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1. — SABİK ZABIT HULÂSASI 

Kayseri'nin Kuşçu köyünden Mehmetoğlu 
Halit Salür ile Mecidözü'nün Şıhlar'mahalle
sinden Hasanoğlu Muharrem Babacın 1 ölüm ce
zasına çarptırılmalarına; 

Divanı Muhasebatın Birincikânun 1939 : 
Şubat 1940 aylarına ait raporun 5 nci fıkrasına; 

Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun ba
zı maddelerini değiştiren 4311 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsirine mahal olmadı^ 

gına dair mazbatalar kabul olundu. 
3656 sayılı kanunun 18 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının birin
ci müzakeresi yapıldı. . 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. . 
Reis Vekili n Katip Kâtip 

Aydın Erzincan Malatya 
Dr M. Germen B. K. Çağlar N. Baydar 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

• Lâyihalar 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet

me Umum Müdürlüğü memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki 3137 saydı kanuna bazı hükümler ek
lenmesine ve bu kanunun 15 ve 25 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/326) 
(Münakalât, Maliye ve Bütçe Encümenlerine.) 

Mazbatalar 
2. — Görele 'nin , Nefsi Aralıkoz köyünden 

Halil îbrahimoğlu Mehmet İnci'nin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (3/151) (Rüz
nameye.) 

3. — Kastamonu'nun Akkâya nahiyesinin 
Ulyari'kÖ.tünden Kâmiloğlu Sadık Kârandi'nin 
Ölüm cezasına'çarptırılması' hakkında Başvekâlet 
tezkeresi' ve Adliye Encümeni mazbatası (3/112) 
(Rüznameye.) 
. 4. "—Niksar'ın Bizdeze' köyünden Hüseyin--
oğlu Sabri öztürk'ün ölüm ' cezasına ^çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/147) (Rüznameye.) 

5. — Sille nahiyesinin Tat köyünden Osttian-
oğlu Ali Gönüllü'nün ölüm' cezasına çarptırıl

ması hakkında Başvekâlet' tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/115) (Rüznameye.) 

6. — Siverek 'in Bucak nahiyesine bağlı Ka-
tina' köyünden ösmanoğlu Cuma Gelener'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/116) 
(Rüznameye.) . 

7. — Sorgun'un Çavuş köyünden Nürettin-
oğlu Adı Güzel Ayan'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/186) (Rüznameye.) 

S. — Sürmene 'nin Salarat . köyünden olup 
Zif ona köyünde oturan - Alacaoğullanndan Yu
suf oğlu Mustafa Güney'in ölüni cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet ıte^keresi 've' Adliye 
Encümeni mazbatası;(3/121) (Rüznameye.) 

9. r— Urfâ'riın Hârpetelyalıya köyünden 
Ilamdooğlu Hamet Ergene 'nin Ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/159) (Rüznameye.) 

10. — Vezirköprü'nün Tûprâkkale mahalle
sinden Şükrüoğlu Kemal Güney'in' ölüm 'cezasına 
çarptırılması hakkındav Başvekâlet •;'' tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/167) (Rüzna
meye.) 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma san t i : 15 

REİS — R. OattmiteK 

- K. Tıırafn (tgp&dba;), N. Baıydlar (Malaıtiyin) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. -— Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yavi köyün
den Abdurrafımanoğlu Ahmet Işık'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere

si ve Adliye Encümni mazbatası (3/150) [1] 

[1] 184 sayılı basmayazı zaptın sonundadîr. 
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REİS.-•<:*—:_ ölüm cezaları hakkında mazbata 

vard^rV okutuyorum..-

(Adliye Encümeni rmazbatası. okundu) 

BEtS-r— Mütalâa var mı? Mazbatayı reyi
nize arzediyorum. Kabul buyııranlaT . . . Etnik 
yenler . . . Kabul edilmiştirV ' 

;: 2. •, —, Sey<M§e}ıiı'in Mızılcalar, mahallesinden, 
Ahmetoğlu? .Durmuş. Çamur, Sarioğlu'nun r ölüm 
cezalına çarptırılması halikında Başvekâlet t ez
icisi ve .Adliye EncUmem mazbatası (3/143) [1] 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyini
ze rarzodiyofum. Kabul -buyuranlar . . . Kabul 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

. 3..,—-r Belediye Kanu,nunyn t127 nqi•maddesine 
efy;.,kanun lâyihası, ve JDalıfyiye. Encümeni maz-
baias^(yh9j'['2]:. ' '•''.'•. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reye arze
diyorum:. Kabul buyuranlar . . . İtabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Belediye .Kanununun 12,7 . nci, maddesine ek 
'""'-,..- '."" i k ş a ^ • ' " •"•""'* "" "" • " " • 

MADDESİ.—- 1580 sayılı Belediye Kanunu
mun 127' nci maddesine aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir: . 

İ49;ncu madde mucibince birleştirilmiş olan 
İstanbul, Belediyesiyle İstanbul Vilâyeti ma
hallî idaresinin varidat mesul muhasibi tahsil 
müdürü, ayniyat mesul muhasibi, levazım 'mü-
\dürü,- merkez. masraf mesul muhisibi, masraf -
müdürü ve belediye şubeleri masraf mesul mu
hasipleri de bu. şubeler muhasebecileridir. Bun
lar Divanı Muhasebata idare hesabı vermekle 
mükelleftirler. 

Varidat müdürü tahakkuk, hatalarından do
ğacak malî zararları fiilen tahakkuk muamele-
leriyle, uğraşan şube şef, memur ve kâtipleriy-
le birlikte zâmindir. , 

Tahsilmüdürüne-terettüp.edecek mesuliyet-
telrtahşil şube,;şef, memur, ve (kâtipleri müşteT. 
rektir. 

Birleışik idarenin hesap-işleri müdürü vari
dat ve^sarfiyatın mevzuat < dairesinde tahakkuk 
ve tahsilini ve kayıt ve icrasını gayrimenkulle-
rin idaresini, mülhak bütçe, ile idare olunan ımU 
essese, vp .teşekküldesin malî muamelâtını mura
kabe .. ve.: kontrol ye hesabı ; katiyi tanzimle mü
kelleftir. 

Vilâyetin İstanbul Belediye sınırı hariein-

[1] 185-sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] \ 193;say<ıh basmay'azı zaptın sonundadır. 

deki kazalarının masraf ve ayniyat mesul muha-. 
sini mezkûr kaza muhasebe memurlafdırir.," ' 

REİS — Mütalâa var mı? 
. î. ARUKAN (Eskişehir) — Bir sualim var

dır. " :. :' "' 
Efendim, bu lâyihanın hesap işleri madde-, 

sine ait vazaif meyaninda^ mülhak "bütçe ile'idâ : 
re: olunan müessese ve teşekküller diyor. Bun
dan kasıt nedir? Hususi bütçelerle idare olunan" 
elektrik ve su idareleri gibi işletme müessese-' 
leri de bu hükmün .içerisine dâhil midir",;'"değil-" 
mi dir? Bunun tavzih edilmesini rica ederim. 

DAHİLÎYE En. 'Nal N. OSTEN (Giresun),--
Efendim, arkadaşım sayın İzzet" Aruakn'm sor
duğu mesele buna dâhil değildir. Binaenaleyh',.' 
mesele bu suretle tavzih edilmiş oluyor. 

İ. ARUKÂN- (Es teşe l^ ) ' , - 'Pekâ lâ . . 
RÎ3İS • •— Başka mütâlâa yar mı ? Maddeyi 

reye arzediyorum. Kabul buyuranlar, ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabuk edilmiştir; 

MADDE 2. — Bu.kanun 1 haziran 1944 .ta
rihinden, itibaren mer'idir. 

REİS--—: Kabul edenler... Etmiyenler ... Ka-„ 
bul edilmiştir. 

MADE 3. —-Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdurv *' 

REİS —• Kabul edenler ,..1 Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

A.:-— Dahiliye Vekâleti Merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine .ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanım lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları'"(1/261İ) [1] 

REİS,—- Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesi-, 
ni, reye arzediyorum. Kabul edenler ..V Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

D ahiliye Vekâleti merkez. teşkilât;, vq .vazifeleri,. 
hakkındaki 1624 ve,' 4445 sayılı kanunlarla. Da-, 
hiliye Vekâleti merkez kadrosu hakkındaki 4440 _ 

sayiü kanuna! ek. kanun, 

MADDE 1. — Dahiliye Vekâleti merkez teş-
" kilâtıria bir reis ve dört tetkik müşayirihdeh 
mürekkep bir tetkik heyeti ilâve edilmiştir. 

•! Neşriyat ve kütüphane işlerini idare etmek 
: için kurulan neşriyat müdürlüğü bu heyete bağ
lıdır. : •'.".•• "•'•: • 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 'edenler;.. ' 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2, — Tetkik heyeti reis ve müşa
virliğine tâyin edilebilmek için hukuk .veya'. k-

[1] 190 saydı basmayazı zaptın sonundadır,. 
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t isat . Fakültelerinden veya'Siyasal Bilgiler 
Okullarından mezun olmak, yabancı kültür dil
lerinden en az birine vâkıf bulunmak ve heyete 
mevdu vazifeleri başarmağa muktedir olmak 
şarttır. -

î . ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, bu 
kanunun Hükümet esbabı mucibesinde «Vekâle
tin teknik servislerini idare eden teşkilâtın ço
ğalıp genişliy en günlük işler arasında bu geliş
meleri yakından takibe zaman ve imkân bulamı-
yacakları bir hakikattir» deniyor. 

Benim anladığım; bu Tetkik Heyeti doğrudan 
doğruya vekâlete mutaallik olan; belediyeye mü
teallik olan ve idarei hususiyelere ait işleri ih
zar edecek ve bunların tanzimi için programlar 
projeler yaparak vekâlete takdim edecek. Daha 
doğrusu harp sonu için bir hazırlık olduğu anlaşı
lıyor, yarın ne yapacağız? meselesi. Şimdi bele
diyelerin elinde bir çok teknik işler -vardır, 
elektrik gibi» su gibi,, havagazı gibi. Bunlar da 
tabii âmme hizmetleridir, ıslâha muhtaçtır, bun
larla da meşgul olmak lâzımdır. Onun için bu 
müşavirlerin heyeti umumiyesinin yalnız idare 
adamlarından değil, bunların hiç olmazsa bir 
kaçihın, iki tanesinin, üç tanesinin teknik adam
lardan seçilmesi zarureti vardır zannediyorum. 
îdari hususlara ait malûmat, doğrudan doğruya 
valilerin vereceği raporlardan anlaşılabilir..Dahi
liye vekâletinin bu gibi elemanları vardır. Ben
deniz bu müşavirlerin içinde ziraatçı, teknisyen, 
mühendis, meselâ bir tanesinin de maliyeciden 
intihap olunması lâzım .geldiği kanaatmdayım, 
bunu, teklif ediyorum, iş yalnız idare meselesi 
değildir. 

E. SAZAK (Eskişehir) — B i r sualim var, 
REİS — Evvelâ söz alan var: 
G. PEKEL (Tokad). — Muhterem arkadaş

lar, ben vakıa şimdi îzzet Arakan arkadaşımızın 
söylediği mevzu üzerinde söz almamıştım- Amma 
evvelâ onun üzerinde duracağım. Bu teşekkül 
Dahiliye Vekâletinin, mesuliyetini üzerine aldığı 
işleri tetkik edecek, onların tetkikatı ile.fiili, 
amelî ve nazari tetkikatı ile meşgul olacak bir 
heyettir. Bunların asıl meşgul olacakları ince ida
re işleridir. Bütün Devlet bakımından Devlet 
işleri üzerinde çalışacak bir heyet olsaydı arka
daşımın sözü çok yerinde olurdu. Bu, sadece me
suliyeti Dahiliye Vekâletine ait olan işleri tetkik 
edecek bir heyettir. Yalnız buna şöyle bir ilâveyi 
lüzumlu görmekteyim. Burada Tetkik Heyetine 
reis ve âza olailmekiçin Siyasal Bilgiler okulun
dan, Hukuk Fakültesinden veyahut İktisat Fa
kültesinden mezun olmak veyahut da buna mua
dil derecede hariç mekteplerden mezun bulun
mak şart olarak konmuştur. Bence bu şart kâfi 
değildir. İdarenin başında bilfiil yük alarak, 
idarenin yükü altında çalışmamış arkadaşlar ne 
yaparlarsa yapsınlar, onlar daima nazari kalmak
tadırlar. Yalnız nazari etüdler her vakit faydalı 
olmaz. Bazan hattâ zararlı da olur. Bu şart mev-
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cut olmakla beraber bu heyete alınacak olanla
rın asgari üç sene ya kaymakamlıkta veyahut 
valilikte bulunmuş olmalarının da şart olarak 
konmasını teklif ediyorum. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, hepi
miz şikâyet ederiz. Teşkilâtı arttırıyoruz diye. 
Hattâ bizzat Dahiliyede bulunmuş bir arkada
şımız ile, Dahiliye Vekâletinin bir kalemine 
gittik, oğlu da orada memurmuş, 30 memur 
varmış, ikisi çalışır, 28 i otururmuş. Bü va
ziyet karşısında da yeni yeni teşkilât yapıyo
ruz. Yeni alacağımız adamlar esasen bu işi 
anlıyacak durumda değillerdir. • Çünkü yapılan 
işlerin hangisi çürük, neresi ıslah edilecek bil
mezler. Müsteşar vardır, müsteşar muavini 
Vardır, müdür ve müdür muavinleri ' vardır. 
Nihayet günlük işleri muavinler görürler, öte
kiler de ana işler üzerinde kafa yorabilirler, 
fakat vekilden direktif almadan tek bir iş ya
pamazlar. Çünkü yeni gelecekler, lâalettayin 
gelmişler ve bu işe ham olarak girmişlerdir. 
Bu itibarla bu işlerin noksanını görmelerine im
kân yoktur. Eica ediyorum j bu sıcaklarda. 
böyle mühim kanunlar, acele falan diye, çık
masın. Şimdi takrir veriyorum, teşrinisaniye 
kalsın. Sıcaklardan beynimizin bulandığı bir 
zamanda böyle mühim kanunlar -çıkmasın. 
Çünkü sıcaktan faydası mı var ? zararı mı var ? 
bilemiyoruz. (Doğru, doğru sesleri). 

î . ARUKAN (Eskişehir) —Arkadaşlar , Ga-
lib Pekel arkadaşım; bu tetkik heyetinin amelî•. 
ve nazari. tetkikatta : bulunacağını, mesuliyeti 
Dahiliyeye ait hususi idare ve belediye işleriyle.< 
uğraşacağını söyledi. Ben de başka bir şey söy
lemedim. : ;-.'.:'' 

Hususi idare ve belediyelerin bugün top-
yekûn bütçesi aşağı yukarı yüz milyona baliğ ol
maktadır. Bü yüz milyonun, hesap edilirse 
ekseriyeti yol, elektrik, su gibi nafia işlerine, 
maarif işlerine, hastanelere sarf edilir.. 

Bunu tanzim etmek üzere amelî ve nazari 
tetkikatta bulunacakların bu işleri bilmesi lâ
zımdır. Haydi reisi nazarı itibare almıyalım, 
o idareci olsun. Amma hiç olmazsa müşavirle
rin biri doktor, biri mühendis, biri ziraatçi 
olsun. 

En doğrusu bence bu kanun henüz, olma
mıştır. Bu hususta Emin Bey arkadaşım bir 
takrir vermiştir. Ben de iştirak ediyorum. Bu
nun üzerinde biraz daha duralım. Teşrinisa
niye bırakalım. Takririn kabulünü rica ede
rim. • 

DAHİLİYE VEKİLİ H. URAN (Seyhan) — 
Yeknazarda huzurunuza yeni bir Teşkilât Ka
nunu ile geldiğim sanılıyor ve teşkilâttan, ye
ni memur kadrolarından kocunulduğu bir za
manda bu lâyihanın mahiyetine nüfuz edilmez
se hakikaten neye geldi? .denebilir. 

Bu, Encümenlerde de mevzuubahis oldu. Fa
kat huzurunuza getirdiğim lâyiha Dahiliye Ve-
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kâletinin ilmî bakımdan nasıl yürümesi icap 
ettiğini tesbit edecek ve ona ilmî bir veçhe ve
recek bir tesistir. Bu itibârla bu heyet teşekkül 
ettikten sonra belki de .Heyeti Celilenin arzu
su veçhile Dahiliye Vekâletinin merkez-ve taş
ra teşkilâtında, tasarruf olacaktır. O itibarla 
lâyihanın kabulünü rica ediyorum. 

Vasıflara gelince; arkadaşımız İzzet Arukan'-
ıri bilhassa. işletilmeler için, elektrik ve su idare
leri için aradığı'vasıfları biz, başka bir tesise 
vermeği düşünmekteyiz. Bu, Belediyeler Ban
kası Kanunudur. Yakında huzurunuza Beledi
yeler'. Bankasını mahallî idareler İmar bankası 
halinde sevketmıek . fikrindeyiz. Bu olgunlaşmış 
bir lâyiha halinde bugün Hükümetin elindedir. 
Oraya bir. fen heyeti bağlamak istiyoruz. Fen 
heyetinde buyurdukları vasıflar bulunacaktır. 
Ve o bankaya Meclisi idare âzası olabilmek vasıf
ları arasında bunlar istenecektir.-

Galip Pekel arkadaşımızın, kaymakamlık ve
ya, valilik etmek şartına gelince; kanunun koy
duğu vasıflar içinde arkadaş bulursak bunlar 
içerisinde idarede çalışmış olanları elbette tercih 
edeceğiz. Fakat mutlaka kaymakamlık veya va
lilik etmiş olmak vasfını koyarsak korkarım ki, 
daha esaslı -'olan etüt yapma vasıflarını bulama
yız. (Doğru sesleri). Onun için lâyihanın bu ha
linde de bu gibiler alınmryacak diye telâkki edil
meli ve esasen burada ana' prensipler zikredil-
inmiştir.' Olgun bir, lâyihadır, kabulünü rica ede
rim. •; 

G. PEKEL (Tokad) — Ben takririmi geriye 
alıyorum, nizamnameye konacağını vait buyur
dular. 

REİS — Verilen takriri okutuyorum. 

/Yüksek Reisliğe 
Bu tetkik heyetinin ne yapacağı, ne gibi ev

safta zevattan teşekkül edeceği henüz malûm ol
madan Devlete lüzumsuz bir masraf yapılmama
sını teklif ederim. 

"Eskişehir 
Emin .Sazak 

REİS —- Takriri nazarı itibara alanlar... Al
mayanlar,.. Takrir nazarı, itibara alınmadı. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etkniyenler... Madde aynen ka
bul edildi. — : . • . . . 

MADDE 3. — Tetkik heyetinin vazifeleri 
şunlardır: • . 

1. Umumî ve mahallî idarelere müteallik 
mevzu ve meseleler hakkında incelemelerde bu
lunmak, hususiyle kanun ve nizamnamelerin tat
bikatını tetkik ve takibetmek; 

2. Yabancı memleketlerin idari mevzuat ve 
tatbikatını incelemek; 

3. İştigal mevzulanna müteallik neşriyatı 
takip eyle(m(ek; 

4. Kanun ve nizamnamelerin tadile muhtaç 
cihetleri hakkında Vekâlet makamına teklifte bu
lunmak; 

5. Kanun ve nizamname projeleri hakkında 
mütalâa yürütmek; • 

6. Vekâlet makamının isteği üzerine veya 
resen umumî ve mahallî idarelere müteallik mev
zular ve meseleler hakkında mütalâa vermek 
(Tetkik heyeti Jıirinci ve ikinci bentlerdeki tet-
kikatının neticelerini en az altı ayda bir vekâlet 
makamiyle vekilliğin ilgili dairelerine bildirilir.) 

7. İlmî ve umumî mahiyetteki incelemeleri 
ile diğer araştırmalarından vekâletçe mahzurlu 
görülmiyönleri neşretmek. 

Tetkik heyeti, vazifelerinde vekâletin ilgili 
daireleriyle işbirliği yapar. Vekâlete verilen umu
mî raporlarla teftiş raporlarından ve vekâlete 
ait her türlü vesika ve tetkiklerden faydalanır. 
İcabında anketler tertip eyler, ilmî heyetlerle te
masta bulunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tetkik heyeti reis ve müşavir
liklerine tâyin edilecekler hakkında 3656 sayılı 
kanunun altıncı maddesi hükümleri tatbik olu
nur. _ • 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler..'. Etmiyenler... Ka-

.bul edilmiştir. 
MADDE 5. — 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa

yılı cetvelin 4446 sayılı kanunun birinci mad
desine bağlı iki sayılı cetvelle değiştirilmiş olan 
Dahiliye Vekâletine ait cetvele bu. kanuna 
bağlı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşla
rı gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tetkik heyeti 
2 Reis 1 125 
3 Tetkik müşaviri 2 100 
4 » » 2 90 

Tetkik bürosu 
7 Şef 1 60 

10 Mümeyyiz 2 35. 
11 Memur ' . ' 1 30 

Neşriyat bürosu 
5 Neşriyat müdürü . 1 80 

10. Mümeyyiz 1 35 

REİS — Maddeyi merbut Cetvelle beraber 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

19 — 
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REİS—-Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 7. •— Bu kanunun hükümlerini ic-. 
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS ;— Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. -— İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında 
kanun lâyihası ve Maarif ve Iİütçe Encümenleri 
mazbataları-(1/279) [1] . / • • . . ' . , • 

REÎS — Heyeti umum iyesi hakkında. müta
lâa var mı 9 

Dr. S. IRMAK (Konya) — Arkadaşlar, yük
sek mühendis okulumuzun üniversite haline 
getirilişi dünya harbinde tekniğin en ağır bas
tığı bir zamana rastgelmektedir. Teknik, bu
günkü milletİerin> hayatında yalnız alelade bir 
ihtiyaç değil, bilâkis bir ölüm, kalım davasıdır. 
Bu itibarla memlekete en yeni v e e n ileri tek
niği getirmek, endüstrileşmek en hayati ihti
yaçlarımızdan birisidir. ' 

Bu lâyiha ile şimdiye kadar ilk kademeleri 
hazırlanmış-olan ıteknik> okulların' en son ka
demesi tesis .ediliyor ve onui.tamamlıyor^ Bu. 
itibarla gerek lâyihanın, esasları ve gerekse -ge-.-
tiriliş zamanı itibariyle isabetli hareketinden 
dolayı Hükümeti tebrik etmek isterim. Yük
sele ' mühendis okulundan üniversiteye geçişini 
iki hayırlı yeniliğin de alâmeti gibi telâkki 
etmek istiyorum. Birisi, bu müessesemiz ilim 
getiren, nakleden, öğreten . bir müessese ol-
makla kalmıyacak, bizatihi ilim doğuran bir 
müessese haline girecektir. Bu mesut yeniliği 
üniversite oluş-teyit etmektedir. 

Bizim özlediğimiz ikinci yenilik, bu-müesse-. 
sede riyazi - nazari tedriöatın .şimdiye kadarki 
amelî tedrisata nispetle kemiyet üstünlüğünü 
pratik ••- teknik tedrisat lehine tadil etmektir. 
Filvaki programlara bir göz.atarsak görürüz ki 
matematik nazari derslere bu yüksek okulumuzda 

verilen zaman mütehassısları yetiştiren matematik 
şubelerinden daha fazladır. Matematiğin ,mü
hendislikteki büyük rolünü küçümsemek asla ha
tırımızdan geçmez. Fakat mektebin esas gaye
siyle bu tedrisatı tevzin; etmek herhalde bir ih
tiyaç gibi görülüyor. 
. Bu vesile ile müessesenin T)azı unsurları üze

rinde de •düşüncelerimi arzetmek istiyorum. Lâ
yihada, Hükümetin esbabı mucibesinde d'e gö
rüyoruz ki rektör ve dekan olacak zatların ta
mamen akademik mahiyette çalışabilmeleri için; 
idarî meşgaleleri kabil olduğu kadar asgari 
hadde indirilmiştir. Biz de bilhassa bunu istir
ham edeceğiz. -İdarî.- formalitelerde bu zatlara 
düşen vazifeleri asgari hadde indirmek-ye en 
çok günde, bir saatten fazla, olmıyacak, şekilde 

[1] 195 sayıh basmayazı zaptın sonundadır. 
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bu vazifeleri, tahdit etmek, İâzımgelmektedir, 
Diğer bazı müesseselerimizde dekanlık Ve rek-, 
törlük vazifesinde'bulunan arkadaşlarımı^ idarj 
işlerde, belki idari muamelâtımızın tekniği ba- ; 
lamından, biraz fazla meşgul oluyorlar* Lâyi-. 
hada asistan, doçeut, profesörlerin yetiştirilme-, 
si hususunda, kâfi hükümlerin bulunmadığını 
görüyoruz. Fakat ileride gelecek olan Âkade-,, 
m i k K a r y e r Kanunu ile 'bunların telâfi • edile- -
ceği kanaatındayız. Bu itibarla burada ayrıca. 
bunu bir itiraz mevzuu yapmıyacağız. Yalnız. 
lâyihaya eklenen kadro Ckısnııncla asistanlara, 
ayrılan sayı 35 olduğu halde ted'ris heyetini teış-

• kil;'eden profesör ve doçentlerin sayısının 2Ö7 
olduğu görülmektedir. Bu.207 tedris heyeti 
kadrosunu asla büyük görmüyoruz, gönül is
ter ki, ehil olmak şartiyle fau rakam daha fazla 
yükselsin. Bunun karşısında asistan sayısı, 
küçük bulunmaktadır. Bu, askerî kadrolara 
benziyen bir ehram vaziyetinde olmalıdır,. kai
de daha geniş olmalıdır. Onun için önümüzdeki 
yıllarda 'asistan kadrosunun çoğaltılması lâzım-
gel'mektedir. Şüphesiz alınacak asistanların mu
hakkak akademik karyere hazırlamağı icabetmez. 
Bunları iki katagoriye ayırmak lâzımdır, bunlar
dan birisi; ileride hoca olacak kısımdır, diğeri, 
hayatta ifa" edecekleri vazife itibariyle arkadaş-

; lanndân daha üstün bilgi lie yetişecek olan asis
tanlardır. Bu iki nevi asistanların sayılarını ve 
maaşlarını birbirinden ayrı tutmak icabeder ki, 
ümit ettiğimize göre bu da Akademik Karyer 
Kanunuım içerisine girecek esaslı mevzulardan 
biridir.ı ; 

Yalnız bu vesile ile âcil olduğu için arzet-
melk istiyorum: Genç. bir mühendise hayatın 
bahşettiği geniş imkânlar karşısında bu kadroda 
gösterilen maaşlar kâfi derecede cazibe vermiye-
cektir. Arzu ettiğimiz değerde mühendisleri
mizi asistan: olarak müessesede muhafaza etmek. 
güç olacaktır. Onun için ana kanunun gelmesini 
bile beklemeden asistanlarımıza bütün varlıkla
rını bu işlere hasredecek ve geçinebilecek kadar 

"bir para temini çok muvafık olacaktır. Şüphesiz 
para ile ilim, olma,Z; îlim yapmak heyecanının 
bir şahısta mevcut bulunması şarttır. Fakat bili 

: vasıfta bulunan insanları da hayatın yükünden 
uzaklaştırmak ve maişet, endişesinden kendilerini. 

kurtarmak bir vazife halinde belirmektedir, 
Bir son temennim de, teknikte : çok büyük 

adımlarla ilerlemekte bulunan Amerikan sanayii 
ile, ilmi ile devamlı ye sıkı temas teminidir. Bu 

;" seyahatlerin zamanımızda çok. müşkül olduğunu ı 
teslim ederiz- Fakat bu müşküllere,rağmenim
kânsız da değildir. Herbin daha ne kadar, süre
ceğini bilmediğimiz için, bu ilerlemeyi takip yo
lunda şimdiden en müstâit genç mühendislerimi
zi gönderip temasımızı sıkı bir surette tesis et
meliyiz. Bunların içinden yetişecek genç asis
tanlarımızla özlediğimiz büyük bir tedris heyeti 
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kadrosunu vücuda getirmeyi bu lâyiha vesile
siyle temenniye değer bir nokta olarak görmek
teyiz. . . . % • ; . • ' : . . , . , 

MİTAT AYDIN (Tralbzim)-^ Efendim; bu
rada arzetmek 'istediğim şey; esbabı mücibede 
gördüğüm bir • noksanlıktır. : Esbabı • mücibede 
935 senesine kadar;'• Mühendis mektebinde yalnız 
yol, şimendifer mühendisi inşaat mühendisi de 
yetiştiriliyor deniliyor. Halbuki bü mektep arka
daşlar pek alabilirsiniz ki, büyük mimarlar da 
yetiştirmiştir. 'Talât Bey,- Kemal Bey gibi. Son
ra inşaat mühendisleri de yetiştirmiştir, büyük 
su mühendisleri de ' yetiştirmiştir. Yani' az çok 
memleketin ihtiyacına cevap verecek şekilde' mü
hendisler: yetiştirmiştir^ Elektrik sahasında da 
kâfi derecede tenvir edilir' ; ve makine hakkında 
da lâzımolduğu 'kadar malûmat veriliyordu. 
Yani o feanlanki memleket ihtiyacına* cevap ve

rebilecek bir durumda idi.'Halbuki burada yal
nız üç şeye" istinat ettiriliyor." !Bunu tashih et
mek'isterim. I 

'• Bugün' dünya demek; demin doktor arkadaşı
mızın' da ;bah"settiğir gibi, doğrudan-doğruya tek
nik demektir. Bizim de dünya tekniğine ayak 
uydurmamız lâz'ımdır. Bu itibarla Maarif Vekâ
letinin bü'-hususta tedbir almasını cidden takdir 
ediyor ve candan tebrik etmekten kendimi alamı
yorum. Yalnız • Maârif Vekâleti • mektebi: şubele
ri tefrik ediyor: Fakat henüz memleketin'vazi
yeti bir çok işleri; !bir adamdan istiyecek'haldedir. 
Van'a gönderecek olduğumuz mühendisten yarin 
su kuvveti' hakkında; inşaat hakkında, sırası ge
lince • elektrik hakkında malûmat istiyeceğiz. Bu 
bir tek adamdır. Müteaddit mühendis gönder
mek ihtimali de bütçe vaziyeti dolayısiyle sıkıntı 
doğuracaktır. Bü itibarla ihtisasa ayrılınca ya
rın ben yol yapabilirim, şimendiferden anlamam, 
su hakkında malûmat veremem gibi bir takım 
nazariyeler ortaya çıkarsa bunları istihdam ede
cek olan Nafia Vekâleti' müşkül mevkide kal
maz mı? 

•' Sonra hatırımda kalan bir nokta;'elimizde bir 
tek mühendis mektebi-Vardır.: Burası son güne 

• kadar cidden iyi idare : edilmekte idi. Maarif 
Vekâleti işi üzerine alınca daha iyi idare için'cid-

' den- çalışmıştır,-;: şayanı tebriktir. Fakat "bü mü
esseseyi bozup başka/şekle ' koyacağına ellerinde 
imkân vardır,' doğrudan doğruya yeni bir. teş
kilâtla 'üniversite kurabilirler ve bıi mektep de 
kalabilir.1 ;ı Bundan belki de daha iyi netice alına
bilirdi. Çünkü bugün mühendis'mektebini tut
muş öldüğü yoldan ayırmış oluyoruz. Bu fena 
bir netice de verebilir. ' Herhalde iyi olacağına 
îmanım' var amma, fakat bir ihtimal "olarak ve 
mühendis olmak sıfatiyle söylemeği vazife bili
yorum. Onun için Nafia Vekili arkadaşımızın 
kendilerinin1 istihdam ! edecekleri mühendislerin 
yeni ̂ vaziyetleri' hakkında. bizi tenvir etmeleri 
lazımdır. " kanaatmdayım, . 
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Dr. E. OKTAY (Kars) -^Efendim, mesele 

İstanbul Yüksek Mühendis mektebine yeni bir 
isim, Teknik Üniversite ismi verilmesi, lâyiha-
sıdır. Şimdi arkadaşımızın 'buyurdukları gibi 
yirminci asırda tekniğe çok ", ehemmiyet ver
mek lâzmdır. Biz buna neden Üniversite diyo
ruz? Acaba bunu daha iyi tavsif edecek, ye
rinde bir isim bulamaz mıyız? Üniversite ma-
lûmya bütün dünyada muayyen bir müessese
dir ve malûm olan bîr müesseseye verilmiş bir 
isimdir. Muayyen şubeleri vardır. Orada; ga
lip olan nazari ilimlerdir. Bunun amelisi de 
vardır.. Birbirinden ayrılmaz. Fakat galip olan 
nazari ilimlerdir. Halbuki teknik mekteplerde 
ç>-alip olan amelî ilimlerdir. Bu böyle olmakla 
beraber tıbbi üniversitede fiziko - matematik şu
besi de vardır. Yüksek teknik mekteplerinde de 
iktisadi ilim şubesi vardır ve gayet yerindedir. 
Meselâ bir müessese idare edilecek. Bu müessese
ye ekseriya bir Wıliyeci koyuyoruz. Fakat tek-

. nik üniversiteden yetişmiş bir iktisatçı olursa, bu 
adam hem mühendis ve hem de iktisatçıdır, onun 
müdürlüğü daha iyi olur kanaatindeyim. 

Sonra bir karışıklık oluyor. Üniversite den
di mi talebeye sorulacak: hangi üniversite talcbe-
sisiniz? Üniversite talebesi. Hangi üniversitenin 
talebesi? Teknik üniversitenin. Şu halde şimdi 
mevcut üniversiteden bunu nasıl ayıracağız, bu
na ne isim vereceğiz: Ya mevki itibariyle veya 
numara sırasiyle. Ya birinci, ikinci üçüncü... 
üniversite diyeceğiz veyahut Bayazit Üniversi
tesi, Maçka üniversitesi... diyeceğiz.-Halbuki bu 
müesseseye (Yüksek politeknik enstitüsü ve ya
hut politeknikum ismini verirsek hem maksat 
hâsıl olur, hem de bu müesseseye derlitoplu bir 
düzen vermiş oluruz. 

Politeknikum, ismi de gösteriyor, çok teknik 
• demektir, bunun içinde kimya, inşaat, tayyare, 
' iktisat gibi muhtelif şubeler vardır. Sonra arzet-

tiğim gibi daha ne gibi şubeler açmak lâzımgc-
lirse bunları bu isim altında toplıyabiliriz. Biz 
yalnız İstanbul Üniversitesiyle kalmıyacağız. Ya
rın* üniversiteler çoğalacaktır. Belki İstanbul'da 
ikinci bir üniversite açılacak, Ankara'da, Erzu-
rnimida Diyarbakır'da, Van'da ve memleketin her 
tarafından üniversiteler açılacaktır. Bunların 
isimleri de Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniver
sitesi, -Erzurum Üniversitesi olacaktır. Halbuki 
teknik5müessese ve belki daha' önemli bir mües
sesedir. Buna'politeknikum'isminin verilmesini 
daha mufavık görüyorum. Rey, tabii heyetinizin
dir. •• - ' - L ^ 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, yüksek 
• mühendis okulumuzun "'teknik üniversiteye tah
vilini sevinçle karşıladım. ' Bu yeni teşekkülde 
muhtelif ilimlere daha çok ehemmiyet'verile
bilecek ve müessesenin memlekete daha' çok 
nafi bir hale gelebileceği aşikardır.. Kanun lâ
yihasında teknik^ üniversitenin hangi'. şubeler-

- 2 1 — 
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den, hangi fakültelerden teşekkül edeceği ya
zılmamış olduğu' için bendeniz bir temennimi 
burada izhar etmek, sayın Maarif Vekilimiz
den rica etmek istiyorum. O da Zürih Yüksek 
Politeknik mektebinde olduğu gibi burada da 
bir topoğraf şubesinin açılmasıdır. Bu topoğ
raf şubesinin müddeti, diğerlerine nazaran tah
sili çok kısadır. Kısa bir müddet zarfında 
memlekete daha çok topoğraf yetiştirmek ka
bil olacaktır. Saniyen bugün biz yol, şimendifer 
veyahut su mühendislerimizi topoğraf olarak 
kullanmaktayız. Halbuki böyle bir şube açılrp-
ta buradan topoğraflar neşet edecek.olursa za
ten çok az olan diğer mühendislerimizi kendi 
şubelerinde kullanmak fırsatını bulmuş oluruz. 
Bu suretle memlekete çok menfaat temin edilmiş 
olur. 

Bir arkadaşımız burada riyaziye derslerinin 
çokluğundan şikâyet ettiler. Bendeniz aflarma 
iktiraren bu riyaziye derslerinin bilâkis çok 
olmadığı kanaatinde olduğumu arzetmek iste
rim. Bugün tekniğin .en yüksek derecelerine 
çıkmış olan Amerika yüksek mühendis mektep
lerinin programlarına dikkat edecek olursak 
orada riyaziyata en çok yer verildiğini ve hat
tâ bugün bizim. bugünkü mühendis mektebi 
programlarına girmeyen, tedris edilmeyen riya
ziyatın oralarda tedris edilmekte olduğunu gö
rürüz. Bu itibarla riyaziyata biraz daha kuvvet 
vermek zannederim daha çok yerinde olur. 

S. BATIT (Çanakjfeale) —- Efendim, bu ka
nunla bir yüksek mektep, arkadaşlarımızın da 
tebarüz ettirdikleri gibi, bir üniversite haline 
inkılâp etmektedir. Hakikaten çok inkişafa 
ihtiyacımız olan bir sahada, ' başarılacak büyük 
işlerin dimağı olacak olan böyle bir müessese
nin vücude getirilmesini ben memleket için çok 
yerinde buluyor ve şahsen Maarif Vekâletini 
tebrik etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Ancak kanunun esbabı mucibesini ve lâyi
hayı tetkik ettiğimiz zaman bu müessesenin 
fakültelerden müteşekkil. bir üniversite olacağı 
ve bu fakültelere de enstitülerin bağlanacağı 
tebarüz ettirilmektedir ve benim şahsen temen
nim, böyle yüksek bir üniversite kurulurken 
buna bağlanacak olan fakültelerin kaç tane 
olacağı ve nelerden ibaret olacağının ana ka
nunla tasrih edilmesi lâzımgelirdi. Elbette tas
rih edilmemesinin bazı sebepleri vardır. Mü
him olduğu için bu sebeplerin burada tebarüz 
ettirilmesini rica edeceğim. Bunun için söz al
mış bulunuyorum. 

•REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa var mı? 

MAARİF VEKİLİ HASAN - ALİ YÜCEL 
(tzmilr) — Sayın arkadaşlarım, 1941 senesinde 
Yüksek Mühendis Okulunun Nafıa Vekâletin
den Maarif Vekâletine devri yüksek tasvibinize 
iktiran etmişti. O yıldanberi, esasen bu müesse
senin başlamış olduğu tekâmülü hızlaştırmak 

için çok gayret sarf ettik, öğretmen heyetinde, 
öğrenci sayısında dikkati celbedecek bir geniş
leme oldu. Her sene 150 mezun verebilmek üze
re öğrenci sayısı 800 ü geçti. Bunun 400 u ya
tılı, mütebakisi gündüzlü talebesidir. Yatılı ta
lebe kadar gündüzlü talebenin bulunuşu, bu 
müessesenin diğer Üniversiteler gibi yatma, ye
me, içme ye ona mukabil Devlete mecburi hiz
met etme mevzuubahis olmaksızın cemiyetin 
serbest hayatı için teknik adam yetiştirme ba
kımından övünülecek, memnun olunulaeak bir 
durumdur. 

Aynı suretle öğretmen heyetinde de bir ge
nişleme oldu. Türk öğretmenlerin 3 yıl önce an
cak 79 u tutan sayısı bugün 106 yi bulmuştur 

ve heyeti' umumiyesi'91 e mukabil 120 ye çık
mıştır. Yüksek Mühendis Okulu 61 sene. önce 
kurulduğu vakitte 105 talebis ve 25 hocası ve 
tek: şubesi vardı. Bir müessese organik, uzvi 

. bir varlık olarak tekâmül ettikçe elbette tecezzi 
edecektir. Şubeleri olacak ve uzvi bir bölünme
ye erecektir. Canlı varlıklarda gördüğümüz bu 
olayı Yüksek Mühendis okulunda da görmüş 
oluyoruz. \ ' . , ' 

Biz Yüksek Mühendis Okulunu idare etme
ğe başladığımız zamanda ilk kurulduğu andaki 
şubesizlik, tecezzi etmemezlik vaziyetine mu
kabil inşaat makine, elektrik, muhabere ve mi
marlık şubelerini bulmuştuk. Buna tayyare ve 
gemi inşaat şubeleri ilâve ettik. 

Kanunda şubelere ayrılacağı zikredilmiş bu
lunan bu müessesenin fakültelerini ayrı ayrı 
zikretmedik. Çünkü bugün dört fakülte üzeri
ne kurmayı düşündüğümüz bu müesseseye ma
den ve kimya sanayii şubelerinin ilâvesi lâ
zımdır. Belki yarın yeni ihtiyaçlar yeni fakül
teler kurulmasına bizi zorİıyaeaktır. Onun için 
diğer üniversite teşkilât ^kanunlarında fakülte
lerin zikredilin ediği gibi bunda da zikri zaruri 
görmedik ve yenilerini yapmak için ayrıca 
kanuni salâhiyet almak üzere buraya gelmenin 
•müşkülâtını düşünerek umumî olarak fakülte
lere ayrılacağını zikredip geçtik. 

Yüksek Mühendis Okulumuzun yeniden bir 
teşkilâta tabi tutulmayrp yeni î>ir Yüksek Mü
hendis Okulu veyahut Teknik Üniversite kurul
ması hususunda arkadaşlarımın temennilerini 
müm/kün göremiyorum. Bugün elimizde madde
ten inkişafı için büyük paralar sarfettiğimiz, 
manen inkişafı için de emekler verdiğimiz bu 
müesseseyi âzami randıman verecek hale getir
mek birinci vazifemizdir. Onun tekâmülünü 
durdurup yenisini yapmamak zannediyorum kr, 
o müesseseye karşı Devlet ve Hükümet olarak 
vazifemizi ihmal etmek olurdu. Onun için İs
tanbul'daki Yüksek Mühendis Okulunu kendi . 
tekâmül seyrinde ö tekâmülü kolaylaştırarak 
ilerletmek, yenilerini yapmağa mâni değildir. 
Ona karşı olan vazifemizi birinci olarak ifaya 
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çalışıyoruz ve bu kanun lâyihası onun bir delili
dir. 

İsim meselesine gelince : Yüksek mühendis 
okullunuzun vazifesini gören müesseseler, dün
yanın muhtelif yerlerinde muhtelif isimlerle 
anılıyor.'.• İdarî teşkilât, ilmî teşkilât da tamam 
biribirine benzemiyor. Meselâ, Almanya'da 
teknichc hochschule'ler vardır. Yüksek ma
lûmunuz olduğu üzere bunun tiirkçesi Yüksek 
Mühendis okuludur. Fransa'ya- gelirseniz Fran-
sada Ponts et Chaırssees, Sonra Doktor Esat ar
kadaşınızın buyurduğu gibi Polytecnigue var
dır. Bunlar Fransızların Grandes Ecoles dedik
leri yüksek okullar sırasındadır. Üniversite içi
ne alınmamışliirdır. . Fakat ona mukabil ingilte
re'de üniversite içer'sinde teknik Üniversiteler 
kurulmuş bir haldedir, ve bunların da ayrıca şu
beleri vardır. 

Biz kendi ihtiyacımızı karşılamak vaziyetin
de iken mutlaka dışarıdaki şu veya bu müesse
seye kendimizi benzetmek için herhangi bir za
ruret hissetmiyoruz. Diğer işlerimizde de aynı 
vaziyetteyiz. Bizim için mevzuubalıis olan şey 
izahı kabil olmıyan bir teşkilâta gitmeyip izahı 
mümkün şu veya bu şekilde benzeri yine bazı 
ileri memleketlerde bulunan müesseselere varmak 
veya, müesseselerimizi bu bakıman organize et
mektir. Meselâ Macaristan'da -Peşte'de iki üni
versite görüyoruz. Birisi, Teknik Üniversite, 
diğer İlimler Üniversitesi. İsimleri de böyledir. 
Peşte Teknik Üniversitesi, tıpkı bizim bu kanım 
lâyihasiyle huzurunuza getirdiğimiz ve düşün
düğümüz Yüksek Mühendis okulunun lâyihanın 
Yüksek Heyetinizce kabulünden sonra alacağı 
vaziyete benziyor. Peşte'de iki üniversitenin 
bulunması hiç bir zaman bir iltibasa mahal ver
miyor. Sen nerede talebesin denildiği zaman bi
risi, ben Teknik -Üniversitede talebeyim., diyor, 
öteki de Üniversitede talebeyim diyor, ve her
kes onların nerede talebe olduklarını kolayca 
anlıyor. Ben Edebiyat fakültesinde öğrenieiyim, o 
Teknik Üniversitesinde öğrenieiyim denildiği 
vakit herhangi karışıklık mevzuubalıis değildir. 

Bir şehirde birakaç üniversite olması haline 
'gelince; meselâ Nevyokrk'ta 8 üniversite, Tokyo-
da, işittiğimize ve öğrendiğimize göre, beşi Dev
letin olmak üzere 17 üniversite vardır. Bu beşi 
Devletin olan üniversitelerin bir tanesi de tek
nik üniversitedir. Onun için eğer arkadaşları
mın içinde başka memleketlerde olmayan bir 
şeyi yapıyoruz diye herhangi bir endişe varsa İni 
mâruzâtım öyle bir şey yapmadığımızı ispat et
miştir sanırım. 

İhtisas ve iş bölümü meselesini arzedeyim : 
biraz önce söylediğim gibi tekâmül, inkısamı ica
beti iriyor ve iş bölümü, cemiyetlerin tekâmülü 
ile mütenasip olarak artıyor. Meselâ hâkimleri
miz arasında son Cumhuriyet yıllarında gördü
ğümüz gibi. bir kulak mütehassısı, bir boğaz, bu-
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run mütehassısı, bir kadın hastalıkları mütehas
sısı olanları az işitirdik. Bir hekim bütün insa
nın her uzviyetine bakar bir halde idi. Eski ha
limiz, bu günkü halimize nispetle, hepimiz tak
dir ederiz ki, daha az mütekâmil bir durumdu. 

Memleketimizin mühendise olan ihtiyacı ba
kım nidan bir mühendise her şeyi öğretmeği ta
savvur etmek, zannediyorum, ihtiyaçlarımıza 
tam uygun ve onlara tam cevap verecek bir hal 
değildir. Yalnız bizden istenilecek ş;ey, bu ih
tisaslar yapılırken, Mithat Aydın arkadaşımı
zın dediği bir mühendis mimarlık şubesinden çık
tığı vakit hiç. betonarmeden anlamıyaeak şekil
de çıkacak değildir. Bunun zıddını tavsiyede 
arkadaşımızın hakkı vardır. Su mühendisi çıka
cağı zaman diğer şubelere ait umumî malûmat 
sahibi bulunmazsa bu yanlış bir şeydir. Prog
ramlar bu ciheti temin edecektir. Fakat ihti
sas yapmağa mâni olmak, bir şubede derinleşme
ni ek, bunu doğru bulmuyoruz ve bugünkü mü
hendislik ihtiyacı bize bunun tersini ilham et
mekte ve icbar etmektedir. 

Sadi Irmak arkadaşımın temennilerine İlen
deniz de iştirak ederim. Onların tahakkuku için 
gayret edeceğimiz tabiidir. Yalnız program me
selesine temas eden akademik cihetleri burada ko
nuşmamızın müsbet bir neticeye varacağını um
muyorum. Meselâ Yüksek Mühendis okulunda 
hangi derecede matematik okutmalı. Bunu sa
lahiyetli ilmî heyetler tetkik ve tesbit edecek, 
programlar ona göre ayarlanacaktır. Kendimde 
İni mevzuda sizi tatmin edecek izahat vermeğe 
ilmî ve meslekiyette görmüyorum. 

Asistan meselesine gelince: Arkadaşım haklı
dır. Esasen (L) cetvelinde asistanlara ait bir 
cetvel vardır. Elimize genç unsurlar geldikçe bu 
kadroyu tevsi etmeği ben do arkadaşım gibi arzu 
etmekleyim. Bugünkü vaziyetimiz bugünkü hali 
tesbit etmek ve ilerisi için bir nevi ehram ha
linde, asistanlar daha çok, ordinaryüs profesör
ler, yüksek prafesörler ona nispetle daha az, 
mütevazin bir kadro vücude getirmektir. Bunun, 
için de kendi memleketimizde, ileri yabancı 
memleketlerde yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz 
gençlerle o arzularını yerine getireceğimiz ümit 
ve kanaatındayız. Bilmiyorum, arkadaşların söy
lediklerine cevap verebildim mi? Kanun lâyi
hası bu düşüncelerle huzurunuza getirilmiştir, 
teknik üniversitemizin memleketimizin bu saha
daki ihtiyaçlarını karşılayacak bir vaziyete gel
mesi ve memleketimizde bu mevzuda yetişen in
sanların artması bakımından yurdumuz için ha
vil 11 olmasını yürekten dilerim. 

M. AYDIN (Trabzon) — Efendim; Muhte
rem Vekilimizin lütuf buyurdukları malûmata 
çok teşekkül' ederim. Bilhassa mühendis arka
daşlarım izin umumî malûmatları hakkındaki mü
talâaları cidden yerindedir, mühendislik dok
torluk gibidir. Doktor, bir dahiliye doktoru bir 
operatör ayrı ayrıdır. Bir dahiliyeci operatör-
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lük edemez. Fak<it operatörün umumî malûmatla 
mücehhez olması şarttır. ...-Mühendis, de öyledir, 
Bizde iki türlü mühendis vardır, birisi tatbikat, 
diğeri de büro mühendisliği. Tatbikat mühen
disi elindeki projeye göre onu tatbik eder. Fakat 
mühendisler'umumî malumatla mücehhez olduk
ları zaman bunu evi yaparlar. Mühendis mek
tebinin üniversiteye kalbi ile cidden büyük bir 
adım atılmış: bulunmaktadır. Bununla mektebi 
terakkiye doğru götürülmeğe çalışılmaktadır. 
Bu cihetten kendilerini tebrik ederim. Yalnız 
benim temennim şu idi; .mühendismektebi kalsın, 
memleketimizde, fazla olarak iki tane, üç tane mü
hendis mektebi daha açılsın. Arzetmek istediğim 
şey bu içli. Yoksa Mühendis mektebi eskisi gibi 
kalsın, .terckkiyatı takibetsin gibi bir mütalâada 
bulunmuş değilim. Mühendis mektebi yine kal
sın. Fakat terakkiyatı da takibetsin, mütalâa-
sındayım. Kendileri de alâkadardırlar. Bu mek
tebi daima ileri götürmek istiyorlar. Kendile
rini tebrik,, ederim, Memleketin en ağır bir yü
künü üzerlerine almışlardır. Başarılar dilerim. 

Riyaziye meselesine gelince; Sayın üstadın da 
söylediği .gibi .mühendis mektebinde riyaziye pek 
o kadar çok değildir, hatta noksandır bile. Ken
dimizi'mühendis mektebinde çok yüksek riyaziye 
okutuyoruz gibi bir şeye, bir fikre, saplamak doğ
ru değildir. Bu yeni teşkilâtta ela kabil olduğu 
kadar talebeleri eyi yetiştirmiş ..bulunsunlar.' 

Memleketini yetişecek olan mühendislere iki 
türlü ihtiyacı vardır. Memleketin terakkiyatı ba
kımından ihtiyaç, Hükümet ihtiyacı. Onun için Na-
fia Vekâletinin de bu işlerle-alâkası vardır. Yeni 
çıkacak olan talebeler memleketin Hükümet ihti
yaçlarına cevap verecek bir vaziyette yetişecekler 
inidir? Bunu soracaktım. Fakat zannediyorum ki, 
•Vekil yoktur. 

Tekrar ediyorum, Mühendis mektebi terakki-
yaltan geri kalsın gibi hiç bir şey söylemedim. 
Bizim yegâne prensipimiz biraz daha ileridir. 

MAARİF V. H. A. YÜCEL (izmir) — 
Mithat Aydın arkadaşımın iltifatlarına çok teşek
kür ederim. Nafia Vekili arkadaşım burada yok
lar. Fakat kanun lâyihasını beraber imzalamış, 
beraber tetkik etmiş ve buraya sevketmiş bulun
duğumuza göre, esasen sevketmeden önce de an
laşmış haldeyiz. Bu teşkilâtın, hizmeti mecbureli 
Devlet işinde çalışacak gençlerle, böyle eleman
larla Devlet hizmeti görü]) çaışmaları bakımın
dan da fikir birliği yapmış haldeyiz. Bunu ar
kadaşıma arzetmek isterim. 

M. AYDIN (Trabzon) — Teşekkür ederim. 
H. ORUÇOĞLU (Sinop) — Yüksek Ziraat 

enstitüsü bu camia içerisine ne zaman alınacak? 
MAARİF V. H. A. YÜCEL (îzntfr) — 

Bu Maarif Vekilinizin cevap verebileceği bir mev
zu değildir. Hükümetin cevap vermesi lâzım-
gelen bir mevzudur. Onun için mazur görmeh> 
ı in i rica ediyorum. 
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Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Bir 

sual... 
Efendini; bir noktanın tenvirini rica ediyo

rum. Bütün dünyada (Hrfzıssıhhacı mühendis) 
diye bir şey vardır. Bizim memleketimizde bunun 
misaline tesadüf edilmemiştir. Ancak Almanya'
da, Amerika 'da tektük tahsil edenler vardır. Şu 
,güzel teşkilât içerisinde bir de hıfzıssıhhacı mü
hendis yetiştirilmesi düşünülmüş müdür? yoksa 
bu, uzun zaman istiyen bir is midir? 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (izmir) — Arka
daşımın sorusu yerindedir. Bazı üniversitelere 
teknik ve ekonomik üniversiteler diyorlar. Yalnız 
sıhhat için değil, ekonomik meseleler için de mü
hendisler yetiştiriliyor. Biz henüz bu mevzuu dü
şünmüş ve bunu teşkilâtlandırmağı meselelerimiz 
arasına almış durumda değiliz. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Heyeti umumiyesi hakkında başka söz isteyen 
yok. Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun 

MADDE 1. — İstanbul Yüksek Mühendis 
Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte -«İstan
bul Teknik Üniversitesi» olarak bu kanun hü
kümlerine göre teşkilatlandırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin vazifeleri 'şunlardır:, ' ' 

A) Muhtelif kollarda yetiştireceği yüksek 
ve doktor mühendislerin nazari ve amelî öğre
timlerini bir bütün olarak sağlamak; 

B) Mühendislikle ilgili bilimlerin esasla
rını genişletmek için öğretim heyeti ve doktor 
mühendis namzetleri tarafından araştırmalar 
ve yayınlar yapılmasını temin'etmek; 

C) Doğrudan doğruya memleketi ilgilen
d i ren teknik meseleleri halletmek için lâboratu-
varlarıuda veya yerlerinde tatbikî araştırmalar 
yapmak ve yaptırmak: 

D) Tatbikî her türlü mühendislik işlerinde 
mütalâa verme. 

P„ FENMEN (Kocaısli) — Efendim, Yüksek 
Heyetinizce-malûmdur ki, mühendislik işleri 
hem tatbikîdir) hem de nazaridir. Binaenaleyh 
burada yalnız her türlü tatbikî, mühendislik 
işlerini tasrih etmek doğru olmaz fikrindeyim. 

•Binaenaleyh buradaki D fıkrasındaki tatbikî ke
limesinin tayyrnı arz ve teklif ederim. 

MAÂRİF En. M. M. R. Ş. SİRER (Sivas) 
— Muvafık, arkadaşımızın teklifi yerindedir, 
Encümen namına muvafakat arzediyorum. 

REİS—-Bu.mütalâaya göre maddeyi tashih 
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ediyoruz, Encümen de muvafakat etmiştir. Baş
ka söz isteyen var mı? Maddeyi tashih olunmuş 
şekliyle reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
in iyeııler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 3. —- İstanbul Teknik Üniversitesi 
fakültelerle bu fakültelere bağlı şube ve ensti
tülerden teşekkül eder. 

REİS — Mütalâa var'm d Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi, 
bu üniversitenin ordinaryüs profesörleri ara
sından Maarif Vekilliğince tâyin olunan bir rek
törle idare olunur. Fakültelerin başlarında o 
fakültenin ordinaryüs profesör veya profesörle
ri arasından Maarif Vekilliğince tâyin edilen 
birer dekan bulunur. 

E. ERGİN (Mardin) — Bu madde Maarif 
Vekâletine iki vazife tevdi ediyor. Bu niadde 
mucibince Maarif Vekâleti dört tane dekan 
tâyin edecektir ve bunu yapmak ikticlarında-
dır. Çünkü bu dekanları profesörler arasından 
seçeceklerdir, üniversitede 30 - 40 tane pro
fesör vardır, bunların arasından seçmek müm
kündür. Fakat, bir tane de rektör tâyin edecek
tir. Bu rektörü mutlaka ordinaryüs profesör
ler arasından seçecektir, diğer profesörler ara
sından seçenıiyecektir. Halbuki kadromuzda 
hiç ordinaryüs profesör yoktur. Binaenaleyh 
üniversitenin rektörsüz kalması gibi bir vazi
yet karşısında kalacaktır. Bu itibarladır ki 
maddede «ordinaryüs profesör» kaydının çıka
rılmasını teklif ediyorum. Bu da Maarif Ve
kilinin vazifesini daha ziyade kolaylaştırır, 
hattâ imkân dairesine getirmiş olur. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Arkadaşlar, bu ordinaryüs profesör, bir öğ
retim grubunun başı olan profesör demektir. 
Bu tabir üniversiter bir unvandır. Kadrolarda 
ordinaryüs profesöörün bulunmayıp umumî ola
rak profesörlerin bulunması, 'maaşlarında dai
ma profesörle ordinaryüs profesörün tedahül 
etmesi imkânından neşet etmiştir. Meselâ bir 
ders grubunun başına getirip ordinaryüs pro
fesör dediğimiz bir adam, 100 lira, 125 lira. ma-, 
aslı olabilir. Böyle değil, sadece profesördür, 
150 lira maaşlı olabilir. Onun için böyle dü
şündük. Nasıl münasip görürseniz o şekilde 
emredersiniz. 

MAARİF En. M. M. R. Ş. SİRER( Sivas) 
•— Arkadaşlarımızın, teklifi idare makamlarına 
lüzumlu bir hareket serbestisi veriyor. Onun 
için biz de İhtisas Encümeni olarak bu teklife 
iştirak ediyoruz. Bu suretle Heyeti Celilenin 
reyine arzedilirse muvafık olur. 

REİS — «Ordinaryüs» kelimesinin kaldırıl
ması suretiyle maddenin tashihi teklif ediliyor. 
Maddeyi bu tashihle reyinize arzediyorum. Ka

imi edenler... Etmiyenler... Madde tashihle be
raber kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğretim heyeti, ordinaryüs profesör, profesör 
ve doçentlerden teşekkül eder. 

REİS -— Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. • • , . . - . . 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin yatılı teşkilâtı rektöre bağlı «Yatı yurdu mü
dürü» tarafından idare olunur. 

REİS—• Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — 4121 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin «Yüksek Mühendis Mektebi, mü
dürlük kalemi, tedris heyeti, tedris kalejmi, idare 
ve muamelât şefliği» başlıkları altında gösterilen 
kadroları kaldırılmış ve yerlerine ilişik (1) sa
yılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kad-
ıolar konulmuştur. 

REİS — Etendim, kadro cetvelinin okunma
sına lüzum görüyor musunuz? (Havır hayır ses
leri). 

Mütalâa var mı! Maddeyi cetvelle birlikte 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4121 sayılı kanuna bağlı (1) 
ü-ıyılı cetvelin «Muhasebe» başlığı altındaki kad
rolar kaldırılmış ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Maliye Vekâleti mülki ve as
kerî muhasebecilikler kısmına ilişik (2) sayılı 
cetvelde derece, aded ve maaşları yazılı memuri-
vetler ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle beraber 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Et(tııiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Söz istiyen var sesleri) 
R. FENMEN (Kocaeli) — Cetvel hakkında 

mâruzâtta bulunmak istiyorum. 
(Geçti geçti sesleri) 
REİS — Buyurun. 
R. FENMEN (Kotaoli) — Bir numaralı cet

velde 60 lira maaşlı bir doktor ücreti vardır. 
Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Geçti. İkinci mü

zakeresinde takrirle müracaat edersiniz. 
REİS —. Efendim, reye arzedilmiş ve madde 

kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 4121 sayılı kanuna bağlı (2) 
Kivili cetvelin (Yüksek Mühendis Okulu) ve 
(idare) başlıkları, altındaki kısımlar kaldırılmış; 
ve yerine İm kanuna bağlı (o) sayılı cetvelde 
unvanları vazılı kadrolar konulmuştur. Bu vazife
leri munzam olarak demlide edenlere hizalarında 
gösterilen miktarda munzam vazife tazminatı 
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365G sayılı kanunun 18 nci maddesi hükümleri 
dairesinde verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
.ar/ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul cimi
ydiler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -~ İstanbul Teknik Üniversite
sinin idare ve öğretim şekilleriyle şube ve ensti
tülerin açılma t a m ve yapılacak vazife ve işler 
mukabilinde alınacak ücret, harç ve-masrafların 
miktarları ve alınma usulleri bir. nizamname-ile 
tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyörum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 1275 savılı Yüksek Mühendis 
Mektebi hakkındaki kanlın ile 3611 sayılı kanu
nun sekizinci maddesinin Yüksek Mühendis Mek
tebi ve Teknik Okulu müdürlerinin tâyin usu
lüne ait- hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyörum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı Mu
vazene! umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Maarif -Vekilliği kısmında Yüksek •Mü
hendis Mektebine ait kadrolar kaldırılmış ve ye
rine bu kanuna bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

REİS —- Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyörum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
1er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyörum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabuk ctıniyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur, 

REÎS •— Maddeyi reyinize arzediyörum: Ka
bul buyuranlar . . .Kabu l ctnriyenletr . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir 

6. — Yeniden 10 milyon liralık madenî ufak
lık para darbı JıakUvnda kanun lâyiJımı ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(J/333) [1] 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Ela-
zığ — Muhterem arkadaşlar, bu mevzuu mü
zakere olan kanun, esbabı mucibesindc de tas
rih edildiği üzere, ufak para üzerinde görülen 
sıkıntıyı biran önce izale etmek maksadiyle 
sevkedilmiş bulunuyor. Müstacclen müzakere
sine müsaade buyurursanız bunları biraııevvel 

[1] 192 sayılı basmayazt zaptın sonundadır. 

bastırır ve tevzi etmek .imkânını buluruz (Muva
fık sesleri.) 

REİS — Vekil Bey lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
buyuranlar . . . Etmiycnlef . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? 

•01. Ş. TURSAN (İçel) —Efendim, bu yeni 
basılacak meskukât, sanayide kullanılmak üze
re ortadan kaldırılan paralara karşılık olduğu 
için emisyon sayılmıyor değil mi? 

MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ-) — 
Basılacak ufaklık madenî paraların emisyonla 
bir alâkası yoktur. Bunlar piyasadan çekilen 
ufaklık miktarını geçmemek üzere piyasa ihti
yacı nispetinde basılacaktır. 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyörum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . . 
Kabul edilmiştir. 

Yeniden 10 milyon liralık madenî ufaklık: para 
basılması hakkında kanun 

MADDE 1. — On milyon liraya kadar yeni
den madenî ufaklık para basmak için Maliye 
Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler.". 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. —- Bu kanun hükümlerine tev
fikan basılacak ufaklıkların yedi milyon liralı
ğını nikel ve bronz halitasından 25 kuruşluş, 
üç milyon liralığını demirden 5 -kuruşluş, 100 
paralık, 1 kuruşluk ve 10 paralık olarak basma
ğa ve bu paraların ayar, sıklet ve toleransla
rını tesbit ve tebdile Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Mütalâ a var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu yeni paralardan 25 ku
ruşluklar için kabul haddi 10 lira, 5 kuruş
luklar için beş lira, 100 para ve bir kuruşluk
lar için bir lira, on paralıklar için 25 kuruş
tur. Ancak malsaudıklariylc Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası merkez ve şubelerine te
diye makamında getirilecek bu paraların mikta
rı ne olursa olsun kabul edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 4. — 2257 numaralı kanunun (>, 0 
ve 10 neu ve muaddel 11 ve 12 nci maddeleri ile 
2401 numaralı kanunun 0 nci -maddesi hüküm
leri bu paralar hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir: 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 
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MADDE 6. — Bu kanunun hüküm 1 erini ie- • bul edilmiştir.. 

raya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Pa
zartesi günü 15 te toplanılmak üzere inikada 
son veriyorum. . 

Kapanma saati : 16,32 

DÜZELTÎŞ 

Bu zaptın sonuna bağlı 195 sayılı basmayazınm 12 nci sayfasındaki 3 sayılı cetvelin sonuna 
aşağıdaki satır eklenecektir: 

7 Laboratnvar şefi 3 170 



T, KM. M. Matbaası 



S;Sayısı: S84 
Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yşvi köyünden Abdurrah-
manoğlu Ahmet Işık'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3/150) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6 - 70/4 - 348 

21 .1 .1944 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Adam öldürmekten suçlu Abdurrahmanoğlu 1319 doğumlu Ahmed Işık'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Erzurum Ağır ceza mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve mütaakıp ka
nuni muamelenin Büyük Millet Meclisince ifa Duyurulmasına dair olup Adliye Vcldlliğindeu 
20 . I • 1944 tarihli ve 31/17 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz mahkemesinin 28 . V . 1943 ta
rihli ve 31/17 sayılı ilâmı ile bu işe mütaallik evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iriliye Encümeni 
Esas No. 3/150 
Karar No. 64 

29. Vt. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Aşkale'nin Bardakçı köyünden. Alioğlu Sab
rı'yi öldürmekten suçlu Aşkale'nin Çat nahi
yesine bağlı Yavi köyünden Abdurrahmanoğ
lu 1319 doğumlu Ahmet Işık'ın ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Erzurum Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma da
ir Temyiz Mahkemesi Birinci ceza dairesin-

, den sadır olan 28 . V . 1943 tarih ve 1413 esas, 
1387 karar sayılı ilâm mütaakıp kanuni mu
amelenin ifası zımnında Başvekâletin 2 1 . 1 . 
1944 tarih ve 6-70/4-348 sayılı tezkeresiyle bir
likte Encümenimize havale ve tevdi Duyurul
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkikında : Adı geçen Ahmet Işık'ın Ali
oğlu Sabri'yi karısı Reyhan'ı elde etmek mak~ 
sadiyle taammüden öldürdüğü mahkemece sa
bit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 4 neü bendine 
tevfikan ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşıl

mıştır* 
Encümenimizde bu hususta cereyan edetı 

müzakere neticesinde suçlu Ahmet Işık'a hük
medilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri dâ
hilinde karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin yüce tasvibine arzedilmesi reylerin itti-
fakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek lleisliğe sunulur. 

Ad. En. Rs. N. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Antalya 
N. Aksoy 

Denizli 
JL Günver 

Kocaeli 
S. Artel 

M. M. 
Zonguldak 

Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
İzmir 

E. Oran 
Rize 

Dr. S. A. Dilemre 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

iY. Küçüka 
Kayseri 

* R. özsoy 
Sinob 

C. At ay 
• • — • ^ ; > < S » Â < 
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»eydışehır ı 
iş Çamur 

sı hakkında 

Kızılcalar mahallesinden^hmeioğlu Dür-
Sarıoğlu'nun ölüım cefasına çarptırılma» 
Saşvekâlef teskeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası. (3/143) '.• • 

7.1.1944 BaşvelcBet 
Jacı İşleri Dairesi Müdürlüğü 

Say* : 6/19 - 4/83 V I I 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Ahmedoğlu Durmuş Çamur Sarcoğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve müteakip kanuni muamele 
nin Büyük Millet Meclisince ifa buyıınılmasına dair olup Adliye Vekilliğinin 5.1.1944 tarihli v( 
5/2 numaralı tezkeresiylo gönderilen Temyiz Mahkemesinin 29 . XII . 1943 tarihli ve 1140/146G mı 
maralı ilâmı ile bu işe müteallik evralnn ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni masbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/143 
Karar No. 61 

29. VI. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Konya 'nm Kumköpra bağlarında mukim 
bakkal Memet karısı Kâmile'yi Öldürmekten 
suçlu Seydişehrin Kızılcalar mahallesinden Ah-
metoğlu 1326 doğumlu Durmuş Çamur Sanoğ
lu'nun ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Konya Ağır Ceza mahkemesinden verilen hükmün 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi Birinci Ce
za dairesinden sadır olan 4 . VI . 1943 tarih ve 
1140 esas 1466 karar sayılı ilâm, mütaakıp ka
ntini muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
7 . 1 . 1944 tarih ve 6 -19 - 4/83 sayılı tezkere
siyle birlikte encümenimize havale ve tevdi bu-
yıırulmusı üzerine bu işe taallûk eden dâva dos
yasının tetkikinde; Adı geçen Durmuş Çamur 
Sanoğlu'nun ika eylediği hırsızlık suçunun de
lil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve kendi
sini cezadan kurtarmak maksadiyle Memet ka
rısı Kâmileyi öldürdüğü mahkemece sabit görü
lerek hareketine uyan Türk Ceca kanununun 

450 nci maddesinin 9 ncu bendine tevfikan 
ölüm cezasına çarptırıldığı anla§ılmı§tn?. 

Encümenimizde bu hususta «ereyan eden mü-
müzakere neticesinde suçlu Durmuş Çamur Sa-
rıoğlu'na hükmedilen ölüm cezasının infazma 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesi hü
kümleri dâhilinde karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin yüce tasvibine arzedilmesi rey
lerin ittifakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur 
Adliye En. R. Na. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin Ş. Devrin F. Uslu 

Antalya Balıkesir Denizli 
N. Aksoy O. N. Burcu N. Küçülc& 

Denizli İzmir Kayseri 
Haydar Günver Ekrem Oran B. Öasoy 
Kocaeli Rize Sinob 
S. Artel Dr. Saim AH Dilenire G. Atay 





S. Sayısı: 
Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 

bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları (1/263) 

T. (J. 
Başvekâlet 10. V. 1944 

Muamelât l/mum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 7.1-138 0/1314 • ' . . • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri-Heyetince 27. I V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun la
yihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederinı. 

Başvekil 
*S'. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Cemiyet hayatında vukua gelmekte olan tahavvül ve inkişaflar yeni ihtiyaçlar doğurmakta 
çeşitli âmme hizmetleri Devletin faaliyet sahasına intikal ettikçe mahiyetlerine uygun tedbir 
ve tertiplerin derpiş edilmesini zaruri kılmaktadır. Bu husus dünyanın geçirmekte olduğu umu
mî buhranın tesiri altında harp sonunda her salıada bir çok değişiklikler meydana geleceği ve 
bunların idarede de esaslı tedbirler alınmasını gerektireceği düşünülerek ihtiyaçların akislerini 
ve bunların tesirlerini zamanında ilmî bir tarzda inceleyip hazırlıklarda bulunmak maksadiyle 
Vekâlet teşkilâtına bir ilim ve ihtisas heyetinin katılması zarureti görülmüş, hazırlanan kanun 
lâyihasının tanziminde bu düşünceler hâkim olmuştur. 

Vekâletin teknik ' • servislei'ini idare eden teşkilâtın çoğalıp genişleyen günlük işler arasında 
bu gelişmeleri yakından takibe zaman ve imkân bulamıyacakları bir hakikattir. 

Aynı zamanda bu sayede toplanacak malûmat bu heyet tarafından yapılacak umumî ve mu
kayeseli tetkikat idare mecmuasında neşredilerek teşkilâta dâhil memurlarımızın idari kültür
lerinin yükselmesine ve idareyi alâkadar eden neşriyat ve cereyanlardan zamanında haberdar 
edilmesine hizmet edilmiş bulunacaktır. 

1. Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun birinci maddesi, 
tetkik heyetinin Vekâlet teşkilâtında yeraiması noktasından tadil ve bu maddeye ikinci fıkra 
'olarak tetkik heyeti ibaresi ilâve edilmiştir. 

2. 'Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğüne bağlı bulunan kütüphane ve neşir işinin tetkik 
heyetine verilmesi hasebiyle 4445 sayılı kanunun 5 nci maddesi tadil edilmiştir. 

3. Lâyihanın ikinci maddesiyle heyeti teşkil eden reis ve azalarla bu heyete bağlanacak bü
rolar tesbit ve vazifeleri ifade edilmiştir. 

4. Reis ve âzalarının hususi bir ihtisas ve bilgi ile mücehhez bulunmaları; görecekleri va-
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zife bakımından lüzumlu olması itibariyle gerek teşkilâtımız içinden ve gerek diğer Vekâletler 
teşkilâtı arasından veya hariçten bu vasıfları lıaiz zevatı bulup tâyin.etmek imkânım temin 
için bu memurlukların 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükmüne tabi olmaları zaruri görül
müş ve lâyihaya ona göre, hüküm konmuşlur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No. 1/263 

' Karar No. 38 

19 . VI . 1944 

Yüksek. "Reislice 

Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve vazife
leri'hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
için Dahiliye Vekâleti tarafından hazırlanarak 
İcra Vekilleri Heyetince 27 . IV . 1944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ye Başvekâ
letin 10 . V . 1944 tarihli tezkeresiyle gönderilen 
lâyiha, Dahiliye Vekilinin huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Yapılan müzakere neticesinde: 
Devam etmekte olan İkinci Ciharı harbinin 

sonunda her sahada bir çok değişikliklerin mey
dana geleceği ve bu değişikliklerin idare sahasın
da esaslı tedbirler alınmasını gerektireceği dü
şünülmüş ve ihtiyaçların akislerini ve .bunların 
tesirlerini zamanında ilmî bir tarzda inceleyip 
hazırlıklarda bulunmak maksadiyle vekâlet teş
kilâtında bir ilim ve ihtisas heyeti ihdasının za
ruri olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Vilâyetler İdaresi Umum Mü
dürlüğüne bağlı bulunan kütüphane ve yayın iş
lerinin tetkik heyetine verilmesi ve heyet tara
fından yapılacak umumî ve mukayeseli tetkika-
tm idare mecmuasında neşri suretiyle, vekâlet 
teşkilâtına mensup bilcümle memurların idari 
anlayış ve kültürlerinin yükselmesine ve tetkik

lerden zamanında haberdar bulunmalarına çalı
şılmış ol aca ğı kanaatine varılmıştır. 

Bu sebeplere binaen, Tetkik heyetinin vazife
leri arasıma, yapılacak anketlere gelecek cevapla^ 
rm tesbit ve tetkikinin beşinci fıkra olarak ilâ
vesi lüzumlu görülmüş ve böyle bir tetkik hey
etinin büyük bir ihtiyacı karşılayacağına kanaat 
getirilerek ileride tevsii temenni edilmiş ve lâyi
hanın kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye En. Reisi 
Tekirdağ 

(J. Uy badın 
Kâtip 
Seyhan 

Reis V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Bu M. M. 
Giresun 

•Neemi Osten 

Ankara Balıkesir 
F. Daldal F. Tiridoğlu 

Balıkesir Bolu Bursa 
S. Uzay II. Ş. Adal F. Güvendiren 
Erzincan Erzurum Gümüşime 

>Şy. Sökme-nsücr N. Elgün R. Güreli 
Kayseri Sivas Tokad 

A. II. Kalaç Mitat Ş. Bleda A. G.P.ekel 
Trabzon Yozgad 

S. Abanozoğlu 8. Korkmaz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 102 
Esas No. 1/263 

Yüksek Reislice 

3 . VII .1944 

Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine müteallik kanun lâyihası Başvkâletin 

( S. Sayısı : 190 ) 



10 . V . 1944 tarih ve 6/1314 sayılı tezkeresi ile 
Yüksek Meclise sunulmuş ve lâyiha Dahiliye En
cümeni mazbatası ile birikte encümenimize ha
vale Duyurulmakla Dahiliye Vekili Hilmi Uran 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

İçinde bulunduğumuz malî şartlar kat'î olarak 
zaruri olmayan ve yakın bir faydası bulunmayan 
yeni teşkilât yapılmamasını icap ettirdiğinden 
Hükümetin de görüşü öğrenildikten sonra bugün 
için ne gibi yeni teşkilât tecviz edilebileceğinin 
önceden bir prensip kararma bağlanması ve Da-
hliye Vekâletinde yapılması tasarlanan yeni teş
kilâtın da bu zaviyeden mütalea olunması aza
dan bir kısmı tarafından ileri sürülmüş ise de 
öyle bir prensip kararına mahal olmayıp lüzum 
ve zaruretin ve malî imkânların bahis mevzuu 
olacak her teşkilât için ayrı ayrı tetkik edilmesi
nin daha doğru olacağına ekseriyetle karar ve-
rimiştir. Dahiliye Vekâletinde bir tetkik heyeti 
kurulması hususunda Hükümetin mucip sebep
lerinde ve Dahiliye Encümeni mazbatasında ser-
dcdilen mülâhazalar varit olduğu ye yeni teşki
lâta tek.abül eden tahsisat da 1944 malî ylıı Da
hiliye Vekâleti masraf bütçesinde derpiş edildiği 
cihetle lâyiha eneümennmizee de kabule şayan 
grülmüştür. Ancak bu yeni teşkilâta müteallik 
hükümlerin ayrı bir kanun halinde tedvini» teş
kilâtın hususiyetle ehemmiyetine daha uygun 
oacağı mülâhaza edilerek ona göre bağlı lâyiha 
kaleme alınmıştır. 

Tetkik heyetinin kendisinden beklenen hizmet
leri başarabilmesi için hususi vasıf ve ehliyeti haiz 
zatlardan terekküp etmesi ve tatbikatta bu cihe
te itina olunması zaruridir. Bu itibarla lâyih;•-
um tetkik heyeti reis ve azasında aranacak ehli
yet şartları hakkında lâyihaya bir madde (M. 2) 
ilâve olunmuştur. 

Tetkik heyetinin, kendisine iş tevdi edilsin, 
edilmesin idari mevzuları devamlı olarak tetkik 
ve takip eylemesi ve mesaisinin neticelerinden 
ilgilileri faydalandırması zaruri olduğundan he
yetin vazifelerine müteallik olan hüküm (M. 3) 
bu ciheti belirtecek surette tafsilâtlı olarak yeni
den kaleme alınmıştır. 

Hükümet lâyihasının Dahiliye Encümenince 

de aynen kabul olunan dördüncü maddesi, tet
kik heyeti reis ve müşavirliklerini ihtisas mev
kii addetmkte idi. Lâyihanın ikinci maddesiyle 
kabul olunan husus ehliyet şartlarına nazaran 
3656 sayılı kanunun altıncı maddesi hükmünün 
bu vazifeye tâyin edileceklere de tatbiki yerin
de olacağından bu hususu temin için lâyihaya 
bir hüküm (M. 4) ilâve olunmuştur. 

Hükümet lâyihasına bağlı kadroya mütaal-
lik cetveller yerine yalnız ilâve olunan kadroyu 
havi bağlı cetvel ikame edilmiştir. Yeni kadro
da Hükümetçe derpiş edilen 80 lira aslî maaşlı 
iki mütercimlik derpiş edilmekte idi. Ancak tet
kik heyeti mensuplarının uhdelerindeki vazife
leri başarabilmeleri ve hususiyle yabancı mem
leketler idare hukukunu ineeleyebilmeleri biz-
bat yabancı dil bilmelerine bağlıdır. Bu itibarla 
iki mütercim kadrosu kaldırılmış ve bunun ye
rine yine Dahiliye Encümenince heyetin ileride 
tevsi edilmesi- hakkındaki temennisi de gözö-
riüııde tutularak. 90 lira aslı maaşlı iki müşavir 
daha ilâve edilmiştir. 

İdarece kendisinden esaslı tetkikler beklenen 
heyet azasında aranacak ehliyet şartlarının 
kaide halinde tesbit edilmesi bilhassa azadan 
her birinin başka, başka yabancı dillere vâkıf 
zatlardan seçilmesi suretiyle heyete garbın bü
yük kültür dillerinin hepsinde tetkik yapabile
cek bir hüviyet verilmesi ve mesai tarzının .şa
hıslardaki değişiklikler yüzünden aksamıyaeak 
surette sağlam bir usule bağlanması zaruridir. 
Bu cihetlerin idarece,Tcabederse nizamname ile, 
fakat her halde etarflı olarak tesbitini Encü
menimiz temenniye şayan görür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Keisliğie sunulur. 

"Reis Y. Bu M. M. Kâtip 
Toka d Rize îstanbul 

İT. N. Keşmir T. B. Balta F. Öymcn 
Aydın Eskişehir Giresun 

Gl.Tl. Alpman Y. Abadan A. Sayar 
îstanbul îzmir Kütahya 

TT. Kort el M. Birsel E. Pelccan 
Tokad Trabzon Zonguldak 

Ti. A. 'S ev en fiil M. S. Anamur TT. A. Kuyucalc 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dahiliye* Vekâleti merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki ka
tilinim bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kamına baz' 

maddeler eklenmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1624 sayılı ka
nunim 4445 sayılı kanunla de
ğiştirilen birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Dahiliye Vekâleti merkez; 
teşkilâtı bir müsteşarla aşağı
daki yazılı dairelerden terek
küp eder: 

1. Hususi kalem müdürlü
ğü; 

2. Tetkik heyeti; 
3. Teftiş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliği; 
5. Mahallî idareler umum 

müdürlüğü; 
6. Nüfus işleri umum mü

dürlüğü ; 
7. Vilâyetler idaresi umum 

müdürlüğü; . 
8. Zatisi eri umum müdürlü

ğü; . 
9. Seferberlik müdürlüğü; 
10. Evrak müdürlüğü; 
11. Levazım müdürlüğü; 
Dahiliye Vekâletine bağlı 

olan Emniyet Umum Müdürlü
ğü ile Jandarma Genel Komu
tanlığı teşkilât ve İdaresi hu
susi kanunlarına tabidir. 

MADDE 2. — 1624 sayılı ka
nuna 4445 sayılı kanunla ekle
nen beşinci madde aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir : 

Vilâyetler İdaresi Umum mü
dürlüğü bir umum müdürün 
idaresi altında bir umum mü
dür muavini ile üç şubeden te
şekkül eder. 

Birinci şube : Memleketin 
dahilî siyasetine ve vilâyetle
rin umumî ve hususi hallerine 
ait malûmatı toplamak ve U 

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Dahiliye Vekâleti Merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 
kanunun bazı maddlerinin değiş
tirilmesi .ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında ka

nun lâyihası 
MADDE 1. —-Hükümetin tek

lifi avnen. 

MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Dahiliye Vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki 
1624 ve 4445 sayılı kanunlarla 
Dahiliye Vekâleti merkez kad
rosu hakkındaki 4446 sayılı ka

nuna ek. kanun lâyihası 
MADDE 1 Dahiliye Ve

kâleti merkez teşkilâtına bir re
is ve dört tetkik müşavirinden 
mürekkep bir tetkik heyeti ilâ
ve edilmiştir. 

Neşriyat ve kütüphane işle
rini idare etmek için kurulan 
neşriyat müdürlüğü bu heyete 
bağlıdır: 

MADDE 2. — Tetkik heyeti 
reis ve müşavirliğine tâyin edi
lebilmek için hukuk veya İkti
sat Fakültelerinden veya Siya
sal Bilgiler Okulundan veya 
bunlara muadil yabancı mem
leketler fakülte ve okulların
dan mezun olmak, yabancı kül
tür dillerinden en az birine vâ
kıf bulunmak ve heyete mevdu 
du vazifeleri başarmağa muk
tedir olmak şarttır, 
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Hü. 

Muııu müfettişi evle Mülkiye 
müfettişlerinden ve vilâyetler
den gelecek raporları tetkik ü t 
bunlar üzerinde vekilliğe arze-
dilecek kısımları hazırlamak ve 
25.10 sayılı kaiminin bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 numaralı kanunla Da
hiliye Vekâletine bırakılan iş
leri tanzim eylemek vazifele
riyle mükelleftir. 

İkinci şube : Vilâyet İdaresi 
Kanununun tatbikatı, mülkiye 
teşkilât ve taksimatr, mülkiye 
müfettişlerinin teftiş lâyihaları 
icaplarım takip ve ifa ve Ve
kâletin diğer daireleriyle alâ
kası olmayan ve müteferrik 
muamelelerle tatbikleri diğer 
Vekâletlerle beraber Vekâleti 
de ilgilendiren işlerle iştigal 
eder. 

Üçüncü şube : Mebus seçimi, 
merasim, iane cemi işleriyle 
yangın, su baskını, yer sarsın
tısı gibi âfetler ve tabii hâdi
seler, şikâyet" ve müracaatların 
tetkik ve takibiyle neticeleri
nin alâkadarlara tebliği ve 
umum müdürlüğün evrak ve 
dosya işlerine bakar. 

MADDE 3. — 1624 sayılı ka
nuna aşağıdaki madde eklen
miştir : 

A) Tetkik heyeti : Bir reis 
ve iki tetkik müşavirinden mü
rekkeptir. 

Neşriyat ve kütüphane işleri
ni idare etmek için kurulan 
neşriyat müdürlüğü ile heyetin 
yazı vo muhabere işlerini göre
cek büro bu heyete bağlıdır. 

B) Tetkik heyetinin vazife
leri şunlardır: 

1. Dahiliye Vekâletini ilgi
lendiren kanun, nizamname ve 
talimatnamelerin tatbikatına 
ait malûmat ve mütalâalardan 

Da. E. B. E. 

MADDE 3. — 1624 sayılı ka-
kauuna aşağıdaki madde eklen
miştir: 

A) Tetkik heyeti : Bir re
is ve iki tetkik müşavirinden mü
rekkeptir. 

Neşriyat ve kütüphane işleri
ni idare etmek için kurulan 
neşriyat müdürlüğü ile heyetin 
yazı ve muhabere işlerini göre
cek büro bu heyete bağlıdır-

B) Tetkik heyetinin vazife
leri sunardır: 

1. Dahiliye Vekâletini ilgilen
diren kanun, nizamname ve ta
limatnamelerin tatbikatına ait 
malûmat ve mütalâalardan vekâ-

MADDE S; —• Tetkik heyeti
nin vazif eleri şunlardır : 

1. Umumî ve mahallî idare
lere nıütaallik mevzu ve mese
leler hakkında incelemelerde 
bulunmak, hususiyle kanun ve 
nizamnamelerin tatbikatını tet
kik ve takip etmek, 

2. Yabancı memleketlerin 
idarî mevzuat ve tatbikatını in
celemek, 

3. iştigal mevzularına mü-
taâllik neşriyatı takip eyle
mek, 
4. Kanun ve nizamnamelerin 

tâdile muhtaç cihetleri hakkın
da Vekâlet makamına teklifte 
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Hü. 
Vekâlet tarafından tevdi edi
lenler üzerinde tetkikler yap
mak, neticelerini bildirmek, ka
nun, nizamname ve talimatna
melerin ıslah ve tadile muhtaç 
cihetleri hakkında' tekliflerde 
bulunmak; 

2. Vekâletçe tevdi olunacak 
mevzuları inceleyerek mütalâa 
beyan etmek; 

3. Yabancı memleketlerin 
idare mevzuatını ve meslekî 
her türlü neşriyatı takip et
mek, bunlardan faydalı görü
lenleri Vekâlet makamına ar-
zctmek, 

4. Neşriyat işlerini idare et
mek. 

MADDE 4, — A) 3656 sa
yılı \ kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4446 sayılı kanunun 
birinci maddesine bağlı (2) 
sayılı cetvelle değiştirilmiş olan 
Dahiliye Vekâletine ait kısmın
dan ilişik (1) sayılı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşla
rı gösterilen memuriyetler çı
karılmış ve bunların yerine ili
şik (2) numaralı cetvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları 
gösterilen memuriyetler konul
muştur. 

B) 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesine bağlı (2) sayılı 
cetvele ilişik (3) sayılı cetvel
de derece, unvan, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 
eklenmiştir. 

- 6 — 
Da. E. 

let tarafından tevdi edilenler 
üzerinde tetkikler yapmak, neti
celerini bildirmek, kanun, ni
zamname ve talimatnamelerin 
ıslah ve tadile muhtaç cihetleri 
hakkında tetkiklerde bulunmak, 

2. Vekâletçe tevdi olunacak 
mevzuları inceleyerek mütalâa 
beyan etmek, 

o. Yabancı memleketlerin ida
re mevzuatını ve meslekî her 
türlü neşriyatı takip etmek, 
bunlardan faydalı görülenleri 
vekâlet makamına arzetmek» 

4. Neşriyat işlerini idare et
mek, 

5. İdare teşkilâtında vekâlet
çe yapılacak anketlere gelecek 
cevapların tesbit ve tetkiki; 

MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi aynen. 
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bulunmak, 
5. Kanun ve nizamname 

projeleri hakkında mütalâa yü
rütmek, 

6. Vekâlet makamının iste
ği üzerine veya resen umumî ve 
mahallî idarelere mütaallik 
mevzular ve meseleler hakkın
da mütalâa vermek (Tetkik he
yeti birinci ve ikinci bentlerdc-
ki tetkikatmm neticelerini en 
az altı ayda bir vekâlet maka-
miyle vekilliğin ilgili daireleri
ne bildirir.) 

7. İlmî ve umumî mahiyet
teki incelemeleri ile diğer araş
tırmalarından vekâletçe mah
zurlu görülmiyenleri neşret
mek. 

Tetkik heyeti, vazifelerinde 
vekâletin ilgili daireleriyle İş
birliği yapar. Vekâlete verilen 
umumî raporlarla teftiş rapor
larından ve vekâlete ait her 
türlü vesika ve tetkiklerden 
faydalanır. İcabında anketler 
tertip eyler, ilmî' heyetlerle 
temasta bulunur. 

MADDte 4. — Tetkik heyeti 
reis ve müşavirliklerine tâyin 
edilecekler hakkında 3656 sayı
lı kanunun altıncı maddesi hü
kümleri tatbik olunur. 



Hü. 
C) ilişik (4) sayılı cetvel

de aded ve ücreti gösterilen 
müteferrik müstahdem kadrosu 
1944 malî yılı bütçesine bağlı 
(ü) cetvelinin Dahiliye Vekâ
leti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 
haziran 1944 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe Dahiliye 
Vekili memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 
' M. M. V. 

A. U. Artunkal 
Ha. V. 

Mf. V. 
Yücel 

İk. V. 
Fuad Sirmen 

a. t v. 

Ad. V. 
A. B. Türel 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Na. V. 
Sırrı Bay 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alataş 

ZY. V. 
Suad H. Ürgüblü Ş. R. Haiipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A, F. Gcbcsoy C. S. Siren 

Da. E. 

MADDE D. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 6. 
lifi aynen. 

— Hükümetin tek

li. E. 

MADDE 5. — 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
4446 sayılı kanunun birinci 
maddesine bağlı iki sayılı cet
velle değiştirilmiş olan Dahili
ye Vekâletine ait cetvele bu 
kanuna bağlı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları göste
rilen memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neş
ri tarihinden meridir. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklfine bağlı cetveller 
[1] NUMARALI CETVEL 

D. Unvan Aded Maaş 

Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü 

Unram müdür 
> » muavini 

Şube müdürü 
Kütüpane memuru 
Harita memuru 

D. Unvan 

ğü 
1 
1 
3 
1 
1 

100 
80 
70 
40 
40 

11 
î> 

10 
11 
10 
12 
13 

Kütüpane memur muavini 
Büro şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Evrak ve dosya memuru 
Memur 
Katip 

[21 SAYILI CETVEL 

Dahiliye Vekâleti Merkez Memurları Tetkik 
Heyeti 

2 Reis 
3 Tetkik, müşaviri 

1 125 
100 

5 
7 

10 
11 

Mütercim 
Şef 
Mümeyyiz 
Memur 

T etkili bürosu 

, . :h;j:C..: -

2 
r-t 

. ; . - • 2 

1 

80 
60 
35 
30 

Neşriyat müdürlüğü 
5 Neşriyat müdürü 

10 Mümeyyiz 
80 
35 

9 Küküphane memuru 
11 Kütüphane memur muavini 

Vilâyetler idaresi Umum Müdürlüğü 
3 Umum müdür 
5 » » muavini -
6 Şube müdürü 
9 Harita memuru 
9 Büro şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
10 Evrak ve dosya memuru 
12 Memur 
13 Kâtip 

Dahiliye Vekâleti Tetkik Heyeti 
2 Reis ' 1 125 

[3] SAYILI CETVEL 

3 Tetkik Müşaviri 

Unvan 
[4] SAYILI CETVEL 
Aded Ücret 

Daktilo 1 1500 (Bir ecnebi lisan bil
mesi şarttır). 

Aded 

1 
4 
2 
2 
1 
5 
2 

1 
1 

ürlüğü 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
5 

• 2 

Maaş 

30 
40 
35 
30 
35 
25 
20 

40 
30 

100 
80 
70 
40 
40 
35 
30 
35 
25 
20 

2 100 

D. 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 
[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nevi Aded Maaş D. Memuriyetin ncv'i Aded Maaş 

2 
3 
4 

7 

Tetkik heyeti 
Reis 
Tetkik müşaviri 

» » 
Tetkik bürosu 

Şef 

1 
2 
2 

1 

125 
100 
90 

60 

10 
11 

5 
10 

Mümeyyiz 
Memur 

Neşriyat bürosu 
Neşriyat müdürü 
Mümeyyiz 

2 
1 

1 
1 

35 
30 

80 
35 
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S. Sayısı :.j I 
Yeniden 10 milyon liralık madenî ufaklık para darbı 

hakkında kanon lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları (1/323) 

T. C. 
Başvekâlet . . 28 .V. 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü - • 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-309 6/1812 -
Büyük illet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden 10 milyon liralık madenî ufaklık para darbı hakkında Maliye Vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 26. VI.1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın 
lâyihasının esbabı mucibesiylc birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
: AŞ̂. Saraçoğlu 

Yeniden basılacak 10 milyon liralık madenî ufaklık para hakkındaki kanunun esbabı " 
mucibe lâyihası 

2257, 2461 ve 3103 sayılı kanunlarla alman salâhiyete müsteniden 25 milyon liralık gümüş ve 
6 milyon 800 bin liralık nikel ve bronz para, darp ve tedavüle sevkoluhmuştu." Bunlardan on para
lıklara tahsis edilmiş olan 400 bin liradan 200 bin lirası evvelce piyasa, ihtiyacına kâfi geldiğinden 
bakiye 200 bin liralık kısım henüz darp olunmamıştı. 

Bu paraların darp edildikleri tarihlerde ihtiva ettikleri madenin piyasa kıymeti ile itibari kıy
metleri arasındaki fark bunların eritilerek sanayide kullanılmanına imkân vermiyordu. 

Halbuki İkinci cihan harbinin maden fiyatları üzerinde icra ettiği tesir ile maden stoklarının 
azalması ve her türlü ithal zorlukları maden, fiyatlarının anormal şekilde yükselmesine sebebiyet ver
diğinden madenî meskukâtımızın bir kısmının m; den kıymetleriyle itibari kıymetleri arasındaki 
fark yavaş yavaş azalmış ve hattâ bazılarında maden kıymetleri itibari kıymetlerin fevkine bile.çık
mıştır. Bunun neticesi olarak gümüş paralarım: zm mühim bir kısmı- ile nikel bir kuruşluklar ve 
bronz on paralıklar yavaş yavaş tedavülden (-ekilerek sınai işlerde kullanılmağa başlanmıştır. 

Tedavüldeki madenî meskukatımızın bu suretle azalması ve buna inzimam eden bazı sebepler te
siri ile son zamanlarda piyasa de ufak para darlığı hissolunmağa başlamıştır. 

Bu darlığın bir kısmı gümüş 50 kuruşlukların tedavülden çekilmesinden mütevellit bulunduğu 
cihetle buna çare olmak üzere evvelce Merkez Bankası tarafından hazırlanmış bulunan 50 kurıul..k 
banknotlar, piyasada mevcut diğer kupürlerle tel dil suretiyle, tedavüle çıkarılmış ve bu tedbir müs
pet netice vermiştir. • 

Küçük kıymetteki paralarda görülen darlığın izalesi için alınacak tedbirin de tedavülden çekilen 
veya çekilmek istidadını gösteren ufaklık paralar mızm yerine madenî kıymetleri, bu günkü fiyatlara 
göre, itibari kıymetlerini geçemiyecek evsafta yem ufak para darbı olduğu düşünülerek ilişik kanun. 
projesi hazırlanmıştır. 

Bu projeye göre yeniden basılacak ufaklıkların: 
l. Darphanede mevcut nikel ve bronz madenlerinin halitasından 25 kuruşluk; 



2. Karabük mamulâtı demir levhalardan beş. kuruşluk, yüz paralık, bir kuruşluk ve on paralık, 
Olarak darbı düşünülmektedir. 

Maden mevcudu ile diğer teknik şartlar nazarı dikkate alınarak 25 kuruşlukların gümüş 
25 kuruşluklar; demir beş kuruşlukların nikel 5 kuruşluklar; yüz paralıkların eski büyüklükle
rinde basılması düşünülmektedir, 

Bu paraların buhranı önlemek üzere süratle piyasaya çıkarılabilmeleri için halitalarının imti
zacına göre ayar, sıklet ve toleranslarının tâyini keyfiyetinin Maliye Vekâletine bırakılması zaru
ri görülmektedir. Esasen ufaklık buhranını izaleye matuf bulunan bu yeni darbiyat muvakkat 
mahiyette olacak ve fevkalâde haller geçtikten sonra bu paralar tedavülden kaldırılarak evvelce 
tesbit edilmiş olan normal ufaklık sistemine avdet olunacaktır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. ' i' '; 
Maliye Encümeni 30 .VI'.. 1944 
Esas No. 1/323 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden 10 milyon liralık madeni ufaklık 
para darbı hakkında Maliye Vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 . V I . 1944 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekâletin 28 . V I . 1944 tarih ve 6/1812 sayı
lı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulup Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatası Maliye Vekâleti mü
messillerinin huzuriyİo tetkik ve müzakere 
olunarak aynen tasvip edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliyo En. Reisi M, M. Kâtip 
* îstanbul Aydın Ankara 

A. Bayındır A, Menderes M. Aksöley 
Afyon K. Afyon K. Antalya 

İ .II .Baltacıoğlu Dr. G. Kahraman 
Burdur Kastamonu Tekirdağ 

Ş. Engineri E. Çelen E. Ataç 

( S. Sayısı : 192 ) 



Bütçe Encümeni ımpabatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 4.VII.1944 
Mazbata No. 105 
Esas No. 1/323 ^ 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden on milyon liralık madeni ufaklık 
para basılması hakkında Maliye Vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 28 . VI . 1944 tarih ve 
6/1812 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Maliye Encümeni mazba-
tasiyle birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makln Maliye Vekilliğinin salahiyetli memur
ları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Harp sebebiyle memleketimize muhtelif ma
denlerin ithali güçleşmiş ve fiyatları yüksele
rek ufaklık paraların da maden değerleri, itiba
rî kıymetlerinin üstüne çıkmıştır. Gümüş ye 
bronz paraların piyasadan çekilmesi bundan 
doğmuştur. Bozuk para darlığını önlemek için 
maden kıymetleri daha düşük olan halitalar
dan ve demirden 10 milyon liralık ufak para 
basılması Eneüınenimizce de yerinde görülmüş 

ve yazılış itibariyle bazı değişiklikler yapıla
rak lâyihanın 1, 2 ve 5 nci maddeleri yeniden 
yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, -

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Antalya 

N. E. Sümer 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Giresun 

A. Sayar 
Kütahya 

TL Pekcan 
Samsun 

M. A. Yöruker 

M. M. 
Tokad 

77. N. Keşmir 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
Edirne 

M. N. Güdüzalp 
İstanbul 

ILKortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

A. R. Sevengil 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Rize 

T. B. Balta 
Zonguldak 

H, A. Kuyucak 

( S . gnyıar : 192) 



4 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden 10 milyon liralık madeni ufaklık para 
darbı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İşbu kanunun neşri tarihin
den itibaren on milyon liraya kadar yeniden 
madenî ufaklık para darbı için Maliye Vekâle
tine salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2. •— Bu kanun hükümlerine tev
fikan basılacak ufaklıkların yedi milyon lira
lığını nikel ve bronz halitasından 25 kuruşluk; 
üç milyon liralğmı demirden beş kuruşluk, 100 
paralık bir kuruşluk ve 10 paralık olarak dar
ba ve bu paraların ayar, sıklet ve toleransları 
nı tesbit ve tebdile Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 3. — Bu yeni paralardan 25 kuruş
luklar için kabul haddi 10 lira; 5 kuruşluklar 
iğin beş lira, 100 para ve bir kuruşluklar için 
bir lira; on paralıklar için 25 kuruştur. Ancak 
malsandıklariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası merkez ve şubelerine tediye makamın
da getirilecek bu paraların miktarı ne olursa 
olsun kabul edilir. 

MADDE 4. — 2257 numaralı kanunun 6, 9 
ve 10 ncu ve muaddel 11 ve 12 nci maddeleri ile 
2461 numaralı kanunun 6 nci maddesi hüküm
leri bu paralar hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 5. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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

Bş V. ve Ha .V. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da,V. 

Mf. V. 

S. l.'M. V, 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

A. B. Türel 
Ha. V. 

Na. V. 
Sırrı Bay 
G. 1. V. 

Suad II. Ürgüblü 

A. F. Cebesoy 

26 . V I . 1944 
M.MV. 

A. B. Artunlud 
Ma/V. 

JP. Ağrah 
Ik. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

Ş. /?. Hatipoğlu 
Ti.V. 

(7, S. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞT'ÎRİŞt 

Yeniden 10 milyon liralık madenî ufaklık para 
basılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE .1. — On milyon liraya kadar yeni
den madenî ufaklık para basmak için Maliye Ve
kâletine salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümlercnie tev
fikan basılacak ufaklıkların yedi milyon liralığını 
nikel ve bronz halitasından 25 kuruşluk; üç mil
yon liralığını demirden 5 kuruşluk, 100 paralık, 
1 kuruşluk ve 10 paralık olarak basmağa ve bu 
paraların ayar, sıklet ve toleranslarını tesbit ve 
tebdile Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 3. 
desi avnen'. 

Hükümet teklifinin 3 ncü mad-

MADDE4. 
desi aynen.,; 

MADDE 5. 
mer'idir. 

MADDE 6. 
desi aynen. 

— Hükümet teklifinin 4 ncü mad-

Bıı kanun neşri tarihinden 

— Hükümet teklifinin 6 neı mad-

«iTfffŞgjl *— fgjt —ı^ f 
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Belediye Kanununun 127 nci maddesine ek kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/299) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 23 . VI . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-194 

6/1743 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye Kanununun 127 nci maddesine ek olarak Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra "Ve
killeri Heyetince 10 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı m ucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Belediye Kanununun 127. nci maddesine eklenecek hükme dair kanun projesinin mucip sebepleri 

1. Belediye Kânununun 127 ııei İdarei Hususiyei Vilâyet Kanununun 100 ncü maddelerine göre 
İstanbul vilâyeti mahallî idaresinin mesul rauhisi (Hesap işleri) müdürüdür. 

Yirmi milyonu mütecaviz bütçesi olan birleşik idarenin varidat (Tahakkuk, tahsil) masraf ve 
ayniyat işlerinin hesap işleri müdürü tarafından resen idaresine maddi imkân yoktur. 

İtimada dayanan bir emniyet ile başkaları tarafından yapılan bu işlerin mesuliyetini bu işlcıi 
tetkike imkân bulamıyan bir şahsa tahmil etmek hukuk ve adalet kaidelerine uymamaktadır. 

İstanbul Defterdarının bütün mesul muhasipliklerden tecdidi esasını vazeden 2996 sayılı ka
nuna mütenazır olarak; bütçesinin fazlalığı ve işlerinin tenevvüü ile beraber muhtelif şubelere ayrıl
mış olması dölayısiyle bir hususiyet ve ehemmiyet arzeden birleşik idarenin hesap işleri müdürünü 
daha ziyade teftiş ve murakabe vazifesiyle mükellef kılmak ve bir elde toplanmış olan mesul muha
sipliklerden varidat mesul muhasipliğini tahsil müdürüne, ayniyat mesul muhasipliğini levazım mü
dürüne, merkez masraf mesul muhasipliğini masraf müdürüne ve belediye şubeleri masraf: mesul 
muhasipliğini de şubeler muhasebecilerine vermek ve şube şefleriyle bu işlerde uğraşanların mesu
liyete teşriki ve vilâyetin İstanbul belediyesi sınırı haricinde kalan kazaların masraf ve ayniyat mesul 
muhasipliğinin mezkûr kaza muhasebe memurlarına verilmesi lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 

Birleşik idarenin varidat ve sarfiyatının mevzuat dairesinde tahakkuk ve tahsilini, kayıt ve icra
sını, gayrimenkullerin idaresini, mülhak bütçe ile idare olunan müessese Âe teşekküllerin malî mua
melâtının murakabe ve kontrolünü yapacak olan hesap işleri müdürü katî hesapların tanzimiyle 
mükellef tutulmuştur. 

2.' Kanunun, içinde bulunan malî yıl başlangıcından muteber olması da hesapların karşılaşmasını 
temine matuftur. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dajıüiyo Encümeni 4 . Y1I . 1944 

Esas No. 1/299 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununun 127 nei maddesine ek 
olarak Dahiliye Vekilliğince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetince 16 , VI . 1944 tarihinde Yüsek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 23 . 
VI . 1944 tarih ve 6/1743 sayılı tezkeresiyle yükr 
eek Reisliğe sunulmuş ola nkanun lâyihası Da-
hiliyo Vekilliği mümessili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakere sonunda : 
İstanbul belediyesiyle hususi idaresi birleşti

rilmiş ve 20 milyonu mütecaviz bütçesi olan bir
leşik idarenin varidat, masraf ve ayniyat işleri
nin hesap işleri müdürü tarafından resen idare

sine imkân kalmamış olduğundan, Belediye ka
nununun 127 nci maddesine bu imkânı temin 
edecek bir hüküm eklenmesine zaruret hâsıl ol
duğu anlaşılmıştır. 

Filhakika, başkaları tarafından yapılan bu 
işlerin mesuliyetini bu işleri tetkika imkân bu-
lamıyan bir şahsa tahvil etmek hukuk ve ada
let kaidelerine uymamaktadır. Bu sebeple, İs
tanbul Defterdarlığının, bütün mesul muhasip
liklerden tecridi esasını vazeden 2996 sayılı ka
nuna mütenazr olarak, İstanbul Birleşik idare
sinin hesap işleri müdüriyetini daha ziyade tef
tiş ve murakabe vazifesiyle mükellef kılmak ve 
bir eldo toplanmış olan mesul muhasipliklerden 
varidat mesul muhasipliğini tahsil müdürüne, 
ayniyat mesul muhasipliğini levazım müdürlü

ğüne, merkez masraf mesul muhasipliğini mas-
rai müdürüne ve belediye şubeleri masraf me
sul muhasipliğini de şubeler muhasebecilerine 
vermek suretiyle yeni bir hüküm eklenmesi ve 
şube şefleriyle bu işlerde uğraşanların mesuli
yete teşriki ve vilâyetin, istanbul belediyesi sı
nın haricinde kalan kazaların masraf ve ayni
yat mesul muhasipliğinin mezkûr kazalar muha
sebe memurlarına verilmesi muvafık görülmüş
tür. 

Hesaplara karışmamasını temine matuf olan 
kanun hükümlerinin, içinde bulunduğumuz ma
lî yıl başlangıcından muteber olması da Bncü-
menimizco ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Dahiliye En. Rs. Y. Rs. V. M. M. 

Çoruh Çoruh Giresun 
A. Tünün A .Tüzün N. Osten 
Katip 
Seyhan Ankara Balıkesir 

F. Daldal Y. 8. Vzay 
Balıkesir Bolu Erzincan 

A. Tiridoğlu H. Ş. Adal Ş. SÖkmensüer 
Erzurum Gümüşano Kayseri 
N .Elgün B. Güreli A. 21. Kalaç 

Tokad Trabzon Yozgad 
A. O. Pehel S. Alanozoğlu Ş. Ergim 

(S . Sayısı: 193) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye Kanununun 127 nci maddesine eh 
kanun projem 

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 127 nci maddesine aşağıdaki hüküm ek
lenmiştir: 

149 neu madde mucibince birleştirilmiş olan 
İstanbul Belediyesiyle İstanbul Vilâyeti ma
hallî idaresinin varidat mesul muhasibi tahsil 
müdürü, ayniyat mesul muhasibi, levazım mü
dürü, merkez masraf mesul muhasibi, masraf 
müdürü ve belediye şubeleri masraf mesul mu
hasipleri de bu şubeler muhasebecileridir. Bun
lar Divanı Muhaseebata idare hesabı vermekle 
mükelleftirler. 

Varidat müdürü tahakkuk hatalarından do
ğacak malî zararları fiilen tahakkuk muamele-
leleriyle uğraşan şube şef, memur ve kâtipleriy-
le birlikte zâmindir. 

Tahsil müdürüne terettüp edecek mesuliyet
te tahsil şube "şef, memur ve kâtipleri müşte
rektir. 

Birleşik idarenin hesap işleri müdürü vari
dat ve sarfiyatın mevzuat dairesinde tahakkuk 
ve tahsilini ve kayıt ve icrasını gayrimenkulle-
rîn idaresini, mülhak bütçe ile idare olunan mü

essese ve teşekküllerin malî muamelâtını mura
kabe ve kontrol ve hesabı katiyi tanzimle mü
kelleftir. 

Vilâyetin İstanbul Belediye sınırı haricin
deki kazalarının masraf ve ayniyat mesul muha
sibi mezkûr kaza muhasebe memurlarıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 . VI . 1944 
B§. V. ve 
H. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Mal. V. Mf. V. 

Hilmi Uran F. Ağralı Yücel 
Na. V. Ik. V. S. İ. M. V. 

Sırrı I)ay Fuad Sirmen Dr. H. Alataş 
G. î. V. Zr. V. 

Suad II. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V 

A. F. Cebesoy Celâl S. Siren 

ü o —,r^~3x*ı»ı nfl 
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• b . bayisi: 
İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun lâyihase 
ve Maarif ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1 279) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü (i .'VI .1944 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 -177 

6/1578 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik üniversitesi hakkında Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
2 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

' İstanbul Teknik Üniversitesinin kurulması hakkındaki kanun lâyihasının gerekçesi 

İlk defa olarak 1883 yılında kurulup muhtelif adlar altında inkişaf ve tekâmül ede ede bugünkü 
haline gelen ve bu uzun zaman içinde memleketimizin imarında büyük ve değerli hizmetleri herkesçe 
ve şükranla kabul edilen İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, 1935 yılına gelinceye kadar münhasıran 
yol ve demiryolu, inşaat yüksek mühendisleri yeti; tirmiştir. 

İstanbul Darülfünununun lâğvi esnasında, Darülfünuna bağlı Makine ve Elektrik Enstitüsü 
kaldırılarak, İstanbul Yüksek Mühendis Okulu teşkilâtı arasına alınmış ve bu suretle sonradan Ma
kine - Elektrik, mimar, muhabere işleri şubeleriyle birlikte 1935 yılında müessesenin ihtisas şubeleri 
çeşitlendirilmiş ve genişletilmiştir. 

1941 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Okulunun Nafia Vekilliğinden alınarak. Maarif Vekilli
ğine bağlanması üzerine, Maarif Vekilliğince okula Türk Hava Kurumunun da yakın ilgisiyle Tayya
re inşaatı ve ayrıca Genelkurmay Başkanlığının arzu ve yüksek telkinleriyle Gemi İnşaatı yüksek 
mühendislerini yetiştirecek birer şube daha ilâve olunmuştur. 

Bugün ecnebi memleketlerde Yüksek Mühendis Okulu gibi müesseseler; meselâ, Almanya'da 
«Teehnische Hochschule» 1er okul adını taşımakta olmalarına rağmen, muhtelif ihtisas fakültelerine 
ayrılan birer teknik üniversite olarak teşkilatlandırılmışlardır. Amerika'daki teknik üniversiteler de, 
adlarından anlaşıldığı gibi, aynı mahiyeti haiz bulunmakta, bazı memleketlerde bu gibi müesseseler, 
meselâ, Zürich.'de olduğu gibi «Politechnique» a;!.m taşımakla olduğu halde, yine iiniversilc teşkilât 
ve mahiyetini haiz bulunmaktadırlar. 

Yüksek Mühendis okullarmm, bugünkü bilimsel ve teknik telâkkiye, göre, mühendislik bilimi ala
nında, bir -taraftan öğretim, bir taraftan da araştırmalar yapan ve yaptıran müesseseler olmak mev
kiinde bulunmalarından, İstanbul Yüksek Mühendis okulunu da ecnebi memleketlerdeki benzerleri' gi
bi, teşkilâtlandırmağa ve vazifelendirmeğe ihtiyaç vardır. Ancak bu suretledir ki, bu biricik yüksek 
teknik öğretim müessesemiz memleket için bugünden çok daha faydalı bir hale gelebilecektir. 

Lâyihanın birinci maddesi bu maksatla teklif olunmuştur. 
Ecnebi memleketlerdeki teknik üniversiteler, <<Poliıechniquc'lcr, Technisch - Hochschule»]er, öğren

cilere yalnız teorik ve pratik bilgi vermekle kalur\z; aynı zamanda mühendislik biliminin esaslarını 
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genişletmek iyin mütemadiyen araştırmalar yapan birer bilim müessesesi olarak da faaliyette bulu
nurlar. " * ' . ' " • 

Bu müesseselerin bu vasıfları, kendi öğretim heyetlerini teşkil eden Unsurlarını mühendislik ve 
teknik alanlarındaki yeni ilerlemeleri daima takibe mecbur etmekte olduğu gibi, bunların bizzat 
yapacakları araştırmalarla, kendi sahalarında keşiflerde bulunarak medeniyete hizmet etmelerine ve 
gerek mnsup oldukları milletleri gerek kendilerini dünya ölçüsünde tanıtmalarına imkân vermektedir. 

Filhakika yeni keşif ve ihtiralarla. mütemadiyen inkişaf ve her gün daha çok tekâmül eden bu
günkü teknik karşısında teknik üniversitelerinin ve bu mahiyetteki yüksek teknik okulların herhan
gi bir meslek okulundan farkı, bilimsel araştırmadır- Böyle bir müessesede, profesörler bilhassa 
lâborat livarlarda devamlı bir şekilde teknik bilimsel araştırmalar yapmazlar ve yapamazlarsa, mü
essesenin yüksek derecedeki seviyesini uzun zaman, asla muhafaza edemezler." Tıpkı bunun gibi bir 
profesör de bilimin umumî gelişini ve evrimine bizzat araştırma ve çalışma! a,riyle iştirak etmez, ede
mezse, zamanla bu gelişim ve verimin gerisinde kalmağa mahkûmdur. 

Gerek çalışma metod ve tarzları, gerek bilim alanındaki vazifeleri itibariyle bu gibi yüksek 
öğretim ve öğrenim müesseselerinin << araştırma > mesaisinin, iki hedefi vardır :. 

. 1. Muhtelif, dallarda ihtisası olan mühendisleri yetiştirme bakımından müessesenin teknik-
bilimlerle aralarında bulunması zaruri olan irtibat ve münasebeti devam ettirmek j • 

2. Teknik bilimleri, bizzat memlekette yetişen elemanlarla beslemek ve ilerletmek; 
Bilhassa bu ikinci amaca varabilmek, bilim vo teknik alanlarında yetiştireceğimiz olgun 

ien adamlariyle memleketimizin her türlü teknikihtiyaçlarmı karşılryabilmek demek olduğundan, 
kendimiz için hayati bir mesele olduğu kadar milletlerarası durumumuz için de bir şeref dâvası 
sayılmalıdır. 

Yüksek teknik öğretim müesseselerinin araştırma vazifelerine bütün dünyada büyük.bir önem 
yerilmektedir. Bu harbin başlangıcında öğrenicisayısı çok azaldığından, umumî bir tasarrufa da 
hizmet eder, düşüncesiyle, Almanya'da yüksek teknik okullarından, teşkilâtı küçük olanların ba
zıları kapatılmıştı. Fakat biraz sonra İra müesseselerin, bilimsel çalışma ve araştırmalara devam 
etmeleri lüzum ve mecburiyeti anlaşılınca ne kadar az öğrenici bulunursa bulunsun bu okulla
rın tekrar açılmasına karar verilmiştir. Bu misal bir yüksek teknik öğretim müessesesinin tek
nik -bilimsel araştırma/teşkilât ve vazifelerinin,hiç öğrenicisiz de olsa, ona hayat hakkı verecek 
kadar esaslı bir ehemmiyeti bulunduğunu göstermesi itibariyle dikkate değer. 

Biz de teknik üniversitemizde bu esasa, birinci plânda gelen bir önem vermediğimiz ve müesse
seyi bunun şartlarına göre teşkilâtlandırmadığımız takdirde mühendislik sahasında değer taşıyan bir 
yüksek teknik öğretim müessesesine malik olabilmemize hiç bir zaman imkân olmıyacaktır. 

Bundan başka, ecnebi memleketlerdeki teknik üniversitelerin ve bunların benzerleri olan yüksek 
teknik öğretim müesseselerinin bulundukları memeleketin teknik işleriyle yakından ilgilenmeleri 
de esas vazifeleri cümlesindedir. Bunun içindir-ki, , bu müesseseler, memleketin teknik mesele
lerini kendi öğretim heyetleri vasıtasiyle, ya kendi lâboratuvarlarında veya iş yerlerinde tetkik 
ettirerek varılacak neticelere göre direktifler veren teknik ve bilimsel birer merkez vazifesi de 
görmektedirler. 

Bilim ve teknik alanlarında ileri gitmiş memleketlerde, teknik danışmalar için bir çak enstitüler 
ve benzerleri olan yüksek teknik öğretim okulları aynı zamanda, gerek resmî, gerek hususi teşeb-
büslerce karşılaşılan teknik güçlükleri ve meseleleri halleden ve bu işlerin en. doğru şekilde yürü
mesini temin için tedbir ye çareler tavsiye eden birer danışma merkezi de olmaktadırlar. 

Henüz yeni başlamış sayılacak sınai ve teknik kalkınmamız için bu gibi teknik danışma müesse
selerine çok ihtiyacımız bulunduğu halde memleketimizde bunlar, yok denilecek derecede azdır. 
Bu sebeble, kurulacak olan Teknik Üniversitesinin böyle bir vazifeyi de hakkiyle görebilmesi için 
her biri ayrı yrı birer dalda mütehassıs olan profesör ve yüksek mühendislerden mürekkep öğre
tim heyetinin, aynı zamanda, bir salahiyetli danışma heyeti olması da lüzumlu ve zaruridir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin, bu bakımlardan yukarıda arzedilen gaye ve vazifelerini kanu
ni hükümlerle tesbit etmekte fayda görülmüş ve ikinci madde bu maksatla teklif olunmuştur. 
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İstanbul Teknik Üniversitesinin ihtiyaca göre muhtelif fakülteleri olacak ve bu fakültelerin şu
be ve enstitüleri bulunacaktır. Bu suretle her fakülte öğretim bakımından müstakil bir hale ge
tirilmiş ve bu fakültelerin ihtisaslariyle ilgili olan kısımlar da bir enstitü veya şube halinde bu fa
kültelere bağlanmış olacaktır. Meselâ, Elektrik Fakültesine telgraf ve telefon, radyo mühendisliği 
bir şube halinde bağlanacağı igibi; makine fakültesine de gemi, tayyare inşaatı şubeleri ilâve edi- ' 
lecektir. 

Yapı fakültesinin yapı, su yapılan ve yollar - demiryol şubeleri bulunacak, bugünkü mi
mari şube, mimari fakültesi haline getirilecek; sonradan, lüzum görüldükçe kimya ve maden fa
külteleri de Teknik Üniversiteye ilâve olunacaktır. Teknik Üniversitenin başında bir rektör, fa
kültelerin başında da birer dekan bulundurulacak ve öğretim heyetini ordinaryüs profesör, pro
fesör ve doçentler teşkil edecektir. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler, yukarıda arzedileu cihetleri kanuni hükümler altına 
almak ınaksadiyle teklif olunmuştur. 

Teknik • Üniversitesinin öğretim ödevlerini ve bilimsel vazifelerini liyakatle yapabilmesini ve 
bu kanunla tesbit edilen gayelerini gerçekleştirebilmesini sağlamak, fakültelerin, çalışmalarını 
kontrol etmek ve tertiplemek, bu maksatla icabeden bütün tedbirleri almak gibi esaslı vazifeleri 
bulunan rektörün, öğrencilerin yatırma, yedirme, giydirme gibi çok zaman alan idari işleriyle 
doğrudan doğruya bizzat uğraşmak mecburiyetinde kalmamasını temin etmek lâzımdır. Bunun için 
yatılılıkla ilgili bütün/işlerin yine rektörün nezareti altında olmak üzere bir yurt müdürüne veril
mesi zaruri görülmüş ve lâyihanın 6 ncı maddesi bu maksatla teklif olunmuştur. 

İstanbul Yüksek Mühendis Okulunun Teknik Üniversite haline getirilmesiyle, 4121 sayılı kanu
na bağlı maaşlı ve ücretli kadroları, gerek sayıları, gerekse hizmet nevileri itibariyle yeni teşkilâta 
göree yetmiyeceğinden bu kadroların kaldırılarak yerine yeni ve ihtiyacı karşılayacak kadrolar 
konulması icabetmektedir. Lâyihanın 7 nci, 8 nci maddeleriyle muvakkat maddesi bu maksatla 
teklif edilmiştir. 

İstanbul Yüksek Mühendis Okulu Teknik Üniversite haline getirildikten sonra 1275 numaralı 
kanunla bu kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 2718 sayılı kanun hükümleri
nin yürürlükte kalmasına lüzum kalraıyaeağmdan bu kanunların kaldırılması icabedecektir; 10 ııcu 
madde bu maksatla teklif edilmiş ye İstanbul Teknik Üniversitesinin bu lâyihasının dışında ka
lan idare ve öğretim işlerine ait hususların da ayrı bir nizamname ile tâyin olunacağı 9 ncu madde
de gösterilmiştir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 19 .Yİ .1944 
Esas No.1/279 
Kurar No. 9 

Yüksek Reisliğo 

Maarif Vekilliğince hazırlanarak İcra Vekil
leri Heyetinin 2 . V I . 1944 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan (İstanbul 
Teknik Üniversitesi hakkında) ki kanun lâyihası 
havalesi gereğince Encümenimizde Maarif Vekili 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu lâyihanın hedefi; İstanbul Yüksek Mühen
dis okulunu Maarifçe ve endüstri bakımından 
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ileri seviyede bulunan memleketlerin yüksek mü
hendis yetiştiren okulları derecesine ulaştırmak 
ve muhtelif dallarda iyi yetişmiş yeter çapta yük
sek mühendise olan ihtiyacımızı karşılar hale 
getirmek ınaksadiyle bu kurumun öğretim ve 
idare heyetleri kadrolarını genişletmek, fakülte-. 
lere ayılmak ve fakültelere ayrılmış bulunma
sının bir icabı olarak tâyini bir adla: İstanbul 



Teknik Üniversitesi ünvaniyle adlanmasını sağla
maktır. Lâyiha; ihtiva ettiği hükümler itibariyle 
bu maksadı sağlar mahiyette görülmüş ye tâli 
ehemmiyette bazı tadillerle aynen kabul olun
muştur. 

Eneümenimizce yapılan tadiller şunlardır: • 
1. İkinci maddenin ilk fıkrasındaki ereği ke

limesi kaldırılarak bunun yerine aynı manayi 
ifa eden ve herkes tarafından anlaşılır ve kulla
nılır bir hale gelmiş olan amacı kelimesi konmuş
tur. Nazari ve amelî kelimelerinin dilimizde daha 
iyi karşılıklarının bulunup kullanılmasına değin 
muhafazaları zaruri görülmüş ve ikinci maddenin 
(A) fıkrasındaki teorik ve pratik kelimeleri bun
larla değiştirilmiştir. Mâna iltibasına meydan 
vermemek ve maksadı vuzuhla ifade etmek mec
buriyetiyle de aynı maddenin (C) fıkrasındaki 
(Gerek yerlerinde) sözü (Mahallinde) kelimesiyle 
değiştirilmiştir. Yine kanunun kastettiği mâna
yı vuzuhla ifade edebilmesini temin için de 10 
ncu maddedeki (Şekilleri) kelimesi kaldırılarak 
yerine (İşlerinin nasıl yürütüleceği) kelimeleri 
konmuştur. 

2. Lâyihaya bağlı bulunan (1) numaralı cet
velin öğretim heyeti başlığı altındaki kısmında da 
şu suretle değişiklik yapılmıştır, öğretim he
yeti başlığı altında yalnız profesörlerle doçentler 
bırakılmış ve başasistan ve asistanlarla bu cet
velde okutman tabiriyle ifade edilmiş bulunan 
lektörler de dilimizde daha iyi bir karşılık bulun
caya değin herkesçe bellenmiş olan bu unvanla-
riyle (öğretim, yardımcıları) başlığı altında gös
terilmiştir. Lâyihanın beşinci maddesiyle cetvelin 
tenakuz halinde bulunmaması için bu yolda hare
ket zaruri görülmüştür. 

Kanun lâyihasının Encümende müzakeresi sı
rasında hem bu lâyiha ile gözetilen maksatların 
elde edilebilmesi hem de bugün mevcut bulunan 
ve kurulacak olan üniversitelerimizin ve umumi
yetle yüksek öğretim kurumlarımızın gelişip, 
kuvvetlenmeleri için bazı cihetlerin Hükümetçe 
gözönünde bulundurulması temennileri açıklan
mış ye bu temennilerin bu mazbataya geçirilmesi 
Karar altına alınmıştır. 

Encümenin temennileri şunlardır: 
1. Teknik üniversite fakültelerine alınacak 

ve buralarda yetiştirilecek talebelerin sayılı mem
leket kalkmmasınrn ve endüstri alanındaki geliş
memizin temposu ve merhaleleri gözönünde bu

lundurularak bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarımı
za göre ayarlanmalı ve öğretim kurumlarımız ras
yonel esaslar dairesinde çalıştırılmalıdır. Bu hu
susta başka memleketlerin yaptıkları tecrübeler 
ve kullandıkları tedbirler gözönünde bulundurul
malıdır. 

2- Doçent, profesör ve ordünaiyü's gibi aka
demik unvanlar; son asırlarda kendileriyle ara
mızda husule gelmiş mesafeleri kapatmağa mec-
bur bulunduğumuz memleketlerdekine eşit liya
kat ve ilmî salâhiyetlerini ifade ve unvanları ha
line getirilmeli, bunu sağlıyacak nizamlar kon
malıdır. 

S. İlmî muhtariyet sahibi olmaları yüksek 
tahsil. müesseselerinin istenen seviyeye ulaşabil
melerinin ve kendilerinden beklenen işleri göre
bilmelerinin martıdır. Okutacakları derslerin 
programlarını salâhiyet ve isabetle ancak kendi
leri tânzim edebilirler. Bu müesseselerde cereyan 
edecek her türlü öğretim ve eyitim faaliyetlerinin 
şekil ve şartlarını tayin etmek bu kurumlarda ho
calık eden ilim adamlarının vazifesidir. Aynı 
suretle kendilerine kolleg olacak istidatları seç

imle, imtihan etmek, yetiştirmek işi de yine bunlara 
düşer. Bu suretle her türlü ilmî çalışmalarında ge
niş bir muhtariyete doğru yürümeleri zaruri olan 
ve. yürümekte bulunan, yüksek öğretim kurumları
mızın yakın bir gelecekte Hükümetin yüksek 
murakabesi altında idareten de muhtar kılınma
ları ve kendi kendilerini idare etmeğe bırakıl
maları icabeder. Yüksek öğretim kurumlarının 
dekan ve rektörlük vazifeleri için uygun göre
cekleri namzetleri Hükümete arzeylemeleri Hü
kümetin de bunlardan bîrini bu vazifelere tâyin 
eylemesi idari muhtariyetin esasi alındandır. Hü
kümetçe bu esasın gözönünde bulundurulması ve 
bu tarzın tesisine gidilmesi muvafık olur. 

4. Üniversite ve yüksek okullar öğretmenliği 
meslekini kuracak bu mesleke nasıl girilebileceği
ni, meslek mensuplarının vazifelerinin, salâhiyet 
ve haklarının neler olacağını tarif eden bir kanun 
diğer yüksek öğretim kurumlarımızın gelişmele
rini ve kuvvetlenmelerini sağlıyacağı gibi İstanbul 
Teknik Üniversitesinin de ilişik lâyiha hükümle
rinin taallûk sahası dışında kalan bir çok ihti
yaçlarını cevaplıyacaktır. Bu sebeple o kanuna 
ait lâyihanın da biran önce Yüksek Meclise su
nulması lâzımdır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkındaki ka-
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nuıı lâyihasını yukarıda arzoiunan tadiller dai- Ankara Aydın Bolu 
resinde kanunlaştırmanın muvafık olacağını ar- B. Baykan A. S. Levend II. Ii. Öyy'nen 
'/eder ve havalesi mucibince Bütçe Encümenine Çanakkale Eskişehir İstanbul 
de gönderilmek üzere -'saygılarımızla Yüksek Re- A.N. Günteldn hm el V. Ay kur t A.K.Akyüz 
isliğe sunarız. îzmir • İzmir Kars 
Maarif En. Reisi M. M. Kâtip E. Çınar Ş. Yunus F. Köprülü 

Manisa Sivas Urfa Kastamonu Siııob 
li. Nafiz Edgüer H.Şemsettin Sircr S. K. Yetkin T ez er Taşkıran /. Ilabib Sevük 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Eîiciimeni 4 . VII . 1944 
Mazbata No. 101 • 
Karar No. 1/279 

Yüksek Reisliğe -

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında Maa
rif Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 6 ha
ziran 1944 tarih ve 6/1578 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maarif Vekilliği meslekî ve 
Teknik tedrisat müsteşarı Rüştü Uzel ve Maliye 
Vekilliğinin salahiyetli memuru hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin endüstri bakımından geniş 
bir inkişaf devresinde bulunması, mühendis ve 
mimara olan ihtiyacı karşılayabilecek şekilde mü
hendis mektebinde bazı kadro tevsileri yapılma
sını icap ettirmektedir; Muhtelif sahalarda mü
tehassıs mühendis ve mimar yetiştirilmesini sağ
lamak ve ilmî araştırmalar yapılmasına imkân 
vermek maksadiyle hazırlanan lâyiha encüme-
nimizce de kabule şayan görülmüştür-

Hükümetin. Maarif Encümenince kabul olu
nan 1, S, 4, 5, 6, 7, 8, 9, İ l , 12 ve 13 ncü mad
deleriyle muvakkat maddesi encümenimizce de ay
nen kabul olunmuş ve mutahassıs encümenin 
2 nci ve 10 nen maddeleri esasa taallûk etmeyen 
şekle ait bazı tashihler dolayısiyle yeniden yazıl
mıştır. -

İhtisas Encümeninin; teknik üniversite fakül
telerine memleketin müstakbel inkişaflarını göz-

önünde bulundurarak fazla talebe alınması ve iyi 
yetiştirilmesi, yüksek öğretim müesseselerine ilmî 
muhtariyetle birlikte idari muhtariyetin de sağ
lanması ve kültür seviyesinin yükselmesine mü
essir olacağı şüphesiz bulunan akademik kariyer 
kanununun süratle gerçeklendirilmesi hususla
rındaki temennilerine encümenimizce de iştirak 
olunmuştur. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Lâyihanın 9 ncu maddesi ücretlerin maaşa 
çevrilmesi hakkında tesbit edilen munzam vazife 
tazminatı esasına göre yeniden yazılmış ve encü
mende bu kadroya ilâvesi teklif edilen (3) lâ-
biratuvar şefi de cetvele konulmuştur. 

R. Y. M. M- Kâtip 
Tokad Tokad ' İstanbul 

II. N. Keşmir II. N. Keşmir F. Öymen 
Aydın Edirne Eskişehir 

frl. Jİefet Alpmmı N. Gündüzulp Yavuz Abadan 
Giresun İstanbul İstanbul 

Ayet Sayar II. Kartel II. Vlkmen 
İzmir Kütahya Rize 

M. Birsel İL Pekcan T. B. Balta 
Tokad Trabzon 

Ii. A> Sevengil M. S. Anamur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — İstan
bul Yüksek Mühendis Okulu, 
bütün hak ve vecibeleriyle 
birlikte « İstanbul Teknik Ü-
nivcrsitesi » olarak bu kanun 
hükümlerine göre teşkilatlan
dırılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — İstan
bul Teknik Üniversitesinin ere
ği şunlardır : 

a) Muhtelif dallarda yetiş
tireceği yüksek ve doktor mü
hendislerin teorik ve pratik öğ
renimlerini bir bütün olarak 
sağlamak; . 

b) Mühendislikle ilgili bi
limlerin esaslarını genişletmek 
için öğretim heyeti ve doktor 
mühendis namzetleri tarafın
dan araştırmalar ve yayınlar 
yapılan bir merkez olmak; 

e) Doğrudan doğruya mem
leketi ilgilendiren teknik me
seleleri halletmek için gerek İâ-
boratuvarlarmda, gerek yerle
rinde "tatbikî araştırmalar ya
pan bir müessese olmak; 

d) . Tatbikî her türlü mü
hendislik işlerinde kendisine 
danışılır salahiyetli ve ihtisaslı 
bir merci olmak; 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İstan
bul Teknik Üniversitesi fakül
telerle bu fakültelere bağlı şu
be ve enstitülerden' teşekkül 
eder. 

DÖRDÜNCÜ M A D D E — İ s 
tanbul Teknik Üniversitesi, bu, 
üniversitenin ordinaryüs profe
sörleri arasından Maarif Vekilli
ğince tâyin olunan bir rektörle 
idare olunur. Fakültelerin baş
larında o fakültenin ordinaryüs 
profesör veya profesörleri ara-
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MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEÖİŞTİRİŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
hakkında kamın lâyihası 

•MADDE 1. ,— Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Tek-
" ııik Üniversitesinin amacı şun

lardır •. 
A) Muhtelif dallarda ye

tiştireceği yüksek ve doktor 
mühendislerin nazari ve'amelî 
•öğrenimlerini bir bütün olarak 
sağlamak ; 

•13) 'Mühendislikle ilgili bi-. 
-.1 imi eri esaslarını genişletmek 
için öğretim heyeti YV doktor 
mühendis namzetleri tarafın
dan araştırmalar, ve yayınlat*. 

•yapılan bir merkez, olmak; 
- -0) Doğrudan doğruya mem

leketi ilgilendiren teknik me-
- seleleri halletmek için gerek 

liiboratuvarlarıııda, gerek ma
hallinde tatbikî araştırmalar 
yapan bir müessese olmak; 

D) Her türlü tatbikî mü
hendislik işlerinde kendisine 
danışılır, salahiyetli ve ihtisaslı 
bir merci olmak. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİM 
-.DEĞİŞTİRİŞİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi-
rnci maddesi aynen 

MADDE 2. — İstanbul Tek
nik Üniversitesinin vazif eteri 
şunlardır: 

a) Muhtelif kollarda yetiş
tireceği yüksek ve doktor mü
hendislerin nazari ve amelî öğ
retimlerini bir bütün olarak 
sağlamak; . 

b) Mühendislikle ilgili bi
limlerin esaslarını genişletmek 
için öğretim heyeti ve doktor 
mühendis namzetleri tarafın
dan araştırmalar ve yayınlar 
yapılmasını temin etmek; 

ç) Doğrudan doğruya mem-
eleketi ilgilendiren teknik me
seleleri halletmek için lâbora- . 
tuvarlarmda veya yerlerinde 
tatbikî raştırmalar yapmak ve 
yaptırmak; 

d) Tatbikî her türlü mühen
dislik işlerinde mütalâa verme. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen 



Hü. 
smdan Maarif Vekilliğince tâ
yin edilen birer dekan bulunur. 

BEŞİNCİ MADDE — İstan
bul Teknik Üniversitesi öğretim 
heyeti, ordinaryüs profesör, pro
fesör ve doçentlerden teşekkül 
eder. 

ALTINCI MADDE — İstan
bul Teknik üniversitesinin yatı
lı teşkilâtı rektöre bağlı « Yatı 
yurdu müdürü » tarafından 
idare olunur. 

YEDİNCİ MADDE — 4121 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin « Yüksek Mühendis 
Mektebi, müdürlük kalemi, Hed-. 
ris heyeti ,tedri,s kalemi, idare 
ve muamelât şefliği » başlıkltrı 
altında gösterilen 'kadroları kal
dırılmış ve yerlerine ilişik (1) 
sayılı cetvelde derece, adcd ve 
unvanları yazılı kadrolar konul
muştur. 

* SEKİİNCJ: MADDE — 4121 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin « Muhasebe » başlığı 
altındaki kadrolar kaldırılmış 
ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Maliye Vekâ
leti mülki ve askerî muhasebe
cilikler kısmına ilişik (2) sayı
lı cetveldo derece, aded ve ma
aşları yazılı memuriyetler ilâve 
edilmiştir. 

DOIOIZUNNCU MADDE — 
4121 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin « Yüksek Mühen-

• dis Okulu » ve « idare » başlık
ları altında gösterilen kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik (3) 
sayılı cetvelde derece, adet, ye 
unvanları yazılı kadrolar konul
muştur. 

Mi\ 1*]. 

MADDE 5. — Hükümetin 
i ek lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmişi ir. 

MADDE 8. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

B. K 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen 

MADDE 9. — 4121 sayılı ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
(Yüksek Mühendis Okulu) ve 
(idare) başlıkları altındaki kı
sımlar kaldırılmış ve yerine bu 
kanuna boğlı (3) sayılı cetvel
de unvanları yazılı kadrolar 
konulmuştur. Bu vazifeleri 
munzam olarak deruhde eden
lere hizalarında gösterilen mik
tarda munzam vazife tazmina
t ı 3656 sayılı kanunun 18 nci 
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ONUNCU MADDE — Istan-
Teknik Üniversitesinin idare 
vo öğretim şekilleri bir nizamna
me ilo tâyin olunur. 

ON EİRÎNCÎ MADDE — 
ı • 

1275 vo 2718 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır : 

MUVAKKAT MADDE — 
1944 malî yılı Muvazenei Umu
raiyo kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin [Maarif Vekilliği 
kısmında Yüksek Mühendis 
Mektebine ait kadrolar kaldı
rılmış ve yerine bu kanuna bağ-' 
lı (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

ON ÎKİNCÎ MADDE — Bu 
kanun neşri tarihinden mef'i-
dir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 
Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve; Maarif Vekilleri 
memurdur. 

Bş. V. ! Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu B. Türel 

M. M. V. j Da. V. 
A. B. Ârtürilioıl Hilmi Uran 

Ha. V. Ma. V. 
AT. Menemencioğlu F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. 
''. Yücel Sim Day 

Ik. V. S . Î . M . V. 
Fuad Sirmcn] Dr. II. Alataş 

G. î. V. !;• Zr. V. 
Suad II. Ürgüblü Ş.B. Ilatipoğlu 

Mü. V. ! Ti. V. 
A. F. Cebesoy G. S. Siren 

Mf. E. 

MADDE 10. — İstanbul 
Teknik Üniversitesinin idare ve 
öğretim işlerinin nasıl yürütü
leceği bir nizamname ile tayin 
olunur. . • 

MADDE 11. — Hüküme
tin teklifi aynen kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE — 
•Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 
teklifi aynen'kabul edilmiştir. 

MADDE 13. —Hükümet in 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 
maddesi hükümleri dairesinde 
verilir. 

MADDE 10. — îstanbul Tek
nik Üniversitesinin idare ve 
öğretim şekilleriyle şube ve 
enstitülerin açılma tarzı ve ya
pılacak vazife ve işler mukabi
linde alınacak ücret, harç ve 
masrafların mikdarları vo a-
lmma uslleri bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

MADDE 11. — 1275 sayılı 
Yüksek Mühendis Mektebi hak
kındaki kanun ile 3611 sayılı 
kanunun sekizinci maddesinin 
Yüksek Mühendis Mektebi ve 
Teknik Okulu müdürlerinin tâ
yin usulüne ait hükümleri kal
dırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat madde
si aynen 

MADDE 12. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen 

MADDE 13. — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen 
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Hükümetin teklif 

D. Memuriyet 

İstanbul Teknik Üniversitesi Umut 

5 Umumî kâtip 
7 Yazı işleri şefi 

11 Kayıt ve dosya memuru 
1 2 2> 2> "» 

öğretim müdürlüğü 

6 öğretim işleri müdürü 
9 Kalem şefi 

11 Memur 
12 a 

Kütüphane müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Şef 
11 Memur 
9 Neşriyat işleri şefi 

10 Matbaa » » 

İdare müdürlüğü 

7 İdare müdürü 
7 Doktor 
9 Kalem şefi 

11 Memur 
12 »'• 
9 İdare şefi 

10 » » 
11 » memuru 
11 Daire » 
11 Teknik âletler memuru 
9 Satın alma memuru 

10 Ayniyat muhasibi 
13 Kâtip 
11 Okul ambar memuru 

ine bağlı cetveller 

[1] SAYILI İCETVEL 

Aded Maaş 

tıî Kâtiplik 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 
30 
25 

70 
40 
30 
25 

60 
35 
30 
40 
35 

60 
60 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
30 
30 
40 
35 
20 
30 

D. Memuriyet 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 

5 Yurt müdürü 
8 Müdür muavini 

10 idare şefi 
11 > memuru 
13 Memur 
11 Yurt ambar memuru 

Dekanlıklar 

9 Kalem şefi 
11 Memur 
12 •» 
9 Kütüphane şefi 

12 » memuru 
7 Ressam 
8 • . . » ' 

9 » 

öğretim heyeti 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » . 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 » 
7 Başasistan 
8 Asistan 
9 » .' 
7 Okutman 
8 » 
9 » 

Aded-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
5 
1 
2 
2 

3 
7 

15 
19 
30 
30 
30 
20 
20 
35 
10 
10 
15 
2 
3 
2 

Maaş 

80 
50 
35 
30 
20 
30 

40 
30 
25 
40 
25 
60 
50 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyeti 

7 Muhasip - ; 

10 Veznedar 

Aded Maaş 

1 60 
1 35 

D. 

11 
12 
13 

Memur 

Memuriyeti Aded 

1 
1 
1 

Maaş 

30 
25 
20 

D. 

[3] SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi r 

Memuriyeti . Aded .Ücret 

3 Rektör 
6 Dekan 

400 
210 

[4] SAYILI CETVEL 

îstanhul Teknik "Üniversitesi 

D. 

12 

11 

9 
11 
12 
9 

12 

Memuriyeti 

öğretim Müdürlüğü 
Memur . 

îdare Müdürlüğü 

îdare memuru 

Dekanlık 

Kalem şefi 
Memur 

» 
Kütüphane şefi 

» memuru 

Aded 

1 

1 

2 
• 2 

2 
2 
2 

Maaş 

25 

30 

40 
30 
25 
40 
25 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

Profesör 
3> 

3» 

» 
2> 

» • 

Doçent 
» 
s> 
vs 

. . ,«.,__.- -»-...„..„„„ ,,v,»-W,-^«-

Memuriyeti 

öğretim Heyeti 

• * ' ' * * • " - • - ' • • - • • • 

Aded 

3 
2 
6 

10 
12 
15 
15 
10 
10 
20 

-" ̂ 13*^7^» 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
70 
CO 
50 
40 
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Maarif Encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

İstanbul Telmih üniversitesi 

D. 

5 
7 

11 
12 

6 
9 

11 
12 

7 
10 
11 

9 
10 

'7. 
7 
9 

11 
12 

9 
10 
11 
11 
11 

9 
10 
13 
11 

Memuriyeti i 

Umumî kâtiplik 

Umumî kâtip : 
Yazıişleri şefi 
Kayıt ve dosya memuru 

» ; » • ; ' » 

öğretim Müdürlüğü 

öğretim işleri müdürü 
Kalem şefi 
Memur 

» 

Kütüphane 3lüdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 
Neşriyat işleri şefi 
Matbaa » : » 

îdare Müdürlüğü 

idare müdürü: 
Doktor 
Kalem şefi 
Memur 

s> 
İdare şefi 

» » : 
» memuru ; 

Daire :» 
Teknik aletler memuru 
Satmalına memuru 
Ayniyat muhasibi 
Kâtip 1 
Okul ambar memuru 

^ded 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

80 
60 
30 
25 

70 
40 
30 
25 

60 
35 
30 
40 
35 

60 
60 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
30 
30 
40 
35 
20 
30 

r>. 

5 
8 

10 
11 
13 
11 

9 
11 
12 

9 
12 

7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
9 
7 
8 
9 

Memuriyeti A 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 
Yurt müdürü 
Müdür muavini 
îdare şefi 
îdare memuru 
Memur 
Yurt ambar memuru 

"Dekanlıklar 

Kelem şefi 
Memur 

»' 
Kütüphane şefi 

> memura 
Ressam 

» 
2> 

öğretim Heyeti 

Profesör 
s> 
» 
» ' 
» 
»• ' 

Doçent 
» • ' • ' • 

*» 
. »-

öğretim Heyeti yardımcıları 

Başasistan 
Asistan 

* 
Lektör 

b 
s 

ded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
5 
1 
2 
2 

3 
7 

15 
19 
30 
80 
30 
20 
20 
35 

, 

10 
10 
15 
2 
3 
2 

Maaş 

80 
50 
35 
30 
20 
30 

40 
30 
25 
40 
25 
60 
50 
40 

1 

350 
325 
100 

90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 

60 
50 
40 
60 
50 
40 
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D. Memuriyeti 

7 Muhasip 
10 Veznedar 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Mâap D. 

60 
35 

11 Memur 
12 » 
1 3 '»•• 

Memuriyeti Aded 

1 
1 

1 

Maaş 

30 
25 
20 

[3] SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

D. Memuriyeti Aded Ücret 

3 Rektör 
6 Dekarı 

400 
210 

D: 

[4] SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Memuriyeti 

öğretim Müdürlüğü 

12 Memur 

İdare Müdürlüğü 
11 îdare memuru 

Dekanlık 

9 Kalem şefi 
11 Memur 
12 > 
9 Kütüphane şefi 

12 » memuru 

Aded 

1 

1 

2 
2 
2 
2 
2 

Maaş 

25 

30 

40 
30 
25 
40 
25 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
G 
7 
8 
9 

Profesör 

» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Memuriyeti 

öğretim Heyeti 

Aded 

3 
2 
6 

10 
12 

,, 15 
15 
10 
10 
20 

Maaş 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
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