batak
lık nasıl kurutulur, sivrisinek nedir, hangileri sıt
ma nakleder bunları öğretmelidir. Bunlar aynı za
manda ahlâki kalkınmanın faktörleridir. Bu, 
Devlet eliyle yapılmaya kalkılırsa milyonlara 
mal olur. Ama bu husus erbabına verilir, pey
derpey, dört beş senede ,yapılır, bu Amerika'
da da, başka memleketlerde de vardır. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bizde.de var, 
Rehberi Umuru Beytiye. 

ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Devam
la) — Teknik eğitimimizin ve teknik kalkınma
mızın, öğretimimizin ve teknik kurmayımızın 
soyluluğu, doğruluğu, iyiliği ve güzelliği üzerin
de, bir an durmazsam, belki günaha girmiş, 
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azap çekmiş olurum. Ancak öğretmenleri de bir 
nebzecik tenkid etmek lazımsa onu da müsaade
nizle yapayım: 

Enstitüleri gezdim, baktım. Nerede o • sanayi 
mektepleri.. Bu berikilerin yanında ötekiler ne 
kadar fosil kalıyor!. En modern hocalar, tek-
nisiyenler var. Bu kadar da değil, pedagojileri 
de modern. Ama, makine az, fakir memleketiz. 
Üç ay ekzersız yapacağına ,yirmi gün yapıyor. 
Mademki halimiz böyle, o halde ekip usulünü 
kullanalım. Çocuk makineyi üç kere fazla kul
lansın, bol bol ekzersiz yapsın.. Güc artar, hayat 
değişir.. 

Arkadaşlar, başka yerde söylemem, size söy
lüyorum bunları: Ben 16 yaşında Jean - Jacques 
Rousseau 'nun Emil'ini okudum. Odun olsa cila 
kabul eder de 64 yaşında bir adamın fikri ol
maz mı! 

Bakınız, ne diyeceğim size; mahalle mektebi 
meşum bir mekteptir. Ben oradan yetiştim. 
Falaka yemiş bir adamını, orada ezbercilik var
dı, bize Arapça liyeblüvenneküm'ü ezberletir-
lerdi. Bilmezsen falaka atarlardı. Kardeşim 
Hidayet; Hakkı, dedi, yünden hatırına gelsin, 
yünden! Ben de ezberledim. Çünkü; mahalle 
mektebi ezberci mektepti. 

Mahalle çocuğu ne demektir? Çocuğun deje
neresi sümüklü, arsız, köpekleri, kedileri taşlar, 
kuyruğunu çeker. Ondan sonra mahalle mekte
bine gider ona liyeblüvenneküm'ü ezberletirler! 

Ondan sonra Meşrutiyet mektebi gelir. Okutur. 
onu da geç! Cumhuriyet mektebini saymıyorum. 
Çünkü bu büyük adı bu mektepleıe vermem. 
Eğitimin en yüksek en insani olan amacı öğret
mek midir'? Hayır! Yaratıcı yetiştirmektir. 
Yaratıcı, yapıcı, kurucu hattâ Emin Soysal'm 
dediği gibi, yalan söylemeyici, doğrucu Türk 
oğlu Türk! Türkün en büyük vasfı nedir? sos
yolog Bougle varya, yazar yazar, Fransa ne 
imiş? Fransa Olarte, esprit de precision mem
leketi imiş; İtalya ne imiş? İtalya güzel sanat
ların arzı mevudtı imiş. Ya Türkiye ne iimiş? 
Türkiye artistler vatanı, vakıflar vatanıdır. 
Türkün en büyük karakteri nedir? Yardımlaş
ma! Ayağı kırılan leyleklere hastane kuran kim
dir? 

Bu memleket endüstrileşmemiştir. Fakat 
âsarıatika diyorsunuz. Türkün âsarıatikasmı 
tamir etmesi için Amerika'nın Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesi kâfi gelir mi? Köylere kadar 
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âsarıatika! Minarenin aleminden abdeshaııe ta
şma kadar âsarıatika! İşlemediği, güzelleştir-
mediği insanlaştırmadığı toprak kalmamıştır 
Türklerin ! Türk budur. Nasıl olur da onun umu
mi mekteplerinde okutucu bir eğitim yerine 
yaptırıcı, yarattırıcı tecrübe ettirici, Descarte'ın, 
şüphe ettiği gibi, şüphe ettirici, bulucu, ağaç-
laştırıcı, sıtma ile mücadele edici, stepleri 
yeşilleştirici... böylesine bir eğitim bir öğretim 
lâzımdır. Aklın karakterini artık değiştirelim. 
Bizim pedagoglarımız mı yok, bizim hocaları
mız mı yok? 

Bir adam, bir öğretmen bu ay içinde bana 
bir katalog gönderdi. Sıtma, sıtma diye burada 
barbar bağırdım. Tek ses çıktı, Şark'tan. Bir 
doktor birtakım mücadelelere girişmiş, vecde 
gelmiş. İşte sağlık müdürü olacak ftdam... Şimdi 
onu söylüyorum: Metot, ezbercilik, hafıza kud
reti değil, yaratmak olmalıdır. Yaratıcılık ira
desidir. Bu yaratıcılık metodunu ele alalım. 

Efendim, bir derdimiz var, ona ezelî dert 
derler; o da imtihan usuLüdür, arkadaşlar. Bi
zim bugün tatbik ettiğimiz imtihan usulü gayri-
insanidir. antisiyantifiktir. antipsikolojiktir. Yo
rucudur, delirticidir, çildirtıcıdır, aileleri yı
kıcıdır, çocukları psikopat yapar. Bunları il-
mîleştirelim arkadaşlar; Avrupa'ya filân bakma
yalım. Memleketimizde psikoloji ile uğraşan 
insanlarımız var; bunları ben biliyorum. İmti
handan maksat suale cevap almak değildir. Te
kâmülü ölçmektir. İmtihanlar tekâmülü ölçmi-
yor, hafıza uyanıklığını ölçüyor. 

Arkadaşlar, ben Türkçe 'bilmiyecek, okuya-
tnıyacak adam mıyım, İdadide iken 3 numara 
verdiler, az kaldı sınıftan dönüyordum. Buna 
psikolojik müessese denir mi? 

Arkadaşlar, imtihan müessesesi istifa mües
sesesidir, seçkinleri ayırmaktır. Çünkü seçe se-
çe onları müstait oldukları yere göndereceğiz, 
müstait olanı oku diye üniversiteye, teknik te
şekkülü olanı oraya, nazarı teşekkülü ola
nı İDiıraya göndereceğiz. Sonra 'bunların 
içinde 'birtakımları vardır ki, avantüriye-
dir, bu mükemmel piyasa oyunları çevirir ban
kacılıkta da muvaffak olur, koymazsanız yarın 
hırsız olur. Bunda muayyen bir veraset yoktur, 
tekâmüller, tandanslar umumidir, içtimaileş-
mezse kötü olur. Bir çocuk farze'diniz ki, vurup 
kırmaya mütemayildir, bunu artist yapacaksı
nız, orada muvaffak olan cemiyette onun müh-
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temel zararlarından sıyrılacak, çünkü o bunu 
ya perdede, ya gerçek hayatta yapacaktır, öl
dürecektir, onu kanalize edeceğiz. Bu imtihan 
işinde üniversite geleneğinden niçin mülhem 
olmıyalım? Üniversite travaya dayanıyor, ben 
16 yaşından beri hocalık ederim, zannedermisi-
niz ki, muayyen bir pedagoji sualini sorduğu
nuz zaman hemen cevap verebileyim. Herkes 
Nurullah Ataç'm hafızasına sahip midir? O bir 
şiiri 'bir kere okudu mu artık bir. daha unut
muyor. Eğitim Bakanına demek istediğim şu
dur .: İmtihanları ilmîleştirelim. İmtihanlar psi-
koloik mjahiyette olsun, çocukta tekâmülü öl
çelim, lüzumsuz bilgiler varsa onları atalım! 
Yaşamaya kuvvet verelim. 

Burada bizi çok sevindiren bir şey daha var, 
Nzım Poroy başta büyük ölülerimizi saydı, bu 
fikre tamamiyle iştirak ederim.' Ama benim de 
bir ölüm var. Benim mânevi ho(cam : Hattatı 
şehir Mustafa Rakım! Dünyanın en büyük hat
tatı, Dünyanın en büyük ressamı! Sürrealist dâ
hi ! Şeyh Hamdullah Efendi, Hafız Osman Efen
di, Mustafa Rakım.. İkinci Mahmut zamanında
dır. Onun dehasına Dünya dar gelir. Yazdığı 
elifler, vavlar, ayınlar taştan kalkar, korkutur 
âdeta adamı! Pikasso'larm, Sezannelerin başı. 
Onun merkadi Fatih' te Zineirlikuyu'dadır. Ken
di ölmeden evvel yazmıştır : «Sabıka sadrî Ana
dolu ve hazini kelâmürrablbani, hattat Mustafa 
Rakım efendi ruhu için fatiha» Bu celi yazısı 
Dünyanın .şaheserlerinden biridir, bunu da az 
'bir para ile tamir ettirsinler. Hepiniz milliyet
perversiniz, hepiniz Türk ve Türkçüsünüz. Hacı 
Bektaşi Veli gibi Türk kültürüne, Türk diline, 
öz Türkçeye ve Türk geleneklerine bu kadar 
hizmet etmiş bir insanın türbesi o kadar harap 
bırakılır mı? Günah değil midir? Yazık değil 
midir? Çok yalvarırım size, alâka isterim. Faz
la söylemiyeeeğim, ehemmiyeti kaybolur. 

Arkadaşlar, en mühim noktaya geliyorum. 
Allah as/kıha beni dinleyin, yalvarırım. 

Saygısızlık aldı yürüdü. Aldı yürüdü. Bü
yüklere karşı saygısızlık aldı yürüdü. Çoban
oğlu bu sebeple sayın üstat diye bana boyuna 
veriştirdi durdu. 

Ben -orada ne söyledim biliyor musunuz? 
Baktım da Sinan Paşa'da, ihtiyarlar burada, 
gençler şurada. Bakalım Çobanoğlu (özçoban 
sesleri) Bvçt, ben ona Çobanoğlu diyorum! 

2.1950 0 : 1 
Bakalım, Çobanoğlu... özçoban'm hissiyatı

na tercüman oldu mu? 
Ey ihtiyarlar! Bu yavrular, çocuklar büyü

dükleri zaman sizleri saysınlar, demin ağladılar. 
Görüyor musunuz, saygı hasretini? 
Ahlâk kaidesine geliyorum, okullarda, di

yorlar arkadaşlar, ahlâk dersi okutalım. Okutul
sun, okutulmasın demiyeceğim. Ahlâki hüviyet, ah
lâki, vicdan ahlâki şahsiyet, kişilik nasıl teşekkül 
eder? Ahlâk gelişmesinin seyri, vetiresi nedir? Ona 
cevap vereceğim. İki vaka; ben Gazi Enstitüsün
de Müdür vekili idim. Vakanın tafsilâtını Soysal 
çok iyi bilir. Efendim, bakarım lavaboların 
altında su kaçırmasın, diye konan lâstik parça
ları varya, bunlar çalmıyor. Ürktüm, ürktüm... 
Birkaç kişi var orada, işte bu lâstiği oraya koy
muşlar, delkü temasla bozulmasın, diye, çalı
yorlar bunları ve sonra galiba kurşun kalem 
lâstiği olarak kullanıyorlar. 

Sonra bir vakayı hatırladım. Ben darülmual-
liminde ders nâzın iken,*merhum Sahabettin Sü
leyman da orada müdür muavini idi. Onun 
oturduğu odada baktım, kocaman bir koltuk 
var. Sordum bu kocaman koltukla ne yapıyor
sun? Dedi ki ; bu hem koltuk, hem de yataktır. 
Çünkü ben geceleri kalkar, yatakhaneleri do
laşırım. Bakalım geoe bekçileri vazifelerini ya
pıyorlar mı diye. Hakikaten bu kıymetli arka
daş çok genç yaşta öldü. 

Bana Baltacıoğlu siz usulü tedrisin kavaidi 
esasiyesinden bahsediyorsunuz, sizler gafil 
adamlarsınız. Bu talebe yalan söylüyor, dedi. 
Bunları usulü tedrisin kavaidi esasiyesi mi 
lâzım, yoksa ahlâki şahsiyet mi? Ya dedim... 
bu böyle hir dönüm noktası benim fikri haya-
tımca. Burada lâstik çalanlar var. Bunlara ah
lâk konferansı vermedim. Sosyoloji dersi ver
dim. Ne yaptım biliyor musunuz? Üç metre bo
yunda bir masa koydum, üzerine yüz aded çay 
fincanı ve semaver, bir de duvara levha astım; 
çay yüz paradır. Bu emniyet kadar ahlâkî teşek
külü sağlıyan hiçbir şey yoktur. Mahalle bekçi
leri arasında üç tane hırsız adı soyliyebilir mi
siniz? Var mıdır? Bedesten bekçilerinde hırsız 
var mıdır? Yoktur, enderdir. 

Bu bir aksiyon işidir ahlâk işi, enstrüksiyon 
işi değil. Âlim mutlaka ahlâklı adam değildir, 
ahlâklı adam da mutlaka âlim değildir. Çinlile
rin ahlâk preseptleri kaç tanedir? Üç beş tane! 
Çin'li yalan söylemez. Bunlar randevuya gider-
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ler. Çünkü Çinlilerde yalan yoktur. Irza teea- ; 
vüz etmezler. } akat moral preseptleri 3 - 5 ta
nedir. Sosyologsa ne olacak, ahlâk teşekkül et
memişse? Ahlâk şahsiyeti, ahlâki bir çevrede 
ahlâki amelle olur. Çünkü ahlâki şahsiyet. yap
ma yolunda, tekrar tekrar ve boealıya bocalıya 
denemekle teşekkül eder. O halde okulları birer 
ahlâk, demokrasi yuvaları haline getirirsek; ha-
yatlariyle, kanunlariyle, töreleriyle, örfleriyle; 
ister istemez, zaruri olarak ahlâki teşekkül 
meydana gelecektir. Ancak niçin ahlâklı olmak 
istiyoruz biz? Mühim nokta burada. Çünkü biz, 
yalnız yiyen, içen, menfaatini anyan, elemden 
kaçan, zevke yaklaşan ve çiftleşen hayvanlar de
ğiliz. Biz bâzı şeylere inanıyoruz, onun için ah
lâklı olmak istiyoruz. Neye inanıyoruz? Türk 'ün 
varlığına inanıyoruz, Kadiri Kayyum olan Al
lah'a inanıyoruz, onun peygamberi olan Hazreti 
Muhammed'e inanıyoruz, Ömer'in büyüklüğü
ne inanıyoruz, Hasan - Hüseyin şahadetine ina
nıyoruz. Evliyalara ina*tııyoruz, Evliyaların her 
biri bir dâva uğrunda şehit olmuşlardır ve tür
belerinin üzerinde birer topuz asılıdır. O topuz 
ki bu topuzdan her Cuma gecesi kan akar de
niyor. Şehit diye anıyoruz.. 

Arkadaşlar! Bizim eğitim bakanlarının bâzı 
klâsikleri çıkartmak babında yaptığı fedakâr
lıklar yersiz mi? Terinde anlıyoruz. Yerindedir, 
fakat arkadaşlar bunların klâsikleri, bunların 
hümanizmi var da bizim yok mu? 

Fakat arkadaşlar, bunlar klâsiktir, bunlar 
Hümanite'dir de bizim Millî Hümanitemiz yok 
mu? Bizim İslâmî Hümanitemiz yok mu? Ben 
mutlaka Hiristiyan Hümanitesini malım gibi be
nimsemek zorunda mıyım? 

Arkadaşlar, Hazreti Muhammed'in bir sö
zünün Türkçesini okudum, aman Yarabbi, ba
kınız ne diyor: «Bir günahkâr günahını işledi
ğine nedamet etse işlememiş gibi olur!» Bu ne 
yüce şey, Yarabbi!. Bu anlayış ufak bir kıskanç
lık yüzünden karısını öldüren Otello'ya benzer 
mi? Bu ne insanî şey, bu ne moraldir! Bu ne 
toleranstır!.. Neden Müslümanım? Eimyahanede 
potanın içerisinde kimya tecrübesi yaptım da 
ondan mı? Hayır, büyüktür de onun için: 

Size Hazreti Ömer'e ait bir kıssa anlata
yım da bakın, edebiyat kitaplarına geçer mi 
siz hükmünüzü verin; hattâ gayrimüslim olan 
vatandaşlar da hükmünü versinler. 

Hazreti Ömer adamın birini vali olarak bir 
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yere gönderiyor. Menşuru yazılıyor. O esnada 
mini mini bir çocuk Halifenin bulunduğu odaya 
giriyor. Ömer çocuğu kucağına alıyor, okşuyor, 
öpüyor. Vali soruyor: Ey Ömer, bu çoeuk sizin 
akrabanız mıdır? Hayır, benim akrabam değil
dir. Ancak bu çocuk yetimdir, gönlü şâd olsun 
diye seviyorum, diyor. Vali gözlerini açıyor: 
Ey Halife, benim de çocuklarım ve torunlarım 
var ama, hiç böyle kucağıma aldığım vâki değil
dir diyor. Halife getirin şu menşuru, diyor ve par
çalıyor. Evlâdına rahmi olmıyan bir insanın 
Ümmeti Muhammedin üzerine musallat edemem, 
diyor. Bu klâsik değil midir? Bunlar kaynak 
değil midir? 

Ernest Renan'ın İsa hakkındaki o güzel eseri 
Ölülerini inkâr eden, Allâblarmı inkâr eden ve 
İkinci Cihan Harbinde süngüsünü saplayıp ka
çan Fransa'yı nasıl yumuşatmıştır! Efendim; 
Hazineler, sonsuz değerler, nasıl diyeyim; ahlâki 
bir kalkınma, bir taraftan endüstriyel bir kal
kınma, diğer taraftan sıhhi bir kalkınma! Bu 
Türkiye'nin nüfusu, bu doğuran analar ve iyi 
babalar yurdu olan Türkiye'nin nüfusu birden 
artar, halinden ve istikbalinden emin, sağlam bir 
Devlet olarak yaşarız. Bizler çok ıstırap çektik, ço
cuklarımız biraz gülsünler. (Bravo sesleri,.alkış
lar) . 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Efendim, ben
deniz kısaca denetmenlerin biraz derdine temas 
edeceğim. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, denetmenler müfet
tişlik ödevini görmektedirler. Bundan bir 
seneye yakın bir zaman evvel, denetmenler hak
kında, bir sual takriri vermiştim. Bunun üze
rine Sayın Millî Eğitim Bakanı, yakında bir 
kanun getireceklerini söylemişlerdi. Bu kanun 
bugüne kadar henüz gelmiş değildir. 

Şimdi kendilerinden bir şey öğrenmek isti
yorum. Bütçenin 307 nci bölümünün 3 ncü 
maddesinde müfettişler yolluğu diye bir tahsi
sat vardır. Bütçe gerekçesinde «Hayvan yev
miyesi 5 liradan aşağı düşmemektedir. Bu iti
barla 280 müfettişe hayvan yevmiyesiyle birlik
te günde onar lira 40 kuruş verilmesi lâzımgel-
diğine göre..» denilmektedir. Acaba bu 
500 bin, lira içinde bu denetmenler de dikkate 
alınmışlar mıdır? Günde hayvan yemi olarak beş 
lira ve yevmiye olarak da 10 lira verilecek midir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. Eğer verilmiyecek 
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olursa bu arkadaşların derdi halledilmemiş ola- ; 
çaktır. j 

Bugün biliyorsunuz ki, buralara verilmekte j 
olan bu meblâğın yevmiye olarak 250 kuruştan ve | 
hayvan yemi olarak da beş liradan aşağı düş- I 
miyecektir. denildiğine göre, adetler 80 i geçme
mekte olan bu zavallılar için bu miktar azdır. ı 
Bunlar bu miktarla gezemezler. Bunlar aynı za- [ 
manda müfettişlerin gördükleri birçok işleri, ge- I 
ziei başöğretmenlerin vazifelerini görmektedir- ' 
ler. j 

Ricam; bunlar hakkında Sayın Millî Eğitim : 
Bakanı bir çarei hal bulurlarsa iyi olur, kendile- ; 
rini mağduriyetten vikaye etmelerini rica edece-
ğim. I 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. | 
EMİNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — j 

Muhterem arkadaşlar; dünden beri devam eden 
Millî Eğitim Bütçesi münasebetiyle söylenen 
bütün sözleri dikkatle dinledim. Burada, bu 
kürsüde konuşan çok salahiyetli arkadaşların, I 
millî eğitim alanında, ilk, orta, lise, teknik yük- ! 
sek öğretim vadisinde dokunmadıkları, temas et- j 
medikleri, beyanda bulunmadıkları nokta kal- ! 
madı. 

Ben, onların temas ettikleri fikirlerin hiç bi- j 
risine temas etmemek için kendimi zorlıyacağım. 
Yalnız, belki anlamamış olabilirim, temas edil- j 
mistir, fakat dokunulmadığmı zannettiğim bir 
iki noktaya bendeniz de ilişmek istiyorum. Çünki 
bunda fayda mülâhaza ediyorum. | 

Sekizinci B. M. Meclisinin ilk toplandığı ay
lardaki günlerde buradan kürsüde söylenen be
yanlar hatırlanırsa, bugünkü köy enstitülerinin 
denenlerden çok ileride ve hakikaten dev adım
lan ile tekâmüle doğru gitmekte olduğunu söy
lemek lâzım. Bunu burada söylemeyi bir borç 
bildim. Yalnız, geçen sene de çok söylendi, belki 
hatırlamıyorum, evet çok söylendi, iyi hatır- ı 
lıyamıyorum, belki bendeniz de bu vadide siz
leri yormuşumdur. 

Köy enstitülerinden evvelce çıkmış olanlar, 
mezun olanlar erişmeye tâbi tutmak için müm
kün oldğu kadar, az sene içerisinde ve hattâ Dev
letin geceli, yani yatılı meccani olarak çalışan 
mekteplerinden istifade edilerek, mezunları kursa | 
getirerek, bu eriştirme işin bir an evvel bitiril- | 
meşini rica etmiştim. Ve hahttâ burada müddet
lerin uzatılması da beyan buyurulmuştu. | 
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Bir sene evvel 45 gün olan bu kursların müd

deti bu sene (3) aya çıkarlımış olduğunu gör
dük, faydalı olmuştur. Ama çok faydalı değil. 
Bendeniz arzu ediyorum ki bu iş çok faydalı ol
sun. Çünkü benim yakınımda olduğu için Savaş
tepe Köy Enstitüsüne çok gider gelirim. Bu 
kursların imtihanında da bulundum, hakikaten 
aldığım neticeden çok sevindim. 

Sonra kendi kendime sordum: Acaba burada 
memnuniyet duyulan ve imtihanını kazanmış 
olan insanlar, köy öğretmenleri mekteplerine 
döndükleri zaman hareketleri nedir, tatbikat için 
ne kazanmışlardır? Bunu anlamak için bir iki
sinin isim ve adreslerini alarak köylerindeki 
mekteplerinde onları gördüm, derslerinde bulun
dum. Köylerinde de çocuklar ve velilerle temas 
ettim. Daha evvel kendilerinden memnuniyet
sizlikle bahsedildiği halde, kurstan çıktıktan 
sonra köylerine dönen öğretmenin derslerine 
başlayınca köylülerin dahi kendilerini sevdikle
rini gördüm. Şimdi bunların çok daha faydalı 
olmaları için mümkünse bir ay daha kurs müd
deti ilâve edilirse çok daha faydalı olacaktır. 
O zaman çok iyi oldu diyeceğiz Buna muhtacız. 

Arkadaşklardan, birisi 5242 sayılı Kanunun 
bütün öğretmenlere sağlaması lâzım gelen fay
dayı sağlamadığında^ ötürü, bir çoklarının gadre 
uğradıklarını ileri sürdüler. Ben böyle gadir, 
adaletsiz gibi kelimelerden hoşlanmıyorum. 
Ben böyle gadr, adaletsizlik gibi kelimelerden 
cidden pek hoşlanmıyorum. Neden gadir olsun? 
Hiç olmasaydı ne olacaktı? Gadr değil de for
mül dâhiline girmemek şanssızlığı. Bunun telâfisi 
için de çalışılıyor. Bunu bu suretle beyandan 
sonra asıl temas etmek istediğim nokta şudur: 
5242 numaralı Kanamın öğretmenleri endişeye 
düşüren bir ciheti var. Bu hususta zannediyo
rum, Hükümet bir kanunla, gelecektir. Bu işi 
durduracaktır. Yalnız bu işin durdurulması için 
bu kanunun acele gelmesi, komisyonlardan bir 
an evvel geçmesi lâzımdır. Bu suretle bir bahar 
tatili yapmadan heyeti umumiyenizde görüşü
lür ve neticeye bağlanırsa öğretmenleri de hu
zur içinde bırakmış oluruz ki ; bu, ranmdıman 
için beklenir. 

Çütıkü öğretmenler, kafa ile çalıştığı için, 
içinin, ruhunun hakikaten geniş olması lâzım
dır. öyle olursa, randımanı da o kadar ziyade 
olur. öğretmen buna muhtaçtır. . 

Arzedeceğim şey şu: 5242 sayılı Kanunla malıı-
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muâliniz 12-13 sene kadar kıdem kaybetmiş olan 
öğretmenler birer kıdem aldılar. Ve yine aynı 
kanunun işaretine göre kadrolariyle almakta 
oldukları maaşların iki üst derecesinde maaş ala
bilir hale getirildile'.'. Şimdi çok öğretmenler, 
ilk öğretmenler, mekteplerinde kadrosuzluktan 
biraz üzgündürler. 35 liradır kadro maaşı, 50 
lira alır. Fakat kıdemi gelip çatmıştır. Uç beş 
aydır, belki beş aydır kadro olmadığı için 60 a 
geçecekken öğretmen geçememiştir. Bu da ruh 
üzgünlüğü veriyor. Kadro Kanununu Millî Eği
tim Bakanlığının hazırlamakta olduğuna inanı
yorum. Fakat burada Millî Eğitim Bakanı saym 
üstat arkadaşımız beyan buyururlarsa öğret
men kalblerine su serper. Bir ruh genişliği do
ğurur ve çok memnunluk bırakır. Bu mülâhaza 
ile arzettim, yoksa tenkid diye değil, öğretmene 
muhtaç olduğu mutlaka verilmelidir. Denetmenler 
diye bir zümre var, demin Recai Güreli arkada
şım da bahsettiler. Bunlar Gazi Terbiye Ensti
tüsü mezunu olmadıkları ve imtihanla bu vazi
feye alındıkları için denetmen deniyor. Bunlar 
müfettişlik vazifesi gördükleri halde, onun bir
çok şeylerinden istifade edemiyorlar. Geziş ve 
yol parası yüzünden sıkıntı çekiyorlar. Binaen
aleyh onları müfettiş derecesine çıkarmak için 
elbette bir kanun icabediyor. Ben de bu husus
ta Recai beyin fikrine ve dileğine tamamen iş
tirak ediyorum. Bunun sağlanması ehemmiyet
le kovalanmalıdır. 

Efendim, bu belki mesele değil, öğretim ala
nında olduğu gibi, eğitim alanında da cidden 
millî eğitim sahasının elamanları çok çalışıyor
lar. Burada bir iki arkadaşım yalan, diye hem-
de kelimenin üzerine çok basarak, âdeta içimize 
ürküntü verecek şekilde konuştular. Fakat, bi
raz yeri değil ama, «kır atın yanında duran ya 
huyundan ya tüyünden» derler. Eğer ben haki
katen çocuğa bir itimat vermişsem çocuk hiçbir 
zaman yalan söylemez. Çünkü doğruların yar
dımcısı Hazreti Allahtır, diye biz çocukların 
kafasına bunu yerleştirmişiz. Halbuki böyle de
ğil, diye ısrar ediyoruz ve memleketimiz1 âdeta 
sanki bir yalan diyarı olmuş gibi sızlanıyoruz 
Ben bundan doğrusu çok ürperdim. Say beni 
sayayım seni, saydırmadan evvel, sevdirmeden 
evvel saymalı ve sevmelidir. Seven, sayan sevi
lir, sayılır. Hayır yalan, yalan içinde yazıyo
ruz ha.. Ne demek bu?.. Evvelâ ben kendim doğ
ru olayım ve itimat edeyim, ondan sonra kar-
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şımdakine. Çünkü yalan söylediği zaman fenaya, 
doğru söylediği zaman iyiye gideceğini, kar^ 
şımdaki öğrenirse elbetteki çocuk iyiyi bulacak 
ve anlıyacak. Kendine itimat uyandırma, ya
lanı öldürür. Beni de sayacak, kendini de saya
cak. Yalan, varsa, böylece yalan öldürülecek. 
Diyoruz, yalan yuvası değildir. Bu bilinmeli
dir. buna şüphe etmiyorum. Bilmem arzedebil-
dim mi? Böyle değildir, efendim böyle değil.. 
bunun için tedbir alınır mı alınmaz mı? Bâzı 
arkadaşlarım, orta ve liselerde tedris ve not 
usulüne temas ettiler. Geçer numara beştir. 
Bir çocuk mektebi terketmemiş, her gün ders
lerine muntazaman devam ediyor bir numara 
alırsa şaşıyor, halbuki beşten faraza bir numara 
noksan almış, dört numaradır, aldığı not. Bu
nun ne farkı vardır birden. Bilmeyen, çalış
mayan çocuk bir çocuğa bir veyahut iki numa
ra verildiği zaman maneviyatı kırılıyor, çalış
mıyor. Maksat çalıştırmaktır. Bu vaziyeti na
zarı itibara alarak öğretmenin numara vermesi 
hususunda dikkatli davranması, gayret uyan
dırması lâzımdır. Talim Terbiye Heyeti bilhassa 
Yüksek öğretmen okulundan öğretmen olarak 
çıkarılacak ve köy enstitüsü mekteplerinden me
zun olacak talebelerin son sınıflarına buna dair 
çocuğa numara verme hususunda bir usul mey
dana getirerek çok uzun seneler sonra tecrübe
lerinden edinecekleri bilgiyi daha evvelden al
maları imkânı temin edilmelidir. Bendeniz bu
nun çok faydalı olacağını zannediyorum. Dörtle 
bir, üç ile iki arasında hiçbir fark yoktur. Ço
cuğu biraz gayrete getirmelidir. Çünkü çocuk 
birinci karnesinde bir aldığı zaman, affedersi
niz kaba bir tabirle söyliyeceğim, kopçayı koy-
veriyor. Artık o dersin kitabını kapar. Ona 
biraz kuvvet vermek için not verme hususunda 
bir şeyler düşünmeli. 

Aziz arkadaşlar, yuvarlak hesap 176,5 mil
yon lira bütçemiz var Millî Eğitimin bu bütçesi 
Türkiye nüfusuna taksim edilirse her insana on 
lira düşüyor. Hiçbir şey değil. Millî Eğitim, 
her Türk için on lira sarfediyor demektir. Ama 
bu bütçenin ben altı milyon olduğu zamanı da 
bilirim. O da yakın bir tarihte idi. Bunun bu 
kadar yükselişi, millî eğitim alanındaki, demin ar-
zettiğim gibi, ilerleyişimizin mesut bir if adesidir. 

Millî Eğitim Bütçesinin yekûnu demin arzet-
tiğim dev adımları ile yürüyüşümüzün rakam 
olarak yegâne ifadesidir. Tekâmüldeyiz. 
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Daha çok tekâmül istiyoruz, gelecek sene 

bu kürsüden daha çok, daha geniş bir mükem
meliyetten bu kürsüden bahsedebilecek fırsatlar 
verileceğine kaniim. Millî Eğitim, gerek inşaat, 
gerek eğitim, ve öğretim hususunda, öğretim şu
belerinde daha metotlu, kuvvetli yürümektedir. 
Millî Eğitim alanında 3,5 senede kaç tane kanun 
çıkardık, millî eğitim alanında faydalı nice ka
nunlar çıkardık. İhtiyaç duyuldukça daha ne
leri çıkarılır. 

Tekrar bir cümle ile laflarımı bitireceğim. 
Millî eğitim alanında çalışan bütün arkadaşlarım 
gayret gösteriyorlar; güvenebileceğimiz bir 
tarzda çalışıyorlar. Çünini yapılamıyan, eli
mizin uzatılmadığı şeylerden kendilerinin ancak 
rahatsız olduklarına kaniim, ama bir gün gele
cek bu rahatsızlıkları hiç görmiyeceklerdir. Al-
lahtan, Türk Milletine, millî eğitimin daha 
çok kuvvetli, daha çok geniş bütçeli ve çok 
daha fazla mütekâmil olarak huzurunuza gel
mesi imkânlarını bağışlamasını dilerim. Basan
ların, duacı siyim. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlar; bu millî eğitim mevzuunda birçok 
kıymetli arkadaşlarımız okadar ehemmiyetli 
mütalâalar öne sürdüler, okadar geniş ve çok 
konuştular ki, onlardan sonra söz söylemek 
için kürsüye çıkmak bana, yalnız tahammülü
nüzü aşmak değil, biraz da hayretinizi çekecek 
gibi geliyor. Belki kendi kendinizi bu adam ne 
söyliyecek diye düşüneceksiniz sanıyorum; kal
mış mı acaba denilmedik söz? Haklısınız. Ben
ce bunun sebebi, Yüksek Heyetinizin bu mev
zua verdiği ehemmiyet kadar Sayın Millî Eğitim 
Bakanımızın mümtaz şahsiyetinde her isteği ye
rine getiren bir liyakat görüşünden geliyor. 
Ben de bundan cesaret aldım. Çok kısa konuşa
cağını ve 3 nokta hakkında ehemmiyetli buldu
ğum basit düşüncelerimi arzedip ineceğim; bun
lardan birisi; ilk tahsil çocuğu davasıdır. Bunu 
geçen sene bütçe müzakeresi sırasında bir nebze 
arzetmiştim. Sayın Millî Eğitim Bakanı alâ
kadar olmuş bana cevap vermişlerdi. Kendile
rine müteşekkirim ama, tekrar hatırlatmayı ve 
üzerinde bir nebzecik durmayı lüzumlu ve fay
dalı buluyorum. 

Arkadaşlarım; ilk tahsilin eline verdiğimiz 
çocuk, eğer normal sıhhatli bir çocuksa bunun 
neticelerinden o gayrimesuldür. Bu bir tahsil 
maddci iptidaiyedir. Mesuliyet öğretmenin-
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i dir, kitabındır, mektebindir ve binnetice Millî 
| Eğitim Bakanlığınmdır. Millî Eğitim Bakanının 

bu mesuliyeti ansamimülkalb kabul etmesini rica 
ediyorum. Eğer mektepte çocuk bir zekâ inki
şafı göstermiyorsa, öğrenmek iştehasmı kaybe
diyorsa, durgunlaşıyorsa, mektebi sevmiyor, ki
taptan korkuyor, çekiniyorsa bunun mesuliyeti 

j onlara aittir. Millî Eğitim Bakanlığının ilk 
mektep teftişlerinde bu noktanın öne alınmasını 

I istiyorum, bu noktadan teftiş yapılmasını isti-
•yorum. Eğer mektepler, bu noktadan kendile-

j rine düşen vazifeleri yapmamışlarsa onların so
rumlu olmalarını, mesul tutulmalarını istiyo-

j rum. Hattâ o mekteplerin kapatılmasını istiyo-
j rum. Masum çocuklarımızın deforma edilmeme

leri, zekâları üzerinde işkence yapılmaması için 
s bunu istiyorum. 

ikincisi, arkadaşlar, lise meselesidir. Ar-
| tık bizim için lise meselesi bir sayı meselesi de-
| ğil, bir seviye meselesidir. Münevverler sını

fına girecek, yüksek tahsile intisap edecek bir 
genç için gereken bilgiyi veren bir irfan mües
sesesi olmalıdır. Bütün şartları ve imkânları 
haiz olmıyan liseyi açmamalı, lise, daima daha 
yeni ve daha modern olmak üzere açılmalıdır. 

t Liseler arasında bir seviye birliği tesis edilme
lidir arkadaşlar. Tâbirimi mazur görün, stan
dart mal çıkarmalı. 

tş istiyen bir gence soruyorsunuz, hangi li
seden çıktın! Falan vilâyetin filân lisesinden. 
Hafifçe dudak bükülüyor, yerimiz yok. Bir baş
kasına soruluyor, hangisinden çıktınız? Ameri
kan Kolejinden. Buyurun başımızın üzerinde 
yeriniz var. Bir başkası Galatasaray. <)o niz de 
buyurun, öbürleri sanki bir orta mektep, fakir, 
fukara mektebi. 

Arkadaşlar; biliyorum verilecek cevabı, ara
daki fark, yabancı dil farkı denecek. Hayır, 
yalnız yabancı dil farkı değil. Mektebin kara 
tahtasından sporuna kadar intişar eden formas
yon farkıdır. Yabancı dil meselesi üzerine ge
leceğim. 

Arkdaşlar Türkiye'de yüzlerce seneden beri 
! liselerde, orta mekteplerde yabancı dil oku* 

tulmaktadır. Yüz seneden beri öğretiîmemek-
tedir, öğretilmiyen derslerden sınıflar geçilme
mekte veya çocuklarımız sınıfta kalarak tah-

j sillerine devam etme imkânını bulamamakta-
i dırlar. Bilenle, sınıfı geçenle, geçmiyen arasın-
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daki, fark bilmemek farkından ibarettir, ba- j 
sit bir cümleyi anlıyamıyan, en küçük bir sözü 
bir cümleyi yapamıyacak kadar dil bilmiyen, 
bilmemenin mânası da budur,. 

Arkadaşlar; öğretilmiyen dilden dolayı san
ki ciddî birşeymiş gibi yapılan bu masraflar, 
sınıftan döndürmeler, ne oluyor?. | 

Bana ne söyliyeceğinizi tahmin ediyorum. ) 
diyeceksiniz ki, başka memleketlerde de böy
ledir. Fransa'da böyledir, İngiltere'de böyle- i 
dir. Yabancı dil pek öğretilemez, öğrenilemez. j 

Arkadaşlar, kendi dili medeni ana dillerden j 
biri olan, Millî kütüphanesi bütün müdevvena- j 
ti içinde tutan o dille, en yüksek tahsil ve ih- j 
tısas mevkiine çıkabilen bir çocukla., biz muka
yese edilebilir miyiz?. Bizim için yabancı dil ] 
meselesi bir seviye meselesidir; bir barem me
selesidir. Bir ihtisas meselesidir. O çocu-
ğuıı bütün hayatı üzerine müessir olan j 
bir mevzudur. Bunu mütemadiyen öğret
mek, okutmak için programlar değiştir- i 
mek beyhudedir arkadaşlar. Maksat, gaye öğ
retmekten ibarettir. Ben; Millî Eğitim Baka
nından rica ediyorum, öğretsin, yabancı dil | 
öğretsin de ne şekilde öğretirse öğretsin, isterse j 
arkadaşlar bunu bir mütaahhide versin, müna- ! 
kasaya koysun, elverir ki, öğretsin. Çünkü sarf e-
dilen emeklere, heba olan ömürlere, verilen pa- [ 
ralara, bunun neticesini çeken insanlara yazık- ! 
tır arkadaşlar. I 

BAŞKAN — Dr. Fakaçelli. j 
Dr. NJKOLA FAKAÇEBLİ (İstanbul) - - j 

Sayın arkadaşlar; Eğitim Bakanlığına tahsis 
edilmiş olan bütçeyi incelerken cemaat mektep- ] 
lerine de 403 bin lira ayrıldığı dikkatimi cel- j 
betti. Daha evvelki bütçelerde cemaat okulla- i 
rina mevzu miktar yalnız 61 bin lira idi.. De- | 
mek ki, evvelki senelere nazaran 342 bin lira i 
bir fazlalık vardır. I 

Cemaat okullarına yapılacak olan bu yar- i 
dım çok ehemmiyetli olup şüphesiz randıman j 
da çok daha iyi olacaktır. J 

Bildiğiniz gibi bu mekteplerin ekserisi bâzı I 
kimeslerin yaptıkları yardımla, bayram günle- • 
ri kiliselerde toplanan para ile idare edilmek- j 
tedir. Fakat son zamanlarda hayat phalılığıntu I 
neticesi olarak bu mekteplerden bâzıları ka- | 
panmak üzere idi. Hükümetin yardımı tam za- j 
manmda olup bu zorlukların önüne geçebilmiş- i 
tir. Malî bakımdan mühim olduğu gibi beıv-> j 
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meselenin mânevi cephesi daha mühimdir. B ı 
da, Hükümetimizin, bütün memlekete ait me
selelerle alâkadar olduğunu gösterir. Geniş bi,-
görüşle bütün vatandaşların ahenkle yaşaması
nı temin edebilecek hiçbir fedakârlıktan kaçın
mamaktadır. Bu da en mühim noktayı teşkil 
eder. Bu husustaki düşüncelerimi bu kürsüden 
arzetmek vazifemdir. Ve Büyük Millet Meclisi
ne, Hükümete ve Eğitim Bakanımıza kendimin 
ve vatandaşlarımın teşekkürlerini ve minnettar
lığını sunmayı bir borç bilirim. 

BAŞKAN — Vehbi Kocagüney (Yok sesle
ri) 

NAZIM POROY (Tokad) — Bir sualim var. 
Gl. SADIK ALDOÖAN (Afyon Karahisar) 

— Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Millî Eğitim Bütçemiz 200 
milyona baliğ olmaktadır. Demek ki, aşağı yu
karı bütçemizin hemen büyükçe bir kısmı bu 
işe tahsis kılınmıştır. Millî Eğitim meselesi üze
rinde birçok arkadaşlar konuştular. Çok güzel, 
kıymetli mütalâalarda bulundular. Bendeniz 
yalnız prensiplerden bahsedeceğim: 

însan hakları beyannamesinin 26 ncı madde
si şöyle der: 

Her şahsın eğitime hakkı vardır, tik tahsil 
mecburidir. Teknik ve profesyonel tahsilde ge
nişletilmelidir, yayılmalıdır der. 

Sonra eğitim terbiye meselesinde de herke
sin evvelâ insana tanınmış olan hakları öğren
mesi ve esaslı hürriyetlerinden bütün herkesin 
haberdar edilmesi meselesi yine bu maddenin 
içinde yazılıdır. 

Şimdi biz bütün bu fedakârlıklarımıza rağ
men kendi imkânlarımızın hemen büyük bir kıs
mını sarfetmiş olmamıza rağmen, memleketi
mizde bu prensipi tatbik edemiyoruz! Vatandaş 
kütlelerini teşkil eden, bilhassa 40 bin köydeki 
14 milyonu aşan vatandaşlar bundan faydala
namıyorlar! Biz, bütün vatandaşları düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh sarfettiğimiz 
para bütün memlekete şâmil olmalı, bütün va
tandaşlar sarfedilen bu paradan müsavi surette 
faydalanmaları, esas teşkil etmelidir. 

Halbuki vatandaşlar, bu sarfettiğimiz para
lardan, bu fedakârlıklarımızdan, Devletçe ya
pılmakta olan bu fedakârlıklardan müsavi »şu* 
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rette faydalanamamaktadırlar. Bu, neden böy- [ 
le oluyor? Bunun evvelâ sebebini araştırmak 
lâzımdır. -Hüsnü niyetimiz var, hiç şüphe yok, 
Hükümet elinden geleni yapıyor. Yapıyor ama, 
tatmin etpıiyor bizi! vatandaşı tatmin etmiyor. 
Az para değildir bu verdiğimiz para takdir ede
rim. Fakat, gönül arzu eder ki, memleketin her 
tarafında bütün vatandaş toplulukları ve o top
luluklar içinde yaşıyan vatandaş müsavi surette 
faydalansın!' Fakat bu olmuyor. Acaba neden 
olmuyor. 

Bunun başlıca sebebi şudur: Biz sosyal iş
leri, entelektüel işleri ve iktisadi işleri ayrı ay
rı ele alıyoruz. Halbuki bunlar bir küldür. 

Meselâ bu memlekette insan toplulukları, 
köylerde 40 bin olup bunlar da iptidai topluluk
lar halindedir. Bu toplulukların ne iktisadi va
ziyeti, vaziyettir, bunların ne sosyal durumu 
durumdur ve ne de idare bakımından durumları, 
durumdur. Bunlar medeni topluluk olamazlar; 
iptidai bir vaziyettedirler. Binaenaleyh buraya 
koyduğumuz para da, bunlara devede kulak ka
bilinden; bir şeydir. 

Bunun: için biz bu teşkilâtımızı medeni bir 
teşkilât hâline koyamazsak, bütün fedakârlık
larımız, demiyorum, boşa gider, fakat maksada 
muvafık surette olmaz. 

Sanat mekteplerine yetmiş milyon lira verile
cektir. Fikat gönül arzu eder ki: açacağımız sa
nat mekteplerinden bütün vatandaşlar kolaylık
la ve müsavi surette faydalansınlar. Buna im
kân yoktur. Neden imkân yoktur! Çünkü: Bir 
defa bu topluluklar medenî bir teşkilâta sahip 
değillerdir: îdarî bakımdan gayet köitü, vaziyet
leri iptidai haldedir. B,u sarfettiğimiz paraların 
% 90 im İstanbul, îzmir Ankara gibi muayyen 
birkaç yerjie toplanır. Memleketin kısmı âzami, 
14 milyon vatandaş bundan faydalanamazlar. 

Dr. K l M Î L IDÎL (Maraş) — Neden fayda
lanamazlar? 

Gİ. SAPIK ALDOĞAN (Devamla) — Neden 
faydalanamaz diye soruyor! Arkadaş! Çapak-
çur'un bilmem ııeresindeki köyünde, bırakın onu 
Haymana'ya gidin, şuraya gidin buraya gidin... 

Dr. KAMİL IDÎL (Maraş) — Köyden, gelmiş 
üniversite imezunları vardır, içimizde! 

Gl. SAİ)IK ALDOĞAN (Devamla) — Kaç 
kişidir onl^,r biliyor musunuz? Böyle ezbere söy
lenir mi?! elbette olacak, Koskoca memleket parası 
pulu olan çocuğunu gönderir. Bu mu senin söy-
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lediğin? geliyorlar burada okuyorlar dediğin? 
Konuşurken hesaplı kitaplı konuş gözüm. (Gü
lüşmeler) Bir cemiyet, bir topluluk evvelâ fizik 
tarafiyle, entellektüel tarafiyle, normal tarafiyle, 
ekonomik tarafiyle bir küldür. Siz onun 
yalnız bir parçasını alarak bütün efor
ları oraya verirseniz, öbür taraf olmaz. Bütün 
insanlar nasıl ki, yemeden içmeden okuyamazsa, 
Nasıl ki, bir adam içinde bulunduğu iptidai bir 
cemiyette hayırlı bir iş yapamazsa, siz istediğiniz 
kadar para sarfedin hiçbir netice alınmaz. Hiç
bir netice alınmaz değil, bâzı yerlerde alınır ama, 
ben bütün Türk Milletini nazarı dikkate alıyo
rum. Bunun 14 milyonu köylerde yaşıyan va
tandaş] ârı#düşünüyoruz.t 

Bu paradan onlar faydalanamıyorlar. Yine 
insan hakları beyannamesinin 21 uci maddesinin. 
2 nci fıkrasından bahsedeceğim. Herkes bulun
duğu memleketin bütün kamu hizmetlerinden 
müsavi surette faydalanacaklardır. Köydeki ço
cuklar, okulu bir tarafa bırakalım, onu da tamamı 
tamamına temin, edemiyoruz, temin etmiş olsak 
da, daha yüksek okullara gidemezler. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Mâni olan var 
mı? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Sen 
Amerika'dan mı geldin buraya be kardeşim, bir
birimizi mi aldatacağız? Dinle canım dinle ... 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Hep
si Üniversite mezunu mu olsun? 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Ters 
anlama, dinle ... İlk tahsili istiyoruz ki, memle
kette tamamı tamamına bütün vatandaşlar gör
sün Kabul ediyor musunuz? Tabiî bunu hepimiz 
istiyoruz. Bunu Türkiye'de yapıyor muyuz, 
7/apmıyor muyuz? Bunu yapmak mecburiyetin
deyiz evvelâ, Bunun zamana, beklemeye taham
mülü yoktur. 

İkincisi; sanat ve teknik okulları umumileş-
tirilmeli ve bunlardan bütün vatandaşlar fayda
landırılmalıdır. Hangi vatadaşlar? memleketin 
her tarafındaki vatandaşlar. 

Yüksek tahsile gelince; tabiî onu kendine 
güvenen başarır, serbest bırakınız, iktidarı olan
lar gelir ve oraya girerler. Fakat bu memleke
tin kalkınması için ilk yapılacak iş, önce ilköğ
retim, sonra sanat ve teknik okulları ve niha
yet üniversitelerdir. 

Demiyorum ki. Bakanlık bunları .düşünme-
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miş; fakat ne kadar düşünürse düşünsün, kar
deşim, eğer bu toplulukları idare bakımından 
memleketi bucak teşkilâtına kavuşturup da bun
ları da ieabeden müesseselere kavuşturamaz
sak muvaffak olamayız, iliç de muvaffak ola
mıyoruz demiyorum, fakat bu iş çok gecikir. 

Bu yapılmadan olamaz, tnsan toplulukla
rını evvelâ şöyle kaba taslak bir medeni ce
miyet haline getirelim. Ondan sonra sarf edece
ğimiz paraların ne kadar yerine masruf olduğu
nu göreceksiniz. Çok iyi olacaktır. Ben pren
siplerden- bahsediyorum. Teferruattan bahsetti
ğim yoktur. Tebrik ederim çok çalışıyorlar, ge
celi gündüzlü çalışıyorlar. Fakat yaptığımız 
mesaiyi güzel bir idare haline getirse idiniz az 
zaman zarfında daha çok semere alırdınız. 

NAZIM POROY (Tokad) — Bunları İçişle
ri Bakanlığı Bütçesi müzakere edilirken niçin 
söylemediniz ? Asıl yeri orası idi. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Bu 
söylediklerim hepsine gelir. Millî Eğitini Büt
çesinde bunu söylemekliğim tam yerinde oldu. 
Çünkü Millî Eğitime bu kadar fedakârlık yap
mış olmamıza rağmen neden hasılanın zayıf 
kaldığını arzetmek istiyorum. Sebebini anlatıyo
rum ve prensiplere geliyorum. 

Sonra bir de işin moral tarafı var. Eğitim 
sözünün içinde hem etükasiyoıı, terbiye hem de 
tahsil vardır. (Türkçe konuş sesleri) 

Şimdi Öğretim işi programlarla ve saire ile 
tatbik edilmektedir. Fakat terbiye ve moral 
tarafı zayıf kalmaktadır. Birçok arkadaşlarımız 
uzun uzun konuştular!, onun için ben hu hu
susta fazla konuşmıyacağım. Hulasaten diyece
ğim, bu işin moral tarafı zayıf kalıyor. Balta-
eıoğlu ve diğer arkadaşlarımız çok kıymetli be
yanatta bulundular; bu işin moral tarafı za
yıf. Onun için programlarımız içine moral kıs
mı da koyalım. Yani tahsille beraber bir de 
terbiye kısmı, moral tarafı koyalım. Bundan 
kâr ederiz. Bakınız mekteplerde din işlerini ka
bul ettik. Evet, din işleri tamamen moral iştir. 
Fakat asıl ehemmiyetli olan morala bir mevki 
verelim, ikisi beraber onun içinde gider. Bu mo
ral kısmı çok mühimdir. İhmal edilmemesi lâ-
zımgelir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
mâruzâtım bu kadardır. Ben yalnız prensipler 
üzerinde durdum, teferruata girmedim. Hükü

metin gayretini, fedakârlığını, çalışmalarını 
takdir ederim. Fakat arzettiğim gibi bu pren
sipler üzerinde de çalışırlarsa öyle ümit ediyo
rum ki, memleket için daha hayırlı neticeler 
verecektir. 

BAŞKAN - Vehbi Koeagüney. 
Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın arkadaşlarım; bu büyük dâva üzerinde 
'birçok arkadaşlarım noktai nazarlarını arzetti-
ler. Ben de birkaç nokta üzerinde dikkatinizi 
çekm ek istiyorum. 

Bunlardan birincisi : 
öğretmenlerin bir kısmı kadrosuzluk yü

zünden terfi edememektedirler, bu hususta mü
racaatlar vardır, çocuklarımızın hüviyetlerini 
işliyen ve uurlandıran zümrenin haklarını vere
bilmek için lâzımgelen tedbiri almak lâzımdır. 

İkincisi : 
ilkokul Öğretmenlerinden bir kısmı yüksek 

tahsil görerek meslekî okullara, ortaokullara 
öğretmen olmuşlardır, bunlar, 5242 sayılı Ka
nunun verdiği haklara sahip olmamışlardır. 
Arkadaşlar; yüksek tahsil görmüş olmaları do-
layısiyle bunların daha ziyade haklara safhip 
olmaları lâzınıgelir. 1949 yılında imam - hatip 
kurslarından ne fayda sağlanmıştır, bu dâvayı 
'başarabilmek için ne gibi tedbirlere başvurul
maktadır? "Rağbet ne derecededir? 

İlahiyat Fakültesinden yüksek bilgin yetiş
tirilme ümidi tahakkuk eddbilecek mi? 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Kızlar var om
da. 

(11. VEHBÎ KOGAGÜNEY (Devamla) — 
Arkadaşlarım, bir de Erzurum merkezinde oku
ma çağmda 7150 çocuk vardır, bunun 3622 si 
okulsuzluk yüzünden mektebe devam edeme
mektedir. Bunu vilâyetten gelen bir yazıdan 
arzediyornm. Arkadaşlar; bir şehrin içerisinde 
3600 çocuk, okul yokluğundan sokaktadır. Biz, 
ilk tahsili mecburi kıldık; bunun üzerinde he
pimiz hassasiyetle duruyoruz. 3600 çocuğun bü
yük bir şehir merkezinde okulsuzluk yüzünden 
mektebe devam edememesi doğru değildir. Onun 
için sayın Bakandan rica ediyorum, Doğu kal
kınma tahsisatından istifade ederek Erzurum 
merkezinde hiç olmazsa 'bir ilkokulun daha yap
tırılmasına, açılmasına gayret etsinler. 

Millî Eğitim dâvasm'da Bakan arkadaşımı
zın çok çalıştığına gayret gösterdiklerine inan
dığımı söyliyerek sözüme son veriyorum. 
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BAŞKAN — (Millî Eğitim Bakanına) Söz j 

sizindir. Fakat beş dakika kaldı. 
MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Bölümlerde cevap veri
rim. -

BAŞKAN — 13 e beş dakika kaldı? Zatı-
âliniz ne kadar söz söyliyeceksiniz? 

MÎLLÎ E&tTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Kısa konuşacağım, 

BAŞKAN — Ne kadar zamanda bitireceksi
niz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GTJOĞLU (Bingöl) — Yarım saatte bitirmeye 
çalışacağım efendim. 

BAŞjKAN — Yarım saat daha müzakerenin 
devamım arzu ediyor musunuz? (Hayır sesle
ri) . I 

Arkadaşlar istemiyorlar. Yalnız müsaade 
ederseniz, fou 'bütçenin heyeti umumiyesi üze
rinde söz alan arkadaşlarımızdan bir tanesi kal
dı, o arkadaşımız, ben beş dakika konuşacağım 
diyor, onu da dinliydim ve ilk söz Pazartesi 
günü Bakanın olmak üzere Oturuma son vere
lim. (Muvafık sesleri). 

RIZA ERTEN (Mardin) — Reis Bey Diva
nı Riyaset tamam değil, kâtipler yok. 

BAŞKAN — Celseler uzun sürüyor, arka
daşlar içeri dışarı girip çıkıyorlar. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Tüzük mucibin
ce bulunmaları lâzım. 

BAŞ]jC4N — Encümeniniz de tamam değil
dir. 

RIZA ERTEN (Mardin) — Tüzük mucibin
ce komisyonun başkan ve sözcüsü bulunur. 

BAŞKAN — Oya müracaat etmiyoruz. 
Söz Necmettin Sahir Sılan'mdır. 
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

Sayın arka1 daşlarım; 
Benden önce, dün ve bugün, yirmi iki arka

daş Millî. Eğitim .Bütçemizde söz söylemiş bulu
nuyor.- Buj memleketimizin Millî Eğitim saha
sındaki gelişmesinin ve aziz milletimizin millî 
eğitim işlerindeki yüksek' ilgisinin en canlı bir 
tezahürüdür. 

Şüphe yoktur ki, bu millet kürsüsünde söyleni
len sözlerde iki esas bulunmakta ve ihtiyaçlar 
umumi olarak, mahallî olarak belirtilmektedir. 

Bu itibarladır ki, benden önce konuşan ar
k a d a ş l a r ^ köy okullarından yüksek okullara, 
konservatuvardan müzelere kadar, çeşitli eği- J 
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tim konuları üzerinde, umumi olarak, mütalâa-
larmı tebarüz ettirdikleri gibi mahallî olan ih
tiyaçları-da ileri sürmüş bulunmaktadır. 

İşte, bu sebepledir ki, ben de, 1950 yılı Büt
çesi "üzerinde söz söylememeyi tasarlamış oldu
ğum halde, Büyük Millet Meclisimizin bu yön
deki tezahürünü göze alarak, mahallî bir mahi
yet arzetsıe bile, kamuyu ilgilendirmekte oldu
ğu için, bu konudaki düşüncelerimi belirtmek 
istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Cumhuriyetimizin feyizli ışığı, bütün vatan 

köşelerini olduğu gibi, Tunceli'mizi de kucak
lamış bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, çok 
uzun yıllar çeşitli mahrumiyetler içinde yaşa
mış olan Tunceli 'miz, bugün, arkada kalmış olan 
yılların karanlıklarından sıyrılması ve Cumhu
riyetimizin parlak ve sıcak güneşiyle yeni ha
yata kavuşmuş olması itibariyle, her sahada, 
ilerlemeye elverişli bir vaziyettedir. Bunun en 
canlı hamlesi de millî eğitim sahasında göınil-
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütün vatan köşelerinde olduğu gibi Tunce

li'mizdeki Türk çocukları da zekidir, becerikli
dir, kabiliyetli ve azimlidir. Bugün, bu uyanık 
çocuklarımızdan ve gençlerimizden, millî eğiti
min çeşitli alanlarında, hattâ üniversitelerde, 
imtihanları başariyle vermek suretiyle okuyan
lar vardır. 

Arkadaşlarım; Tunceli'deki uyanış ve 
ilerleyiş o kadar tez olmuştur ki, bu 
vatan köşesinde yaşıyanlar, dünün mah
rumiyet şartları içinde, hattâ kağnıyı 
bile görmeden, kağnı sesini bile duymadan kam
yonu, otomobili gördüğü ve motor sesini duy
duğu için okumak, yetişmek, cemiyetimizde 
müspet birer unsur olarak yer almak için bü
yük bir azimle okulların kapılarını çalmakta 
bulunmuştur. 

Vakıa, Tunceli, millî eğitim bakımından, di
ğer bâzı illerimize göre, bugün, ileri bir durum
dadır. Fakat, Anayasamızın seksen yedine! mad
desindeki hükümlere göre, ilk tahsil çağındaki 
çocukların hepsini kucaklamaktan uzaktır. 

Bu, böyle olduğu gibi ilkokullardan çıkan 
çocuklarımızı kucaklıyacak derecede ortaokulu
muz da yoktur. Vakıa, geçen yıl, Çemişkezek il
çemizde ortaokul açılmıştır. Bu yıl da Hozat 
ilçemizde, gelecek yıl Plümür ilçemizde açılacak 
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ve her yıl her ilde bir ortaokul açılması hakkın
da verilmiş olan karara göre diğer yıllarda da 
diğer ilçelerimiz ortaokullara kavuşacaktır. Va
tandaşlarımız o günleri iştiyakla beklemekte ve 
hattâ şimdiden sevinmektedir. 

Bu arada, ortaokulların, eğitim kaynakları 
itibariyle olan zaruretlerle çoğaltılmasına, belki 
de, taraftar olmıyanlar buluşabilir. Ancak ilköğ
retim seferberliğimizin gerektirdiği, zaruretlerle 
okulların, tedrici plânla, açılması, bana göre, çok j 
yerindedir. 

Bununla beraber, ortaokullarımızın malî im
kânlarla telif edilmek suretiyle, eski sistemde 
değil, çocuklarımız teknik bilgi verecek surette 
olması Tunceli gibi illerimiz için daha faydalı 
olacaktır. 

Bugün, memleketimizde, teknik öğretim ala- ! 
nında yirmi sekiz tane üç yıllık orta sanat oku- ; 
lu, elli iki tane de beş yıllık sanat enstitüsü bu
lunmaktadır. Orta sanat okulları, yapısı hariç , 
olduğu halde, atelyelere ait eşyasız ve malzeme : 
bakmamdan yüz elli - iki yüz bin lira sarfını ' 
gerektirmektedir tabiî, sanat enstitülerinin mali- \ 
yeti bu miktarın üstündedir. ' 

Teknik bilgi veren diğer okullarımız da Yapı 
Usta okullarıdır. Yatılı olan bu okullarımız Is- j 
tanbul, Ankara Kayseri, Adana, Bize ve Erzu- ; 
rum'da olmak üzere yedi tanedir ve bugün bu 
okullarımızda 180 - 600 öğrenci okumakta ve [ 

bir öğrenci, yılda, bin liraya mal olmaktadır. j 
Aziz arkadaşlarım; vaziyet böyle olduğuna 

göre Tunceli'mizde açılacak orta okullardan bi- : 
rinin, mutlaka, orta sanat okulu, yahut yapı usta ' 
okulu olarak açılması çok yerinde olacaktır. j 

'Cumhuriyet Hükümetlerimiz, Tunceli'nin, çe- j 
şitli bakımlarla, kalkınması için çalışmalara ko- : 
yulduğu zaman bu çevrede en modern kışlaları i 
da yaptırmış bulunmaktadır. Arkamızda bırak-
tığımız yıllarda, memleketin, ve milletin yüksek 
menfaatleri itibariyle alınmış olan tedbirler ara
sında yükseltilmiş olan bu kışlalardan bugün ve 
yarın orta sanat okulu olarak, yapı usta okulu 
olarak faydalanmak kabildir. 

Nazimiye ilçemizdeki kışlanın, geçen yıl için- * 
de, yatılı kız Bölge okuluna tahsis edilmiş olması j 
bunun güzel bir örneğidir; Bu okulun açılması j 
yalnız Tunceli için değil, Bingöl ili için de Er
zincan ili için de faydalı olmuştur; bu okul bu I 
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çevrelerdeki kız çocuklarımız için esaslı ve 
önemli bir öğretim yuvası olmuştur. Bundan 
dolayı Millî Eğitim Bakanımıza teşekkür ede
rim. 

Bu arada, 1950 yılında Hozat İlçemizde açı
lacak olan ortaokulun Hozat'lılar tarafından 
Millî Eğitim Bakanlığına verilen yapı da veya 
oradaki iki kışladan birinde orta sanat okulu 
olarak, bu olamazsa yapı usta okulu olarak açıl
ması için Bakan arkadaşımızın yakın ilgilerini 
isterim. 

Vakıa, Millî Eğitim Bakanımız, bunun için, 
ödenek işini ortaya atacaktır. Fakat bu yıl için
de, Ağrı, Muş illeri ile ve kendisine temsil et
mekte olduğu Bingöl îlinde orta sanat okulu aç
mak için Doğu kalkınmasından temin ettiği 
üç yüz bin liraya ilâveten Hozat İlçemizde orta 
sanat okulu yapı usta okulu açmak için Doğu 
kalkınmasından yüz elli - iki yüz bin lira daha 
temin edebileceğini umuyorum. 

Çünkü böyle bir sanat okulu, böyle bir yapı 
usta okulu, yalnız Hozat İlçesindeki çocukları
mız için değil, ona yakın olan Çemişkezek ve 
Ovacık ilçelerindeki çocuklarımızla birlikte bü
tün Tunceli çocukları için faydalı olacaktır. 

Böyle bir yapı usta okulundan çıkacak ço
cuklar, daha uzun yıllar, Doğu illerimizde süre-
recek ve memleketi kalkındıracak olan bayın
dırlık işlerinde müspet, yapıcı birer unsur ola
rak çalışmak imkânını bulacaktır ki, bu da, 
Cumhuriyetimizin, bu çevreleri kucaklıyan fe
yizli ışığının yeni bir nişanesi olarak karşılana
caktır. 

Böylelikle, Tunceli'mizin Kuzeyinde Yatılı 
Kız Bölge Okuluna ilâveten Güneyinde açılacak 
olan orta sanat okulu veya yatılı yapı usta oku
lu bu çevrede feyiz veren, ışık veren sağlam iki 
Eğitim kalesi olarak yükselmiş bulunacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken, Millî Eğitim kolla

rında feragatle çalışan bütün vazifelileri saygı 
ve teşekkürle selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanının 
olmak üzere Pazartesi günü saat 10 da toplana
cağız. 

Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

T. B. M. M. Basımevi 
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İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/627) 

T. C. 
Başbakanlık 

MuameUt Genel Müdürlüğü 1 . XII . 1949 x 
Tetkik Müdürlüğü 

• Styı: 71 -1426 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen îstaribul Üniversitesinin Balkanlar Kurulunca 30 . XI . 1949 ta
rihinde Büyük Mîllet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçe ve: ilişikleri^le birlikite sunulduğunu^ saygılarımla arzederim. 

I : ~%- M . ^h - ' -n % '-• Başbakan 
i ' . î1 • § ! W ffi . ; • : . } • %

 L - . ^ ^ 8. Günaltay 

t ,. GEREKÇE 

-*B8Htaftdb*" iAyî&tar böKi^tut^fmdafe 70 000 lira fazlalık : ..'.-':- y • w 

a) İ5 000 lira tutarındaki açık aylığının 8 nci maddesi olarak bölüme dâhil olmasından; 

b) $debiyat Fakültesinde açılması M. E. Bakanlığınca talebedilen islâm Tetkikleri Enstitü
sü öğret|im üyeleri ve asistanları için 25 000 lira ilâve edilmiştir. 

c) I>ar durumda olan Fen Fakültesinin de işgal ettiği bu bölüme 24 600 lira zam yapılmış 
ve ayrıca doçentlikteki 70 liralık kadroların teşkilât kanunundaki miktar 10 aded olduğuna göre 
1949 yıljnda serbest olan bulunan 6 taneye, 1950 için iki aded ilâve edilmiş buna sebep olarak da 
50 lirada asistan iken 4936 sayılı Kanun gereğince Doçentlik imtihanını vererek bir üst derece al
maları Ijâzımgeldiğinden kanuni bir mecburiyet dolayısiyle bu kadroların serbest bırakılması yo
luna gidilmiştir. 60 liralık kadrolarda yapılan değişiklik de aynı mucip sebeplere dayanmakta
dır. 

Esasen yukarda da belirtildiği gibi bir fakültenin 1949 yılındaki serbest kadroları karşılığı 
589 SOOt'Ura tutmaktadır. 1950 yılı için ise, yapılacak tasarruflar göz önünde tutularak, bu mik
tar 19 800 lira noksaniyle 570 000 lira olarak tesbit olunmuştur. 

d) İktisat fakültesinde 60 ve 70 lira asli maaş almakta bulunan üç doçentten ikisi profesör ola
caklarından kanuni zaruret karşısında .70 liralık döçetlik kodrosuııdan bir adedinin daha (L) 
cetvelin| alınması suretiyle bu kadro (L) cetvelinde 2 den 3 e çıkarılmakta ve diğer bir tanesi de 
60 liralıj: doçentlik karşılığından alınmakta ise de buraya doçent olacak bir asistandan açık kalacak 
60 Uralıjk asistan kadrosu (L) cetveline alınmaktadır. 

Esasfn bu fakültenin de 1949 yılı serbest kadroları karşılığı 219 300 lira tuttuğu halde 1950 
yılı içini ancak 210 000 liralık ödenek konulmuştur. Bu da fiili vaziyete göre ihtiyacı karşılıya-
bileeektjr. ı> ı«*,; TJ < ^ 
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e) Oridfjn Fakültesinin teşkilât Kanunu henüz çıkmadığından bu fakültenin en dar ihtiyâç
larını ancak, karşılıyabilmek üzere yüksek Ziraat enstitüleri kadrolarından 1948 yılında yapılan 
tevziata göre! Üniversitemize geçen kadroları üzerinden 1949 yılındaki L cetvelinde mevkuf 4 aded 
80 liralık doçentlik serbest bırakılmış ve onun yerine 4 aded 70 liralık doçent kadrosu L. cetveline 
alınmıştır, ş 3u gün 80 lirayı 4936 sayılı Kanuna göre hak olarak almak durumuna girmiş bulunan 
4 doçentini jıevcudiyeti buna sebep olmaktadır. 

Bölüm 202 : Hizmetliler ücretinde : 

a) Hu(kwk ve iktisat fakültelerini teşkil eyliyen 3 ve 6 neı maddelerdeki 19 840 ve 16 340 
liralık artıjji Ipu sene .inşaatı ikmal olunan ve tedrisata başlanan yeni büyük binaların arzettiği ihti
yacı karşılamak üzere ihdas edilmiş personelden ileri gelmektedir. ^ 

b) Döjç^üncü maddedeki Edebiyat Fakültesi için 4 140 liralık artış ise restore edilen Kuyucu 
Muratpaşai ve Hasanpaşa medreselerinde açılan Türkoloji Enstitüsü ve kütüphane dolayısiyle ve 
yabancı d l̂l̂ r okulu için zaruri bulunan daktiloluk münasebetiyle ihdas olunmuş yeni personelden 
dolayıdır. 

Bölüm i2(|3 : Üniversitenin 1950 yılında yaptıracağı tek inşaat Fen-*ve EdeBiyat fakülteleri-ik
mali inşaatı' olduğundan geçen yıla nazaran bu bölümün ' birinci maddesinden 30 000 liralık bir 
indirme yapılmıştır. 

Bölüm 204 : Yabancı Profesör ve uzmanlarla tercümanlarının ücretlerinde bir değişiklik yok
tu*. ' • 

' | 
Bölüm £06 r Çocuk zammı geçen yıla nazaran 4 440 lira artırılmış, doğum yardımı, doğum ba

şına 200 lira düşünülerek 6 000 liraya indirilmiş, ölüm yardımı da 1 000 lira tenzil olunmuştur. 
Bölüm 20(7 : 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfa

tında bir qteğişiklik yoktur. 
ı . . . . • - . • 

Bölüm !Î0B : Bu bölüme açılmış olmak için sadece bir lira konulmuştur. 

Bolüm #00 : 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 3 grupta top
lanmaktaki ,1 

ı 
ı ' - - • 

a) Aylık ve ücretlerin % 5 ve % 25 leri, 

b) Ayîık ve ücretlerin % 1 leri, 

c) Borçlanmalar için :% 15 leri. 
« 

Bütün jbunların yekûnu 354 522 lira etmektedir. 
j î ı • • - ' . - . . . . 

Bolüm |2lfr : Rektör ve Dekanlara verilen ek görev ödeneklerinde değişiklik yoktur. 
Bolüm 01£) : üniversite tazminatında geçen yıla nazaran kifayetsizlik sebebiyle 10 000 liralık 

bir artış v^rfhr. 
Bölüm g^1 = Değişiklik yoktur. ' ' "* :* '' ~ ••'?>>•"*•>?+>••* 
Bolüm S|2j2 : Emekli ikramiyesi tahminlere müsteniden 10 0Û0 lira artırılmıştır. 

Bolüm, İSQl : Yönetim giderlerinde ceman 41 460 liralık indirme yapılmıştır. Bu bölümün Rek
törlük Öte;ljîeti tertibini teşkil eyliyen 15 nci maddesi bütün Üniversite su paralarının buradan ve
rilmesi dolayısiyle 7 500 lira artırılmış, aydınlatmayı teşkil eyliyen 22 nci bölüm de aynı suretle 
fazlalaştığı [ılıştır. Buna mukabil ayni bölümün 12 nci maddesindeki Fen fakültesi döşeme ve demirba
şından 90] |D0O lira tenzil olunarak bu fakültenin inşaat dolayısiyle ortaya çıkan bu kabil ihtiyaçla-, 
rının görüleceği 731 nci inşaat bülümüne naklolunmuştur. 
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Bölüm 3Ö3 : Masiîi kâfli ve defterifer bMumünde geçen yıla nazaran â 37$ liralık bir eksilme 
vardır.' ' M " 

imsmi 304 : P. T. T. gi(krls*in<£e de#?i£Uk yoktur. 
.«* . 

Bolüm 305 : Kira karşıllğındaki, 3 060 lira. artış bütün üniversite öğrencilerinin istifade ede-
eeği ikinci bir okuma salonu kiralanması içindir, 

Bölüm 308 : Giyeceklerde 8 600 liralık bir eksilme vardır. 
Bölüm 3Ö7 : Sürekli, geçici, yabancı memleketler, yabancı profesörler ve uzmanlar yolluklarında 

etâs itibariyle net olarak 4 784 lirfthk bir indirme yapılmış ve ayrıca-buradan 60 000 lirası alınarak 
4&S- ncü (Milletlerarası kongre ve konferanslar) bölümüne naklolunmuştur. 

Bölüm 30$ t Tedavi giderlerinde ihtiyaç göz önünde tutularak 3 500 liralık bir artma yapıl
mıştır. , 

Bölüm 309 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 403 : Temsil giderleri % 50 nimetinde tenzilâta tâbi tutulmuştur. 

"; Bölüm 407 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 419 : Mahkeme masrafları 3 000 lira artırılmıştır. * 

Bölüm 4#9 : Rektörlüğe bağlı üniversite kütüpanesjndeki kıymetli yazma kitapları Fotokopi ,VQ-
luyla teksir etmek ve bunları bütün dünyâ ilim âleminin istifadesine arzetmek üzere 7 000 liraya 
bir mikrofilm âleti satın alınacaktır. Bu sayede üniversiteye yeni bir gelir kaynağı da eklenmiş ola
caktır. *.<,, 

Buna mukabil Hukuk Fakültesinden 999 lira ve Fen Fakültesinden de 25 000 lira tenzil olun
muştur. Ancak bu 25 000 liranın 20 000 lirası ile bu fakültede bir döner sermaye kurulacaktır. 

Bölüm 421 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 422 : Değişiklik yoktur. -

Bölüm 423 : İdare Hukuku Enstitüsü yeniden kurulmuştur. 

Bölüm 424 : Mukayeseli Hukuk Enstitüsü yeniden kurulmuştur. 

, ©ölüm 425 : İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü peniden kurulmuştur. 

Bölüm 426 : İstatistik Enstitüsü yeniden kurulmuştur. 

Bölüm 427 : Gazetecilik Enstitüsü yeniden kurulmuştur. 

Bölüm 428 : Maliye Enstitüsü yeniden kurulmuştur. 

Bölüm 429 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 430 : Kan aktarma »merkezi yeniden kurulmuştur. 

Bölüm 451 : Kitap.,.•* mecmua^tıaalma ve ajbqne be4ej|eriyle te^cümje ve bask*. giderlerini 
ihtiva eyliyen yayın, yayın giderleri yekûnunda geçen yıla nazaran 19 500 liralık fetr eksilme 
vardır. 

mŞmm : D « # f W ytikm, 
Bölüm 453 : Kongre ve (konferanslar îbSJümünde geçen yıla nazaran kir değişiklik yoktur. An

cak yeni i bir unvanla 1$5© Bütçesine girdiği için 80 000 rakamı (fazlası) sütununa geçirilmiştir. 
Hakikatte bir fazlalık yoktur. 
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Bölüm 

: Değişiklik yoktur. 

: 900 liralık (bir artış yapılmıştır. "* 

: Değişiklik yoktur. 

|6M : Değişiklik yoktur. 
j[* jl . _ • , 
İÖbİ : Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı hastanelere yapılacak . yardim ödeneği bu işe kâfi gelmediktedir. Yapılan hesaplara göre daha 270 000 lira istenilmektedir. Bölüme eklenen 

5 000 liralfef asgari bir hesap" düzeltmesinden ileri gelmiştir. 

Bölüm pM : Yapı ve onarım bölümünün rektörlüğe ait 'birinci maddesindeki 35 ÖOÖ İira faz
lalık Örm£J4 fFakültesinde mevcut ve ikmal edilmemiş ibulunan enstitü ibinasıhm kısmen itmami 
içindir* 

Fen Faflj^teslndeki 15 00Ö lira fazlalık ise, Biyoloji Enstitüsündeki âcil onarımın yapılması 
içindir. 

Bunlara! bu bölümün diğer maddelerinden 15 500 liralık bir tenzilât yapılmıştır. 

Bölüm [7İİ| : 4999 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan üniversite Ibinaları için gelecek se
nelerde ödfeş|cek bonolar karşılığı 4 000 000 lira konulmak lâzımgelirken iki aylık bütçeye girme
si zaruri fojaj|inan bir kısım bono karşılığı dolayısiyle feu miktar 3 228 000 lira olarak tesfoit edil
miştir. 

Bölüm TÖSİI : 20 000 lira ile Fen Fakültesinde Obir döner sermaye teşkil olunacaktır. 

•-.-ife 

Genel h\ 
için Hükümı 
4936 sayılı 
olacağı ve ty 

4936 say|ı 
göre baliğ o. 

a) Ünit r 

1450 000 l i t | 

b) Üni 
veya şahısla: 

i* | / V > '*..-•: * '4 £ Gelir gerekçesi • - % • 

îstanbu^ |İıiversite8İ 1950 yılı Bütçesinin (B) işaretli cetveline konulan 14 265 Ö47 liralık get'r 
tahminine aji||saslar aşağıda gösterilmiştir: 

den 1949 yılına ait olarak konulmuş bulunan 12 310 045 liralık yardım 1950 yılı 
ft§n 100 045 lira noksanı ile 12 210 000 olarak istenilmekte ve buna mukabil Üniversitece 

unun 54 ncü maddesine göre elda edilecek gelirlerle 257 000 liralık bir artış imkânı 
n yıllardan arta kalan gelir artıklarının da 298 047 lira tutacağı tahmin olunmaktadır. 

Kanunun 57 nci maddesine göre elde edilecek 1 757 000 liralık gelirlerin müfredatına 
akları raporların şu şekilde tecelli edeceği ümit olunmaktadır. 

ir^ite ve fakülteleree alınacak giriş, tedris, imtil^n, kütüpane, diploma ve sair harçlan 

J J J I * » . • » * * »w*-- . ' 

VtHMte v e fakülteleree yapılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş 
alınacak paralar 75 000 lira. 
ecmua ve sair yayınlardan elde edilecek 50 000 lira. 

ermayeden hâsıl olaeak kârların tutarı olan 75 000 lira. 

ve vasiyetlerden elde edilecek 75 000 lira. 

I sair gelirlerden hâsıl olacak 32 000 lira. , f 

; t j | w,-, . r t 1 ' ' • • £ . • • 
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îcmal 

Harçlar 1 450 000 
Araştırma ve danışmalar karşılığı 75 00Ö 
Kitap ve mecmua ve sair yayınlar 50 000 
Döner sermaye hâsılatı 75 000 
Bağışlar ve vasiyetler 75 000 
Sair gelirler 32 000 

Toplam 1 757 000 
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Rapor 
5.1. 1950 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkiki,, komisyonumuz Riyaset Divanınca, bana havale huyurulan İstanbul Üniversitesi Büt
çesi raporuna başlarken şunu arzedeyim ki, 1950 Bütçesinin masraf yekûnu 1949 senesi Bütçesine 
nazaran 39$ 649 lira noksaniyle kapatılmış olmakla beraber umumi yekûn olan 14 265 047 lira gibi 
oldukça mühim bir meblâğ göze büyük görünebileceği için bu hususta üniversitelerin bütün dünya
da gittikçe pahalıya mal olmakta bulunduklarını ve çünkü bu yüksek ilim müesseseleri bugün ar
tık sade ders verilecek sınıflar, lâboratuvarlar, klinikler olmakla kalmayıp daha ziyade ilmi iler
letmeyi ih t i l a f eden müesseseler olduğunu ve bizim üniversitelerimizin de artık o yola girmiş 
olduklarını' ümit etmek istediğimizi hatırlatmak mecburiyetindeyim. Bahusus İstanbul Üniversitesi 
gibi bir udu Bakırköy'ünde bulunan ve diğer ucu Şişli ve Balta Limanından geçerek Belgrat Orma
nı smırlarnmı dayanan yaygın bir müessesenin ilmî ve idari masraflarının sırf bu dağınıklık 
yüzünden bile daha çok olmasını, ne evvelden verilmiş bir hükme ve ne de hissiyata tâbi olmaksı
zın tabiî görmek istiyorum. 

Bütçenin her bölüm ve maddesindeki değişiklikler ve esbabı mucibesi Bütçe tasarısına ilâve 
edilen gerekçede madde madde gösterilmiş olduğundan onları raporda tekrar zikrinden kaçına
rak yukarda söylediğim gibi memleket gençlerini yüksek tahsil yolunda yetiştirmek vazifesi ya
nında bir $0 ilmi ilerletmek vazifesiyle mükellef olan üniversitenin Umumi Bütçeden verilen 
12 210 000 iliıfa ve kendi gelirlerinden elde ettiği 2 055 047 lirayı ne suretle sarf ettiğini tetkik 
etmek muvatfık olacağını zannediyorum. 

1 I * ! • • 

Bu hususta raportörünüz üniversitenin muhtariyeti tarihi olan. 1946 senesinden bu içinde bu
lunduğumuz seneye kadar geçen üç yıl zarfında eskiye nispeten çoğalan masraflarına mukabil, 
derslerde, neşriyatta, araştırmalarda, görülen farkı tesbite çalışmıştır. Bunun için her fakülteyi 
, ayrı ayrı ziyaret ettiğim sırada aldığım neticel er şunlardır: 

Fen Fakültesinde 1946 - 1947 ders yılında haftada 145 saat ders ve 251 saat lâboratuvar çalış
masına mukjatyil 1948 - 1949 ders yılında 164 saat ders ve 244 saat lâboratuvar çalışması ve 28 sa
at tatbikat ile 12-saat seminer çalışması görülmektedir. Bu dersleri ve çalışmaları temin eden ted
ris heyeti itandan evvelki senelere nazaran üç eksiği ile 19 profesör ve 26 doçent ve I mütahassıs-
tan mürekktopjth*. Fakültenin neşriyatından en mühimi muntazaman senede 12, 13 nüsha neşrolu
nan mecmuadir. Mecmuanın muhteviyatı tamamen ilmî olup üç yabancı dilde neşrolunur ve bü
tün Garp ilipı, merkezlerine gönderilir. Taliplerin maatteessüf % 95 i ecnebi olmak üzere çok ol
duğu meselâi 1J948 yılında basılan 4 900 aded mecmuadan bugün depoda ancak 1 020 aded kalma-
siyle de anlatmaktadır. 1944 ve-1048 yılları arasında 60 kişinin doktora imtihanında muvaffak 
olmuş olması göze az görünmemelidir, çünkü, müspet ilimler sahasında doktora yapmak uzun tet
kiklere ve araştırmalara mütevaffık olmak gerektir. Neşrolunan kitaplara gelince 1944 senesinde 
5 kitap neşredilmişken 1948 senesinde çıkan kitapların adedi 27 ye baliğ olmuştur. 

- Tıp Fakültesinde - ki Eczacı ve Dişçi mektepleri de buraya dâhildir. 1944, 1945, 1946 senele
rinde mevcutj olan 77 profesör ve doçente mukabil 1948 senesinde 100 profesör ve doçent çalışmak
ta bulunmu'ş! te bunların evvelce verdikleri haftada 87 saat nazari ders 1948 yılında 60 a inmiş 
ve fakat amelî ders haftada 38 saatten 58 saate çıkmıştır. Neşrolunan kitaplara gelince 1944 se
nesinde yalnb|3 kitap çıkarılmış iken bu aded 1948 senesinde sadece 12 ye baliğ olmuştur fakat 
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şunu ilâve etmek lâzımdır ki Tıp Fakültesi profesör ve doçentleri ekseriya kitaplarını kendi hesap
larına bastırmakta oldukları için onlar bu hesaba dâhil değildir. Her sene 4 fasikül kadar neş
redilen Tıp Fakültesi mecmuasında da araştırmalar ve orijinal müşahadeler münderiç bulunmak' 
tadır. : . - • - '* . - - : ; . '*C!ÎJ3-

Hukuk Fakültesinde tedris heyeti âzası şu son beş sene zarfında hemen hemen 16 profesör ve 
12 doçent olmak üzere aynı adedde kalmış ve bu heyet tarafından 1944 - 1945 ders yılında 104 
saat ders ve seminer yapıldığı halde 1948 - 1949 senesinde 208 saat ders verilmiş ve seminer yapıl' 
mıştır. Neşrolunan kitaplara gelince 1944 senesinde 8 kitap neşredilmiş iken 1948 senesinde bu 
aded 12 ye baliğ olmuştur. 

Edebiyat Fakültesinde 1944 ve mütaakıp yıllarda 19 profesör ve 20 doçentten mürekkep olan 
tedris heyeti 1948 de 21 profesör ve 22 doçente çıkmış ve 1944 yılında haftada 460 saat tutan 
tedris müddeti ders ve seminer olmak üzere 572 ye çıkmıştır. 

Neşriyata gelince : 1944 senesinde neşrolunan 7 kitaba mukabil 1948 senesinde 15 kitap ve 5 
muhtelif mecmua neşredilmiştir. (Sosyoloji, felsefe arkivi, tarih dergisi, Türk edebiyatı mecmua
sı, diyaloglar). 

iktisat Fakültesinde 1944 senesindeki 14 tedris heyeti azasına mukalbil 1948 senesinde bu aza
nın adedi ancak 15 e çıkmış, ders saatleri de haftada 112 saati 'bulmuştur. Neşriyat olarak 1944 
senesindeki 7 esere mukafbil 1948 ve 1949 seneleri içinde 17 eser neşredilmiş ve 1948 senesinde iki 
nüsha da İktisat Fakültesi mecmuası çıkarılmıştır. 

Orman Fakültesinde 1944 yılındaki 14 tedris heyeti azasına mukalbil bugün 12 zat bulunmak
ta ve haftada nazari ve amelî seminer mesaisi olarak 272 saat ders verilmektedir. 1944 senesinde 
yalnız (bir kitap neşredilmiş İken 1948 senesinde 9 kitap neşrolunmuştur. 

Şu kısacık istatistik taslağından çıkarılacak netice şu olabilir ki, Muhtariyet Kanunundan son
ra üniversiteye verilen vazife ve mesuliyetler, tedris heyetine verilen tazminalt sayesinde çalışma 
nin kıymetini ve hakiki ilmî mânasını rakamlarla inkâr etmek doğru olamaz. Mamafih bu gelişme-
saatlerinde ve eser neşrinde bir gelişme olduğunu ifade ettirmek hakikaten güçtür ve bu huSusta 
bir neticeye varmak için yapılacak tetkikler pek uzun süreceği gibi bütçe noktasından bizi pek de 
alâkadar etmiyecektir. Ancak yayın masrafı olarak verilen 292 000 lirayı daha uzun bir müddet 
tediyeye mecbur olduğumuzu şimdiden kabul etmeliyiz; çünkü üniversite mensuplarının yazdığı ki
taplardan pek azı dışardatabı bulmak ve satılmak talihine mazhar olabilmektir. Bu neşriyat tahsisatı 
olmazsa memlekette ciddî ve ilmî bir eserin çıkması hakikaten nadir bir vaka halini alabilir. Mamafih 
üniversite vasıtasiyle basılan kitapların ilmî kıymeti hakkında bir şey söylemek bütçe raportörünün il
mi salâhiyeti haricinde olmakla beraber satılmayip senelerden beri depolarda yatan kitaplar adedine 
bakılırsa, bunlardan bâzılarının olsun 1 000 aded yerine 500 aded basılması daha muvafık olaca
ğını -söylemek mümkündür. Birçok kitapların satış adedi diye gösterilen rakamların telif hakkı ola
rak müellife verilen 600 kitap adedini ve hediye olarak dağıtılanları da ihtiva ettiği düşünülür
se üniversite kitap satışının kültür pazarımıza ferah verecek bir mertebeye yükselmiş olduğu
nu kabul edemeyiz. Fakat şunu da kaydetmek lâzımdır ki, bu- kitaplar arasında mevcudu tükenip 
yeniden basılanları da az olsa bile mevcuttur. 

Tedris heyeti azasının devam saatlerinin muhtariyet kanunundan sonra tazminat alanlar arasında 
elbetteki ziyadeleşmiş olduğunu kabul etmek lâzımgelirse de bâzı fakültelerin mâruz olduğu pek 
kötü şerait altında hocaların çalışacağı değil rahat rahat oturacağı bir odaları olmaması bü devam saatle
rinin bir dereceye kadar kısalmasına sebep gösterilmektedir. Bu sebeplerin zail olması ancak aşağı
da bahis mevzuu olacak yeni üniversite binalarının inşaatının bitmesine bağlı Olduğunu zikretmek 
lâzımdr. Meselâ bugün Fındıklı'daki Edebiyat Fakültesinin bir kısmı seminer kütüphaneleri ve 

( S . Sayısı: 128) 
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beraber pencereleri yüksekte, karanlık, rutubetli, mahzenvari oda-

iina vaziyetinden bahsederken sözü Tıp Fakültesinin kliniklerine nakletmeye mecbu-
jşunu söyliyeyim ki, bu kliniklerde gö^e çarpan en bariz nokta bu müesseseler arasında 
ve bakım noktalarındaki müsavatsızlıktır. MeseTâ iki;cerrahi kiniği arasındaki fark, 
nin yaptırdığı bina, diğeri seneler in beri tamir görmiyen Evkafın yeni Guraba 

ası olması itibariyle pek barizdir. Fakat .bundan daha barizi yine Evkafa ait eski Gu-
raba Hastı ı pisine oturtulan tkinci fç Hastalıkları Kliniği 'ile Cerrahpaşa Hastanesindeki Birinci tç 
Hastalıkla cf*fe Guraba Hastanesinin Çapa kısmındaki Üçüncü tç Hasta^kları Kliniği arasında gö
rülmektedir pGuraba Hastanesinin eski kısmında kalan İkinci Klinik Orta çağların hastanelerini 
andırdığı ^Cerrahpaşa'daki klinik ise tamirsizlik' ve bakımsızlık yüzünden çirkin < bin 
manzara jökterdiği halde Çapa'daki Üçüncü Klinik' temiz ve müreffeh bir manzara ar-
zetmehtedh|.fjBu kliniklerin pek kıymetli olması lâzımgelen ilmî mesaisi bu rapo
run mühteİŞratma - dâhil olamaz. Ancak Üçüncü klinikte kütüphaneye ve bibliyosrrafyava verilen 
ehemmiyet]parada memnuniyetle kaydetmek ister ve aynı usullerin üniversitenin bütün müessesele
rinde tatlı i BJedilmiş olduğunu görmeyi dilerim. 

zlıklarm en berbatı Birinci ve tkinci "Ooğum ve Kadın Hastalıkları " 'Kliniğinde göze 
jseki Hastanesinde bulunan Birinci T^inik tamamiylc bitkin ve harap bir manzara gö^-. 
a bu kliniğin bir kısmı yıkılmak üze™*1 iken yeniden insaasma başlanmış ise de eski kıs-

kadmlan refah içinde yatırmak sö^'ıe dursun bazen tek basma bir hasta vatagma bi-
1 amam akta d ir. Bütçenin 701 nci bölücünün 2 nci maddesinde ^örülen 300 000 lira ,tah-

jjlan 150 000 lira ile bu inşaatın temi^ıiııp çalışılmakta ise de bu masrafla vücuda gele-
e bir katma Ortopedi Kliniği sıkıştırılmış karışık bir müessese, halinde kalacaktır. 

.Bu mü jiiiratsızhkların başlıca sebebi binaların ekseyivet itibarivle belediyeye ve Evkafa ait olma
sı ve ünivfeisitenin istifadesine terkedildikten son^a beledive ve Evkafın tamirat ve termimatta ağır 
alması hıfejNjlarından ileri gelmektedir. Bâzı kliniklerde görülen bariz tamir ihtiyaçları üniversite 
İle bina sa|lbi olan daireler arasında daimî bir ilılünf mevzuu -olmaktadır,. Bu meselenin esasından 
J)ir.-hnl s i l g ine rantını üniversitenin bağlı olduğu makam ile hastanelerin bağlı olduğu makamlar
dan bekleffidi: isteriz. 

Bu innıjât ve tamirattan bahsederken Tıp Fakültesi enstitüleri için bir hususi kanunla verilen 
tahsisatın, Sıkanlar Kurulu kararıvle gecen sene tedivesine müsaade edilmemiş olduğunu hatırlat
tıktan sopİâ, Edebiyat ve Fen fakültelerini ihtiva edecek olan yeni üniversite binasına geçelim : 

Bavazıt'tan Lâleli'ye giden caddeye vermiş ve büyük kapısını yan sokaklardan bi-
an bu bina henüz inşaat halindedir ve bize söylendiğine nazaran 1951 senesinde tamam 

pjjhanın şimdiki haline mütahassıs olnnvan bir adam göziyle de bakılsa bu inşaatın 1951 
|îtceeğini tahmin etmek biraz güçtür. "Henüz bir kısmı temel üstündeki inşaat safhasın-
jrfjıımları ise duvarları kaplanmamış halde bulunmakta olan binanın bitirilmiş olan 

1 Bir yş,; 
rine açmıı 
olacaktır 
senesinde 
da, diğer 

i *• i 
bir kısmı:îl^Fen Fakültesinin bâzı şubeleri taşınmıştır. 

L H 
Binan nrâreri ve plânı hakkında bir mütehassıs salâhiyetiyle söz söylemek benim için kabil olmasa bile meşe 

her taraf: 
isPttl etmi"! 
kadar. pp}\ 
hususta f 
eser^ old 

"Bu-

apılıp bitmiş olan konferans salonunda agustik tertibatının pek kötü olması ve binanın 
görülen ereniş koridorlar ve büyük, merdivenlerin ve. küçük odaların en çok mesafeyi 

azarı dikkate çarpıyor ve bu kadar dağınık bir bina bakımının bütçe noktasından ne 
'ya ına,l olftearnn-< düsıindürüvor; velin sil bina bitin knllanılmava başladıktan sonra Vı 

sarih fikir edinileceği muhakkak ise de şimdiden bu binanın pek bahtiyar bir mimaı'î 
u iddia mümkün olmadığını söylemek pek abes olmaz. , . . 

araâında geçen sene merkez binası arkasına Hukuk ve İktisat Fakülteleri için ' yapış-
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w 4 n - teftıi*»»*>da kısman bitmiş» ofrjp anffkrâe ttdris»!»- ıbaşten&ğım re diğer enstitüler ktumstft 
tamamen'bitmemiş olduğunu söylemek isterim. 

iMtrerfe Yüksek yefe&a arzedeıt b&îöra ye mad'leSenden öad kamamlanra b«|tı okmktrk hususi mu-
kfT^^&jbf^ «huni' yabımeı profesörler ve müte^assasl^n» ücr«tin& mf^sMic bınıkonattlan bahis 
mevsavr etmekte hiçfeir mâma y&tefrur. -Yaîreız hu maddedefci (Eamebi p>rö*esöarier ve tecenımuniaM^ 
tilbirindeB tercümaalar tes*imesİKİn haıfini teklif ediyorum; ejfinkat «H bafaek HKdtaai^MİHde oiaat 
asistaiîlst*ım*z m d&şeHftieriıa&ia Terken pr©ffee5TİWG bir «&e toroümaoa tutmakta mâna oimasa gerektir. 
420 indi tefli&JBftn 2" nor ırmddesâcMâıeki Tıp Fakültesinde tesisat ve anaştTuma Masrafktn* cHarak 
29$ §80 ü m ve Frat l̂ akfeltesirKÎe aynı1 tertibe 435 O0& Mra teaııulma» mmd&ymümtâe» ve Mtim&g* 
varlarla $? görene TsJt ân i?aMlt«ııift masraflarmün çak almaanâfâü ve bâlfaass» Fen Fakültesinita yan*. 
gmda Tasası âlâ* ve «dcvatmıa yeraiflen tedavfki icabet meşinden ileri g-ârülıi^or; meseli bugün b»-
t#n dfe^açn «arım atom fisi&i te&rüfeelreri Hn 50D in ücranı MBİyomuıı bifebu pahada© »tedaeöâ 1w 
bâr «knacbimdası b'isamın îçra açıkta» 30-0100 liraram ilâvesirri istiyorlar ise elle bnı parayı bir taKifttas» 
totâvp taâtemî ederoedik. Halbuki raafeomuSı M k ve top betaımııdma İHimm^eheramiveti şikârdır. 

Bundan sonra 308 nci bölümün birinci maddesindeki tedavi masrafları hu sene '& 5*00 lira zam-
mivle 12'000 lirava çıkarılmış olmasının sebebini sorduğumda alelusul evvelki tahsisatın yetişme
diği ve (j&nkü bâzı tedavilerin bir şahıs için günde 2& lira gibd bir «teli ve tedavi teatine baliğ 
olduğu haberi alındı. Bnı vesile ile mamur ve wüsrtrahdeml«Tİn. en muht&amA en mâkıal tarzda sade-
dilmesini de temenni etmeliyiz. 

Bir de enstitü sistemine yeniden ehemmiyet yerilmek dol'ayrsiyl'e 4& $B0f lira fazla tahsisat ko
nulmuştur. Bu enstitülere Verilen fevkalâde ehemmiyetin izahım komisyon huzurunda İkrltrmteak 
mesul makara sahiplerine bırakıyorum. Bundan sonra 490 nci bölumffn; 1"- 7 hölümlerkıe konul
muş olart Î4Ö 000 fira bütün fakültelere mahsus kitap ve mecmua âîmâk tahsisatıdır. a 

Memleketin kitap ve kütüphane hususundaki fakri nazarı dikkate şlmarak bu kitap masraf-
l'armm çjbk görülmemesi lâzımgelir; mamafih ayn ayrı seminerler lnrttt^haıîeîernîe kitap alınacak 
yerde her fakültenin bir merkez kütüphanesi olması sistemi nazarı dikkate alınmaya değer tse 
de yine her seminerde en MzumTu kitapları havi hir küçük kütüpharienth lüzumu mkâr olunamaz; 
mamaffhKbu kitaplardan mesul bir kütüphaneciye ihtiyaç olduğu veyahut asİBtanlardBn birinin 
bu işten resmen mesul edilmesi düşünülmelidir. 

î̂ fîO Bütçesine aydınlatma masrafı olarak geçen sene tahsisatına 4# 0ÖÖ Trra ütvesîyle konu
lan Î O 000 Kra rahs*satm e^er idare odalarında, «mlonTard'a güp^gûirıdüz yakılan avizeler söndü
rülecek ofursa çok gedeceği düşÛTrülerek bu madlî aydınlatma masraflarından^ indİTİTieeek Ö 300 
liranın-, nrânevi aydınlatma masrafı olarak Türkiye'nin şimdilik en zengjnve en asodern Işütüpha-
nesi olart Üniversite Merkez Kütüphanesinin kitıp s&tınalma.masrafınailâvesiyle451 nci,bölümün 
1 nci maddesinin 25 000 üraya iblâğını ri$a ederim. a 

îstanfoul Üniversitesi Bütçesinin kullanışı hakkında gördüklerimi arzettikten sonra iki madde 
İçi». Jfâ^toîltftlâialarAar bö&sraraak iSÜerfetı 

' ' İ ' ~ üniversiteye devredilen ve ta Beyazıt'tan Fatih'e kadar devam eden. bölgedeki med-
re^elörın^Testaur^ edfijlmesmi neden üniversitenin tVenne aldıirını anlamak raportörünüze biraz; 
glŞegeîinıl&r'e^nt^1!)^ sıracti^tyr|;a.çağlar tipinde yapılmış bu zıyasız,.havaşiz hattâ hazan peneeresra 
İjinaİİard^ enstitur

! fesis' e'tm'eİc yre araştırmalar yapmak hem sıhhate ve hem. de yenilik iddiasına, 
muvafık ofmıyâcagi fîkrindevim^ EğerrDu işin^uvafîk olduğuna üniversite kani,olsaydı merkez bi
nasının grkasma yüklettiği hukuk W iktisât ' faküîtelerinin yeni bİnaTarmın> yariBtnı enstitü-
^rşB^h^eliın^fl^â'h^ıifcahisrertto aynriaırek şinadiyekıfi» UAİ&& olu?. 
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olduğunu ve fafcat bu iş için Devletin daha hususi bir dairesi bulunmak lâzuegekliği-
iktiüa «Mjorvath Bir de bu restau ratâon aameliŝ teââ ŝHaasıaiobı 70 ssne errolki devire 

tu da o devri» iaöhüt rokoko üslûbu ile yeniden ihyası için pam« «ariedşiİJöesini ta-
hkm&t bile telâkki etmek;. m&mkü .ı 

ejıni, de bütçe tekniği ve dolayısiyle 
Junda daha faydalı olacak bîr sistem 
Jıektepteu bugün âzami değil ancak 

en üniversite mensupları ekseriyette 
riyetini hiçe sayarak, bir bütçe rap 
k isterim kî, bu mektebin bütçesi 

itibaren tamamen ayrı bir bölümde 
ite talebesine mahsus olduğu için 
ektir. 

tahsis çâifen paranın yerine sarfım iyice gös-
değişiklijşinin yabancı diller mektebine taa-
asgari bir istifade bile tenairi edildiğinden şüp-

olmakla beraber mektebin büsbütün lağvını, üni-
>rtörünün teklifini muvafık görmüyorum. Ancak 
eğer mümkünse, hemen bu sene veya değilse ge-
bütçede belirtilmek iktiza eder. Bu halde mektep 

edebiyat fakültesinden ayrılarak rektörlüğe rap-

yabanet mea»AeJke*lere tetkik seyahati için gönderil/en teâris âzasmın ialihabıjada 
dav-ranılarak meselâ esasen iki lisja^ bilmeye mecbur öten doçentlerin veya asis-

öğyenmek üzere «onçfei memleket le?e g©i«def ilmesi ve hele senelerce prei ösörlik 
âzılarairtım ikma i malûmat kaydiyle bir veya iki sene müddetle Jh&mcah ve yevmiye 
e Amerika'ya izaromda daha titiz davrastılması icabettiğiai sazan dikkate.atosaası-

k mecburiyetini duymuş olduğumu arzederek raporuannı takdim ediyorum. 

Is^aabul Milletvekili 
A. Adman Admar 

m, 
Bütçe Komisyonu raporu 

•e 71/14: 
«turalan k 
İMüiytiftt'm 
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dekanları 
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halde ine 

Büt^ 

Eso8ty.jl/627 

¥ak»ek Başkanhığa 

Istanbttöî' ^üniversitesinin 1950 yılı Bütçesi G^er MAçe&d: 
hakkında, jşifşbakanlığın 1 . XII . 1949 tarihli 

yîh tezkeresiyle Yüksek Meclise 
tasarısı IComîsy^öumuza havale 

MSHÎ Eğitim Bakaîö Tahdn Ban-
niversite Rektörü ile Fakülteleri 
l'Maliye Safceıihğı «âna Bütçe ve 

Genel Müd&eü fcazır ©Idukîarı 
p görüşüldü. 
asuu komisyoa ödına ineeliyeıı 

r-u okunup t&mü üzerinde gö-
mış ve izahlar alınmış vç- bundan 

gjHeıf ©ei*reöerini» fcŞMlmleri-' bi-
ülaaüs^ür. 

4 . it . İÖ5Ö 

rüşmeler 
«onra 

İstanbul Üniversitesinin 1950 yılı gider Büt
çesi (14.182 W ) lira olarak teslbit ve teklif 
edilmiştir. Bu mJkitar a vmn ek *t olagfuiistü 
«degldgeıvifc nazara alınırsa $eşm yık niapeıfele 
(476 649) lira noksan bulunmaktadır. Ym& ge-
<pm yıla nastaraıı ki8ap4ar itibarlyte fazla^k ve 
eksiklik şöylec^, 

JlkÎRşi ®m&&l giderleri kîmmM (298 858) 
lira fagialık meveutfcur ki bumun (10 $00) liıtası 
aylıklarda {̂ 0 320) lirası hiımaeifeHler *ier6tiade, 
(IS5 Û9T) ü#ası yeni BmekU K^n^nuaiiin uygu
lanması aebebîy e Emekli Bandığına yapılacak 
ödemelerde (10 000) liram tkifsftiite tâzmina-

l S*ym ) 



tmda (İÜ 000) • lirası emekli ikramiyesinde ve ' 
mütebakini de diğer bölümlerde görülmektedir. 

Üçüncü yönetim giderleri kısmında (109 908) 
lira eksiklik vardır. J 

Dördüncü daire hizmetleri kısmında (55 002) 
lira ve beşinci borçlar kısmında (900^ lira, al
tıncı yardımlar kısmında (5 000) lira. artış ve 
yedinci yatırım ar kısmında (728 500) liralık 
eksiliş bu anmaktadır . 

Bu artış ve azalışların sebepleri gerekçede 
ve raportörün raporunda açıklandığı için bura
da tekrar edilmemiştir. 

İstanbul Üniversitelerinin türlü işleri ve hiz
metleri hakkında a man izahlara göre: 

Bina yapımı işleri ilerlemekte ve şimdiden 
edebiyat ve Fen Fakültelerinin bâzı şubeleri 
yeni binaların biten bloklarına taşınmakta olup 
Bu -bina arın' 1951 de biteceği unlulûıaktadır. 
Orman Fakültesi binasının da gelecek yıl kul
lanılabileceği anlaşılmıştır. Bina bakımından en 
sıkmtilı durumda olan Tıp Fakültesi ile Ecza
cı ve Dişçi mektepleridir. 

ÜriiVersitenin kitap satın alma ve kütüpha
nelerini zenginleştirme yönünden de ödenek ki
fayetsizliği açıklanmış ve görüşme sırasıda ya
pılan bâzı tasarruflardan bu bölüme bir miktar 
para eklenmesi mümkün olmuştur. 

Bölümlerin görüşmeleri sırasında (201) nci 
bölümün maddeleri arasında bâzı aktarmalar, 
yapılması lüzumu izah edilmiş ve bu arada Tıp 
Fakültesinde esasen fazla hesap edi mis bulu
nan ; (25 000) lira indirilerek îslâm Tetkikleri 
Enstitüsü tesisi için (L) cetvelinden çıkarılan 
bir Profesör ve bir Asistan ödeneği karşılığı 
o" arak Edebiyat Fakültesine ve son kabul edi
len Orman Fakültesi kuruluş kadroları karşılı
ğı olarak da. bu fakülte maddesine (63 400) 
lira eklenmiş bulunmaktadır. 

209 ncu bölüm Emek i Kanununun uygulan
masına göre yeniden düzenlenmiş ve 201 nci 
maddedeki değişikliklere uygun eklemeler ya
pılmıştır. 

Keza Üniversite tazminatına da ayni sebep
le gerekli eklemeler yapılmıştır. 

1683 sayılı Kanuna göre verileerek emekli ik
ramiyesi kalmadığından buna ait (20 000) lira
lık ödenek ele tenzil edilmiştir. Rektörlük öte
beri giderlerinden (1 000) ve aydınlatma gider
lerinden tüm olarak (4 500) liranın tasarrufu 
mümkün görülmüştür. 

Bütçenin tanziminden sonra yeniclen yapılan 
inşaat bonolarının hesabı neticesi olarak bina ya
pımı giderlerine (83 000) liranın1 eklenmesi za
ruri görüldüğünden ve geneli bütçeden yapılan 
yardıma Hükümetçe bu miktarın1 eklenmesi ka
bul edildiğinden 731 nci bölümün birinci mad
desine bu miktar il^ve edilmiştir. 

İstanbul üniversitesine bağlı Ornıan Fakül
tesi Talebe Yurduna ait ödenek Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konmuş olup bu ödeneğin 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesindeki pansiyon 
tertibine aktarılması, Genel .Bütçe Kanununda 
mevcut bir hükümle temin edilmiş ise de adı 
geçen yurdun bu yıl içinde de devamı, alman 
izahlara göre, zaruri görüldüğünden yurdun tas-
fiyes'ne ve talebenin bursla idaresine kadar ge
çecek zaman içinde bir aksaklığa mahal veril
memek üzere Orman Genel Müdür üğü Bütçe
sine konan bir madde ile bu husustaki ödeneğin 
İstanbul Üniversitesi Bütçesine aktarılması te
min edilmiş ve bu sebeple adı geçen yurdun hiz
metliler kadrosu Üniversitenin (D) cetveline 
eklenmiş, bu bütçeye aktarılacak ödeneğin har
cama şekli hakkındaki formül de (R) işaretli 
cetvele ve paralı öğrencilerden bu yıl alınacak 
ücret (M) işaretli cetvele konulmuştur. 

Bu değişikliklerden sonra gider bütçesi 
(14. 359 734) lira olarak Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Komisyonumuz gider bütçesinin yukarda 
izah edilen incelemelerinden sonra şu hususların 
temenni olarak raporumuzda yer almalarım uy
gun görmüştür: 

a) Klâsik mahiyetteki ilmî eserlerin bir 
programa bağ anmak suretiyle ve ehemmiyet 
sırasına göre tercüme ve yayımlarının daha ge
niş ölçüde temini, 

b) Üniversitenin türlü fakülteleri tarafın
dan yapılmakta olan araştırmaların en mübrem 
ihtiyaçlarımıza göre ayarlanmasını sağlamak 
üzere; 

1. Memleketin sistemli ve programlı olarak 
etüd edilip her ilim sahasında realitelerin tes-
bitine çalışılması, 

2. Memlekete ait önemli konuların birinci 
sırada araştırılması için Devlete iş birliğinin 
sağlanması, 

c) Yabancı dil okulunun çalışmalarından 
daha iyi neticeler almak için ödeneğinin ayrı 

( S. -Wm: 12S ) 
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rilen gelir tesislerinin işleyiş eri ve 

sisi, 

Gelifc 
t 

çen yi 
arzetmfr] 
min eâşL. 

Büt 
dan (8İİ 
ğu sonîi 
bu mikjtfc' 
siyle bu|ı 
zarureti 
lüme bul 

paralar 
sonra ejlj 
ha 94 ı 
ekleme 

Bu 
(14 35^ 
bul edil 

ütçesi: 
1 Üniversitesinin Gelir Bütçesi de ge-
azarân (476 649) lira bir noksanlık 

olup- (14 182 047) lira olarak tah-
jiş bulunmaktadır. ' 
,n tanzimi,sırasında inşaat bonolarm-
0) liralık bir kısmının noksan öldu-
n yapılan hesap ardan anlaşılmış ve 
n Hükümetçe kendi yardımına ilâve-
rın da tesviyesi cihetine gidilmesi 
sil olmuştur. Bunun için birinci bö-
iktar gelir eklenmiştir. 
bölümde geçen yıldan devrolunan 

p bunun da yine bütçe tanziminden 
edilen kesinhesaba göre buraya da-

lira ilâvesi.mümkün görülmüş ve bu 
\omisyonumuzea uygun görü'müştür. 

[retle gelir bütçesi toplamı da 
4) lira olarak Komisyonumuzca ka-
ıtir. 

Ka^jdjgultasarısı: 
Tasa l ın 1 ve 2 nci maddeleri yukarıki izah

lara gölrp ̂ düzeltilmiş 3, 4 ve beşinci maddeleri 

•A 

ti s 

İl 
\0r 

ayniyle, aîtınci maddeye feağîı* (h) cetvelinde 
gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle ve, 7-10 
ncu maddeler ayniy.e kabul edilmişlerdir. 

istanbul Üniversitesinin 1950 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı-yukarda arzedilen değişikliklerle 
Cetvelleriyle birlikte Kamutayın* onayına arze-
dihnek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

& Erten 
Kâtip 

Ankara 
•JF.. öymen 

Ankara 
Ç. Gölet . 
Diyarbakır 
G.Ekin .-• 
Eskişehir 

Muhalifim 
A.Oğuz 
İstanbul 

Dr. A. Adıvar 
Kırşehir 

Ş. Turgut 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun-

M. A. Yörüker 
Urfa 

Başkan V. 
Diyarbakır 
tlH.Tİgret 

Amasya 
A.K. Yiğitçğlu 

Aydın j 
Gh,R. Alpman 
y; Diyarbakır 

Ş.TJluğ 
Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 
. İzmir 

. _ $. Dikmen 
.-...• Konya 

Sözcü 
Kastamonu 

M. Akalın 
\ 

Ankara 
M. Eriş 

/ Bolu 
\C;8.Sire7t. 

Erzincan 
N. Pekçm 

İsparta 
: K. Turan 

Kastamonu 
T. Goşkan 
Malatya 

Dr. M.F. Dündar M. S. Eti 
, Niğde 
R. Gürsoy, 

Seyhan . 
A. R. Yüreğir 

. 
A. Akan E. 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Urfa 
Tekeli 

file:///omisyonumuzea
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İstanbul 1JnMw¥tâMp$0 yitt St^?e Ktmtıik 
tasarısı 

WW®& L -»T-.. İstanbul Ü*i¥=em*«ii P50 
JM^e l?ıto ^d^^eji i§m bağlı iA\ ismetli t©et-
velde %fa^\M$ ikmm İ14 lâg Û43) U ^ - ^ e -
nek verilmiştir. 

MAD&£ 2. ~- İst&B&ul Üniversite! $£50 
Bütçe yi$| gideıi#ri«e karşılık olan gelirler ba#lı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği J?;e,re 
(14 1̂ 2 047) lira «larak tahmin edilmjştij'. 

MADDE 3. — îstarAmT tfoiversiteşfnce Wffl 
Bütçe yılında elde ^îieeek gelir çe§&!teî&*ften 
htff fciü&ıfeı dayal$#t hülSimler bağlı # ) îşa-
»s$i «ecelde gö^fee#öanştîr. Bu ce**eWle;--'y&«ıh 
•fceürlerifc tarh ve ts&siMne 1950 Bütge^j^boda da 
devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniverselinin &ö . 
VI . 1939 tarihlî ve 3656 sayılı Kanunıin 19 neu 
maddesine giren hizmetlilere ait kadroları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kartonun 9 ncu maddesi gerejğin-
ee geçici ınahiyettekî hikmetler için Bakanlar Ku
rul» fearariyle kadrb-alınabilecek tertipler %ağlı 
TO işaretli cetvelde gîfeterilmiştir. Btı kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle ®%tk Milllet Meclîsine su-
w«Ötır ve%uölarm eî8eM fcatrrolara eMeme. tjîmâ-
ması şartt». 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 6. — îatanbul Üniversite^ ku
ruluşu hpkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yasılı kad
rolardan j ilişik (ti) işaretli cetvelde gösterilenler 
1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADpE 7. — Orman Fakültesi paralı yatılı 
öğrencilerden alınacak yıllık ücret bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MÂDİPB S. — Gider tertiplerinden yapıla-
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (1) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

istanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe fâtâıMnu 
itişarm 

M^DD® 1. — Jtefcbul Ün^ess&ejji 1950 
Mtş^ yıliîgiderfeyi için ba^lı ,(A> âşajeetli cet
velde gösterildiği üzere (14 359 734) lira ödeöak 
verilmiştir. 

MAÜ&M 2. — &l*nM Üîâfer^t^i 1950 
Bütçe :.#ıU gidecler^ift kerşı^k çian gelkler 
hağh O), i şa re t «eâ^flde g^steriidftği üaere 
(14 359 734) lira oU«&t&jmm ^ditotftJr. 

MADDE 3. — Aynîyle k a W editeitiştîr. 

M4JPIDE L -~ Ayniyle kabul edümişiir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul» edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MAl |^ f t l t t ; * - 1 »il kanunu Maliye ^ İttillî 

E g » ' 9 | $ f t l a r z y&riMrv 
ısn Devlet BakBK* 
ıltay Başb. Yardınieîiı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fııad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/ . B. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş.- Adatan 
Sa. ve lSo« Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Caviâ Öraİ 
Ulaştı M Bakam Çalışma, Bakanı 
Pn&mmSatur Reşat $.&rer 

İskam 
Idrlos 

ıa Bakanı 
'tir. 
[Bakanı 
fok 

Bakaiii 
juoğlu 
ticaret Bakam 
Dicleti 
Tekel Bakana 
Bürgt 
Bakam 

il Satır 
işletmeler Bakanı 

Münir Mrsel 

m 

tntât 



B. M; 

OETVELt 

ödeneğin çeşidi 

1940 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı ip i 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 

201 

202 

203 

204 

îkinci hısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 

i. i 
3 
4 
S 
6 
.7. 
* 

1 
r 
15 

3. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Aylıklar 
Rektörlük memurları aylığı 
Tıp Fakültesi » » 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » > 
Fen » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat y> 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
İktisat » 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesörlerle uzman
ların ücretleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 

83 100' 
1 371 000 

400 000 
600 000 
545400: 
2041000 
185 000 
15 ooo"; 

3 403*500 

70 320 
803 940 
38 160 
55 860 

153 420 
24 180 
54 300 

1 200 180 

80 000 
5 300 

14 760 

100 060 

43 200 
250 000 
41 000 

83 100 
1 396 000 

400 000 
600 000 
570 000 . 
210 000 
200 000, . 

. 15 000 

3 £74 100 

70 320 
803 940 

58. 000 
60 000 

153 420 
40 520 
54 300 

1 240 500 

50 000 
5 300 

24 360 

79 660 

10 800 
250 000 

83 100 
1 371 000 

400 000 
635 200 
570 000 
210 000 

, 263 400 
15 000 

3 547 700 

70 320 
803 940 
58 000 
60 Oöö 

153 420 
40 520 
54 300 

1 240 500 

50 000 
5 300 

24 360 

79 660 

10 800 
250 000 
41000 



1949 1950 yıh için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

, ödeneği istenen kabul edilen 
(Seneğin çe^i l^a |£ra Lira 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 saph kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı M 360 
TÎp Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
Hukuk Fakültesi memurlara. 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
î^t^at Fakültesi memurları 
çoctck J&mmı 
Qrı#an Fakültesi memurları 
çpçttk zammı 
I>ûğum yardunı 11 200 
T $ Fakültesi memurları do
ğum yardımı 
Hujfeuk Fakültemi memurları 
doğum yardımı 
EfeMyâ't Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Fen Fakültesi memurları do
ğum yardımı 
İktisat Fakültesi mernurlaî» 
doğum yardımı 
Orman Fakültesi memurları 
dijğum yardımı 
ölüm yardımı £1 $Q0 
Tıp Fakültesi memurları ölüm 
yardımı 
Hukuk Fakültesi memurları 
Ölüm yardımı 

(S. &%&'$&) 

Edebiyat Fakültesi 271 128 288 Ş28 288 528 
Fen » mWb Wk$& 195 120 
iktisat » 70 000 İ t $5İ> 81000 
Orman » İ2 İf00 $6'Q(ft 16 000 

Bölüm toplam! 88Ğ 448 682 44$ 882 448 

3 000 

19 ($0 

% • & & 

7 0 
%W 
2 om 

5 m 
i 

1 

£ 
1 

1 

. 1 

1 

1 

3 000 

mmo 
2 500 

7 000 

3 000 

2 000 

3 500 
7 000 

0 

0 

0 

0 

0 

* 0 
10 000 

0 

0 



16 

Ödeneğin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 

Fen Fkültesi memurları ölüm 
yardımı 
İktisat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
Orman Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

57 760 

1950 yılı 
Hükümetçe 

isteneu 
Lira 

1 

1 

1 

1 

56 000 
:r;s=3 z—. 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

0 

0 

0 

57 000 
1 " ' " • '-JJL 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 15 000 15 000 15 000 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 1 1 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 

4 155 
68 550 
20 000 
30 000 
27 270 
10 200 
9 250 

169 425 

0 
0 
0 

0 

16 972 
148 419 
36 770 
51 525 
54 022 
23 284 
23 530 

354 522 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

262 823 
47 786 
20 000 

1 

( S. Sayısı : 128 ) 
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-

217 
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• ] 
1 i 

i' 

219 

a 

| 

221 
0 

; 

301 

•i - i ğ 
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[. Ödeneğin çeşidi 

5(| Diğer Ödemeler 

| Bölüm toplamı 

{ 4644 sayılı Kanun gereğince 
i verilecek ek görev tazminatı 

İ i Rektörlük 
2 i Tıp Fakültesi 
BI Hukuk » 
11 Edebiyat » 
>| Fen » 
l'İ İktisat » 
7 Orman » 

Bölüm toplamı 

1 4936 sayılı Kanun gereğince 
: I verilecek tazminat 
jM Tıp Fakültesi 
8!! Hukuk » 
f-ili Edebiyat » 
şıj Fen » 
S ! İktisat » 
S -j Orman x> 
I'1 

Bölüm toplamı 

| I Emekli, dul ve yetim aylığı i 1 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
1 maddesi gereğince verilecek 
i emekli ikramiyesi 

! j İkinci kısım toplamı 

i S Üçüncü kımm - Yönetim gider-
[ ij leri 
1 :''İ 
| | Büro giderleri İ j! Rektörlük kırtasiye 
11 Tıp Fakültesi » 

|ıij ( S. Say w 
',!• f| 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

5 400 
6 550 
2 799 
5 099 
2 799 
2 799 
2 799 

28 245 

143 000 
75 000 

150 000 
124 200 
62 000 
44 400 

598 600 

20 000 
-

10 000 

6 485 218 

• 7 500 
4 400 

128) 

İ95Ö yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
I4fa 

0 

0 

5 400 
6 550 
2 799 
5 099 
2 799 
2 799 
2 799 

28 245 

153 000 
75 000 

148 000 
124 200 
60 000 
48 400 

608 600 

20 000 

20 000 

6 779 076 

-

5 000 
4 260 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

47 399 

378 009 

5 400 
6 550 
2 799 
5 099 
2 799 
2 799 
2 799 

28 245 

153 000 
75 000 

148 000 
124 200 
60 000 
66 000 

626 200 

20 000 

0 

6 874 763 

5 000 
4 260 



1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen m 
3 
4 
« . 
e 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
M 
fi 
• & • m 
2b 
& 
2% r 
0" 

0 

0 

0 

0 

23 
0 
0 

0 

ÖtleÜeğin çeşidi 

Hukuk » * 
Edebiyat » » 
Fen » fc 
îktisttt * * 
Orman » » 
Rektörlük döşeme ve demirbaş 
Tıp fakültesi döşeaıe ve de
mirbaş, 
H u k ^ Fakültesi döşeme ve 
demj»%Şr 
Edeb^afe Fakültesin döşeme ve 
demifjbaş< 
Fen Fakültesi döşeme ve de
mirbaş 
İktisat* Kakültesi döjşme ve 
demirbaş^, 
Orman Fakültesi döşeme ve 
demirbaş 
Rektörlük öteberi giderleri 
Tıp t a i f e s i » » 
Hukuk » » » 
Edebiyat, » » » 
Fen » » » 
İktisap » » » 
Orman » » » 
AydıM^tçaa giderleri 
Tıp MkuPfesi aydınlanma gi
derleri 
Hukufe fakültesi ay damlatma 
giderleri 
Edebiyat Fakültesi aydınlatma 
giderleri, 
Fen Fakültesi aydmlatma gi
derleri 
Iktisîat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Orman Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Isıtma giderleri 
Tıp Fakültesi ısıtma giderleri 
Hukuk Fakültesi ısıtma gider
ler i , . 
Edebiyat Fakültesi ısıtma gi
derleri 

Lira 

2 000 
2 500 
3 500 
2 000 
1-500 
6 ÖOÖ 

6 000 

5 000 

12 500 

100 000 

3 000 

#W 52 500 
4 000 
3 000 
2 500 
3 500 
2 000 
1 500 

90 000 

200 000 

Lira 

1 750 
2 250 
3 000 
1 750 
1 2§0r 

10 000 

6 000 

15 000 

6 500 

10 000 

8 000 

7 5ÖÖ; 

toooo" 
4 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

129 994 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1&> 994 

1 

1 

1 

Lira 

1 750 
2 250 
3 000 
1 750 
ı %m 

10 000 

6 000* 

15 000 

6 500 
• 

10 000 

8 000 

7 566 
59 000 
4 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

125 500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
200 000 

0 

0 

0 

( S. Btıyısr: 128 f 
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M. Ödeneğin çeşidi 

0" J^n Fakültesi ısıtma giderleri 
0 Iktis-at Fakültesi ısıtma gider

i r i 
0 Orman Fakültesi ısıtma gider

leri 

ve Basılı kâ 
1 Bektörlüi 
2 fop Fakültesi 
3 Hükıâr » 
4 Edebiyat » 
5 Fen » 
6 İkti^at^ » 
7 "Osman » 

BöMfen toplamı 

Postiş telgraf ve ti&Moaı ücret 
yo; giderleri 

1 Pcista ve telgraf ücretleri 
0 Trp Fakültesi posta ve telgraf 

ücretleri 
0 fiükuk Fakültesi posta ve tel

graf ücretleri 
0 Edebiyat Fakültesi posta ve 

telgraf ücretleri 
0 Fen Fakültesi posta ve telgraf 

ücretleri 
0 tl^tisat Fakültesi posta ve tel

graf hicretleri 
Ör̂ ntâaı Fakültesi po&tâ ve tel-

af ücretleri 
ele&>n giderleri 
p Fakültesi telefon giderleri 
ftlâflt Fakültesi telefon gi

derleri 
0 |îdeMyat Fakültesi teMf on gi-

ejrleri 
0 f in Mkiltesi t e l e f i giderleri 
0 tMtisat Fakültesi telefon gider-

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Liraı 

toplamı 5%$$8& 

4 000 
6 000 
3 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 000 

20 000 

8 000 

35 000 

( s ^ S â ^ j isaf 

İ95Ö yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 

3 500 
5 2W 
25 
1 
1 
1 
1 000 

500 

16 625 

0 
0 
0 

48? 

3 500 
5 250 
2 375 
500 
500 
500 

1 000 
16 625 

7 9£4 

1 

1 

- • ' ' ! 

ı 
1 

1 
34 991 

1 

ı 
1 
1 

8 000 

0 

0 

0 

Ö 

0 

0 
35 000 

0 

0 

0 
0 

0 

! -i» 



2 2 -

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Orman Fakültesi telefon gider
leri 1 0 

Bölüm toplamı 43 000 43 000 43 000 

Rektörlük kira karşılığı 3 000 6 000 6 000 
Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
îktisat » 
Orman » 

i 

Bölüm toplamı 

. 3 000 
5 000 
2 500 
4 000 

. 3 000 
2 000 
2 500 

22 000 

2 100 
3 500 
1 750 
2 800 
2 100 
1 400 
1 750 

15 400 

2 100 
3 500 
1 750 
2 800 
2 100 
1 400 
1 750 

15 400 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 1 000 994 1 000 
Tıp Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 1 0 
Hukuk Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 1. 0 
Edebiyat Fakültesi sürekli gö
rev yolluğu 1 0 
Fen Fakültesi sürekli görev 
yolluğu . 1 . 0 
îktisat Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 1 O 
Orman Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 1 0 
Rektörlük geçici görev yolluğu 8 000 8 000 8 000 
Tıp Fakültesi geçici görev yol
luğu 5 000 4 000 4 000 
Hukuk Fakültesi geçici görev 
yolluğu . 1 500 1 200 1 200 
Edebiyat Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 5 000 4 500 4 500 
Fen Fakültesi geçici görev yol
luğu ". " 8 000 6 400 6 400 
îktisat Fakültesi geçici görev-
yolluğu ^ 2 000 1 600 • 1 600 
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308 

0. 

0 

o 

10 

o 

o 

o 

Ödeneğin çeşidi 

Orman Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Tıp Fakültesi yabancı memle
ketler yolluğu 
Hukuk Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Edebiyat - Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Fen Fakültesi yabancı memle
ketler yolluğu 
îktisat Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
Ofman Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
Yabancı profesörlerle uzmanla-. 
rrn yolluk ve giderleri 
Tıp Fakültesi yabancı profe
sör ve uzmanlariyle tercüman
larının yolluk ve giderleri 
Hükük Fakültesi yabancı pro-
fie^ör ve Uzmanlariyle tercüman
larının yolluk ve giderleri 
Edebiyat Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanlariyle ter
cümanlarının yolluk ve gider
leri 
J?en Fakültesi yabancı profe
sör ve uzmanlariyle tercüman
larının yolluk ve giderleri 
iktisat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanlariyle tercü
manlarının yolluk ve giderleri 
Orman Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanlariyle ter
cümanlarının yolluk ve gider
leri 

|8 sayılı Kanun gereğince 
İnecek tedavi giderleri ve 

olukları 
0 llektörlük 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

7 500 
5 000 

15 000 

8 000 

10 000 

10 000 

8 000 

7 500 

10 000 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 500 
3 500 

1 

1 

1 

... ; ... . 1 - , 

1 

• ı . 

.9 9Öİ 

iğin 
Komisyonca 
kabul edilen 

L M 

6 500 
3 506 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 000 

Bölüm toplamı 111 500 

8 500 

46 706 

11 994 
1 

46 706 

12 000 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 

rödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
BMıuk » 
Edebiyat » 
E«n » 
İktisat » 
Oıman » 

Bölttm toplamı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lkm 

* 

8 $00 

1950 ; 
Hükümetçe 

istenen 
l i k a 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 300 

inli için 
Komisyonca 
kabul edilen 

LİTA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Tıp Fakültesi t a b l a n işletme 

giderleri 
2 T^p Fakültesi taşıtları onarma 

giderleri 
3 O^röaa Fakültesi taşıtları iş

letme giderleri 
4 Orman Fakültesi taşıtları 

onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

10 000 

10 000 

20 000 

757 900 

20 000 

647 991 

9 000 

1 000 

9 000 

1 000 

9 000 

1 000 

9 000 

1 000 

20 000 

642 491 

Dçrdüncü kısım - Daire hiz
metleri 

403 
407 
419 
420 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme masrafları 
Öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle inceleme ve araştır
ma giderleri 
Rektörlük 
Tyğ Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat y> 
Fen » 
îktisat » 

10 000 
1 000 
2 090 

291 Q00 
1 000 

27 500 
460 000 

2 000 

5 000 
1 000 
5 000 

7 000 
291 000 

1 
27 500 

m 090 
2 000 

5 000 
1 000 
5 000 

7 000 
291 000 

1 
27 500 

435 000 
2 000 

(». %a$w-W) 
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Orman » 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira,. • 

46 000 

827 500 

1960 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

46 000 46 000 

808 501 808 501 

Devletler Hukuku Türk Ensti- ' 
tüsünün her çeşit giderleri 10 000 10 000 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 10 000 10 000 
îdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 2 500 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 2 500 
İktisat ve içtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit giderleri 2 500 
İstatistik Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 2 500 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
her çeşit giderleri . 10 000 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 2 500 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 10 000 10 000 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 20 000 
îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 7 000 
Yayın giderleri 
Rektörlük satmalına ve abone 
karşılığı 17 500 , 15 500 
Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 20 000 " 20 000 
Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 17 ÖOO 14 000-
Edebiyat Fakültesi satmalma 
ve'abone karşılığı ' . ' .40 000' • 36 000 
Fen Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 40 000 36 000 

10 000 

10 000 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

10 000 

2 500 

10 000 

20 000 

7 000 

20 000 

20 000 

14 000 

36 0O0 

36Û0O 
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6 

7 

,•••<. / « 8 

9 

10 

11 

12 

- 13 

" . 1 4 

trv. ... 

* 

Ödeneğin çeşidi 

îktisat Fakültesi satmalına ve 
abone karşılığı 
Orman Fakültesi satınalma ve 
abone karşılığı 
Rektörlük başka her çeşit gi
derleri 
Tıp Fakültesi başka her çeşit 
giderleri 
Hukuk Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Edebiyat Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Fen Fakültesi başka her çeşit 
giderleri 
îktisat Fakültesi başka her çe
şit giderleri 
Orman Fakültesi başka her 
çeşit igderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

10 000 

15 000 

3 000 

55 000 

75 000 

60 000 

45 000 

34 000 

20 000 

451 500 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 250 

9 250 

3 000 

55 000 

75 000 

60 000 

45 000 

34 000 

20 000 

432 000 

Komisyonea 
kabul edilen 

Lira 

9 250 

9 250 

3 000 

55 000 

75 000 

60 000 

45 000 

34 000 

20 000 

436 500 

4i2 448$ ve 4936 sayılı kanunlara 
göre staj. için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit gi
derleri 

483 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
îktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
Spor giderleri 

50 000 
20 000 
20 000 
35 000 
18 000 

10 000 

153 000 

0 
7 000 

50 000 
20 000 
20 000 
,35 000 
18 000 
10 00 

153 000 

60 000 
1 

50 000 
20 000 
20 000 
35 000 
18 000 
10 000 

153 000 

60 000 
1 
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1949 
Y I I J 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

479! Üniversite armağanı 2 500 2 500 2 500 

Dördüncü kısım toplamı 1 484 500 1 546 502 1 551 002 

Beşimi kışım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eskiyıllar borçlan 

1 000 1 000 1 000 

1945 - 1948 yillari "borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

100 
0 

\ W* 

1 GĞO 

2 100 . 

1 000 
0 

1 000 

1 #Ş 

3 (m -

999 
1 

1 000 

i ooo 

3 000 
=23 

I 

ı 

Altıncı hısım -Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yaardiartlâr ve burslar 
Tıp Fakültesi, 
Hukuk >> 
Edebiyat » /. 
Fen » 
tktisat » 
Orman » 

BÖltim toplamı 

10 000 
• 10 000 

8 000 -
17 000 
10 000 
3 000 

58 000 

10 000 
10 000 
8 000 

17 000 
10 000 

:-, 3 ooo 
38 000 

10 000 
10 000 
8 000 

17 000 
10.000 
3 000 

58 000 

Tıp Fakültesince yiyecek kar
şılığı hastanelere yapılacak 
yardımla, öğretimi ilgilendi
ren fazla masraf karşılığı İ 570 478 

itttmcı kısım'toplamı 1 628 478 

1 575 478 1 575 478 

1 683 478 v 1 633, 478 

'(Susayım,: 128) 
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Ödeneğin çeşidi 

28 — 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira* 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ye imar işleri 
Yapı ve onarma 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 

> 

» 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

20 000 
300 000 

1. 000 
15 000 
20 000 

1 500 
15 000 

372 500 

55 000 
300 000 

l 000: 
10 000 
35 000 

1 000 
5 000 

407 000 

55 000 
300 000 

1 000 
10 000 
35 000 

1 000 
5 000 

407 000 

4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı ve türlü giderleri 
Bina yapımı giderleri 
Tesisat giderleri 

Bölüm toplamı 

Fen Fakültesi döner sermaye 
teşkili 

Yedinci kısım toplamı 
• 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı' 

3 928 000' 
0 

3 928 000 

0 

4 300 500 

(1485 218 
757 900 

1. 484 500 
2 100 

İ 628 478 
4 300 500 

2 128 078 
1 018 922 

3 145 000 

•20 000 

3 572 000 

6 779 076 
647 991 

1 546 502 , 
3 000 

1 633 478" 
3 572 000 

2 209 078 
1 018 922 

3 228 000 

20 000 

3 655 000 

. . . . - . . _ . . . A 

6 874 763 
642 491 

1 551 002 
3 000 

I 633 478 
3 655 000 

GENEL TOPLAM 14 658 696 14 182 047 14 359 734 
(S . ' Sayısı : 128 ) 
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G-enel bütçeden verilecek öde
nek 
Çeşitli gelirler 
G-eçen yıldan birikmiş gelirler 

TOPLAM 

— 29 — 
B - 0ETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Y ı l ı 
talhtainleıri 

Lira 

^1950! yılı için 
-H&kumetçe Komisyonca 

ta&min edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

12 310 045 
1 500 000 
848 651 

12 127 000 
1 757 000 
298 047 

12 210 000 
1 757 000 
392 734 

14 658 696 14 182 047 14 35& 734 

C - CETVELÎ 

Çeşitli gelirler, 

Nev'i Tarih No. Madde 

Kanun 18.VI.1946 4936 4936 54 
Fıkra 
ib) 
c) ' 
d) 
e) 
t) 
*) 
h> 
i) 

• t 
S. Sayısı : 128) 
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0 
Ŝ -ya Ücret 

' '''- * * :'' ' - ; Rektörlük 

Daktilo (Yabau-cı -dil büir) 
DaktiLo 
Bagbatçivaii 

mm W .; <>î  VV . 

Daktilp 
Santralci 
Kontrolcu 
itfaiyeci 
Bahçıvan 
Kaıoriferci 
Odacı 

?* 
2'tp Fakültesi • 

Ately# şefi ve ressam 
Daktilo (Yabaııeı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 

•» , 
Başodaeı 

Odacı 

Dişçi Okulu 

Başdiş teknisiyeni 
Diş, teknisiyeni 
Hazırlayıcı 
Röntgenci 
Başhemşire 
Mekanisyen 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilp 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hemşire 

1 
1 
1 
3 
2 

• '2 
, 3 
1 

5 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
20 
4 
1 

İ 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
10 

230 
225 
250 
130 
210 
150 
115 
150 
150 
115 
150 
115 
115 
m 
90 
100 
75 
60 
90 

315 
285 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

325 
255 
210 
210 
175 
150 
150 
130 
115 
100 
100 
100 

Görevin çeşidi 

Hastabakıcı 
Odacı • 

Eczacı Okulu 

Mekanisyen 
Ressam 
Kütüphane memuni 

Daktilo 

Klinik ve Enstitü hizmetlileri : 

Enstitü hazırlayıcı 

Klinik » 
İstatistikçi (Hijyen) 
Ressam - Fotoğrafçı 
Mezeci 
Klinik daktilosu 
Hastabakıcı 

Enstitü başhademesi 
Enstitü hademesi 
Klinik baş hademesi 
Enstitü (hademesi 
Klinik hademesi 

Çapa Hastahanesi 

Klinik idare memuru 
Baş eczacı ; 
Eczacı ;» 
Eczacı kalfası 
Daktilo ;' 
Santral memuru 
Gassal 
Başaşcı 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı çırağı 

Sayı 

2 
10 

3 
6 

20 
20 
1 
2 
1 

18 
30 
40 
40 
17 
17 
18 
30 
40 

120 

( S . 'Sayısı.: 128.) 
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Kaloriferci 
» 

Çamaşırhan^ 
Çamaşırhan^ 
Ütücü 
Başbahçıvan] 
Bahçıvan 
Ifoâpıcı 
Odacı 

Meydancı 

Çapa Hakj 

Şef Te'knisrj-* 
Şef TeknisiJ 
Teknisiyen 
Tornacı 
Demirci 
Muslukou 
Elektrikçi 
Marangoz 
Camcı üstasi 

Klinik Ö 

Başhemşire 
Hemşire 

Diyet Hemş 
Masajcı (1 
Baş ebe 
Ebe 

Daktilo (Yftı 
Daktilo 

Kaloriferci 
Tesisat tek: 
Başodacı 
Gece bekçisi 

Bahçıvan 

temuru 
lİÜmneısı 

anesi Atelyesi 

Yardımcısı 
inist 

Personeli 

ibrapi Ortopedi) 

ife;"J 
flukuk Fakültesi 

ı dil bilir) 

4 
2 

. 1 
1 

.,-?. 
2 

,3 
2 
2 
1 
5 

22 
20 
17 
10 

7 
2 
2 
4 

3T — 
"Sayı Ücret 

150 
130 
210 
130 
.100 
150 
90 

100 
100 
55 
90 

550 
370 
210 
255 
250 
210 
150 
150 
255 

210 
1B0 
115 
100 
120 
150 
210 
150 

230 
210 
175 
150 
200 
250 
115 
120 
90 

115 
75 

100 

çeşidi «*vni 

Odacı 

Hademe 

n Ücret 

4 ,100,, 
4 „- 90. 
1 . 90' 
5 .. 75 

Devletler Hukuku Türk Enstitüm 

Daktilo 
Odacı 

Kriminoloji Enstitüsü 

Arşivci 
Kütüphaneci 
Daktilo 
Odacı 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Daktilo 
Marangoz 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bahçıvan 
Fennî Mekanisiyen 
Faanl tesisatçı 
Modelci 
İtfaiyeci 
Odacı 

Gece bekçisi 

Daktilo 

Yabancı diller okulu 

Ftn. FetküUm 

Kakülâtör 
Kartograf 
Bahçıvan 
Camcı ustası 
Makinist 
Kaloriferci 

Teknisiyen 
% 

Elektrikçi makinist 

ı %_< 

' ı • 'âöo» 
ı m 
1 İSO 
1 96 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
,1 
1 
1 
1 
1 
a. 
27 
2 

m im 
ı#' 
2M 
200 
175 
1X5 
175 
130 
150. 
w.-m 
,».w 
m.n 

1«0' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
1 
1 

300 
300 
350 
350 
270 
270 
230 
210 
200 

( S.-Sayısı;: 128 ) 
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Makinist 
hazırlayıcı 
Ma^intet 
Daktilo 
Teknisiyen 
Marongoz 
Hazırlayıcı 
îleknisiyen 
Bahçıvan 
Teknisiyen , , v 
Kaloriferci 
Teknisyen 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
'Gece Üek^isi 

•» » 
Odacı: v . - • • - • - . • 

» 
Kaloriferci 
Makinist 
Odacı 
Bahçıvar 

iktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» , . 
» . 
» 

Ateşçi 
Geee fbefcçisi 
•Bahçıvan 
Hademe 

» ;. 
Odacı 

* ' • * - . ; . 

Odacı ve bekei 

Sayı 

1 
1 

.1 
1 
1 
1 

13 
1 
1 
1 
4 
2 

,. 1 
1 
3 
4 
7 

12 
.1. 
1 

34 
.. k 1 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
3 
5 
4 

Ücret 

200 
180 
175 
175 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
130 
115 
115 
115 
100 
100 
90 
90 
75 
75 
75 

230 
175 
150 
130 
80 

120 
100 
90 
75 

100 
90 
75 

Görevin çeşidi 

Orman Fakültesi 

Fidanlık ustası 
Ressam 
.Hazırlayıcı 

» 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Şoför 

» 
Marangoz 
Makinist 
Bahçıvan 
itfaiyeci 
Santralci 
Odacı 
Bahçe hademesi 
Odacı 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Odacı 

Orman Fakültesi Talebe 

Hekim 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Hademe 

* 
Çamaşırcı 

* • • 

Şoför 
» 

Daktilo 
Geeeb bekçisi 

: Sayı 

1 
1 
5 

• 5 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

• ' ' • • • 1 

.1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

ı 
Yurdu 

1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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E - CETVELÎ 

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent 
6 > 
7 » 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

4 Profesör 
5 » 

Geçici hizmetliler ücreti 
luk 
Fakültesi 
Fakültesi 

profesörler ve uzmanlar ücreti 
Hük 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

- Tıb Fakültesi 
- Hukuk Fakültesi 
- Edebiyat Fakültesi 
-Fen Fakültesi 
- İktisat Fakültesi 
- Orman Fakültesi 

1050 

'evin çeşidi 

Tıp Fakültesi 

HlmrÛNfaitifc .MİWJWF0$SÎ' 

Ö - CETVELÎ 
Kanun No. 

Genel Muhaseble Kanunu 
İstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılma»* îtaldnnda fcanuı? 

L - CETVELÎ 

Sayı Aylık ia 

5 
1 
9 

15 
10 
23 
15 
2£ 
4 

90 
80 
80 
70 
60 
m 
60 
m 

5 
3 
2 

ıtr 
12 
22 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

Görevin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

1 Profesör 
? » 
4 > 
5 » 

7 Asistan 
: 8 r . » • • • • 

9 AaMaa* 
10 » 
10» ••-*. ^SfcftİK€F 

7 Kütüphane Müdürü 
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D. Görevin eesidi 

Fen Fakültesi 

Profesör 

» 
•» 

» 
Doçent 

> 

Asistan 

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent 
6 » 

tktisat Fakültesi 

- 3 4 -
Sayı Aylık 1 D. 

1 
2 
4 
4 
2 
ı 
2 
1 
22 
8 
10 
14 

1.50 
125 
100 
90 
80 

. 80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 

90 
80 
80 
70 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 Doçent 
8 » . .. 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Orman Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
4 » 
5 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 

b) öğretim yardımcıları 
, 7 Asistan 

9 > 
10 » 

8 
15 
7 
6 
8 

10 

60 
50 
60 
50 
40 
35 

1 
1 
2 
3 
7 
8 

4 
9 
8 

125 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
40 
35 

M CETVELİ 

Orman Fakültesi 

Yıllığı 

560 

R - CETVELİ 

B. 301 — Büro giderleri 
M. 22 — Aydınlatma 

Elektrikle çalışan asansör ve sair cihazların masrafı da bu tertipten verilir. 
Isıtmadan başka sebeplerle harcanan havagazı v. s. giderleri de bu tertipten verilir. 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
idare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makbuz, senet, tamim, afiş, kata

log, yönetmelik ve benzerleri için sarf edilecek kâğıt, mukavva, baskı giderleri ile defterlerin ona
rımı, kapak, ciltleme ve benzeri bütün giderler. 
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Telef 

İş a 
ba gide 

Ensti 
gereçleri 
yemi, bâtt 
taj ve O(E|J 
gönderi 
esnasmcUjj 
fotoğraf! 
ile ağrjt] 
montaj 
sair be 

Devle 

öğretf 
şan gösi 

Yiy 
man, mi 
alma gi 
sız yat: 
giyim eı 
ve telefojıf 
elektrik, 
sair gide) 
ra bedeli 
cakları tel 
deUeri g 

— S o 
fi. 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

ve başka haberleşme ücret ve giderleri, telefon kurma ve onarma da bu tertipten verilir. 

B. 300 — Giyecekler 
mda kullanılan gömlek, tulum, hademelerin resmî elbiseleriyle ayakkabı, kaput, muşam 

W-
r:| 

420 — öğretimi ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ve araştırma giderleri 
lâboratuvar ve okulların fennî alât ve levazımı, ecza, kimyevî maddeler ve her türlü 

|retimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, 
ı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alât ve cihazların taşım, mon-
a giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya başka şehirlere 

ık öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim üyelerinin yol giderleri ve tatbikat 
apılacak masraflarla sterilizasyon cihazları, firigorifik cihaz ve tesisler, projeksiyon, 
üniversite kütüphanesi için tesis edilecek milkrofilim tesisatı ve çeşitli giderleri 

an, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, 
onarımı, bağ ve bahçe giderleri ve orman tatbikat amelesi giderleri, öğretimle ilgili 
levazım, ilmî ve fennî kurumların işletme ve devamından doğan sair her türlü giderler. 

B. 421, 431 — Enstitünün her türlü giderleri 
r Hukuku Türk Enstitüsünün yol ve temsil giderleri. ^. 

B. 479 — Üniversite armağanı 
üye ve yardımcılariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba 

nlere Senatoca takdir edilecek miktarda armağan verilir. 

B. — Orman Fakültesi Yurdu genel giderleri 
içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, der-

e yağı, lâstik onarma ve benzin giderleri, hasta öğrencinin iyileştirme karşılığı ile satın-
ri, yönetim giderleri, basılı kâğıt ve defterler, lâboratuvar işlik ve tesis giderleri, para-
encinin kitap, defter ve sair öğretim levazımı, odacıların elbisesi, giyim-eşyası giderleri, 
ve diktirme bedelleri, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı, P. T. T. giderleri 

jrarma, konuşma karşılığı, ilân ücretleri, döşeme, demirbaş ve öğretim aletleri giderleri, 
agazı ve su tesisleri giderleri, gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve 

e karşılık olarak ayda 90 lirayı geçmemek üzere verilecek burslar, kamp giderleri, ki-
buna ait giderler, spor vasıta ve onarma giderleri, öğrencilerin memleket içinde yapa-

seyahatlerinde yolluk, zaruri masraflar ve bulundukları yerlerin rayicine göre iaşe be
leri. 

*>&<t 
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S. Sayısı: 142 

1950 Yılı 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçesi 



İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /626) 

T. (J. 
Başbakanlık 1 . XII , 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1427 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Istanlbui Teknik Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 80 . XI. . 
1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle 'birlikte sunulduğunu sayıcılarımla arzederim 

Barbakan 
•S. Günaltay 

İstanbul Teknik üniversitesi 1950 yılı Bütçesinin (ienel Merekçesi 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesine göre Şetratoca hazırlanıp ilişik olarak 
sunulan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı* Bütçesinde 1949 yılı bütçesine nazaran bir fark 
yok gibidir. 

1944 yılında üniversite haline getirilen müessese, gerek teşkilât, gerekse kanunun kendisinden 
istediği bilimsel ve teknik öğretim ve araştırma vasıta ve imkânlarını haiz olmaktan uzaktı. O 
zaman yapılan plân ve projelere ve Hükümetin vaitlerine göre bu hal süratle izale edilecektir. 
O zamandan beri, Taşkışla için Millî Eğitim Bütçesinden yapılan 2,5 milyon lira yardım müstesna, 
gelişme çok yavaş ve ancak katma bütçenin dar imkânları içinde olmuş, fakat her yıl camiasına 
aldığı öğrenci sayısının, Yüksek Mühendis Okulu iken aldığı miktarlardan çok büyük olması mo
dern tekniğin icaplarına göre öğretim ve araştırmalarda bulunmak için kurduğu kürsü, lâbora-
tuvar ve -atelyelerin gerek öğretim üye ve yardımcılarının! sayıları gerekse vesait ve malzemele
rinin kifayetsizliği yüzünden, ihtiyaçlar artıp karşılanamaz hale gelmiştir. 

Üniversiteye Hükümetin arzu ve ısrarı ile çok öğrenci alınmaya başlanırken bu öğrencilere 
daha ileri sınıflarda, eskiden kalan az sayıda noksan vasıta ve imkânlarla öğretim yapmanın im
kânsızlığı üzerinde durularak, ileriki yıllarda geıiş bütçe imkânları ile bu noksanların giderile
ceği va'dinde bulunulmuştur. Bu öğrenciler tatbikat bakımından noksan ve işletme malzemesi 
ve teknik eleman istiyen sınıflara erişmiştir, 

1947 yılından itibaren katma bütçe ile idare edilen Teknik Üniversitenin mütaakıp yıl bütçe
leri daima 1947 yılı bütçesi esas tutularak tanzim edilmiştir. Halbuki müteakip yıllarda Hükü
metin malî vaziyeti bütçe artışlarına müsaade etmemiş ve 1947 yılı katma bütçesi de çok aşağı 
ve ihtiyacın dununda kabul edilmiş senesi içinde zaruri aktarmalar yapılmış ve sene sonunda 
karşılıksız borç devretmiştir. Üniversitenin teessüs ve inkişaf halinde bulunduğu ve mütaakıp 
yıllar bütçesine konulan ödeneğin o seneler ihtiyacını karşılamadığı nazarı dikkate alınacak 
ulursa gider bütçesinin artırılması zarureti daha açık görülür. 
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Gider 'bütçemizi tevzin eden gelirler de genel bütçeden yapılan yardımla üniversite gelirleri 
ve evvelki yallardan devren gelen nakit mevcudu vardır. 1948 - 1949 yıllarında üniversitenin gider 
bütçesi keşik zaruretler yüzünden yavaş yavaş büyümüş, fakat genel bütçe yardımı «Taşkışla için 
verilen müstesna» sabit kalmış ve hattâ 1948 yılında çıkarılan 5256 sayılı bir aktarma Kanuniyle 
Maliyeden alman yardım parasından 550 000 lira indirilmiş ve bütçe muvazenesi evvelki yıldan mü-
devver nahifle temin edilebilmiştir. Bu devir miktarı evvelki yıllarda oldukça büyüktü; çünki maaş 
bölümünde mecburi tasarruflar vardı. Fakat halen münhaller doldurulmuş aşağı derece maaş alan
lar işgal ettikleri kadrolara erişmiş hattâ kısmen de tecavüz etmiş bulundukları için bu bölümde 
tasarruf kabil damıyaeağı gibi ilerde bu fazlalıklara karşı ödenek farkı düşünmek icap edecektir. 
Bu suretimi şitgide azalan nakit devri 1950 de hemen hemen sıfıra inmiş bulunacağından bütçenin 
tevzini için £ki kaynağm büyümesi lâzımdır: 1) Üniversitenin kendi gelirlerinden harç, kitap ve 
dergi satışı, lâboratu varlarda yapılan işlere mukabil alman harçlar ve diğer çeşitli gelirler, 2) Genel 
Bütçe yardıinı, üniversitenin kendi gelirlerinin artması, gider bütçesinin zaruri olarak artma mik
tarını karşı]şıyacak kadar- olmadğma göre Genel Bütçe yardımının bir miktar artmasında zaruret 
vardır. ' r* . 

1948 Bütçesinde 5256 sayılı aktarma Kanuniyle 550 000 liranın indirilmesi gerek o yıl bütçesinde 
gerekse mütaakıp yıl bütçelerinde büyük boşluklar yaratmıştır.. Bu kesinti yapılmamış olsaydı bu 
miktar gelir fazlasiyle geçen yıl bütçemiz ihtiyaçlara daha uygun bir tarzda hazırlanacak ve lâbo-
ratuvarlanHızda yapacağımız sarfiyat bugünkü çok sıkışık ve sıkıntılı durumun husule gelmesini 
kısmen önliyfecekti. 

1944 yılından beri muhtelif tarihlerde yeni açılan fakülteler dolayısiyle teşekkülü tamamlamak 
ve az çok istikrarlı bir hale getirmek için daha birçok noksanlarım ikmal etmek zarureti olan üni
versitemize genel bütçeden yapılan yardımın Devlet Havayolları ve Devlet Denizyolları gibi aynı 
inkişaf merhalesinde bulunan müesseselerle mukayese ederek her yıl ihtiyaç nispetinde bir miktar 
artırılması zaruridir. 

B. 201 i —j~ Aylık bölümünün rektörlük maddesi 5245 sayılı Kuruluş Kanununa bağlı cetveldeki 
vazifelerin tamamen dolu bulunması ve kadro al' ında maaş alanların Bakanlar Kurulu karariyle 
tazminat almaları yüzünden tasamı i' temin edilmemesi karşısında geçen sene başa baş konulmuş olan 
Ödenek kadro üstünde maaş alanlar da bulunmasından (3 300) üra artırılmıştır. 

Dört fakültenin öğretim üyeleri iie diğer memurlarının aylıklarını ihtiva eden dört bölümde ge
çen yıllara nazaran Kuruluş Kanununa göre münhaller tamamen doldurulmuş ve hakkı müktesebi 
kadro altında, bulunanların aradaki farkı Bakanlar Kurulu karariyle tazminat olarak almakta bulun
muş ol maları | dolayısiyle geçen ve evvelki yıllardaki tasarruflar kalmamıştır, kadroya nazaran ödenek
te tasarruf Sağlanmaması ve L cetvelinde mevkuf tutulan profesör kadrosundan fiilî kadroya hiçbir 
aded almmıy|arak kadro üstünde maaş verilmesüıin es;-.':* olarak kabul edilmesi ve kadro üstünde 
maaş alanlarm bulunması ve doçentlik unvanını yeniden kazanacak asistanlar için L cetvelin
den inşaat fakültesine bir 60 liralık Mimariık Fakültesine bir 80 ve bir 60 liralık, Makine Fakültesi
ne bir 60 ve iki 50 liralık, Elektrik Fakültesine i'd (50 liralık, doçentin fiilî kadroya alınması ve 
buna karşj;li£r fakülteden bir asistanın L cetveline nakli ve bu yıl içinde kanunen terfie hak kaza
nanların da (bulunacağı nazarıdikkate alınarak evvelce tamamen kadro karşılığı konulmuş öde 
neğe İnşaat jFakültesi için (18 900) Mimarlık Fakültesi için (10 200). Makine Fakültesi 
için (11 800)!, Elektrik Fakültesi için (9 700) üra eklenmiştir, buna mukabil acık maaşı alanların 
başka yerlere! tâyinleri yapılarak ayrılacağı ve adetlerinin azalacağı düşüncesiyle bu maddede 
(1 000) liralik azaltma yapılmıştır. Kanuni \e /.amr! sebeplerle bu bölüm toplamında geçen seneye 
nazaran (53 000) liralık bir artış grülecektir. 

B. 202 — [Hizmetliler ücreti bölümünün 1 rektöHiiK. maddesinde bu yıl üniversite tarafından tesel
lüm edilen ve Mimarlık Fakültesinin naklettiği Taşkışla binası için D cetveline 150 liralık bir santralci 
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90 liralık bir kapıcı ve 75 liralık bir gece bekçisi 100 liralık bir kaloriferci, 150 liralık bir hasta 
baJkıcı ilâve edilmiştir. Natamam Taşkışla binası için geçen yıl alınmış olan 6 aded 75 liralık bek
çi de 3 adede indirilmiştir. Neticede ücretliler bölümünde yılda (16 440) liralık bir artış hâsıl ol
muştur. Yatı Yurdunun üniversiteye 'bağlı bulunduğu müddetçe iaşeleri temin edilen müstahdem
ler için evvelki yıl kadroları da 50 ve 60 lira kibi Ikabul edilen ücretlerin 3475 sayılı Yüksek öğ
retim Yurtları Kanununa dayanılarak 1 . X . 1949 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığınca 
devralman yatı yurdundan iaşelerinin kesilmesi üzerine ücretlerinin artırılması istenmiş ise de malî 
imkânların müsaadesizliğiyle karşılanmıştır. Diğer dört fakülteden inşaata 90 liralık bir silici, mi
marlığa bir 70 liralık odacı ve Makineye bir 175, bir 225 iki 55 ve bir 40 liralık! ve Elektriğe iki 90 
liralık ücretli kadrolar eklenmiştir. Bu suretle geçen yıla nazaran 16 440 liralık bir artış olmuş
tur. 

B. 203 — Geçici hizmetliler için geçen sene (10 000) lira konmuş iken bu yıl Taşkışla binasının 
ikmali için ödenek alınamaması dolayısiyle (9 000) liralık bir indirme yapılmıştır. 

B. 204 — Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti bölümünde 1949 yılında profesörlere verilen 
ödenek nazarı dikkate alınarak yeniden getirilmemesi esası üzerine Makine Fakültesi maddesinde 
(30 000) ve Elektrik Fakültesi maddesinde (10 000) liralık indirme yapılmış ve diğer maddeler 
geçen senenin aynı (bırakılmıştır. 

B. 206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak çocuk zammı, rektörlük ve dört fakülte için 
bu yıl kifayet etmiyeceği düşüncesiyle (1 500) lira artırılmış ve doğum yardımı yeni çıkarılacak 
kanuna göre maJktuan (200) lira verileceği hesap edilerek (2 000) lira eksiltilmiş ve geçen yıl kifa
yet etmiyen ölüm yardımı ise .merkez ve dört fakülte için (2 500) lira artırılmıştır. Bu suretle 
bölüm toplamında indirmeler yapıldıktan sonra (2 000) liralık zaruri bir artış olmuştur. 

B. 208 — 5439 sayılı Kanunun 3. maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı ola
rak yeniden bir bölüm açılmış ve bu bölüme (1 830) lira ödenek konmuştur. 

B. 209 — 5434 sayılı Emekli Kanunu gereğince şimdiye kadar aidat vermiyen katma bütçeye 
dâhil ücretlilerle aylıklılardan alman % 5 emeklilik ve % 25 giriş ve artış ve ayrıca diğer öde
meler karşılığı geçen yıla nazaran (84 696) liralık bir artış yapılmıştır. 

B. 217 — Konferans ve askerlik ders ücreti bölümünden geçen yıl az sarfiyat yapılmış olma
sı göz önünde tutularak bu yıl ihtiyacını karşılamak üzere (1 000) lira noksaniyle (3 000) lira 
konulmuştur. 

B. 219 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat bölümünde de kadroya göre değil 
geçen yıl içinde fiilen tazminat alanlar nazarı dikkate alınarak yalnız İnşaat Fakültesi maddesin
de (24 000) lira indirme yapılmıştır. Diğer fakülteler maddesindeki toplam aynen bırakılmıştır. 

B. 221 — Emekli veya yetim aylıklarında da yeni Emekli Kanununa göre (2 100) liralık bir 
artış yapılmıştır. 

Böylece ikinci kısımda 89 000 liralık indirmeye karşı 148 lira kadar bir artış yapılmıştır. Bin-
:ıetice 59 000 liralık artış kanuni ve zaruri sebepler dolayısiyle yapılmıştır. 

B. 301 — Kırtasiye bölümünün maddelerinde evvelce konulan ödeneğin geçen sene ihtiyacını 
karşılamadığı halde âzami tasarruf sağlamak gayesiyle 1 730 lira noksaniyle (4 300) lira göste
rilmiştir. 

Döşeme ve demirbaş bölümünün maddelerinde geçen ve evvelki yıllar bütçelerinde kâfi Ödenek 
konulmamış olmasından ihtiyaçları karşılamadığı halde genişliyen teşkilâtı ve öğretim üyeleri için 
ayrılan odalara döşeme ve demirbaş temini lâzımgelmişken âzami tasarruf zihniyetiyle hareket edi
lerek İnşaat Fakültesinden (1 500) lira, Makina Fakültesinden (500) lira indirilmiş yeniden 
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tanzim edjleoek Senato Odası ve Taşkışla binasına nakledilecek dershaneler için rektörlük mad
desi geçen senenin aynı bırakılmış ve Mimarlık Fakültesinin yeni taşınacağı bina için ancak 
(3 000) lira^k ve buradan açılacak yerde genişliyecek Elektrik Fakültesi için (500) liralık küçük bir 
artış yapılmıştır. Üniversitenin merkez ve Fakülteleri demirbaş ve mefruşat bakımından çok fakir 
bir halde o lunduğundan evvelki yıllarda da çokaz ödenek alınmış olduğundan bu bölüm madde
lerine fazl^i cîÜenek konulması şayanı temennidir. 

Aydınlatma bölümünde Üniversiteden ayrılan Yatı Yurduna konulan aydınlatma ödeneğinden 
istifade edilememesi ve ayrıca Taşkışla gibi yeni taşınılan binanın tenviratı ve öğrenci laboratu
a r la r ın ın <3etıey için sarf edeceği elektrik sarfiyatı nazarı dikkate alınarak geçen seneye nispetle 
(8 000) liralik zaruri bir artış yapılmıştır. 

B. 303 H~ Basılı kâğıt bölümüne evvelki yıl bütçelerinde konulan ödenek kifayetsiz bulunmuş 
ve pek küçü^i rakamlarla ifade edilen ödenek her yıl ihtiyacım karşılamaktan uzak bulunmuş ol
duğundan çeşitli çarelere başvurulmak zarureti hâsıl olmuştur. Fakülteler maddesine konan öde
nek geçen senenin aynı olarak bırakılmış ve Rektördük maddesine saymanlık defter ve evrakı ihti
yacı için gecen seneki ödenek 150 lira fazlasiyle konulmuştur. 

B. 306 >— Hizmetliler giyeceği bölümünde de ücretlilere Yatı Yurdundan verilen yemeğin kaldı
rılması ve ücretlerine zam yapılması imkânsızlığına rağmen kışlık palto verilmesinden de vazgeçi
lerek geçen sseneye nazaran (500) liralık bir indirme yapılmıştır. 

• 

Böy'eceı tijçüncü kısım toplamında (17 400) liralık bir artış yapılmıştır. 

B. 307 
önünde tutular 
ruf temin» ed}lm 
den (2 000) 

B. 403 j -
hizmetlerini 

Temsil giderleri bölümüne geçen yıl (4 >000) lira konulmuş iken ihtiyacın ifa edilecek 
deşitli oluşuna göre artması lâzımgelirken (2 000) lira noksan konulmuştur. 

B. 416 
lan Kanupju 
sından ileri 
(477 669) 

Yatı yurdu giderleri bölümünle ödenek konulmaması yurdun 5375 sayılı Yatı Yurt-
gereğince 1 , X . 1949 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığınca devralmma-

{jçelmiştir. Bu sebepte 1949 yılı Bütçesinde yatı yurdu için yer alan üç bölüm tutarı 
yoktur. lira 

Diğer bölümlerle 
sinde izahat 

B. 421. 
adedlerine 
neğin 
kültelerde 
nada yapacağı 
indirilmiştir 

B 451. jf 
luğu nazari 
neğiri 

Staj ve kontrol bölümünde de Yatı Yurdunun Millî Eğitim Bakanlığına devri göz 
ak evvelce yatılı öğrenciler için konulmuş olan ödenek miktarında bir miktar tasar-
iş ve inşaat Fakültesinden (3 500),Mimarlık Fakültesinden (1 400), Makine Fakültesin 

ve Elektrik Fakültesinden (400) lira olmak üzere (7 300) liralık indirme yapılmıştır. 

geçen sene ödeneğine nazaran artış veya iniş bulunmadığı için gider gerekçe-
verilmemiştir. 

B. 419.!-M Mahkeme masrafı bölümüne de bâzı ihtilâflar ,olacağı - bilhassa yatı yurdu dolayı-
siyle - düişfmülerek geçen seneden (1 000) lira fazlasiyle (2 000) lira ödenek konulmuştur. 

Lâboratuvar ve atelyelerin her türlü işletme giderleri bölümünde öğrencilerin artan 
İre lâboratuvarlarda yer ayrılması için geçen yıllara nazaran artırılması icabeden öde-

tasarlrüf zihniyetiyle hareket edilmesi yüzünden mimarlık fakültesinden başka diğer fa-
g^çen senenin aynı ödenek konulmuştur. Mimarlık fakültesinin yeni taşınacağı bi-

tesisler için. diğer bölümde artırma yapılmasa da işletme bölümünden (1 200) lira 

Kitap baskısiyle telif ve tercüme bölümünde bu yıl içinde basılacak kitapların çok-
dikkate alınarak telif hakkı ve baskı giderlerinin ihtiva ettiği bu tertibe konulan öde-

artırüjiıası gerekirken âzami tasarruf zihniyetiyle inşaat fakültesinden (600), makine fakül-
a 
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fesinden (300), elektrik fakültesinden (100) ki ceman geçrı sene bütçesindeki (1 000) liralık ke
sirler atılarak (251 000) lira konmuştur. 

B. 456 — Düşünülmiyen giderler bölümünün gecen s;ne bütçesinde dört fakülte için konulan 
(500) er lira çıkarılarak rektörlük maddesindeki (1 000) lira bırakılmış ve bu bölümde (2 000) li
ra tasarruf sağlanmıştır. 

B. 459 — • Spor giderleri bölümüne geçen yıliar:1 nazaran daha fazla ödenek konulması iâzımgel-
diği ve Üniversitede büyük bir spor salonu da bulunduğu halde gecen yıl konulan (4 000) liralık 
ödenek •umumi prensiplere uyularak bir lira gösterilmiştir. 

B. 501 —- (îeçen yıl borçları bölümünde d«..' geçmiş seneler ehemmiyetli bir borç devrettirilin i-
yeceği nazarı dikkate alınarak (5 000) lira tasarruf tenlini ile bu yıl için (1 000) lira ödenek ko
nulmuştur 

B. 701 - • Onarına giderleri bölümüm !-:* n y;! ı,.>Milau (32 000) lira ile tamire muhtaç, olan 
eski binada esaslı tamirat yapılması imkân 'n::ıi :>!madığmdan bu yıl bütçesine (18 000) lira fazla 
siyle (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

B. 73! Yapı ve tesis bölümünde ge.-,n, yıl rî>s,k;şla binası için konulan (490) bin lira im 
merkez binasının tamiri için konulan (23 !5-n lir;-» uı yn inşaat bölümüne ödenek konulmaması pren
sip in e uyularak, çıkarılmıştır. Mimarlık -.'';\ ,ıu'sı bölün ünde maddesinde (30 000) liralık bir artır
ma yapılması bu Fakültenin Taşkışlaya n k b d / h m s - do! ay isiyle resis edeceği dersane ve lâboratu-
varlar karşılığıdır. Diğer Faküite!e>' tesr: : ii'n'Uit s/eçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. Bu bölüm 
toplamında H'eeen seneye nazaran (249 7()î ı ••, ';ihk i ısar-*! f temin edilmiştir, 

B. 785 Döner seuuaye bölümüne d •••-w sene k-»nu!an (10 000) liradan başka yeni İni 
tesis mevzuu bulunmadığı düşünülerek ("1; lira öd"m-k .coiımak suretiyle (10 000) lira tasarruf < 
sağlanmıştır. 

( i r i l ! * • Ü i Ç e . s İ gCV".••;(;>>« i 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1944 yılında teris ve J947 '•ı'ınd- da katma bütçe ile idare edil
meğe başlanmıştır, ilk katma üiiçe teşel.kü1 halinde iken bü-üıı il fiyaçlar nazarı dikkate alınma
dan yapılmıştı. Hükümetin tahsis eylediği yardım ödeneği de da tutulan evvelki yıllar bütçesi
nin sabit yardımı esasına dayanmıştı. Bu durum mütaakıp yıllar bütçelerinde hemen tesirini gös
termekte, aktarmalar ve ek ödenekler almmasiyle <rözc çarpmakta, idi. 

Katma, bütçe ile idare elimeye başlandığı 1947 yılından itibaren Teknik Üniversite kuruluş 
kaolrolarındaki öğretim elemanlarından bir kısmı'T t-M- sen».- fiilî ;adrosuna alarak genişlemiş ve 
Hükümetin beklediği inkişafa muvazi olarak yeni lâboratnvar ve atelyeler tesis etmiş bulunması 
yardım ödeneğinin de artırılmasını icap eylediği İm İde bu yıllardaki bütçe imkânsızlıkları artış 
nispetini azaltmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca aJman ödenekten muhtelif yıllarda (2,5) milyon lira ile tamir edi
len. eski Taşkîşla binası 1949 yılında natamam olar-ık devir alınmıştır. 

Millî Emlâk ve gerekse İstanbul şehrinde büyük • r '-uy m et ilâve edileceği düşünülerek bitiril
mesi için 1949 yılı Bütçesinde Maliye Bakanlığınca (2) milyon lira bir,-, ödenek ayrılmış iken bâzı 
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zaruretler (dcjtlayısiyle; sonradan (490 000} ''r; ya indirilmişti. • 1949 Bütçesine konulan bu ödenek
le binanın bir kısım tamiratı ikmal edilerek br. kısma Mimarlık Fakültesi nakledilmiştir. Tamira
tın ikmali uzjun yıllar sürüncemede kalan bu binanın tamamen ikmali için bütçeye (1 500 000) 
lira ödenek konulmasına ihtiyaç vardır. 

Yüksek Meclisin ve Hükümetin pek çok şeyler beklediği Teknik üniversiteye tahsis edilen 
bu bina için jbir defa verilecek ödene *in hec':r olmıyacâk bir kıymet halinde muhafaza edileceği 
düşünülecek olursa istenilen ödeneğin kabulünde tereddüt edilmiyeeeği aşikârdır. Hükümetin di
rektifleriyle teşkili istenilen Maden Fakültesi için 262) liralık ve Taşkışla binasının tamamen 
ikmali için (1 500 000) liralık ek ödeneğe ihtiyaç vard;r İler memlekette teknik sahada milyon
lar sar{'edilirken memleketimizin de bu şahit :1a bn 
bulunmaktayız. Bu gayeye yardım etmek için Hüküm* 
inekte olduğsu•kıymetli müzaheretin Yüksek Mecliste î< 
sında Q.öyv çanpmaktadır. 

Gelir bütçemizin gelir bölümünü teşkil ede ı gene 
liradır. Yukaj'da arzedildiği üzere Taşkınla inşa î mm :> 
dım ödeneğinin, artırılması şayanı arzudıvt. 

•::ıdar bir fedakârlık yapacağına emin 
n eskiden beri Teknik Üniversiteye göster-
a'dirle karşılandığı bütçe müzakereleri smı-

• akçeden alman yardım ödeneği (3 230 405) 
aidi için bir defaya mahsus olmak üzere var-

Gelir bütçemizin diğer bölümlerini fmiv'ers i enin çcsiki kaynaklarından alman hasılat teşkil et
mektedir ki, vekûnu ancak (500 000) lirayı bulmaK'tadı.'.-: inkişaf halinde bulunan üniversite lâbora
in varlarında âlet ve malzeme noksanlığı ve bir kısım lâboratuvaHarın teşekkül etmemiş olması 
bu bölümler j için tahinin edilen geliri temin etmektedir. 'Bu sebeple gelir bütçemizin 2 
kitap satışı bölümünde geçmiş yıllar tahmin ve tahsil edilen miktarların müfredat 
itibariyle aşağıda gösterilmesini faydalı bulduk 

Tahmin Tahsil 
edilen edilen 

1947 yılında 
1948 yılında 
1949 yılında 

2 500 6 8Ö4 
5 000 1 774 

25 900 20 009 (7 . X I I . 1949 kadar) 

Kitap satışından 7 . X I I . 1949 tarihine kadar bu miktar tahsilat yapıldığına göre sene sonuna ka • 
dar tahmin edilen miktarı bulacağı ümit olunur; 1950 yılı için üniversitece alman kararlar gereğince 
(30 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

ruz. 
o. bölümünjü teşkil eden tahlil ücretlerinin geçmiş yıllar tahmin ve tahsilatını aşağıda gösteriye-

Tahmin Tahsil 
edilen edilen 

1947 yılmd 
1948 yılmd!; 
3949 vılmda 

8 700 17 525 
10 000 21 391 
50 000 22 472 .'7. X I I . 1949 kadar) 

7 . XI I . 1949 tarihine kadar yapılan tahsilat tahminin çok dununda bulunmuş ve sene sonuna 
kadar bu mijdara yaklaşılacağı ümit edilmemekle beraber diğer bölümlerdeki tahsilat fazlasiyle 
kapatılabilecektir. 1950 yılı için 40 000 lira tahmin edilmiştir. 

4. Bağışla* bölümünde 1947 de tahsilat vâki olmamıştır. 1948 yılında bir liraya mukabil 52 100 
lira ve 1949 j yılında 20 000 liraya mukabil 22 000 lira tahsilat vâki olmuş ise de bir defaya mahsus 
olduğuna göre 1950 yılı için (1) lira tahmin edilmiştir. 
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5. Bölümünü teşkil eden çeşitli gelirlere gelince muhtelif yıllar tahsilatı aşağıda gösterildiği 

üzere; 

1947 yılında 1 karşı 106 111 
1948 » 750 » 85 839 
1949 > 385 000 » 122 339 (7 . X I I . 1949) 

Tahsil edilmiş olduğuna göre sene sonuna kadar tahmin edilen miktarı bulacağı zannedilir. Gele
cek yıl için 385 000 lira tahmin edilmektedir. 

6. Bölümünü teşkil eden geçen yıldan müdevver nakit ödenek artığı ile gelir fazlasından doğ
ma rakkamı teşkil «ttiğine ve katma bütçede 1947 yılında başladığına göre 1948 yılı için tahmin 
edilen 377 573 lira 574 207 lira olarak devretmiş bulunmakta idi. 1947 ve 1948 yıllarında bir kısım 
maaşlı vazifelerin boş bulunması dolayısiyle geçmiş yıllar ödenek arttığından hâsıl olan bu gelir 
5256 sayılı aktarma kanuniyle Maliye Bakanlğmdan verilen ödeneğin 550 000 lira indirilmesinden 
doğan açığı kapamaktan başka bir fayda temin etmemiştir. 1949 yılından devreden nakit mevcudu 
150 000 lira tahmin edilmiş ise de 251 000 lirayı bulmuştu. 1949 yılında ise iki aylık bütçede gelir 
fazlası olmadığı gibi ödenek bakiyesinin kalmıyacağı ve açık yerlerinin doldurulması dolayısiyle 
bu rakamın daha azalacağı tahmin edilerek 1950 yılı bütçesine 81 406 lira devredeceği umulmaktadır. 
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.Bütçe komisyonu Başkanlığına 
• * 

*- * ırijL Teknik üniversitesi 1950 yılı Bütçesi gelir ve gider tutarla1 rı (3 766 407) lira olarak 
aktadır. 

Gelin'M Ütçesı : 

di gelir*' 
Gelirâj j}(3 230 000) lirasını genel bütçeden verilecek ödenek teşkil ediyor. Üniversitenin ken-

ak. (.536 ~407) liradan ibaret olarak tahmin edilmiştir. Teknik Üniversitenin kendi 'ge-
liriaiıtşıjj'jpl eden rakamlardan kitap ve dergi satışı hasılatı geçen yıla nazaran (5 000) lira kadar 
fazla taJıgoİTi edilmiştir. Lâboratuvarlarda yapılacak tecrübe ve tahlil ücretleri geçen senekinden 
(10 000) j'lira eksik olarak tahmin ve teklif edilmektedir; bunun sebebi bütçe teklifinin uzunca 
bir zam^klönce hazırlanmış olmasıdır. İçinde bulunduğumuz senenin son tahakkuklarına göre (B) 
cetvelin&iöli üçüncü maddeyi teşkil eden bu rakamın (10 000) lira zammedilerek 1949 da olduğıi 
gibi yine}; (150 000) lira olarak tahmin ve tesbit edilmesi mümkün görülüyor. Bağışlar ve tesisler 
hasılatı pfe'ak bir lira teklif edilmiştir. Halbuki Mühendis Ragıp Devres tarafından hasılasiyle ça
lışkan fâ | | i | talebeye yardım edilmek üzere yapılmış olan tesisten.bir senede elde edilecek miktar 
(4 200) ljkıjjıdır. Bu itibarla (B) cetvelinin 4 ncü maddesini teşkil eden bu bir liranın bilhesap 
(4 200) ı&& olarak tesbiti .gerekir. Üniversitenin kendi kelirlerine ait öteki maddelerde değişik
lik yapmfofe imkân ve lüzum görülmemiştir. 

lstanjbta| Teknik' Üniversitesi kendi gelirleri yekûna olan (536 407 liranın (14 200) lira zam
medilerek: |550 607) liraya çıkarılmasını teklif ediyorum. Giderler hususunda Komisyonda şifa
hen aı zekıetteğim. Mülâhazalarımız ve onların vâsıl olduğu teklifler Komisyonca kabul edildiği 
takdirde igıjder bütçesi yekûnunda artış hâsıl olacaktır ve bunu karşılamak üzere Genel Bütçeden 
verilmekte liplan ödeneğin de bir miktar artırılması iktiza edecektir. 

W 

Giderû 

Giderflfei 
nülerek 
Yalnız (jÇ> 
terilmesi! 
şeye de 
talarda 
sayısını, 
yeni ihti; 
lendiren 
zarureti 
(14 200)| 
yapmak ı 

Bu mlş 
taayyün eB 

hakkında : 

gösteren (A) cetvelindeki rakamların umumiyetle ihtiyaçların asgari hadleri düşü
nüldüğü görülmüştür; bu itibarla bu rakamlarda indirme yapmaya imkân yoktur. 
cetvelinin 203 ncü geçici hizmetliler bölümündeki (1 000) liranın bir lira olarak gös-
fekmektedir. Zira Taşkışla inşaatı durdurulduğu için bu inşaata nezaret edecek kim
im kalmamıştır. Bu para bu maksatla konulmuştu. Gider bütçesi yapılırken bâzı nok
tacın pek fazla tazyik edilmiş olduğu anlaşılıyor. Üniversitenin okutma elemanlarının 
^metlilerin geçim durumunu, Üniversitenin işgal ettiği binaların çoğalmasından doğan 
d] arı ve nihayet başlanılmış olan inşaatın yarıda bırakılmasını veya tamamlanmasını ilgi-
ps la r bu aradadır. Bu itibarla (A) cetvelinin bâzı maddelerindeki rakamları artırmak 
fdır. Bunları kısmen Üniversitenin kendi giderlerinde yapılmasını teklif ettiğimiz 
|a zam ile kısmen de Genel Bütçeden verilmekte olan ödeneğe daha bir miktar zam 
{(etiyle karşılamak icabediyor. 

jır, ancak Komisyondaki konuşmalar neticesinde hâsıl olacak kanaat ve imkânlara 
bektir. 

göre 
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Umumi düşünceler: 

İstanbul Teknik Üniversitem 1&44 yılında ktirülmugiaı4. Müessesenin yeni olması' yüzünden teşki
lâtı/vasıtaları, okutma heyeti tam bir teşekkül Kaimde sayılamaz. Memleketimiz büyük bir kalkın
manın aröfesinde ye başlangıç nidadır; teknik elamana şiddetle ve büyük ölçüde ihtiyacımız vardır: 
Teknik Üniversitemiz, bugünkü ve yarınki memleket kalkınmasında bize mübrem bir surette lüzu
mu olan Elemanları yetiştirecek başlıca kaynaklardan biridir. Teknik üniversite bu ihtiyacı sağla
mak için gerekli gayreti göstermektedir/Talebe v,e mezun sayısı günden güne artmaktadır. Müessese 
inkişaf halindedir. Bu inkişaflar mütevazin olarak bir taraftan eksiklerinin tamamlanması, bir ta
raftan kalite yüksekliğinin sağlanması icaheder. Bu da çaresiz, müesseseye her yıl "genel bütçeden 
ayrılmaktai olan ödeneğin daha geniş tutulmasiyle mümkündür. 1950_ yıiı teklif .bütçesinin hazırlan
masında bu cihetin göz önüne alınmamış olduğunu belirtmeyi zaruri görüyorum. ...,,. 

Tokad Milletvekili 
Refik Ahmet Sevengü 

( p. Bayım : 14.5 } 
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T. B: 
Bütçe K 
Esas N$. 
Karar 

İstan 
Bütçesi 
tarihli vı 
Meclise 
havale bı 
sin Banı 
fakültelei 
na Bütçe 
oldukları 

Büt» 
rün- rapo 
izahlar 
de görüşfı 
ceîenmes: 

Gelir 
îstanljk' 

lir bütçeli 
noksaniy* 
miş buluıı 

Bu fa 
dir : 

İkinci 
ra artış 

Üçüncü 
lira fazlal 

Dördiİ; 
lira eksik 

• 

Beşinq; 
lık 

Yedinfe; 
siklik 

Mevcu 
izahı rap$ 
puan «ç: 
derdini 

Gerçe 
binası y 
her türlü; 
halinde i 
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BÜtç* Kooüayoou **poru 

19 . t . 3950' 

Yüksek Başkonhğa 

Teknik Üniversitesinin 1950. yılı 
mda.Başbakanlığm 1 . XII . İ949 
/1427 »ayılı tezkeresiyle Yüksek 
lan kanun tasan» Komisyonumuza 

bulmakla Millî Eğitim Bakanı Tah-
lu,- adı geçen üniversite rektörü ve 
dekanları ve Maliye Bakanlığı adı-
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
de incelenip görüşüldü. 
omisyon adına inceliyen raportö-

[okunmuş ve kendisinden gerekli 
İmdıktan ve bütçenin tümü üzerin-
r yapıldıktan sonra bölümlerin in-

geçilmiştir. 

jesi: 
eknik üniversitesinin 1950 yılı g>-

ecen yıla nispetle (380 462) lira 
3 766 407) lira'olarak teklif edil-
ktadır. 

bı kısımlar itibariyle dağılışı şöyle-

fsonel giderleri kısmında 73 937 li-

jrönetim giderleri kısmında 17 400 

daire hizmetten kısmında f> 199 

»rçlaı* kısmında 4 845 lira noksan-

atırımlar kısmında 461 755 lira ek-

up bunlaıın hizmetler bakımından 
rce yapılmış bulunmaktadır. Ya-
alara göre bu fakültenin de esaslı 
meselesi teşkil etmektedir. 

ki bir kışladan müdcvver şimdiki 
n değişiklikler sayesinde bugün 
ideni tesisleri ihtiva eden bir bina 
» bu binama bütün fakültelerin bu-
ir surette yerleşip lüzumlu ensti-
prok faaliyetlerini idame etmeleri

ne kâfi gelmemekte olduğu lüaşılmaktAcUr. Btt 
üniversiteye tahsis edilmiş bulunan Taşkışîa'-
nm modernize edilmesi bir hayli ilerlemiş ol
makla beraber bu yıl hiç olmazsa yarım milyon 
lira kadar bir para sarfına ve tamamlanması 
için de 1,5 milyon liraya ihtiyaç bulunduğu 
izah edilmiştir. Bu yıl bütçe zaruretleri dolayı-
siyle inşaatın durdurulmuş olmasından gerekli 
ödeneğin temini mümkün olamamış ise de bina
ma tamamlanması için bâzı tedbirlerin düşünül
düğü ve talebe sayısı 1 600 e varan bu Üniver
sitenin bina ihtiyacının ön plânda geldiği belir
tilmiştir. 

Bu Üniversitede bir Maden Fakültesinin açıl
ması da düşünülmekte ve kanun tasarısının da 
hazırlanmış bulunduğu bil dirilmektedir'. Ancak 
250 bin liralık bir masrafa ihtiyaç olduğundan 
malî imkânlar müsaade edince bu Fakültenin 
kurulmasına gidileceği açıklanmştır. 

Verilen izahlara göre fakültelerin memleket 
ihtiyaçiarîyle ilgili etüdler yapmakta oldukları 
ve memleketin doğrudan doğruya hayatiyetiyim 
ilgili ye kendi --dümenleri içine -giren müessese
lerle iş birliğinde bulundukları ve yapılan etüd-
1 eriri ve tecrübelerin bu -müesseselere intikal et
tirildiği bu arada birkerpiç tipinin, teksitil sa
nayie ait birtakım işlerin tetkik ve teshitine ça
lışıldığı, memleket malzemesinden faydalanmak 
suretiyle sıhhî ve Ucuz ev tiplerinin elde edilme
si için çalışmalar yapıldığı öğrenilmy? bulun
maktadır. 

Komisyonumuz bu üniversitede dahi diğer
lerinde belirtilen temennilere uyarak: 

a) Klâsik mahiyetteki ilmî eserlerin ehem
miyetleri sarasına göre bir programa bağlana
rak tercüme ve yayı.mlarının daha geniş oiçüdo 
sağlanması, " ' . . ' " ' _ 

i ) Üniversite Fakülteleri tarafından yapü-
fDftkta olan araştırmaların memleketin en müb* 
rem ihtiyaçlarına göre ayarlanmasını sağlamak 
üî&erş, 

1. Türkiye'nin sistemli olarak etijd <x}iHp 
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her ilim ve fen sahasında realitelerin tesbitine 
ça'ışdınası ye bu işin bir programa bağlanması, 

2." "'Memlekete ait önemli, konuların birinci 
sırada araştırılma konusu yapılması için Dev
letle iş birliğinin sağlanması, 

c) tjniversitt için öze' kişileı tarafından1 ** 
vüçnde- gjetiril-en tesislerin işleyişleri ve verim- -
lcri .hakkında, Hükümetçe bütçt gerekçelerinde 
bllg; yerilmedi, , 
hususlarına-işaret «Uneyi uysun görmüştür., tt 

--•.iüRüiMİeT^ üzerinde yapılan incelemeler'srr-a-
srtiâ*t belirtilen ihtiyaçlara göre- bâzı değişik-, 
tikler vyapıfrmş Ve--bu arada, Taşkışlanın Mimar-.-
lık Kaküllesin* -tahsis edilen kısmının - ikmali 
için de Mr miktar* ödenek ayrılması imkânı sağ-: 
binmiştir". • ~ ' * ' 

1)\\ değişi kliklerle Koraisyonumuzea gide-r 
bütçesi ($ 776 410) lira olarak tesbit ve kabul" 
edilmiştir. 

(i elir bütçesi > s 

Oelir bütçeli de geçen yjla nazaran (858 131) 
lira noksaniyle (3 766 410) lir>a olarak tahmin 
edilmektedir, lîu noksanlık başlıca Genel Büt
çeden yapılan yardımın inşaata para ayrılma
ması dol&yısiyle azalmasından \e geçen yıl gelir 
aracında görülen tesisin bütçe ile ilgisi bulun
maması .sebebiyle bütçeden çıkarılmasından \e 
devredilen paranın azalmasından ileri gelmek
tedir. Yalnız laburatmarlarda yapılacak tec7 

rübe \f iahljllerjn bundan böy^e bir ücref kar-, 
şıhğmda., yapılması düşünüldüğünden bu bölü
mün (10 000) lira kadar artacağı t alimin edilmiş 
ve buna,bu miktar para eklenmiştiı. ^ 

Bu suretle gelir bütçesi de Komisyonumuzca 
(3 776 410) lira olarak kabul edilmiştir, 

»Bütçe tasarısı : :-.,:, s y„ ,*^ î -v*. 
Tasarının bir ve ikinci maddeterilbu* ,^ej|i-

şiktiklç ve 3, 4 ncü maddeleri ayniyle 5 nci mad
desi buna bağlı (L) cetvelinde bâzı değişiklik
ler yaprimttl^suretiy-le' 6, 7 ve 8-̂ nei maddeler 
ayniyle fcafeul edtfinıştir.'< * ' '»' --

''İstanbul >r^ekn4k -Üniversitesinin' 1S60 yılı-
r>ü^ceîKaıtrinü fasarifH-ekVve" cetveHeriyle bir-ı* 
likte KaıhtttayılY'wmyına -ftrzedrlmek "üzere Tuk-*-
sf»k Başkanlığa s-unıthır. <* ' — » 

* i 
„ Başkan. 
Mardin ,{ 

R. Erten 
Kâtip 
Ajıkara 

V. Öıjmen 
Ankara 

C. Gölet 
Diyarbakır 
C. Fkin 
îslanbul 

Dr. A. Arhvar 
t Kırklareli 

T\. Doğan 
Manisa 

F. Kurcloğlv 
'Beyhan -

.1. R. Yüregir 

.Bftşkanvekili, 

/. ÎT. Tigrcl 

Amasya , 
1. K. Yiğitoğhı 

Aydın . 
R. Alpman 

Erzincan 
N. Fekean 

izmir 
S. Dikmen 

Konya t 

Dr. M. F. Dündar 

TT. Yahnan 
- . Tokad -
R. A. Sevengil 

Sözcü 
h K ^ t a m o n u ^ 

V. Akahn' 

Ankara 
V. Eriş 

Bolu 
C. S. Sin ;i 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Corfan 

Malatya 
• 1/. S. Eti 

Samsun 
1/. A. Yyrüker 

Urfa 
A. Akan 

Urfa 
E. Tekeli 

* . i - i * . - -V ,t 

* . -* •-
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füKÜMETÎN TEKLÎFl 

mik. Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

— istanbul Teknik Üniversitesi 
ılr giderleri için 'bağlı (A) işaretli 
erikliği üzere (3 766 412) lira 
iştir. 

- İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fili giderlerine karşılık olan gelir-

işaretli cetvelde gösterildiği üze-
!) lira tahmin edilmiştir. 

- İstanbul Teknik Üniversitesi 
19 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
[esine giren hizmetlileri bağlı (D) 
ide gösterilmiştir. 
İı Kanunun 9 neu maddesi ş^ere-

ı ahiyetteki hizmetler için Bakan-
ı ran ile kadro alınabilecek tertip-
iişaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
feesi yıl bütçesi ile' Büyük Millet 
(ulur ve- bunların eldeki kadrolara 
ıa!sı şarttır. 

- Geçen yıl borçları bölümleri 
îtünde çıkacak borçlar, ilgili öl

ülere ilişkin bölümlerden bu bölü-
j&anlığınca aktarılacak ödenekler-

a ilişkin olup 1050 sayıh Muhas^-
Kanununun 93 ncü maddesine gö-
.'itıına uğramamış ve karşılıklar: 
rinde bulunan borçlar 1950 Büt-
bölümleri artıklarında eski yıllar 
üne Maliye Bakanlığınca ak'tarı-

ferden ödenir. 

— istanbul Teknik Üniversitesi 
mdaki 7 . VII .1948 tarihli w 
anuna ba'ğlı (1) sayılı cetvelde 

jrdan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
1950 B'ütçe yılında kullanılmaz. 

— Gider tertiplerinden yapıla
ra ilişkin formül bağlı (R) işa-
gösterilmiştir. 

— Bu kanun 1 Mart 1950 tari-
yürürlüğe girer. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEŞlŞTlRÎŞÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 776 412) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —- istanbul Teknik Üniversitesi 
1950 Bü/tçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (3 776 412) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE .3. -r- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 142 ) 
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MADDE 8. — Bu kanunu Mdiye ve Millî 
Eği 1 i m Bakanla n yürütü 

Başbakan 
• ?}.. Günaltay 

T'i'jviet Bakanı. 
C. Ş. Borîos 

Milli Savunma Bakam 
/ / . Çafcır 

Dışişleri Balca m 
77. Sa#afc 

Millî Ejğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakam 
Dr. .Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

\ 
DevU': ''.:.k;nh 

Başbakan ''; -s ıL«.ruı;c--.sı 
Nihat 'irim 

Adalet Bakam 
F. Sirnıen 
İçişleri B a k ı n i 

E- Erişir*;}' 
Maliye Bakan: 

t. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cmtid Ora!, 
Çalışma Bakanı 
Reşat 8. Birer 

İşletmeler Bakanı 
M. Birsel 

MADDE 8. -

• 

. 

B. K 

— Ayniyle kabul edilmiştir 
• 

• ' 
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A - CETVELİ 

çeşidi 

1949 
T t i r 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Kpmisyonça 

ieteneö kabul edüea 
Lira Lira 

l İkinci kmm - Personel gider
leri 

1 - Aylıklar re. ücretler 
Aylıklar 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık V 
Makiııa » 
Elektrik » 
Açık maaş 

71 700 
371 100 
214 800 
448 200 
210 300 
15 000 

75/000 
390 000 
225 000 
460 000 
220 000 
14 000 

Hizmetliler ücreti 
îtektÖrlük 
Şînşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
İMakina » 
Elektrik » 

ti 

45 000 
19 700 
13 500 
84 700 
22 400 

50:160 
20 700 
14 580 
91 760 
24 540 

Bölüm toplam* 

Öeçici hizmetliler ücreti 
[Yabancı profesörler ve uzman-
arın ücretleri 
tnşaat Fakültesi 

Mimarlık >> 
Makina » 
Elektrik » 

135.800 201 740 

10 t/00 

60 000 
65 000 

160-000 
60 000 

Bölüm toplamı 345 000 

60 000 
65 000 

130 000 
50 000 

m öoo 

. (U. -fiayısî  141) 

75 000 
393 000 
228 600 
464 200 
223 000 
14 000 

Bölüm toplamı 1 m 100 1 584 000 1 397 800 

50 160 
22 080 
18,660 
97 520 
26 580 

m ooo 
ı 

60 000 
65 000 
30 000 
50 000 

Z05- 000 
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ıı M. ödeneğin çeşidi 

1049 • 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

208 

209 

217 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 

l 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

yapılacak zamlar ve 
1ar 
Rektörlük memurları 
zammı 
İnşaat • Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Doğum yardımı 

yardım-

eoeuk 

Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

...... -4.. 
1.6 000 

,' T , ... . . ' .. ; ..; 

4 500 
1 500 

22 000". 

•::,,:C4r(m:-
: 3 000 

4 200 
:•'->•'. 4 800 

1:440. 
*5P 

.;•*•-' 4 ffi)0 

- ^ Ö O O ' 

4 060 
3 000 
4 200 
4 800 
1 440 
-3;-1)00 
4 000 

24 500 

3656 sayılı Kanunun 'Ş nci mad
desi gereğince Ödenecek ya-, 
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

12 000 12 000 

1 800; 

12 000 

1 800 

1 

2 
3 
4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % ffî giriş ke
senekleriyim artış farkları kar
şılığı 
°/c 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi karşılığı . • 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Ücretler ve tazminatlar 
Rektörlük ek görev tazminata1 * . 
İnşâat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

(S, .Sayısı 

m, u 

06 305 
0 

• o 

0 
0 

66 305 

, 
••••' -vtf.-'flöo 

• 2 800 
2 800 
2 800 
2 800 

142) 

< l .', 

: 98 000 
16 000 

•- 12-000 

' 1 
25,000' 

ışf ooı 

5 600 
2 800 
'2 800 
2 800 
2 800 

98 000 
16 000 
•12:000 

1 
25 000 

151 001 

5 600 
2 800 
2 800 
2 800 
2-800 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Konferans, askerlik dersi, inkı
lâp dersi ücretleri 4 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim aylığı 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

20 800 

94 000 
25 000 
80 000 
48 000 

247 000 

13 000 

Î2 000 

19 800 

70 000 
25 000 
80 000 
48 000 

223 000 

15 100 

1 

19 800 

70 000 
25 000 
80 000 
48 000 

223 000 

15 100 

0 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiyesi 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 

Yabancı memleketlerden kon
ferans için getirtilecek profe
sör ve uzmanların ücreti 4 200 4 200 4 200 
4936 sayılı Üniversite Kanunu- " v 

nun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 
İnşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 

Fakültesi 
» 
» 
» 

Bölüm toplanr» 

İkinci kısım toplamı 

3 700 
1900 
3 000 
3.000 

11 600 

2 280 305 

3 700 
1 900 
3 000 
3 000 

11 600 

2 354 242 

8 000 
1 900 
3 000 
6 000 

18 900 

2 388 102 

2 400 
1 000 

500 

1 850 
550 
350 

1 850 
550 
350 
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• 4 

5 
6 
7 

• 8 
9 

10 
İ l 
12 
13 
14 
15-
İ * 
17 

O^üaeğin çeş id i 

Makma Fakültesi 
Elektrik » 
Rektörlük döşeme ve, demirbaşı 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık» » 
Makina » 
Elektrik » 
Rektörlük öteberi j^e-ırfeîi 
inşaat Fakültesi 
Mimâ^lik » 
Makina? » 
Elektrik- » 
Ayâ&tfâtMtâ 
Isıtmar-, 

Bölltm toplamı 

Basık kâğıt ve defterler 
1 Rektörlük 
2 inşaat Fakültesi 
3 Mimarlık » 
4 Makini » 
5 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Poster telgraf ve ft8«fdn ücret 
ve giSfel&i 

1 RektöİPİüi: posta vö telgraf üc
retleri 

2 inşaat Fakültesi 
3 Mimarlık » 
4 Makİnft » 
5 Elektrlfc » ' . 
6 Rektörlük telefon ve başka ha

berleşme 
7 inşaat Fakültesi 
8 Mimarlık » 
9 Makina » 

10 Elektrik » 

Böüöı toplamı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Liraı lâm Mra 

1 000 
700 

4 80a 
3 000 
1 000 
a- 50% 
1 900-

15 20Ö 
500 . 
500 
400 
400 

22 öâcr 
32 100 

8r9Ö0 

700 
400 

4 800 
1 500 
4 000 
2 QQG< 
2; 000 

16 000-
5Q0? 
500 : 

400. 
400 

30 000 
40 000 

105 950 

700 
400 

4 800 
1 500 

10 000 
2 (m 
2 000 

16 000 
• 500 

500 
400 
400 

30 000 
39 500 

111 450 

900 1 050* 1 050 
500 500 500 
466* 406 400 
360 300 300 
450 . 450 450 

2 550 % 700 2 700 

1 000 
400 
200 
50& 
100 

4 000 
400 
500 
800 
400 

8 3ÖÖ 

1 000 
400 
200 
500 
100 

5 000 
"H r̂a/"1 

500 
800 
400 

9 300 

1 000 
400 
200 
500 
100 

5 000 
400 
500 
800 
4m 

9 300 

(&- âayüf f 142i) 



» - . 

B. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lîffc 

1950 yılı için 
Hükümetçe KomisyonGa 

istenen kabul edilen 
tea Lira 

306 
307 

Hizmetliler giyeceği 3M a ödü 2 500 
Yolh*klar 
Süretli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluîğu 
İnşaat Fakültesi geçici göiev 
yolluğu 
Mimarlık Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Makina Fakültesi geçici görev 
yoliağu 
Elektrik Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
İnşaat Fakültesi öğretim üye- A 

leriyle öğrencileri staj kontrolü! 
ve yurt içi inceleme -giderleri 
ve arı 
MÎŞÎMık Fakültesi öğrenim 
üyeteiyle öğrencİÎÖrf staj kön-
trdftî ve yurt için inceleme gi
der i r i ve yollukları 
Malana Fakültesi öğretim 
üylMrijde öğrencıfei staj kon? 
trolü ve yü'rt içi inceleme gi
derleri ve yollukları 
Elektrik Fakültesi öğretim 
üyeleriyle öğrencileri staj kon
trolü ve yurt için inceleme gi
derleri ve yollukları 
Rektörlük yabancı memleket 
yoWğü 
İnşaat Fakültesi yabancı mem
leket yolluğu 
Mimarlık Fakültesi yabancı 
memleket yolluğu 
Makina Fakültesi yabancı 
memleket yolluğu 
ElMMk FaküîiPi yabancı 
memleket yolluğu 

5ÖÖ 
2 W 
1250 

§00 

800 

1 000 

7 500 

3 400 

• 

5 000 
-

s *m 
Qmo 

21 000 

mmo 
20 000 

. - , • . , - . . . , . . . . " 

11 000 

500 
2 600 

1 İ50 

§00 

800 

1 000 

^^m 

^m 

8- 000 

2 000 

2 000 

21 000 

mw& 
20 000 

11 000 

500 
2 500 

. 1 250 

800 

800 

1 000 

4 000 

2 000 

s m 

2 000 

2 000 

21 000 

12 000 

20 000 

11 000 

(S/Sayısı: 1*2 ) 
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B. 

' « i- = 

308 

, -

309 

403 
407 
419 

M. 

16 

17 

18 

19 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

4 

Ödeneğin çeşidi 

inşaat Fakültesi yabancı pro
fesörleriyle uzmanlarının yol
luk ve giderleri 
Mimarlık Fakültesi yabancı 
profesörleriyle uzmanlarının 
yolluk ve giderleri 
Makina Fakültesi yabancı pro
fesörleriyle uzmanlarının yol
luk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi yabancı 
profesörleriyle uzmanlarının 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Taşıt işletme giderleri 
Taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme masrafları 

( S. Sayısı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 500 

96 650 

h 1 500 

1 500 

1 
0 

1 

201 901 

4 000 
1 000 
1 000 

: 142) 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

4 500 

3 000 

3 000 

97 350 

300 
300 
300 
300 
300 

1 500 

1 
1 

2 

219 302 

2 000 
1 

2 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

4 500 

3 000 

3 000 

97 350 

300 
300 
300 
300 
300 

1 500 

1 
1 

2 

224 802 

2 000 
1 

2 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin ve bunlara refakat eden 
öğretim yardımcılarının staj 
giderleri 
înşaat Fakültesi 0 
Mimarlık » 0 
Makina » 0 
Elektrik » 0 

Bölüm toplamı 0 4 4 

Laboratuvar ve atölyelerin iş
letme giderleri 
inşaat Fakültesi 19 000 20 000 20 000 
Mimarlık » 11 200 10 000 10 000 
Makina » 42 000 46 000 46 000 
Elektrik » 28000 28 000 26 000 

Bölüm toplamı 100 200 104 000 102 000 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone 
karşılığı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Rektörlük başka her çeşit gi
derleri 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

9 000 
18 000 
9 000 

27 000 
13 500 

11 000 
89 600 
23 000 
98 300 
30 100 

328 500 

9 000 
18 000 
9 000 

27 000 
13 500 

11 000 
89 000 
23 000 
98 000 
30 000 

327 500 

9 000 
18 000 
9 Ö00 

27 000 
13 500 

11 000 
89 000 
23 000 
98 000 
30 000 

327 500 

4489 sayılı K&nun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariy-
le başka her çeşit giderleri 
înşaat Fakültesi 6 000 6 000 
Mimarlık » 8 000 8 000 
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1 
1 
1 
1 

1 
1 

İr 

6 000 
8 000 
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B. M. tWeneğin çeş«ii 

3 Makina Fakültesi 
4 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 

im 
6 000 
SÖÖÜ 

mm 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
9 0ÖÖ 

29 m 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
& #00 

29 000 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 
2 înşaat Fakültesi için kongre 

ve konferanslara iştirak edecek 
lerin yolluk ve giderleri 

3 Mimarlık Fakültesi için kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 

4 Mâifeiha Fakültemi içî'n kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 

5 Elektrik 'Fakültemi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede-
ceteriîi folluk ve giderleri 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

1 000 

5 000 

2 

2 000 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

2 000 

356 
459 
#79 
480 

Bölüm toplamı 

Diy&hfîlemiyen fMerİer 
Spor giderleri 
ÜMf£rfeîte armapüı 
Öğrenci teşvik armağanı 

Dördüncü kısım toplamı 

14 000 

3 000 
4 ÖÖÖ 
1 000 
3 000 

488 -700 

14 000 

i m 
ö 

ı om 
3 ÖÖ0 

483 505 

14 600 

1 000 
1 

1 000 
3 000 

481 506 

Beşinci kısım - Borçlar 

50İ Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 
2 1928 - 1944 ' » » 

Bölüm toplamı 

i ÖÖÖ 
1 

1 

1 155 

İ ÖÖÖ 
i 

i 

1 155 

1 000 
1 

1 001 
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B. ğ 
~ 1f 

505 | 

I 

p ' •" 
fi 
:l 

;i 
i | 

. Ö b e ğ i n çeşi<y 
'1 

Hükme bağlı borçlar 

| Beşinci kısım toplamı 

1949 
•Yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 

8 «j» 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 

1 000 

Tısa 
1 000 

3 156 

0 

701 

m 

i 

A'$$şcî kısım - Yardımlar 

Mul^§§ öğrenciler^ yapılacak 
yardımlar ve burslar 
İnşaat Fakültesi 
Mimj$Jıfe » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

13 ooa 
3 000 
a jooo 
4.000 

nm 

13 ooa 
3 m a ooa 
4 000 

w m 

13 000 
3 000 
9 000 
4 000 

29 000 

Tesis ve vakıf gelirlerinden 
vakıfnameler gereğince yapı
lacak her ̂ Mirlü yardımlar 

Altıncı kısım toplamı 

I Yedinci kısım - Yatırımlar 
\ 

\ I - Yapı ve imar işleri 
jOnarma giderleri 
Satmalanacak taşıtlar karşılığı 
j Y a m ^ ^ s t e r 
([Rektörlük bina yapma gider
leri 
[Rektörlük mevcut makina ve 
|araçlarm onarılması ve yeni
lenmesi 
İJRektörlüfe n^vcutlara ilâveten 
j^lm^c^k npakinala^r kakl ığ ı 
ttnşajajt Fakültesi bma yapımı 
giderleri 

4 200 

38 200 

32 Ç61 
1 

523 250 

Ö 

0 

80 250 

( S i - ı S ^ S K ^ - ) 

4 30© 

33 200 

50 m 
1 

25 000 

1 

1 

1 

o 
29 000 

50 000 
1 

25 000 

1 

1 

1 
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M. Ödeneğin çeşidi 

5 İnşaat Fakültesi mevcut bina 
ve araçların onarılması ve ye
nilenmesi 

6 İnşaat Fakültesi yenilere ilâ
veten alınacak makinalar kar
şılığı 

7 Mimarlık Fakültesi bina yapı
mı giderleri 

8 Mimarlık Fakültesi mevcut 
makina ve araçlarm onarılması 
ve yenilenmesi 

9 Mimarlık Fakültesi mevcutla
ra ilâveten alınacak makinalar. 
karşılığı 

10 Makina Fakültesi bina yapımı 
giderleri 

11 Makina Fakültesi mevcut ma
kina ve araçların onarılması 
ve yenilenmesi 

12 Makina Fakültesi mevcutlara 
ilâveten alınacak makinalar 
karşılığı 

13 Elektrik Fakültesi bina yapı
mı giderleri 

14 Elektrik Fakültesi mevcut ma
kina ve araçların onarılması ve 
yenilenmesi 

15 Elektrik Fakültesi mevcutlara 
ilâveten ahnacak makinalar 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

V - Sermaye karşılığı 
Döner sermaye 

\ edinci kısım toplamı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 15 000 10 000 

0 65 000 65 000 

30 000 10 000 27 599 

0 30 000 12 000 

0 20 000 8 000 
266 350 1 1 

0 120 000 114 240 

0 146 000 146 000 

192 850 1 1 

0 12 000 * 12 000 

0 180 000. 180 000 
1 092 700 623 005 599 844 

10 000 1 1 

1 134 762 673 007 649 846 

( S. ^gyısı: 1420 
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O 
4 
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B. m ödeneğin çeşidi 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 280 305 
201 901 
488 700 
8 001 
33 200 

1 134 762 

4 146 869 

2 354 242 
219 302 
483 505 
3 156 
33 200 
673 007 

3 766 412 

2 388 102 
224 802 
481 506 
3 156 
29 000 
649 846 

3 776 412 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Genel Bütçeden verilecek öde
nek 
Kitap ve dergi satışı 
Lâboratuvarlarda yapılacak 
tecrübe ve tahlil ücreti 
Bağışlar ve tesisler 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan devredilecek 
nakit 

3 994 538 
25 000 

50 000 
20 000 
385 000 

150 000 

3 230 060 
30 000 

40 000 
1 

385 000 

*81 411 

3 230 000 
30 000 

50 000 
0 

385 000 

81 411 

TOPLAM 4 624 538 3 766 412 3 776 412 

(S. Sayısı: 142) 



§ - CETVELİ 

*M6i No. özeti 

. Kanun 13 . VI . 1946 4936 Ümvsiaiteter 
Kanunu 

B - CETVELİ 

Görev&r çfe#ti 

Rektörlük 
' ' " ' ; 

Daktilo 
:.;. * 

Matbaacı 
Matbaa makinisti 

> » 
Santıraleı (eski bina) 

> (Merkez bina) 
Bahçıvan 
Marangoz 
ElektMK^i 
Tesisâtçîh 

% (Merkez bina) 
Bakım efeibi yardımcısı 
Başoda'cl 
Odacı 
, * . 
- > 

» 
Kapıcı 
tftet* "bekçisi (BftCbâtia) 

> » » » 
Bekçi (jMerkez binanın t a m a m l a 
*t#imtt$c kısmı içirt?)1 

Hesapçı : 

Daktilo • 
tîastâbakıeı 

înşaat Fakültesi 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

> 

Stoya-

1 
, % 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

3 
2 
1 
1 

2 
1 
1 

Ücret 

175 
150 

'i 175 . 
200 
100 
120 
150 
M 
200 
200 
200 
150 
100 

80 
100 

90 
85 
80 
70 
85 
65 

150 

75 
175 
120 
150 

175 
150 
120 

( & Sayı 

Görevin çeşidi 

Arşivci 
Usta 

» 
Lâboratuvar alet silicisi 

» » » 
Odacı 

. 

Mimarlık Fakültesi 

Foto uzmanı 
Daktilo 
Arşivci 
Odacı 

» 
> 
» 

MtikiiM Faktilt£M 

Atelye şefi 
Grup ustası 

» » 
» » 

Usta 
» 
» 

Möcteîci 
Marangoz ustası 
Tornacı ustası 
Frezeci ustası 
Dökümcü 

8 ^ 1 4 2 ) 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
4 
3 

15 

1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 

13 

1 
1 
4 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

150 
215 
170 
90 
85 
85 

325 
170 
150 
90 
85 
80 
70 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
225 
200 
200 
200 
2Ö0 



irevin §e§idi 

f pjâboranfc) 
i. <Ki bilen) 

17.§> 
230 
150 
350 
1Ö0 
100 
100 

85 
55 
90 
85 
40 

150 

Görevin çeşidi 

Elektrik Fakültesi 

\ Arşivci 
İ Usta 

JJazırlajrıcı 
]jâbora£uvar silicisi 

>, » 
Odacı 
I4boratuvar silicisi 

B. M. 

203 

E - OBWELf 
öjdeneğin |«§idi 

Geçici hizme-tliler ücreti 
Yabancı profesörler ve uzmanlar üc
reti 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık FikiUtesi 
Makine Faktilt^i 
Ekktrik> Fakültesi 

(&?8M&*$&) 



). 

5 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

İnşaat Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

» 
» 
» 

— a s 
lı - CETVELİ 

Sayı Aylık 

3 80 
1 80 
2 70 
6 60 

13 50 

D. Görevin çeşidi 

Makine Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
7 Doçent 
8 » 

Sayı Aylık 

2 125 
2 100 
3 60 
3 60 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

25 

4 
7 

10 

21 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

Profesör 1 
3 
4 
5 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

21 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

50 
35 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 

.•.«i •> . 

1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
7 

150 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

2 
3 
4 
5-
T 
8 

Profesör 
» 
» 
* 

Doçent 
» 

26 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

B) öğretim yardımcıları 

3 
3 
2 

18 

60 
50 
40 
35 

7 
8 
8 

10 

Asistan 
* 
» 
> 

10 

2 
1 
2 
2 
4 

13 

24 

60 
50 

125 
100 
90 
80 
60 
50 

4 
6 
7 

13 

60 
50 
40 
35 

- * ->*" . '.-̂  
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B. 301 ^ Öteberi gnUfttii 
ürlü ilân ücretleri, su giderleri, yönetim memurlarının, veznedarın Ve posta ntfdfctfleleri-

içi yollukları, posta paketlerinin taşıtılması, hamaliye nakliye ve saire ve benzeri gi-
yurt r#ifV#k Hfcşitfft̂ tfgfcgftftm ^ y a ' M M a ^ tenteliyle gönderilecek yayın be-

yollanmaları. . , 

B. 307. — Yabancı memleket yolluktan 
üyelerinin bilimsel ve teknik çalışmalarının gerektirdiği melemeler ve araştırmalar 

ek hizmetleri için yabancı memleketle»de gegioi görevle gönderilmeleri halinde hakiki 
rlegündelilmi ve çalışmanın gerektir diği: tekaik vö-idaTİ her türlü harcamaları ile 
tbına okuman öğrencilerin ve bunlara tek-nik gesiletfinde ve sitaijl«tid& katılacak ve 

deoek öğretim üyelerinin, yardımcılarının ve sitajıh yapıldığı kuruma bağlı elemanlardan 
•aret edeceklerin her türlü gilerleri ve fakülte yönetim kurullarınca tesbit edilecek yev-

B. 40& ~. ĝ Bftiil .giderleri 
âte ve fakültelerin millî bayram ve türlü merasimlerde temsili ile üniversite ve fakül* 

verilecek ziyafet ve fakültelerin temsili için gereken giderlerle çelenk giderleri ve ben
ler. \ : 

B. 421. - Lâborotuvaf ve atelyelerin işletme giderleri 
atuvar, atelye, kürsü, enstitü, dershane, reaimhanelerle buralardaki makine alet ve saire te 
etilmesi ve işler halde tutulması için gerekli işletme malzemesine, ait her türlü giderler 
ıdelikleri. 

B. 451 — yayın giderleri 
site ve Fakültelerin ayrı ayrı ve birleşik olarak neşredecekleri dergi, bülten ve broşürleri 
:yacakları telif ve tercüme kitapların ve makalelerin kâğıt, klişe, baskı ücretleri, telif ve 
akları ve basım evinin işletme giderleri ile satınalınaeak kitap ve abone olunacak dergi be* 
bu kütüphanelere ait kitap ve dergilerin ciltleme bedelleri bu tertibe dâhildir. 

4489 S. Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her türlü giderleri 
?ı memleketlere staj, bilgi görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gön-
fistanların o memleketteki öğrenci tah-sisatı ile maaşları arasındaki farkları; yollukları ve 

grektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere kendilerine usulü daire-
verilen öğretim üyelerinin yollukları ve bunlara benzer diğer giderler. 

B. 4ö3—Mmetlerarasi kurum ve dernekler giderleri 
:et dışında kongrelere Üniversitece veya Fakültelerce iştirak edebilmek için ödenecek üö-
ngrelere gönderilecek öğretim üyelerinin yollukları ve gündelik diğer giderler. 

B. 4?ö. — Üniversite armağan! 
üyeleri üe yâtdimcilariîıdaü Veya doktora Öğrencilerinden âi$ştirmâ ve incelemeleriû-

gösterenlere, miktarı senatoca tesbit edilmek üzere verilecek armağanlar. 

m, 



- M - ' : 
fe. 480. — öğrenci teşvik armağanı 

Oğrencilorin yıl içi çalışmalarında en iyi proje ve benzeri gibi gösterecekleri başarıya göre fakül
te yönetim kurullarınca verilecek mükâfatlarla, fakültelerde tertiplenecek müsabakalarda derece ala
caklara veri|ecek mükâfatlar, .,; 

' B. 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve buralar 
Malî yardıma muhtaç ve çalışkan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulları karariyle yapılacak her 

türlü yardım giderleri ile liyakatli öğrencilere Üniversiteler Kanununun 60 ncı maddesi gereğince 
verilecek ücretlerle burslar. '--.-. ;. 

B. 781 — Tapt ye telisler 
Rektörlüğe bağlı basım eviyle Fakültelere bağlı dershane, kürsü, enstitü, İftboratuvar ve atelyelerde 

yeniden yakılacak tesislerle satmalmaeak makine, aletler tamirleri ve her çeşit masrafları. 

«mm 
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