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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kastamonu Milletvekili Hilmi Goruk ile Ma
latya Milletvekili Tevt'ik Temelli'nin ölüm tez
kereleri okunarak iki dakika ayakta sayjyı du
ruşu yapıldı;
Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'ın,
bazı fabrikalardaki iş yerlerinde işçilerin ücret,
iskân, vergi ve tekaütlük durumları hakkında
ki sözlü sorusuna, Başbakan Hasan Saka ce
vap verdi.
Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, An
talya, Manavgat ve Serik İlçelerinin sulama iş
leri ve Burdur - Antalya tren hattının geriye
bırakılması sebebi ile pamuk ve susam istih
sali hakkındaki sözlü sorusuna, Bayındırlık,
Rkonomi ve Tarım Bakanları cevap verdiler.
Ankara Üniversitesi;
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü:

Orman Genel Müdürlüğü;
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Gene! Mü
dürlüğü;
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yine;
Vakıl'lar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe
Kanunlarına bağlı (A) işaretli, cetvellerde de
ğişik! iş yapılmasına dair olan Kanunlar kabul
olundu.
22 . X I I . 1947 Pazartesi günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Trabzon Milletvekili
R. Karadeniz

Katip
Isparta Milletvekili
S. Koksal

2. — HAVALE EDİLEN
Tasan
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
(1/285) (Bütçe Komisyonuna):
Raporlar
2. —- 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

BÎRÎNCt

Kâtip
Urfa Milletvekili
,1. Ahin

KÂĞITLAR

çe Komisyonu raporu (1/247) (Gündeme);
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Gene! Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/272) (Gündeme);

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Încedayı
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Sedat Pek (Kocaeli).

BAŞKAN

Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI

1. — Antalya Milletvekili Rasih Kaplan'in,
denet Müfettişlik teşkiline dair
olan 1161 sa
yılı Kamına ek kanun teklifinin (/eri verilmem,
hakkında önergesi (4/60)

Yüksek Başkanlığa
19 . XII. 1947
Halen İçişleri Komisyonunda
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esas numaralı «Genel Müfettişlik teşkiline dair
olan 1164 sayılı Kanuna ek kanun teklifi» mi geri
alıyorum.
. , .
,
, .
Gereken işlemin vapıJmasmı saygılarımla rıea
'
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ederim.
Antalya Milletvekili
Rasih Kaplan
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. Teklifi geri
veriyoruz.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. —- Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın,
Seyhan Irmağının taşması ile hususlc gelen zarar
ve hasara dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Ka
sım Gülek'in sözlü cevabı
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Seyhan İrmağının taşmasiyle husule gelen
felâketle ilgili aşağıdaki sorumlarımın Bayındır
lık Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasını
saygılarımla rica ederim.
1. — Seyhan Irmağının 9 . XI . 1947günkü
feyezanında vukua gelen Hıdırlı faciasının sebep
leri nelerdir?
2. — Hıdırlı köylerinin 5 - 10 senedir vilâyet
makamına su işlerine Bayındırlık Bakanlığına,
Başbakanlığa vâki müracaatlarında;
Köylerinin hemen önündeki setler tamir edil
mediği veya köylerinin yerinin değiştirilmediği
takdirde muhakkak bir ölüme mâruz bulundur
duklarını tebarüz ettirdikleri, buna rağmen her
hangi bir tedbirin alınmadığı ve tamir işinin 40 50 bin liralık basit bir iş olduğu doğru mudur?
3. — P'eyezanları, nehrin baştarafmda rasat
istasyonları yardımiyle öğrenmek ve birkaç gün
önce Adana ve civar köylere miktar ve seviye iti
bariyle bildirilmesi lâzım ve mümkün iken Hı
dırlı köylülerinin bu feyezandan haberdar edil
memiş olmalarının ve felâketin kendilerini ansı
zın yakalamış olmasının sebepleri nelerdir?
4. — 1936 senesi 36 vatandaşın ölümüne ve
muazzam servetlerin ziyama sebep olan tuğyanı
mütaakıp Hükümetçe büyük ölçüde su işlerine
başlanmasına karar verilmiş ve 33 milyon lira
tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisat bugüne kadar
120 milyon liraya baliğ olmuştur. Hâdise böyle
iken Seyhan feyzanlarınm giderilmesi için hiç
bir faaliyetin gösterilmemiş olmasındaki sebepler
nelerdir?
5. — Adana'nm, Mersin'in ve dolayısiyle yur
dun servet kaynağı olması icabeden Çukurova'ya
Peyiz ve bereket getirmesi lâzımgelen Seyhan Ir
mağı ölüm ve felâket unsuru olmakta devam et

mektedir.
Bu hususta alınacak tedbirler için ne gibi bir
sıra ve faaliyet sureti derpiş edilmektedir?
Burdur Milletvekili
Ahmet Çınar
BAYINDIRLIK BAKANI KASIM UÜLEK
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım; Ahmet Ali
Çınar arkadaşımızın Seyhan bölgesi sel hâdisesi
hakkındaki sorularına cevaplarımı arzediyorum.:
8 Kasım günü başlıyan yağmurlar son de
recede şiddet kesbetmiş ve bu mevsimde gö
rülmedik bir sürekle devam ederek büyük bir
sele sebep olmuştur. Yağan yağmurlar 24 saat
zarfında 146 milimetreyi bulmuştur . Normal
zamanlarda bu aylarda, o havalinin yağmur
vaziyeti, ancak 61,7 dir. Hâdise çok ani olmuş,
şiddetle yağan yağmurlar dağlardan fevkalâde
çok miktarda suyu birdenbire ovaya indir
miştir. Hıdırlı'ya gelen sel Hıdırlı köyünü alıp
götürmüştür.
Şimdi müsaadenizle Hıdırlı köyünün vazi
yeti hakkında bir iki kelimelik maruzatta bu
lunacağım. '
Hıdırlı köyünün yeri Seyhan Irmağının ta
banından daha aşağı, bazı yerlerde onunla mü
savi vaziyettedir. Önünde iptidaî setler var.
Nehir oraya gelinciye kadar nispeten geniş,
llıdırh'ya gelince daralıyor. Karşı tarafta söğüt
ağaçları dikilmiş, Hıdırlı tarafında yoktur. Bu
setler, en iyi halde bile saniyede ancak 500
metre mikâbı su istiap edebilecek kabiliyette
dir. Halbuki gelen sular âni olarak 1200 m3.
derecesinde büyük bir sel halinde gelmiş ve
mevcut setler bunu karşılıyamamıştır.
Hulâsa edecek olursak, asıl hâdisenin âmi
li, köyün önündeki setlerin kifayetsizliği, köy
yerinin nehir tabanından daha aşağıya olmayı,
ve selin bu mevsimde görülmemiş bir şiddette
âni olarak gelmesi olmuştur.
. Hıdırlı köyünün bu vaziyeti ve önündeki
setlerin zayıf durumu Bayındırlık Bakanlığı-
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nııı ehemmiyetle nazarı dikkatini çekmiş ve
zamanında yerine şeddi kuvvetlendirmek için
taş, inşaat malzemesi ve amele gönderilmişti.
Fakat bu işler daha sona ermeden o mevsimde
görülmemiş bir yağmur, o mevsimde vâkj olmıyan büyük bir sel getirmiş ve oradaki setle
rin takviye işleri bitmeden sel felâketi meyda
na gelmiştir.
Sel hâdisesi meydana gelir gelmez Hakan
lığınız derhal icabeden tedbirleri aldı. Hemen
kurtarma ekipleri tertip edildi, çadır, yiyecek
ve battaniye dağıtıldı. Halkın bir kısmı şehre
taşındı bir kısmı da çadırlara alındı. Bunlar
dan başka da asıl tedbir olarak köyün yeri de
ğiştirildi.
Şimdi Ahmet Çınar arkadaşımın ikinci su
aline cevap veriyorum: llıdirlı köyünün önün
deki şeddin tamirinin keşifleri yapılmış ve
ve 120 bin liraya mal olacağı anlaşılmıştır.
Bu set, tamiri bitince dahi. ancak 700 metre
mikâbı suyu istiap edecek bir sağlamlık kaza
nacaktı. Zaten arkadaşlarım, Seyhan Nehrinin
iki tarafında bir takım setler vardır. Bunların
hepsi tamir edildiği zamanda dahi 700 M3 den
fazlasını alamaz. Fazla su gelirse bir yerden
patlak verir. Onun için bu tamir daha evvelce.
zamanında yapılmış olsaydı bile, S Kasımda ge
len 1200 metrelik bir seli önliyecek bir vaziyete
giremezdi.
llıdirlı köyü, Seyhan kenarındaki diğer köy
ler gibi birçok defalar müracatalarda bulunmuş
tur. Fakat yapılacak iş sadece bir köyün, birkaç
köyün şeddini tamir etmek değil, bu işe esas
lı surette bir çare bulmaktı.
Çarelerden biri de şüphesiz rasat işini tan
zim etmek ve seller gelmeden evvel haber almak
tı. Sayın arkadaşlarım, rasat işlerimizin bugün
tam bir düzenle gitiğini iddia edecek değilim.
Rasatla meşgul olan ayrı daireler vardır: Mete
oroloji idaresi, Elektrik Etüd İdaresi ve bun
ların yanında Bayındırlık Bakanlığı. Bunların
hepsini birleştirerek esaslı bir nizama bağlanması
yolunda esaslı tedbirler aldık, yakında tam
bir düzenle huzurunuza çıkacağız.
Rasadın önemi hakkında bir iki söz daha
söylememe müsaadenizi rica ederim. Yapılacak
bütün su işlerimizin selâmeti, sularımızın esaslı
surette rasada tâbi tutulmasına ve rejimlerinin iyi
bilinmesine bağlıdır. Su rejimlerini esaslı su-
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rette bilmezsek yapacağımız işler tam isabetli
olmaz. Sular, kaç senede bir büyük seller ge
tirir, gelen sellerin büyüklüğü nedir, normal
akışı nedir, bütün bunların bilinmesi lâzımdır
ki, yapacağımız barajların, setlerin kuvveti, bu
gelecek selleri tam karşılıyacak kuvvette olsun.
Bunlar bilinmezse veya eksik olursa gelen sel
ler bu setleri yıkar, yahut ta setler lüzumundan
fazla kuvvetli yapılırsa, para ziyan olur. Rasa
dın ehemmiyeti bundan dolayı son derece bü
yüktür.
Seyhan bölgesinde ilk gelen sel, 9 Kasım ta
rihinde gelmiş, 24 saat zarfında son derece şid
detli ve âni olmuştur. Vaktinde haber verilme
miştir. Arkasından gelen ikinci büyük sel za
manında haber alındığı için hiç. bir can kaybı ol
mamıştır. ve yaptığı zarar da birincisinden çok
daha az olmuştur.
Arkadaşımın dördüncü sorusu yapılan büyük su
işleri hakkındadır.
Arkadaşlarım; muhtelif kanunlarla şimdiye
kadar büyük su işleri için 121 milyon lira tah
sisat verilmiştir. Bunlardan birincisi HK>7 sene
sinde 31 milyon lira, ikincisi 194i senesinde 50
milyon lira, üçüncüsü de artan fiyatları karşıla
mak için 40 milyon lira ki. ceman 121 milyon li
ra eder. Verilen bu tahsisatla yapılacak olan su
işleri memleketin muhtelif yerlerine dağılmıştır.
Nitekim yurdun 20 yerinde su işlerine de başlan
mıştır. Alman bu tahsisat sadece Seyhan bölge
sine ait ve bu bölgedeki işlerin tamamlanmasına
mahsus değildir.
Su işlerimizin başında sellerden korunma
gelir. Bu mevzuda yapılmış esaslı etüdlerimiz de
vardır. Seyhan bölgesinde yapılan etüdler üç
nokta üzerinde toplanmıştır. Sellerden korun
mak için düşünülen çarelerin birincisi nehrin iki
tarafına gayet büyük ve geniş setler yapmaktır.
İkincisi; gelecek olan büyük selleri doğrudan doğ
ruya denize akıtmak için tahliye kanalları aç
maktır.
üçüncüsü de, Adana şehrinin beş kilometre
Kuzeyinde büyük bir baraj yapmak, fazla sel su
larım orada toplamak ve nehrin kenarına setler
yaparak suyu yavaş yavaş bırakmak.
Bunların her üçü de esaslı tetkika tâbi tutul
muştur. Birinci hal şeklinin, bir kısım araziyi
su altında bırakacağı ve setlerin çok kuvvetli ya
pılmasını icabettireceğini, ve pahalıya mal ola
cağım gördük.
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İkinci hal şekli olan tahliye kanalları da pek
muvafık görülmedi. Sular pek fazla geldiği
zaman yine etrafı istilâ edeceği neticesine varıl
mıştır. Taşkınlara mâni olmanın her ciheti
gözönünde tutulmuş ve üçüncü şık olan şehrin
beş kilometre Kuzeyinde bir büyük baraj yapa
rak suları burada toplamak ve yavaş yavaş bırak
mak şekli tercih edilmiştir. Bu suretle bu suları
sulamada kullanmak, bu lâzım değilse, yani kâfi
derecede su varsa iki taraftan yapılacak setlerin
ihtiva edeceği şekilde denize kadar akıtmak yolu
tercih edilmiştir.
Bu, muvafık görülen üçüncü şekil büyük bir
baraj inşasını tazammun ediyor. Bu barajın
ehemmiyeti fevkalâde büyük olduğu için bir iki
kelime ile tebarüz ettirmeme müsaadenizi rica
ederim.
Bu, evvelâ dünyada sayılı barajlardan biri
olacaktır. Sonra da şehire çok yakın olacaktır.
Bundan dolayı barajı esaslı yapmak ve hiçbir ha
taya meydan vermemek son derecede önemlidir.
Çünkü bu kadar büyük bir barajda ufak bir ha
ta yapılır ve bir kaza olursa ozanı arı bütün Çu
kurova ve Adana şehri yok olur. (3nun için ev
velâ bu barajın hesaplarım yapmak ve orada te
sis edilecek önemli su işlerini esaslı surette tet
kik etmek için Türk mühendislerinden ve dünya
çapında tanınmış su mütehassıslarından istifade
ettirmek kararındayız. Bu su uzmanının m emle
ketimize gelmesi birçok bakımlardan faydalı ola
caktır. Fvvelâ iş fevkalâde mühimdir. Sonra da
memleketimizde yetişen, kifayetle kabiliyetle, bil
gi ve feragatin vatana hizmet eden l'eıı adam
larımıza orada yapılacak işler bir mektep vazi
fesini görecektir. Biz, kendi mekteplerimizde
yetişen fen adamlarımıza ve mühendislerimize
büyük bir itimat, hürmet ve sevgi ile bağlıyız.
Fakat bazı sahalarda tecrübelerimiz henüz kâfi
değildir. Bu sahalarda dünya çapında uzman
lardan istifade etmek hem bizim mühendislerimiz
için faydalıdır, hem de memlekette yapacağımız
su işlerinin selâmeti bakımından lüzumludur,
kanaatindeyiz.
Çin ar arkadaşım, Seyhan nehrinden, o hava
linin ve yurdun servet membaıdır, diye bahsedi
yor. Çok haklıdırlar. Hem Türkiye'de hem de
dünyada sayılı servet membalarından biri olan
bu nehrin zararlarını önlemek ve bunlardan isti
fade etmek bizim de güttüğümüz esaslı gayeler
den birisidir.
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Bizim zaten yurtta su işlerinde zaten tuttu
ğumuz politika her şeyden evvel suların zara
rına mâni olmak, ondan sonra sulardan fayda
lanmaktır. Su işlerinde tuttuğumuz politikanın
esaslarından birisi de. başlanmış olan işleri to
parlamak ve tamamlamak ondan sonra ye
nilerine geçmektir. Seyhan mevzuu da gayet
tabiî bunun içersine girer.
Bugün memleketin yirmi yerinde başlanıl
mış henüz bitirilmemiş işimiz vardır. Bun
ları tamamlamaya ve bitirmeye çalışıyoruz.
Bunun için beş senelik bir plân hazırladık, pek
yakında huzurunuza getireceğiz ve böylece
başlanmış olan bu işleri tamanılıyaeağız. Bu
işlerden hangisinin daha evvel ele alınmasın
da kıstasımız, eııçok fayda ve iktisadi verimi
olan yerlerden başlamak olacaktır. Onları bi
tirdikten sonra da diğerlerine başlıyacağız.
Biraz evvel, Seyhan'da yapılmasını duy
muş olduğumuz baraj ve setlerden bahsetmiş
tim. Bunlar, işin esaslı surette halli diye vasıflandırılabilir. Bu etüdler tamamlanıp ba
raj yapılıncıya kadar, âcil tedbirler almak ka
rarındayız. Bayındırlık Bakanlığı bunun zaru
retini müdriktir; acele tedbirler almak ve sei
tehlikesini karşılamak için gerekli tedbirleri
almaktadır. Bu tedbirler şunlardır :
Nehrin iki tarafında 1000 - 1500 metre mi
kâbı su alacak setler yapacağız. Ovayı bu set
lerle saniyede 1200 metre mikâbına kadar olan
sellerin tahribatından korumak mümkün ola
caktır. Ancak, gelen seller hazan saniyede 1500
metre mikâbını bulmakta ve 1700-2000 metre mi
kâbına kadar yükselmektedir. Bu gibi haller
de seli. ovanın muayyen yerlerinden denize
akıtacağız. Bu suretle, ovanın bazı yerlerini
muvakkaten su altında bırakmak mecburiyeti
olacaktır. Fakat bu mümkün olduğu kadar kı
sa zamana inhisar ettirilecektir ve ovanın
kıymetli tarafları selden korunmuş olacaktır.
Bu âcil tedbir iyi netice verirse o vakit belki
baraj etüdleri üzerinde de müessir olabilir.
Alacağımız âcil tedbirlerden bir diğeri de,
Hıdırlı Köyü gibi su seviyesinden aşağı son
derece tehlikeli vaziyette olan köylerin yerini
değiştirmektir. Bu köy yerlerinin değiştiril
mesine Hıdırlı Köyünden başladık. Son sel hâ
disesi üzerine o havalide yaptığım bir uçak
gezisinde Hıdırlı Köyü için o vakitki büyük
selden bile müteessir olmamış mürtefi bir yer
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bulduk. Orasını parselliyoruz. Yakında ev
lerin inşaasına b a ş l a n a c a k ve hattâ
köyün
okulu da yapılacaktır. Bu
işler
yapılırken
A d a n a ' d a y a p ı l a n ve pek y a k ı n d a rıişaatı bi
tirilecek (dan A d a l e t S a r a y ı n d a n a r t m ı ş keres
telerden istifade edeceğiz. Bu keresteler bize
hu evlerin biran evvel ve çok ucuza ikmaline
imkan verecektir.
Müsaadenizle, m â r u z â t ı m ı hulâsa edeyim :
B ü t ü n hu havaliyi sellerden k o r u m a k için esas
lı etüdler, hazırlıklar yapıyoruz. P a k a t bun
lar t a m a m l a n ı n c a y a k a d a r gereken âcil tedbir
leri, yapılması lâzımegelen ivedi işleri ele al
mış bulunuyoruz. İşe ciddiyetle başladık, gay
retle çalışıyoruz.
A l i M B T A B İ (JINAR ( B u r d u r )
Verdiği
i z a h l a r d a n dolayı Sayın B a k a n a t e ş e k k ü r ede
rim. Sonra, bu mühim mevzuun derhal ele
alınmasından dolayı ve b u n d a
gösterdikleri
hassasiyetten dolayı da ayrıca B a k a n a teşek
k ü r ederim.
Yalnız bendeniz geçmiş l l ı d ı r h felâketi üs
t ü n d e bazı m ü l â h a z a l a r arzedeceğim
ve son
ra da alınması lâzımgelen t e d b i r l e r h a k k ı n d a
görüşlerimi arzedeceğim.
!) kasım günü l l ı d ı r h faciası vukua gelnflştir. I l ı d ı r h l a r hu facianın husule geleceğini ve
kendilerinin bu felâkete m â r u z k a l a c a k l a r ı n ı beş
on senedenberi muhtelif m a k a m l a r a arzetmişlerdir. B u n a r a ğ m e n bu iş ele alınmamıştır. On
lar muhtelif m a k a m l a r a m ü r a c a a t l a r ı n d a de
mişlerdir ki, «felâket bize çok yaklaşmıştır, set
ler t a m i r edilmediği t a k d i r d e bizler m u h a k k a k
bir felâkete m â r u z kalacağız, y a bizim k ö y ü m ü 
zü b u r a d a n k a l d ı r ı n , y a h u t t a setleri t a m i r
edin.» Bu, beş on senedenberi devam edegelmiştir. Son defa Sayın b a k a n b u t e d b i r i n alındığı
nı, işe başlandığını ve maalesef yetişti rilemediğini söylediler. Bu d o ğ r u d u r . F a k a t çok geç
kalınmıştır. 10 senedenberi bu m ü r a c a a t l a r te
vali etmiş, bu köylülerin g ö r d ü ğ ü h a t a maalesef
son g ü n l e r d e nazarı d i k k a t e alınmıştır.
S o n r a köylülerin b u k a d a r ı s r a r l a r ı n a r a ğ 
men yapılmaması suretiyle geç b ı r a k ı l a n set ta
m i r i n d e n başka ayrıca b u sel felâketi şu sebep
ten dolayı da husule gelmiştir. H a b e r verilme
miştir. Y a n i b u r a d a bir feyezan v u k u a gelece
ği :"5 - 4 saat evvel h a b e r verilseydi bu facia
vukua aelnıezdi. Köylüler bize iki saat evvel
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h a b e r verilseydi
biz şeddin yıkılmasına mâni
olacağımız gibi hiç olmazsa canımızı ve malımı
zı k u r t a r a b i l i r d i k diyorlar. Bu da yapılmamış
tır. Halbuki feyezanları b u g ü n k ü t e k n i k imkân
larla 24 saat evvel öğrenmek m ü m k ü n d ü r . Tet
kik ettim bu nehrin k o l l a n çok u z u n d u r . Kay
seri civarından geçmektedir. Orada k u r u l a c a k
rasat istasyonları ile feyezanları 24 h a t t â 48
saat evvel h a b e r vermek m ü m k ü n d ü r . Bu ya
pılmamıştır, a r k a d a ş l a r , yüz milyonlarımız ve
hattâ ilerde milyarlarımızı koymayı
düşündü
ğümüz su işlerimiz bu suretle tetkiksiz bırakıl
mamalı. etüdleri, rasatları yapılmalı, k a r a k t e r 
leri, feyezan seviyeleri tesbit edilmelidir. Bun
ların yapılmamış olması teessüre ş a y a n d ı r .
Sonra bu Seyhan Irmağı 19o(i yılında bir
felâket meydana getirmiştir. Daha evvelleri de
bu gibi felâketler olduğuna dair k a y ı t l a r var
dır.
Mısır'da, çıkan bir ansiklopedinin (A) for
masında şöyle bir kayıt m e v c u t t u r . Tahminen
bin sene evvel A d a n a -ovasını öyle bir sel istilâ
etmiştir ki. kasabanın dağlık kısmı müstesna,
ovada oturan i n s a n l a r ve h a y v a n l a r kamilen
boğulmuş ve ölmüştür. Seller çekildikten sonra
bu insan ve hayvan ölülerini defnedecek kimse
kalmadığından
b u n l a r haliyle kalmış ve bu
yüzden hava yi nesimi bozularak bir veba has
talığı ortalığı kaplamıştır. Dağlık kısımda ka
lan insanlar da bu vebadan ölmüşlerdir. Ozam a n k i H ü k ü m e t civar mini a k a l a r d a n ahali ge
t i r e r e k oralarda yerleştirmiştir.
Biz y ı l l a r d a n b e r i , bu havaliye felâketler ge
tiren l)iı k a d a r mühim nehir c i v a r ı n d a r a s a t
tesisleri k u r m a z s a k vve bunun üzerinde e t ü d l e r
y a p m a z s a k âni vakaları evvelden bıldirmezsek
bu, cidden teessüfe değer bir hâdisedir. B u ra
satların elde olmaması dolayısiyle de köylere
h a b e r verilememesinden felâket husule gelmiştir.
Sayın B a k a n bir noktaya t e m a s b u y u r d u 
lar, dediler ki, biz tamiri yapmış olsaydık dahi
feyezan şeddi aşacaktı. Bvet bu m uknum
dur, feyezan fazla gelip 1 aşabilir. Fakat Etıdırh
K ö y ü n ü n üslürıden taşmazdı. Onu
organize
ederdik. Selleri k e n d i arzularına b ı r a k m a z on
ları kendi arzumuza ramoder başka bir yerden
taşırırdık. Bu imkân elimizde idi.
Sonra a r k a d a ş l a r . IfloG d a k i feyezan .'54 ki
şinin ölümüne ve milyonlarca servet kaybına
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sebep olmuştur. Aradan 12 sene geçmiş oldu
ğu halde en ufak bir tedbir alınmamıştır. Bu
defa da feyezanda Adana'yı kurtarmak için Ada
na'nm karşı sahilindeki setlerin yıkılmasına te
vessül edilmiştir. Bence; 12 sene herhangi bir
tedbir almamaklığımızın, tedbirsizliğinizin ce
zasını karşı mahallenin 20 000 insanına çektir
mek doğru değildir arkadaşlar? Ben bu nokta
ya işaret etmek isterini ki, 20 bin nüfusun haya
tını koruyan bu şeddin yıkılmasına Adana'yı
kurtarmak için karar vermiştir, halbuki karşı
tarafa da bir set yapılabilirdi. Ve su o karşı ta
raftan oraya aktarılabilirdi. Ve bu tedbirler
bir iki sene evel alınabilirdi.
Arkadaşlar; 193b' feyezanından sonra asıl
büyük su işlerine başlanın ıştır. Fakat o tarihten
sonra bugüne kadar bu işler için bir kuruş daha
sart'edilmemiş ve bu iş için herhangi bir tedbir
alınmamıştır. Eğer .1936 feyezanından sonra, fe
lâketinden sonra bu nehrin etrafı, Sayın Baka
nın buyurduğu gibi, basit tedbirlerle setlenseydi,, yani 1000 metre mikâp su alacak kadar set
ler yapılsaydı ve bu şeddin muayyen yerlerin
den, bizim istediğimiz yerlerden taşırmak sure
tiyle su ovaya verilseydi, ovada feyiz ve bere
ket bıraktıktan sonra, fazla bekletmeden tekrar
tahliye kanallarına boşaltılsaydı bugün bu felâ
keti görmiyecektik, hattâ feyizli neticelerine
şahit olacaktık. Biz Çukurova'da sulama işleri
ne 10 - İT) milyon lira kadar para sarfedildiğini
görüyoruz. Bu da büyük ölçüde tutulmuştur.
Bu sebeple netice müspet olmamıştır arkadaş
lar.
Bendeniz bu işin izanı edilecek büyük bir pa
ra işi olduğuna da kaani değilim. Bendeniz de
uçakla tetkikat yaptım ve şu neticeye vardım :
Bin metremikâbı sarfiyatı geçirecek şekilde
ırmağın etrafı setlenir ve sular muayyen yerler
den taşırılmak suretiyle ovada tahliye kanal
ları açılırsa ki, bu iş 5 milyon lira ile olabilir,
bu meselenin haledileceğine kaniim. Eğer iler
de lüzum hâsıl olursa baraj yapımı düşünül
melidir. Biz daima büyük işler peşindeyiz. Ve
büyük paralar düşünüyoruz. Bu suretle en müsbet işleri ele alamıyoruz. Bu baraj 20 - 25 mil
yon liralık bir iştir ve elbette bu surtle bir tah
sisat meselesi oluyor. Ben şu kanaatteyim ki,
bu baraj olmadan da beş milyon lira, ile bu mc.
sele halledilebilecektir.
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Baraj, Sayın Bakanın da buyurduğu gibi
bilâhara tetkiklerin vereceği neticeye göre ve
bizim işten alacağımız neticeye göre yapılacak
bir iştir. Sayın Bakana bu müspet görüşünden
dolayı da teşekkür ederim.
Rasat işleri için bir noktaya temas etmek
istiyorum. Sayın Bakan rasat işlerinin ehem
miyetine temas buyurdular, bu yerinde görüş
lerinden dolayı da Sayın Bakanı takdir ede
rim.
Rasat İşlerimiz çok mühimdir, milyonları
mızı üzerine yatıracağımız su işleri de rasatla
rımızın ciddi ve esaslı olması bir zarurettir.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — İkinci soruya geçiyoruz.
2. — İstanbul Milletvekili Enis
Akaygen'in,
memleketimizin
dünya hâdiseleri
karşısındaki
durumunun açıklanmasına dair sorusuna Dışiş
leri Bakanı Necmettin Sadak'm sözlü cevabı
BAŞKAN Sözlü soruyu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanının tek parti zamanından
kalma bir teamüle uyarak zaman zaman ve lü
zum gördükçe C. II. P. Clrupu kapalı içtimalarında Dış siyaset ve memleketimizi yakından,
uzaktan ilgilendiren siyasi dünya hâdiseleri
hakkında açıklamalar yapmakta olduğu her
kesçe malûmdur. Yine herkes bilmektedir ki,
tek parti zamanında bir parti vasfını taşıyanııyan Müstakil G-rupa da bu açıklamalar icabettikçe teşmil edilmiştir.
Halbuki, millet sinesinde geniş bir ekseriye
te dayanan ve Mecliste temsil edildiği gündenberi Birleşmiş Milletler Cemiyeti mefkuresi
içinde memleketimizn ve milletimizin mutlak
istiklâlini, hükümranlığını, şeref v haysiyetini
ve bir kelime ile maddi ve manevi bütün var
lığını mahfuz tutacak şartları sağlamak ve da
ha ziyade kuvvetlendirmek yolundaki dış si
yasette Hükümetle beraberliğini her vesile ile
beyan ve ilân etmiş olan Demokrat Parti, şim
diye kadar kendisinin mevcudiyetinden teami
edilireesine, bu açıklamalardan hariç tutulmuş
ve bir Muhalefet Partisinin iç siyaset sahasın
da olduğu kadar dış siyaset alanında dahi Hü
kümet icraatı cephesinde memleket durumunu
bilmeği bir milet hakkı olarak istemek hakkı
olduğu gözÖnüne alınmamıştır.
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Diğer cihetten, dış siyaset bakımından da
Devlet ve Millet işlerinin bütün demokratik
rejimlerde olduğu gibi, millet muvacehesinde
açıkça görüşülmesi zamanı glmiş ve bundaki
faydalar aşikâr bulunmuştur. Zira, asıl ve çok
şuurlu Türk Milletinin nıeftur olduğu ince
ve derin seziş kabiliyeti ile isabetli bir anlayı
şa sahip olduğu artık reddi kabil olmıyan bir
hakikat derecesine gelmiştir. .
Bu mülâhazalara mebni memleketimizin dün
ya hâdiseleri karşısındaki umumi durumuna
dair izahat ile beraber, bilhassa, aşağıdaki so
ruların Millet Meclisi kürsüsünden cevaplandı
rılmasını Dışişleri Bakanından rica ederim.
1. -—Yugoslavya'nın teşebbüsü ile bir taraf
tan bu memleket ve diğer taraftan Bulgaris
tan ve Macaristan arasında tedafüi ititfak mua
hedeleri akit ve imza edilmiştir. Bu muahede
ler, ihtiva ettikleri hükümlere göre, bir yönden
Birleşmiş Milletler Cemiyeti ruh ve mânasına
istinat ettirilir iken, diğer yönden bugün oldu
ğu kadar uzun seneler boyunca da mevhum bir
endişe halinde kalmayan mahkûm bir Alman ta
arruzuna karşı gelmek gibi bir kaygı ile bahanelendirilmektedir.
Arnavutluğun da son günlerde katıldığını
ve Romanya'nın da katılmak üzere bulunduğu
nu gelen ajans haberlerinden öğrendiğimiz ve
Balkan memleketlerinden başka bir Orta Avrupa
memleketini de içine alan bu blokun, uzuvları
olan memleketlerde aynı idiolojinin hâkim kılın
ması istenmekte olmasına nazaran, hakikî mahi
yeti, hedef ve gayeleri hakkında Dışişleri Bakan
lığındaki mevcut malûmat nelerden ibarettir?
Ve bu blok siki etini bilhassa cenubunda kâin bir
sahaya veya sahalara tevcih etmek istidadında
mıdır?
2. — Birleşmiş Milletler Cemiyetinin kendi
Anayasasında ifadesini bulmuş olan yüksek ve
mefkûrevi gayesi dünya yüzünde bütün millet
lerin hürriyet ve istiklâllerini sağlayarak beşeri
yeti istikrarlı ve bozulmaz bir barışa kavuştur
muştur. Fakat, içinde buluduğumuz milletlerara
sı durumun ışığı altında öğrülüyor ki, 57 âzası
olan Birleşmiş Milletler camiası içinde iki ide
oloji çarpışmakta ve bu çarpışmanın milletlerin
siyasi ve iktisadi hayat revişl erinde maddi ve de
rin inikasları olmaktadır. Daha açık bir ifade
ile: Dünya, beşeriyet ölçüsünde tek bir anlayı
şın mahsulü bir barışa doğru yo\ almaktan ziya-
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de bir kuvvet muvazenesi istikametinde yürü
mektedir. Ve bu gidiş son hâdiselerle billûrlaşmış bir mâna almış bulunmaktadır. Böyle bir
durumda Birleşmiş Milletler camiasının esas ga
ye, mefkuresine sadık her uzvuna, camia dâhilin
de ki, mesaiye munzam olarak bir vazife düşmek
tedir ki, o da o yüksek gaye ve mefkurenin tahak
kukuna yardım edecek teşebbüslerden geri kalma
maktadır.
Bu bakımdan, ve memleketimizin coğrafi vazi
yetine göre, şimal ve garbımızda teşekkül etmiş
olan blok karşısında bir muvazene tesis etmek
noktasından, ve siyasetimizin çizilmiş olduğu
tabiî bulunan ana hatlarına göre ne yapılmak dü
şünülmektedir?
Dışişleri Bakanımız sorunun mevzuuna dair
yapacağı açıklamaların alenî olmasında bir mah
zur görüyorsa gizli bir oturum yapılmasını teklif
ve rica ederim.
İstanbul Milletvekili
M. E. Akaygen
DIŞİŞLERİ BAKAM NEOMKTTÎN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; Sayın
Milletvekili Enis Akaygen.'in önergesindeki so
rulara cevap vermeden önce, bu önergenin
mukaddimesinde ileri sürülen noktalar hak
kında mâruzâtta bulunmama müsaadenizi di
lerim.
Muhterem arkadaşım, Demokrat Partinin,
dış politika açıklamalarından hariç tutulduğu
nu söylüyor ve bundan şikâyet ediyor.
Devletin dış siyaseti hakkında bilgi iste
mek her zaman her Milletvekilinin, her parti
nin hakkıdır.
Bilhassa sayın arkadaşımın, önergesinde,
takdire değer bir vatanseverlik duygusiyle bir
kere daha belirttiği gibi «dış siyasette Hükü
metle beraberliğini her vesile ile beyan ve ilân
etmiş olan» Demokrat Partinin hakkıdır. Dev
let Başkanının Millet Meclisini açış nutkunda
söylemiş olduğu veçhile, Milletlerarası siyasete
memleketin durumuna bu suretle yeni bir kuv
vet âmili katılmış bulunuyor. Bundan dolayı
da, karşı Partinin, dış siyaset hakkında her za
man izahat istemesini gayet tabiî buluruz. Bu
izahatı kendilerine vermek de Dışişleri Baka
nınızın en zevkli vazifesidir. Fakat Dışişleri
Bakanlığı vazifesini derhhte ettiğim üç ay için
de Demokrat Partinin bu yolda izahat istedi
ğini hatırlamıyorum.
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Bir Bakanın, muhalefet partisine giderek,
kendiliğinden, bazı meseleler hakkında izahat
arzetmeye geldiğini söylemesini de Demokrat
Parti arkadaşlarımızın pek tabiî bir hareket
tarzı telâkki etmemelerinden haklı olarak çe
kinirim.
Binaenaleyh, dış siyaset bakımından her mem
leket dâvasını Milet Meclisi kürsüsünden, her
istedikleri zaman kendilerine açıklamaya ha
zırım. Bundan başka, arzu ettikleri hâdise ve
meselelerde, lüzum görürlerse, bütün bilgi ve
düşüncelerimi, Halk Partisi Gurupunda olduğu
gibi, Demokrat Parti veya Meclis Gurupları
başkanına - bu bilgileri kendi guruplarına bil
dirmek karar ve mesuliyeti kendilerinde olmak
üzere - aynen arzetmeyi vecibe sayarım.
Halk Partisi Gurupunda verilegelen izahat,
bir Hükümetin, her zaman kendisine dayanmak
mecburiyetini duyduğu ve icabında itimadına
başvurmak zorunda kaldığı ekseriyet partisi
nin, iç meselelerimizde olduğu gibi dış siyasetin
güdümünde de tasvibini, direktiflerini almak
vazifesinden doğmuş bir zaruret neticesidir.,
Muhterem arkadaşımın bunu böyle kabul
edeceklerine eminim.
Sayın Akaygen, dış siyaset işlerinin açık
ça konuşulması lüzumundan da bahsediyor.
Bir Devletin dış siyasetinin açık olması el
bette lâzımdır. B u siyasetin bütün milletçe ve
dünyaca her zaman bilinmesi tabiîdir. Bu, Tür
kiye Cumhuriyetinin başlıca şiarıdır.
Fakat bir Devletin açık siyaseti olmak baş
kadır, bir hükümetin dış siyasette her bildiğini,
her öğrendiğini açığa vurması büsbütün başka
dır. Uzun yıllar tecrübe görmüş, değerli bir dip
lomat olan Sayın Enis Akaygen bunu herkesten
iyi bilir.
Nitekim, önergesinin baş tarafında «dış si
yaset bakımından devlet ve millet işlerinin,
bütün demokratik rejimlerde olduğu gibi, mil
let muvacehesinde açıkça görüşülmesi zama
nı gelmiştir» diyen.
Muhterem meslektaşım, önergesinin sonun
da : «Açıklamanın aleni olmasında bir mah
zur varsa, gizli oturum yapılmasını rica ve
teklif ederim» demektedir. Bu suretle dış siya
sette her şeyi, her vesile ile açık konuşmanın mah
zurlu olduğunu ve imkânsızlığını kabul etmiş gö
rünüyor.
Hemen arzedeyim ki; Türkiye'nin takip etti-
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ği siyasette, ne millet muvacehesinde, ne dün
ya karşısında gizlenecek hiçbir cihet yoktur.
Bu açık siyaseti, Millet Meclisi huzurunda
izah etmekte ve sayın arkadaşımın suallerine açık
celsede cevap vermekte hiçbir mahzur görmü
yorum.
Şimdi müsaadenizle sorulara cevap vermeye
çalışacağım;
Önergede «Memleketimizin dünya hâdiseleri
karşısında umumi durumuna dair izahatla be
raber, bilhassa iki nokta hakkında' cevap isteni
yor. Bu iki nokta dünya hâdiseleri karşısında
Türkiye'nin durumunu aydınlatacak sahaları da
kavradığı için onlara cevap vermekle muhterem
arkadaşımı tatmin etmiş olacağımı umarım.
Birinci soruda, evvelâ Yugoslavya'nın teşebbüsiyle ve bu memleketle Bulgaristan, Arnavut
luk, Macaristan, Romanya arasında imzalanan
anlaşmaların bu memleketlerde aynı ideolojinin
hâkim olmasına nazaran, hakiki mahiyeti, hedef
ve gayeleri hakkında malûmat isteniyor. Sonra
da bu blok, sikletini bilhassa Cenupta kâin bir
sahaya, veya sahalara tevcih etmek istidadında
mıdır diye soruluyor.
İmzalanan bu andlaşmalar; dostluk, işbirliği
ve karşılıklı yardım muahedeleridir. Bu ant
laşmalarda, hürriyet ve istiklâllerinin müdafaası
ve Balkanlarda sulhun korunması kaygusu ileri
sürüldükten ve yeni bir Alman tecavüzü ihtimali
karşısında birleşmek lüzumu, kendi aralarındaki
dostluk münasebetlerinin takviyesi, sulhun ve
Milletlerarası işbirliğinin sağlamlaşması bakı
mından faydalı görüldükten sonra, 8 maddede
bu prensipler hülâsa edilmektedir. İkinci mad
dede, Birleşmiş Milletler Anayasası ruhu dâhi
linde hareket edileceği, üçüncü maddede, iki ta
raftan biri tecavüze uğrarsa diğer tarafın elin
deki bütün kuvvetle yardım edeceği yazılıdır.
Bu muahedelerin resmî metni haricinde, hu
susi konuşmalarda bu esaslardan gayri ne gibi
meseleler görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı hak
kında sarih bilgimiz yoktur.
Fakat söylenenlere göre, bu konuşmalarda
Birleşmiş Milletlerin Yunanistan'a gönderdiği
kontrol komisyonuna karşı takip edilecek hattı
hareket ile beraber, umumi bakımdan Balkan
siyasetleri, Yunan ahvali ve Yunanistan yeni
inkişafları karşısında tutulacak müşterek yolun
da gözden geçirilmiş olması muhtemeldir. Ni
tekim, diplomatik münasebetlerin iadesi hakkın-
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da Yunanistan tarafından bilvasıta yapılan teklif
reddedilmiştir. İmzalanan muahedelerin mu
kaddimesinde, Alman tecavüzü ihtimali ileri sü
rülmekte isede, üçüncü maddede her türlü teca
vüzler derpiş edilmektedir.
Yugoslavya ile Bulgaristan arasında" bu andlaşmanm imzasından sonra Sofya'da yayınlanan
bir demeçte bu muahedenin, Türkiye ve Yuna
nistan'dan gelebilecek emperyalist tehlikeyi önliyeeeği de ileri sürülmüştür.
Hiç kimsenin toprağında gözü olmıyan ve sulh
siyasetini, bilhassa Balkanlarda barış ve güvenin
sağlanması arzularını uzun yıllar ispat etmiş,
bu uğurda büyük ve samimî emekler harcanmış
olan Türkiye'ye emperyalist emeller atfetmek gü
lünç olduğu gibi, hüriyet ve istiklâlinin ko
runmasını Birleşmiş Milletler yolundan ariyan ve
içerde sükûn ve nizama kavuşmaktan başka bir
kaygısı olmıyan Yunanistan'ı böyle ithamlar al
tında bulundurmak doğru olmasa gerektir. Bal
kanlarda görülen bu zincirleme anlaşmaların
hakiki sebebini, bu anlaşmaların muhtevi olduk
ları ahdi hükümlerin fiilî neticelerinden ziyade,
iç politika tesirleri bakımından, bu devletin sım
sıkı bağlı bulunduklarını ilân ettikleri, daha
umumi bir siyasetin icaplarında aramak doğru
olur.
Bu anlaşmalar manzumesinde, dayandıkları
müşterek ideoloji itibariyle bir blok manzarası
görmemek güçtür. Bir blok mahiyetini taşıyan
her türlü anlaşma neticelerinin nerelere kadar va
racağı hakkında tahminlerde bulunmak da im
kânsızdır. Bu çığıra dökülmüş tertiplerin neti
celeri, bazan, bunları kuranların da önliyemiyeeekleri gelişmelere gidebilir.
Bu blok, sikletini, Cenupta kâin bir sahaya
veya sahalara tevcih etmek istidadında mıdır?
İmzalanan andlaşmalar tedafüi ittifaklar ma
hiyetindedir. Bu münasebetle yayınlanan tebliğ
ler ve söylenen nutuklar, daima bir müdafaa
tertibini öne sürmektedir. Bu anlaşmaların, Bir
leşmiş Milletler anayasası ruhuna uygun olduğu
da metinlerde yazılıdır. Bundan dolayı bu anlaş
ma ve birleşmelerin herhangi bir sahada veya
sahalara müteveccih olduğuna şimdiden hükmet
meye hakkımız yoktur.
Böyle bir siklet hareketi, doğuracağı dünya
ölçüsündeki akibetler bakımından, mahallî ola
rak değil, dünya siyaseti çerçevesi içinde müta
lâa edilmek lâzımgelir.
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Bu münasebetle, Yüksek Heyetinize, bazı
Balkan memleketlerinde Türkiye aleyhinde, şid
detini gittikçe arttıran ve en basit Milletlerarası
nezaket kaidelerini aşan neşriyat yapıldığını esef
le arzetmek isterim.
İç idare şekilleri ne olursa olsun, herkesle,
bilhassa komşuları ile iyi geçinmeyi siyasetinin
esası bilen Türkiye, bu memleketin iç politi
ka icaplarına hamlettiğimiz ve kontrol altında bir
basın tarafından yapılan bu saçmasapan neşri
yatın o milletler efkârına tercüman olmadığını
bildiği içindir ki, vakar ve temkini elinden bırak
mamaktadır. Türk basının bu sistematik tahrik
karşısındaki ağır başlılığını da huzurunuzda öv
meyi vazife bilirim.
İkinci maddeye geçiyorum.
Sayın Enis Akaygen, ikinci sualinde, Bir
leşmiş Milletler sinesinde iki ideolojinin çarpış
makla ve dünya siyasetinde bir kuvvet muva
zenesi istikametine yürümekte olduğu fikrini
ileri sürerek bu bakımdan ve coğrafi vaziyeti
mize göre, Şimal ve Garbımızda teşekkül eden
blok karşısında ne yapılması düşünüldüğünü so
ruyor.
Buna vereceğim cevap da açıktır: Biz, blok
siyasetinin taraftarı değiliz. Karşılıklı bloklar
teşekkül etmesinin dünya sulhüne, ne kendi
menfaatlerimize uygun bulmayız.
Bizim bütün samimiyetimiz ve kanaatimizle
bağlı olduğumuz bir tek blok vardır: Birleşmiş
Milletler. (Alkışlar).
Dünyada sürekli bir barış ve güvenin an
cak; idealine sadık, idealini gerçekleştirmeye
muktedir Birleşmiş Milletler camiası ile elde
edilebileceğine inanıyoruz. Elimizden geldiği
kadar buna çalışıyoruz.
Bu camia içinde kendileri ile sulh uğrunda
iş birliği yaptığımız Devletler vardır.
Yine sulh ve emniyet uğrunda, karşılıklı
şeref ve haysiyet anlayışı şartları içinde, her
kesle samimî dostluk münasebetleri tesis et
meye ve bunun için her türlü imkânlardan isti
fade etmeye hazırız.
Siyasetimiz, sulh safında bulunmak, barış
sever milletlerin tabii müttefiki olmaktır.
Dünyanın bugünkü buhranlı manzarası kar
şısında t akib ettiğimiz yol budur.
Hâdiseler karşısında yarın ne yapmağı düüşnüyoruz ?
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Bu sual bugün bütün dünya Devlet adamla
rının, bütün milletlerin kendi kendilerine sor
dukları sualdir. Ve bunun cevabını, maattees
süf, yer yüzünde henüz hiç kimse verecek kud
rette değildir. Nitekim hiç kimse verememek
tedir. Bizim yaptığımız ve yapacağımız, hâdise
leri dikkatle takip etmek ve daima uyanık
durmaktır.
ITer ne bahasına olursa olsun, bedeli feda
kârlıklarımızla ödenecek sulh ve anlaşmalar
taraftan değiliz. Her şeyden önce kendi kendi
mize güvenmeyi, maddi ve mânevi kuvvetli ol
mayı, toprak bütünlüğümüzün, istiklâl ve hür
riyetimizin ilk şartı biliyoruz. (Alkışlar).
Dış politikamızı yüksek heyetinize ve muh
terem arkadaşlarıma bir cümle ile hulâsa edeyim:
Sözünde ve ahdinde duran, sulbü ve iyi niyeti
nerede görürse oraya dostluk el:ni uzatan, te-
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cavüz ve kimden gelirse gelsin bütün varlığıyle
ona karşı koymaya azmetmiş bulunan bir si
yasettir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar).
ENİS AKAYGEN (İstanbul) — Sayın Dışiş
leri Bakanına, verdiği zahattan ve bu suretle ih
tiyar ettiği zahmetten dolayı teşekür ederim.
(Kürsüye sesleri). Dış meseleler hakkındaki dü
şüncelerimizi ilerde, münasip bir zamanda açık
lamak hakkım mahfuz tutuyoruz.
NECMEDDİN S AHİR SILAN (Tunceli) —
Lütfen kürsüye, işitemiyoruz.
BAŞKAN — Arkadaşımız, Dışişleri Bakanı
nın verdiği izahattan memnundurlar, teşekür
ediyorlar. Memleketin siyasi ahvalinin ilerdeki
inkişafına göre fikirleri olursa zamanında be
yan edeceklerini bildiriyorlar. Bu madde bit
miştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, calışmııja kudretleri müsait olan bilûmum
askerî re mülki emeklilerin ilkokullarla köy
enstitülerinde, ortaokullarla liselerde öğretmen
lik yapabilmelerine dair kanun teklifi re Millî
Eğitim Komisyonu raporu (2/64) \1\
(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu).
StNAN TKKELİOÖLr (Seyhan) — Eayın
arkadaşlar; bu teklifimi yapmaya beni mecbur
eden sebep ve âmili evvelâ arbedeyim; ondan
sonra da teklif ettiğim kanunun mahiyeti hak
kında tasdiatta bulunayım:
Muhterem arkadaşlar, son seneler zarfında
köylerde birçok nıektepleryaptırmaktayız. Aynı
zamanda da ortaokul ihtiyacı günden güne ken
disini göstermekte ve birçok kazalardan Millî
Eğitim Bakanlığına hazırlamış oldukları bina
larda birer ortaokul açılması için ricada buluıımaktadılar. Millî Eğitim
Bakanlığından
halen ortaokulları açacak öğretmen olmadığın
dan dolayı açamıyacağı cevabını almaktadırlar.
Arkadaşlar, köy mekteplerimizin bir kısmı
çavuşluktan ayrıldıktan sonra iki, üç ay bir
kurs görerek eğitmen unvanını almış olan
insanlara, diğer bir kısmı da köy enstitülerin
den çıkmış ve bugün hakikaten bu vazifeyi
[ 1 | 2$ sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.

henüz beceremiyecek derecede olan insanların
eline teslim edilmiştir. Dairei iııtihabiyemde
bir köye gitim, orada bir köy eğitmeni vardı.
Bu zat beş sınıflı bir okulu idare etmektedir.
Yine o köyde emekliye sevkedilmiş bir istihkâm
yarbayı vardır, yaşı 4(5 dır, İstihkâm kayma
kamı orada boş duruyor, o çocuk ise mektebin
idaresini temin edemiyor. Hattâ geçen gün Mil
lî Eğitim Bakanlığında köy enstitüsünden çık
mış ufak bir çocuğu bir arkadaşıma gösterdim.
Dedim ki, bu çocuk acaba 5 sınıflı bir okulu yal
nız başına idare edebilir m i '
Şimdi arkadaşlar, gelelim Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâasına, haikaten tekaüde sevkedilmiş,muayyen yaşını doldurmuş olan bir
ihtiyar, emekli bu vazifeyi yapamaz. Amma
arkadaşlar, her emekli 65 yaşında tekaüt olmaz.
Bendeniz bundan tam 25 sene evvel tekaüt oldum.
Benim gibi böyle sin haddinden 10 - 15 - 20
sene evvel tekaüde sevkedilmiş birçok genç
yüksek tahsilli aradaşlar ötede beride vazifesiz
dıırnıatadırlar.
Aradaşlar; sonra bizde bir sınıf vardır, o
sınıf da askerlerdir. Askerlerin sivil memuri
yetlerde olduğu gibi, (>5 yaşma kadar memu
riyetleri devam etmez. Onların her rütbede
bir yaş haddi vardır. O yaş haddi bir kanu
na tâbidir. O yaş haddini doldurduktan son
ra, kalamazlar, emekliye sevkedilirler.
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Arkadaşlar, bundan başka askerlikte ah
vali sihhiye bakımından da tekaüde sevkedilenler vardır. Onlar askerlikte istihdam edi
lemezler. Meselâ bir »özü sakat olmuştur.
Ama kafası işler, gençtir. Bu kulağı duymaz,
gençtir. Fakat askerliğe yaramaz. Elinin dört
parmağı yoktur, askerliğe yaramaz. Fakat di
ğer vazifelerde istihdam edilebilir.
Arkadaşlar, işte bugün tekaüttür diye orta
ya atılmış olan ve Devlet memurlarına nispet
le mağdur bir sınıf teşkil eden. arkadaşlar için
ben bu teklifte bulunuyorum.
Arkadaşlar; emekli deyip de geçmiyelim.
Bunların içinde otuz yaşında erkânıharb yüzba
şıları, kırk yaşında erkânıharb miralayları var
dır. Arkadaşlar çok rica ederim acaba bunlar
herhangi bir okulda tarih, riyaziye, hikmet,
kimya dersi okutamazlar mı? Bendeniz eski li
sanla konuşuyorum, kusura bakmayınız.
Binaenaleyh arkadaşlar olmaz deyip atmak,
bunlar çalışamaz diye bir tarafa bırakmak hiç
bir zaman memleket duygusiyle kabili telif de
ğildir. Arkadaşlar biz asırlardanberi ihmal edil
miş, yüz üstü bırakılmış bir ülkedeyiz. Mem
leketimizde okury azarların miktarı hepinizce
malûmdur. Bunu çoğaltmak lâzımdır. Millî
Eğitim Bakanlığının 10, 15, 20 sene sonra ikmal
. edebileceği hoca kadrosunu bekliydim mi? Ar
kadaşlar, acaba bunlar hoca olursa, o isteni
len yerlere gidecekler midir? Bendeniz bu mak
satla onları bu vazifeye sevketmek için teklifim
de bazı avantajlar veriyorum ve diyorum ki,
emekliler öğretmenlik yaptıkları müddetçe teka
ütlükleri refedilecek emekli maaşlariyle birlikte
öğretmen maaşlarım da alacaklardır. Arkadaş
lar; bunlardan bu yoldan istifade edersek fena
mı olur? O demin arzettiğim köyde 46 yaşın
daki istihkâm yarbayını oradaki beş sınıflı oku
lun başına geçirsek ve o köy okulunun da eğit
men çavuşunu onun emrinde çalıştırsak da fena
bir ismi yapmış oluruz? Bu suretle o gençler
daha faal hizmetler görmüş olurlar. Ve o yar
bay hem o çocukların başında bulunsa ve hem
de o köy halkını günden güne ikaz ederek yetiştirirse fena mı olur? Bunu reddetmek bence
doğru bir mütalâa değildir. Bu Hükümet ve
millet işidir. Biz arkadaşlar, gözümüzü biz
den evvel bu işi yapan ve çabuk kalkman mil
letlere çevirelim. O vaziyete en yakın misal
Bulgaristan'dır. Bugün Bulgarlar şuradan bu-
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radan toplıyarak mektep kadrolarını doldurmuş
lardır, onların öğretmen kadrolarını ikmal
eden koy eğretmenleri midir? Hayır arkadaş
lar. Ordudan genç iken ayrılmış ve bugün
mekteplerinin başında bulunanların ekserisi
emeklilerdir. Bunlar; Bulgaristan'ın başında
Devlet işlerini ellerinde tutan kimselerdir. Okur
yazar miktarı çoğaldı, bugün Bulgaristan'da
okur yazar olmıyana çok az tesadüf edilir. Biz
de kısa zamanda memleketimizdeki cehaleti gi
dermek mecburiyetindeyiz. Herkesin okur ya
zar olması için lâzımgelen tedabiri ittihaz etme
liyiz. Hattâ arkadaşlar, bendeniz biraz daha
ileri gidiyorum, askerlik üç senedir, bunu iki
seneye indirelim, bir senesi kalır, bunu da
okur yazar olmıyanlara tahsis edelim. Orduda,
her alayda bir mektep açalım, bu suretle her
kes askerlikte okuyup yazmayı öğrensin, köyü
ne döndüğü vakit okur yazar olsun. Okur ya
zar muhtarları bu suretle temin edelim.
Onun için arkadaşlar bendeniz, Millî Eği
tim Komisyonunun böyle ihtiyarlamış insanla
rın, istirahata muhtaç insanların bu işi yapamıyacaklar düşüncesine katılmıyorum. Mual
limlik faal, cevval insanlardan olur diyorlar.
Ben de buna iştirak ederim. Fakat 46 yaşında
ki bir asker hiç şüphe yok ki, 26 yaşındaki köy öğ
retmeni kadar, köy enstitüsü mezunu kadar
faaldir.
Sonra arkadaşlar, hepimiz biliriz ki, köy
eğitmeni, çavuşları yetiştirenler de bu subaylar
dır. Subaylar esasen kendileri bir hocadır, or
duyu onlar yetişitrir. Binaenaleyh bu iş doğru
dan doğruya hükümet işidir. Benim bu teklifim
yalnız Sinan'ın değil bütün milletin teklifidir.
Bu teklifle bütün millet kendi kendisini destek1 iverek ilerliyebilir. Eğer Millî Eğitim Bakanlı
ğının muallimlerini beklersek çok beklemekliğimiz lâzımdır. Günkü bugün işe başlasak an
cak 15 sene sonra bu okuttuğumuz adamlardan
istifade edebiliriz; 15 sene sonra da Millî Eğitin;
Bakanlığının elindeki bir kısım muaiimler de ih
tiyarlayıp işten çekilecektir, onların da yerleri
ni doldurmak icabedecektir. Zaten l;enim tekli
fim bunlar mutlaka kullanılsın ihtiyarlasa da,
vücudundan istifade edilmese de kullanılsın, d°ınek değildir. Hoca yetiştirdikçe bunları geriye
alıp veiıi yetişenleri ileriye sürmek mümkündür.
Binaenaleyh kaybedecek vaktimiz yoktur, hu mil
lî bir iştir. Binaenaleyh, esasen buraya gelişi de
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bendenizce yanlıştır, Maliye Komisyonuna hava I ki, arkadaşımızın ifadesini yerinde bulmuyo
le olunmuş, fakat Büyük Meclise gelmiştir. Mâ
rum.
ruzâtım şimdilik bundan ibarettir.
Evvelâ dedikleri gibi emekliye ayrılmış olan
Dr. KÂMÎL ÎDÎL (Maraş) — Saym arkadaş
sivil ve askerî memurlardan hakikaten öğretim
larım; arkadaşımız Sinan Tekelioğlu'nun'kanun
ve eğitim hayatımızda istifade olunur mü? Ko
teklifi önergesini aşağı yukarı hepiniz okudunuz.
misyon bunu mazbatasında kısaca cveaplanBunda alelıtlak bütün askerî ve mülki memuri
dırmıştır. Normal olarak 65 yaşım doldurduk
yetlerden emekliye ayrılmış kimselerin öğretmen
tan sonra emekliye ayrılanlar hakikaten dinlen
lik gibi bir vazifede istihdamı teklif ediliyor. Ger
meye ihtiyacı olan memurlardır. Bunlar dinçi benim öğretim işleriyle alâkam yok ve mesle
lneceklerdir. Emekliye ayrılmanın mânası da
kim öğretmenlik sahasuıdan uzakta ise de, öğret
budur.
men ve talebe ile gayet yakından alâkalı oldu
Dedikleri gibi genç yaşta herhangi bir arı
ğumdan bu hususta az çok fikir yürütebileceği
za dolayısiyle emekliye ayrılmış olanlar varsa
mi zannediyorum, öğretmenlik talebenin pisikobunlar kendilerine böyle bir imkân verilse de
lojisi ve onun yetiştirimi ile çok şiddetle alâka
zannederim ki, bu imkândan istifade etmezler.
dar bulunan bir meslektir. Bu bakımdan talebe
Çünkü, öğretmenlikte maaş mebdei 20 liradır.
ruhiyatını bilmiyen, onu nasıl sevküidare ede
Binanaleyh kendi tekaüt maaşları alacakları
ceği hakkında fikir sahibi olmıyan bir adamın
paranın v çok üstünde kalır. Onlar böyle bir
sadece okuma yazma biliyor diye bilhassa ilk öğ
imkân dahi olsa, daha az bir maaşla köylerde
retim grupu üzerinde salahiyetli bir surette öğre
öğretmenlik yapmazlar. Kaldı ki, Tekelioğlu'-tim sınıfına girmesi bendenizce büyük bir hata
nun tasarısından şu mâna çıkıyor; her sahada
dır, Gerçi emekliler içinde bir çok kıymetliler ol
ihtisas vardır, öğretmenlikte ihtisasa ihtiyaç
duğu muhakkaktır. Gayet kıymetli erkânı harbyoktur. Halbuki öğretmenlik derin bir ihtisasa,
ler vardır, gayet kıymetli siviller mevcuttur. Bun
husûsi bir sevgiyi gerektiren bir meslektir.
lar kendi mesleklerinde iyi yetişmiş olabilir
Bu bakımdan ilkokul, ortaokul, lise ve yük
ler. Fakat bunların öğretmenlik vasfını ihraz
sek mekteplerde yani öğretim hayatının çeşitli
etmek üzere hususi bir değirmenden geemelri lâ
derecelerinde vazife alacak olan emeklilerden
zımdır. Meselâ bir Erkânı harbin geometri, mate
ihtisasları olmıyan bilim dallarında. Verimli
matik vesaire üzerinde yüksek bilgisi olabilir.
surette faydalanmanın imkânı yoktur. Fakül
Fakat onun vereceği ders de daha yüksek sınıf
telerimiz, köy ve eğitim enstitülerimiz muayyen
taki öğrenciler içindir ve ancak bu şekilde olur
branşlarda mütehassıs yetiştiriyor.. Bunun ak
sa Millî Eğitim Bakanlığı bunlardan istifade
sini düşünmeye imkân yoktur.
eder. Bu kıymetlerden de istifade edilmektedir.
Sonra Komisyonumuzda tasarı görüşülür
Bir çok yerlerde ek vazife gibi, şu gibi bu gibi
ken Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi açıkça ifa
şekillerde öğretmenlikte istihdam edildiğini biz
de etti ki, bizde öğretmen yetiştirmek mevzuu
zat görmüşümdür. Bu bakımdan Sinan Tekeli
rasyonel olarak ele alınmıştır ve ayrıca zoroğlu'nun mütalâası ikinci derecede kalır. Fakat
hıyıcı tedbire ihtiyaç yoktur. Ve yine Millî Eği
asıl mesele ilk öğretimde bulunacak insanların
tim Bakanlığı temsilcisinin ifadesinden anla
çocuk psikolojisi ve çocuk eğitimi metodlarını
dık ki, bugün binası bitmiş te öğretmeni olmı
mutlaka bilmesi lâzımdır. Bu bakımdan bütün
yan okulumuz da yoktur. Filhakika muayyen
emeklilerin bu işe alınması ve bu vaziyetin ihda
zamanlarda ihtiyacın şiddetinden dolayı bir
sını doğru bulmıyorum. Bu bakımdan teklifin
takım fevkalâde tedbirlere gidilmiştir. Kurslar
reddini rica ederim.
açılmıştır, ilk öğretmenler kursa tâbi tutula
rak ortaokullara
öğretmen
yetiştirilmiştir.
MÎLLÎ EÖÎTÎM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Ama bugün bunlara lüzum kalmamıştır. Bilhas
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Sayın arka
sa geçen yıl kurulan Eğitim Enstitüleri bugün
daşlar, Sinan Tekelioğlu'nun asîl bir memle
faaliyettedir.
Yakında meyvalarını verecektir.
ket duygusu ile teklif ettiği tasarı komisyonu
Bütün üniversitelerimiz bu yolda öğretmen ye
muzda aynı duygu ile incelendi, amma realiteye
tiştirmektedir. Bunun için dir ki, Millî Eğitim
uymadığı için reddolundu. Bu durumun mem
leket duygusiyle kabili telif olmadığı yolunda- I Komisyonumuz ayrıca Sinan Tekelioğlu'nun
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arzu ettiği şekilde zorlayıcı, acele bir tedbire
lüzum görmemiş ve dediğim gibi emekliye ay
rılmış olan sivil ve askerî memurları dinlene
cekleri bir zamanda onları alıp yorucu ve yıp
ratıcı bir hayata sevk etmenin lüzumsuz oldu
ğuna kaani olmuştur. Bu bakımdan Yüksek
Meclisten Millî Eğitim Komisyonunun mazbata
sının kabulünü rica edeceğim.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; her halde Millî Eğitim Komisyonu
benim teklifi kanunimi okumamış olacaklar.
(Gülüşmeler) .Çünkü bendeniz diyorum ki, ça
lışabilecek kudrette olanlar.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Kaç tane böyle
var?
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Onım
hesabını siz yapın. Ne kadar olduğunu ve na
sıl olacağını kurs açmak suretiyle yetiştirilmesi
nin temini ile. Benim teklifim mutlak değildir.
Siz tashih ediniz. F a k a t yalnız olmaz demeyiniz.
Meselâ 28 - 30 yaşında çalışabilecek gençler
vardır. Bir yüzbaşı 28 yaşında tekaüt olmuştur.
Vazife istiyor. Fakat Heyeti Vekile kararı var,
mütekaitler istihdam edilmiyor. Halbuki diğer
taraftan 65 yaşma kadar, gözünde gözlük, kula
ğında kulaklık elleri titreyerek çalışanlar var
dır. Rica ederim; bu genç arkadaşlar işsiz güç
süz mü kalacaklardır. Bu biçareler sokak so
kak dolaşıp ekmeğimi kazanacağım diye uğra
şıyorlar. Neden arkadaşlar, onların hakkını biz
gasbedelim. Mademki bütün memurlar 65 ya
şma kadar çalışacak, bunlar da çalışsın. Bakı
nız Millî Eğitim Komisyonu Sözcüsü de, 65 ya
şındaki insan istirahata muhtaçtır diyor. Her
65 yaşındakiler istirahata muhtaç ise bizim
içimizde de 65 yaşında insanlar vardır. (Gülüş
meler, Mebuslar müstesnadır sesleri).
Bazı gençler vardır ki süklüm büklüm kedi
gibidir, bazı ihtiyarlar vardır ki, arslan gibidir.
Teklifim yanlış anlaşlımıştır. Hattâ arzettiğim gibi, Millî Eğitim Komisyonu teklifimi oku
mamış bile. Tekaüt maaşı alan bir insan başka
bir yerde çalışır mı diyor. Ben diyorum k i ; te
kaüt maaşınızı vereceğiz, 20 lira da hocalık üc
reti vereceğiz. Tekaütlüğünüz ref edilecektir,
yarın sizin yerinize adam bulunursa yeni Te
kaüt Kanununa göre tekaüt olacaksınız.
Arkadaşlar, bu suretle hem bir haksızlığı
tashih etmiş oluyoruz. 65 yaşında tekaüt edilmeleri 1 Tiz im gel irken övey evlât gibi attığımız bu
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adamlara haklarını vermiş oluyoruz. Hemde Ma
arif ordumuzun mühim bir noksanını telâfi edi
yoruz.
Şimdi arkadaşlar diyorum ki; üç aylık bir
kursta vköy eğitmeni nasıl yetiştiriliyorsa bun
ları da bir kursa tâbi tutarsınız hangisi ehil
ise onu alırsınız. Benim yaptığım teklif bir emri
ilâhi değildir ister rötuş yaparsınız, ister kabul
edersiniz, isterseniz reddedersiniz.
Köy Enstitüleri Kanunu hakkında da : bu
yolsuzdur, Anayasaya aykırıdır, köylülere ya
zık, diye bağırdım ozaman dinlemediniz, tekli
fim reddedildi fakat şimdi dönüyoruz, köylüle
re para veriyoruz, mekteplerinizi biz yapaca
ğız diyoruz kadınları çalıştırmıyoruz çünkü
haksız olduğumuzu anladık. Bu millî bir iştir.
Kâmil bey bunu doktor olarak düşünmüş, biz
bütün köyleri gezip dertlerini dinleyip, öyle
arzettik. Kabul edip etmemek sizin elinizdedir.
Fakat arkadaşlar ben diyorum ki; kadroları
bununla doldurabiliriz. Millî Eğitim Bakanlığı
kadrolarımız tamamen dolmuştur. Diyor. Ha
yır arkadaşlar; ben 35 köylü bir nahiyede mek
tep olduğu halde hocasızlık yüzünden bir tek
okul olmadığını biliyorum, mektebi kapalıdır,
biz bekliydim mi? Ne zamana kadar 1.. 10 sene
sonra. Fakat buna tahammül edilmez arkadaş
lar. Bu millî bir iştir. Ben 65 yaşındaki bir ada
mın kullanılmasını istemiyorum. îşte elimde
ordunun sin haddi. 41 yaşında mülâzım, 46 ya
şında ön yüzbaşı!....
Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Ne
ye tekaüt olmuş?
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Rüt
be yaşını doldurmuş.
Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — ne
ye terfi edememiş?
(Liyakati yok da onun için sesleri).
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ya
şını doldurmuş, mektepten yaşlı çıkar, binaen
aleyh yaşını doldurur. Sonra hastalık dolayısiyle tekaüde çıkanlar, mecburi tekaüt edilen
ler de vardır. Arkadaşlar, kabul edip etmemek
size aittir, fakat benim söylediğim Millî Eğitim
Komisyonunun dediği gibi değildir. Ben 65 ya
şındaki adamlar ilkokul öğretmeni olsun demi
yorum. Ben ahmak değilim ki, ihtiyarları top
layıp ta köylerin başına, belâ edeyim. (Gülüş
meler).
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EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
lar, bir nazik mevzu ortaya atıldı ki; bir taraf
tan otuz bin muallimin ruhu ile karşı karşıya
bulunuyoruz bir taraftan da senelerce vatana
ve memlekete hizmet eden ve muhtelif vesile
lerle bu hizmetten ayrılan vatandaşların ruh ve
vicdanı insanın gözü önüne geliyor. Mesele çok
naziktir. İnsan bu meselede şöyle veya böyle ko
nuşmayı pek arzu etmiyor. Arkadaşlarımızın tek
lifi öyle bir teklif ki; bugünkü muasır medeniyet
zihniyetiyle dahi kabilitelif değil. Bugünkü mede
niyetin icapları insanları iş bölümüne ve ihtisa
sa doğru sevketmektedir. Bu iş bölümü ve ihti
sas içinde, ihtisas mesleklerinin içinde, belki di
ğer bütün iş bölümlerinden ve ihtisaslardan daha
ince bir meslek vardır ki o da öğretmenliktir.
Arkadaşlar, bir heykeltraş heykel yapar. Ta
şı önüne alır çekici ile ona şekil vermeye çalışır.
Fakat taş bir madde, yanlışını düzeltmek müm
kündür. Çekici yanlış vurduğu yerde değişti
rebilir. Fakat öğretmen ruhların yapısı ile meş
guldür. öğretmen bir heykeltraştan çok daha
ince olan son derece seyyal bir mevzuun işlen
mesiyle meşgul olan bir ustadır, öğretmenlik
yalnız bilgi meselesi olsaydı arkadaşımız haklı
idi. öğretmenlik yalnız bir sanatkâr meseleside
olsaydı gene haklı sayılabilirdi, öğretmenlik
hem sanatkârlıktır, hem bilgi meselesidir. Hem
meslekî bilgi ister, hem de genel bilgi ister. Bu
nun çok ince tarafları vardır arkadaşlar. Bunu
burada size tafsil etmekten utanırım.
Fakat arkadaşlar, bir misal arzedeceğim. ilk
mekteplerde bugün toplu tedrisat diye bir mev
zu vardır. Bir öğretmen sınıfının bütün dersle
riyle meşgul olur. Her dersi vermeye mecbur ol
duğu gibi çocukların eğitim işi de münhasıran
sınıf hocasına verilmiştir. Bir mütekait arkadaş
bu işi kaldıracak tahammüle mâlik değildir zan
nederim.
Arkadaşlar mübalâğa olmasın ama, arzedeyim ki, ilk mektepte 50 - 60 kişilik bir çocuklar
zümresini idare etmek bazen bir vilâyeti idare et
mekten güçtür, naziktir arkadaşlar. (Doğru ses
leri).
Diğer taraftan arkadaşımız esbabı mucibe
olarak üç ay kurstan sonra üç ay kurstan son
ra eğitmenleri öğretmen yapıyoruz diyor. Hayır
arkadaşlar, üç ayjkurstan sonra yapmıyoruz, al
tı ay kurstan sonra yapıyoruz. Bunlar, nüfusu
az köyler için, uzun seneler öğretmen gönderemi-
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yeceğimiz ücra köyler içindir. Ve nihayet mu
vakkat bir meseledir, kara cümleyi söktürmek
içindir. Bu işler halledildikten sonra elbette
bu meseleye nihayet vermek tabiatiyle hüküme
tin vazifesidir. Bu, tamamen ayrı bir mesele
dir. işin bu noktadan düşünülmesi sakattır.
Nerde kaldı ki, bir defa mevcut mütekait arka
daşlarımızın içlerinde bugün öğretmenlik istiyenlerin adedi acaba kaç kişi bulunabilir, ki bi
zim ihtiyacımızı karşılayabilsin, işi bu cephe
den de düşünmek lâzımdır.
Diğer taraftan Millî Eğitim Baknlığı öğret
men yetiştirme işini esaslı surette ele almıştır.
Bir taraftan eğitim enstitüleri, bir taraftan köy
enstitüleri, bir taraftan öğretmen okulları, bir
taraftan da üniversite kadroları bunu teçhiz edi
yor. Bizim gördüğümüz hatalar varsa bunlar
düzeltilecektir ve düzeltilmelidir. Biz eğitim iş
lerinde hatalar- görmüyor değiliz, noksanlar gör
müyor değiliz. Fakat bunun sebeplerini de düşü
necek daha iyi muallim yetiştirmenin hedef oldu
ğunu bilerek iyi muallim yetiştirelim diye çalı
şıyoruz. Yoksa mevcut muallimlerin bu saha
daki muvaffakiyetlerini bir tarafa bırakmak bi
raz insafsızlık olur arkadaşlar. Bugünkü Türk
Milleti 1923 deki Türk Milleti midir? Bunu biz
ilk mektep muallimlerinin feragatli, sabırlı, meharetli, haysiyetli çalışmalarına borçluyuz Bun
lara, en ücra yerlerde oturan ve Türk Milleti
nin irfanı için çalışan bu arkadaşlara da biraz
hürmet etmek yerinde olur arkadaşlar (Bravo
sesleri).
SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; ben köy mekteplerinden başka, ilkmekteplerden bahsederken muallimleri küçük görme
dim ve onları katiyen haksız bir tabirle de ren
cide etmediğimi zannediyorum. Binaenaleyh ar
kadaşımın burada ortaya atmış olduğu mütalea
yersizdir. Ben çok yakından biliyorum ki, bu
memleket muallimlerin omuzlarında yükselir. Ben
ona eminim. Tamahkârlık etmiş olmayalım, im
tihan açalım, ehliyetlerine bakalım ve hattâ dok
tor muayenesinden geçirelim. Ne yapıp yapa
lım, bunları vazifeye çağıralım. Bakalım onlarda
gelecekler mi? Bu kadar telaşa lüzum yok. O
köye gittim, bizzat gördüm; beş sınıflı bir köy
okulu. Başında bir eğitmen, öbür tarafta da
askerî kaymakam duruyor. Eğitmen hüera köşeye
gidecek, diyorlar. Hayır arkadaşlar çok büyük
iyi bir köyde o eğitmeni hoca olarak gördüm
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orada kalacak ve o köy halkı ile beraber kal
kındıracak. Ben buna hiç ihtimal vermiyorum.
Bir Milletvekili yalan söylemez. Maarif Bakan
lığından sorun, vaziyet aynen böyledir. Tek
rar ediyorum; bu millet ve memleket hocaların
omuzları üzerinde yükselecektir. Bunu çok iyi
bilen bir insanım. Maruzatım bu kanunu kabul
etmek ve icabeden yerlerini rotüş yaparak kabul
buyurun talebeleri doktor muayenesinden geçire
rek, hattâ kurslara tâbi tutarak elimizdeki mu
allim noksanını gidermek lâzımdır. Demin de
arzettiğim gibi, bizim Kadirli kazası Orta mekte
bini yaptı, Bakanlığa müracaat etti, aldığı ce
vap şu; hoca yoktur. îşte ben size hoca gösteri
yorum, siz kabul etmiyorsunuz. Daha bu mektep
kaç sene hocasızlık yüzünden açılamıyacak? Böy
le, ötekinin, berikinin keyfine bir milletin mu
kadderatı baltalanamaz arkadaşlar.
Dr. SAİM ALI DÎLEMRE (Rize) — Şim
diye kadar söylenmelerden çıkan netice şu;
yani emekliler hocalık yapamıyacak. Nasıl olur
açanım? Kapasite sahibi bir adama, nasıl sen
bunu yapamazsın , deriz? Bir adam bakıyorum,
35 - 40 yaşında tekaüt. Fakat sağlam. Hakkında
kapasitesi eksik diye bir karar verilmemiş ki,
bir gözü kör, fakat öteki gözü mükemmel gö
rüyor. Söylenenler doğru amma bu işte de çok
radikal gidiyoruz, mekteplerde hocaların eksik
olduğu malûmdur. Bir adamın istidadı vardır.
Bunu öyle bilin ki, hocalık, branştır falan
amma, bir parça da kaabiliyet işidir, Allahtan
yetişme hocalar vardır. Biz nelerini gördük,
başı sarıklı, eli arkasında bir hoca vardı, Kadıköyün'de ev ev dolaşır, kızlara ders verirdi,
amma hocaydı. Ben merkebi okuturum, derdi.
Darülfünun hocası değilim, lise hocası değilim,
ben alfabe okuturum, fakat benim gibi okutan
varsa gelsin, derdi ve muvaffak da olurdu. O
kadar da dragoni yapmayın.
Yine yapmayın fakat ben bunları söylemek
ten kendimi alamam.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Bir iki noktayı yü
ce kamutayın ıttılaına arzetmek isterim; bun
lardan birincisi;;
öğretmen yetiştirme kaynaklarımız, bün
yeleri ve faaliyetleri itibariyle her kademeden
tahsilin bugünkü ve önümüzdeki zaman içeri
sindeki inkişafın belirteceği ihtiyacı karşılıyacak şekilde ayarlanmıştır.
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Geçen yıldaki çalışmalarla bu ayarlama ve
plânlama işi tamamlanmıştır.
Köy okulları için öğretmen yetiştiren köy
enstitüleri her sene bize iki bin öğretmen ver
mektedir ve vermeğe de devam edecektir.
Bina yetiştirme, okul yapma, takat ve gay
retimiz buna göre genişletilmiştir. Arkamızda
kalan yıllarda bazı illerimiz öğretmen yetişti
ren kaynaklardan çıkan gençlerin sayısından
fazla okul yapmışlar ve bunların bir kısmı öğ
retmensiz kalmıştır. Fakat bu haller bertaraf
edilmiş bulunmaktadır.
Şu halde köy enstitülerimiz, her sene yetiş
tirebileceğimiz, binasını ikmal edebileceğimiz
sayıda öğretmen yetiştirecek surette tam bir
randımanla hizmettedir. Öğretmen okullarımız
şehir ilkokullarının öğretmen ihtiyacını karşılıyacak şekilde ayarlanmıştır. Geçen sene teşkil
ve tensikma başladığımız eğitim enstitüleri teş
kilâtı da orta mekteplerimizin ve her nevi mes
lek okullarımızın kültür derslerinin hoca ihti
yacını karşılıyacak şekilde ve o suretle ayar
lanmıştır. Bundan başka muhtelif vesilelerle
arzettiğim gibi önümüzdeki son bahardan iti
baren kazalarımızda açacağımız yeni ortaokul
ların hoca ekiplerini de tamamlıyacak bir şe
kildedir. Üniversitlerimizin edebiyat ve fen fa
külteleri de liselerimizin hoca ihtiyarını karşılı
yacak hadden fazla mezun vermektedir.
Erkek ve Kız Teknik Öğretmen okullarımı
zın verimi de bugün mevcut olan erkek ve kız
Sanat Okullarımız ve Enstitülerimizin ve açıla
cak'olanların hoca ihtiyaçları tamamiyle karşı
lanacak şekilde plânlaşmıştır. Şu halde önü
müzdeki zaman içerisinde herhangi bir okulu
muza hoca bulamamak gibi bir mesele ile karşılaşmıyacağız.Bunu böylece arzettikten sonra bir
noktayı daha arzetmek isterim. Hekimlik for
masyonundan geçmiyen kimseyi hekimlik faali
yetine sevkedip insan hayatını onun eline tes
lim edemiyoruz. Hâkimlik formasyonundan geç
miyen bir kimseyi hâkim kürsüsüne çıkaramı
yoruz. Öğretmen olarak okullarımızda tahsilin
her kademe ve derecesinde istihdam edeceğimiz
memleket evlâdını da hocalığa sevkedebilmek
için onları mürebbi olabilmenin icabettirdiği
meslekî vasıf ve şartlarla teçhiz etmek mec
buriyetindeyiz.
Sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın ikdar
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olunmalarım, terfih edilmelerini istediği mem
leket evlâdı, arkalarında bıraktıkları hiz
metleriyle milletin takdirine, şükranına ve sev
gisine daima lâyıktır, öğretmenlik gibi mesle
kî bir ihtisas istemiyen âmme hizmetleri ve
Devlet memuriyetleri bu gibi memleket avla
dım korumamız, himaye etmemiz için daima göz
önünde bulunduracağımız hizmetler olmalıdır.
BAŞKAN — Ali Riza Arı... (Kâfi, kâfi ses
leri) .
ALÎ RlZA ARI (istanbul) — Değerli arka
daşlar, çok kıymetli hatiplerden sonra söz al
mak cesaretini gösteriyorum. Sebebi: Ben baş
ka defa da huzurunuzda söz söylediğim zaman,
söylediğim gibi ideallerini ve dâvalarım iş
edindiğim arkadaşlar arasında evvelâ işçiler,
sonra da' köylüler vardır. Onun için köyde mek
tep deyince, hiç şüphe yok hepiniz bilirsiniz ki,
bugün tatbik edilen sistemden ibaret değildir.
Ben bu yolun 20 senelik yolcusuyum. Bundan
15 - 20 sene evvel gezdiğim, yakın uzak saha
larda gördüm, hocasız bölgeler vardır, köy
hocası yalnız çocukları talim ve tedrisle kalmış
değildir. Bununla demek istemiyorum ki,
köyler ihmal edilmiştir, benim anlayışımı kısa
ca Sinan Tekelioğlu arkadaşımız izah etmek
istedi. Bugün bizim elimizde nasıl tabiatın bize
verdiği bazı membalar varsa ve biz onlardan
nasıl istifade etmiyorsak yine vakitsiz tekaüt
edilmiş, zinde kuvvetlerimiz, müktesebatı ye
rinde insanlarımız vardır ve onlardan istifade
etmiyoruz. Ben zannediyorum ki, arkadaşımın
kastetmek istedikleri budur. Hiç şüphe yok
tur ki Maarif ordusunun çok feragatkâr çalı
şanları vardır, bunları burada huzurunuzda tak
dir ve takdis ederim. Yalnız bunlar arasında
öyle enstitü mezunları vardır ki, bunları üç ay,
altı ay değil, iki sene daha okutsak Sinan Te
kelioğlu 'nun mevzuubahsettiği kıymetli arka
daşlarla, subaylarla onlar arasında malûmatı
umumiye itibariyle bir madelet yaratmak müm
kün değildir. Arkadaşlar demek istiyorum ki,
bu mâruzâtımla, biz herkesin değer ve ölçüsü
ne bir değer emsali kabul ederek bir adalete
dönmek mecburiyetindeyiz. Hiç şüphesiz herke
sin valör emsali, kıymet emsali eseriyle mu
kayese edilebilir. Acaba biz Millî Eğitim ordu
suna girmek istiyen bu emeklilere serbest
imtihan hakkını vermiş olursak ve onlardan
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muvaffak olanlar ve isteyenler burada yer alır
larsa zararımız ne olacaktır. Ve acaba ne zamana
kadar mutlak ve muayyen bir şahsiyetin teşek
kül etmesi için muayyen usullerden geçmesi za
ruretini hissedeceğiz. Kalifiye dâvasını her za
man dilimize dolayoruz. Kalifiye dâvası; şunu
iyi bilmek lâzımdır ki doğrudan doğruya kıymet
unsurlarının realiteye uygun olarak takdirinden
başka bir âmil yoktur. Bunu tahakkuk ettirebil
mek için burada biz şöyle olsun; girsin girmesin
dâvasını gütmekten ziyade isterse bu işe liya
katli on kişi çıksın, bu arkadaşı kendi idealinden
mahrum etmek hakkını kendimizde görmemeli
yiz, serbes bırakmalıyız. On kişi girsin bir kişi
kazansın. Hoca için de böyle düşünmek bakkal
çırağı için de böyle düşünmek, tesviyeci için de
böyle düşünmek lâzımdır. Size bu münasebetle
şunu arzetmek istiyorum; ordu emeklileri mutla
ka bugünkü vaziyette bir kenara çekilecek ve atı
lacak bir vaziyete bırakacak mevzuatımız boş
oturmaya mecbur etmemelidir, ben Zemlin'e
yakın kolu olmıyan bir Yugoslav zabitinin mey
dana getirdiği harayı gördüm. Oradaki Viyana
harasının aynidir. Yani Yugoslav'lar emeklile
rini daha mükemmel işlerde, kullanmasını bilmiş
tir. Pralize edecek mevzuatı kabul değil; onla
rı daha faal bir hâle getirmek için şekiller dü
şünmek durumundayız.
Ben bu bakımdan Sinan Tekelioğlu arkada
şın teklifini kabul etmiyen arkadaşlara daha metodik, daha pratik usuller bulmasını rica edece
ğim. Kabilse bu tarzda ihmal edilmiş daha doğ
rusu ihmal edilmiş olanlara yer verilmesini ar
kadaşlardan istirham ediyorum.
BAŞKAN — Daha iki arkadaş söz istemiş
tir Bir de konuşmanın yeterliği hakkında öner
ge vardır. Evvelâ önergeyi oya sunacağım. Ka
bul edilmezse arkadaşlara söz veririm .
Başkanlığa
Konuşma yeter. Millî Eğitim Komisyonunun
raporunun oya konulmasını teklif ederim.
R. A. Sevengil
BAŞKAN — önergenin iki hükmü vardır.
Birincisi konuşmanın yeterliği diğeri de komis
yon raporunu oya konulması hakkındadır ko
nuşmanın yeterliğini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Yazılı bir teklif yoktur.
Şimdi komisyonun, Sinan Tekelioğlu'nun tek-
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lifini kabul etmiyen raporunu oyunuza sunuyo
rum.
Komisyonun raporunu kabul edenler... Etmiyenler... Komisyonun raporu kabul edilmiş, sa
yın arkadaşımızın teklifi reddedilmiştir.
2. — Akçaabad'm Oüzari Köyünden Hurşitoğlu Ahmet Sevim'in
ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/146) [1]
(Eapor okundu).
BAŞKAN — Eapor hakkında söz isti yen var
mı? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabal eden
ler... Et niyenler... Rapor kabul edilmiştir.
3. — Beyşehir'in Balkanda köyünden Mustafaoğlu Mustafa Metlek'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/147) [2]
(Rapor okundu) .
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
m i l . Raporu oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1948 yûı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/259)
BAŞKAN — Yüksek malumunuzdur ki; bu
bütçe üzerindeki genel konuşmalar yapılmış ve
maddelere geçilmesi kabul edilmişti. Yalnız, hademei hayratın maaşlarının artırılması hakkında
50 imzalı bir önerge verildiği ve dikkate alındı
ğı için tasarı komisyona gitmiştir. Komisyonun
raporu gelmiştir, onu okuduktan sonra bölümlere
geçeceğiz.
Bütçe Komisyonu raporu
Yüksek Başkanlığa
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1948 yılı
Bütçe tasarısının Kamutayın 28 . XI . 1947 ta
rihli birleşiminde görüşülmesi sırasında hayrat
hademesinin aylıklarında bazı artırmalar yapıl
masına dair 50 imza ile verilen takrir Kamutay
ca dikkat nazarına alınarak Komisyonumuza ha
vale buyurmakla incelenip görüşüldü.
Takrir, hayrat hademesi aylıklarının 50 li
fi] 29 sayılı basma/yazı tutanağın

sonunda-

[2] 31 sayılı basma/yazı tutanağın

sonundadır.

dır.
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radan başlamasını ve ayrıca 20 şer lira zam
yapılmasını istemektedir. Buna göre aylıkları
50 liradan aşağı olanların 50 ye iblâğı ve bun
dan sonra da 20 şer lira ilâvesi suretiyle yapı
lan hesap neticesinde 800 küsur bin liralık bir
ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Ko
misyonumuz Genel Bütçenin görüşmesi sonun
da elde ettiği tasaruflara göre bu miktar ödene
ğin Vakıflara yardım olarak tahsisine bu yıl
imkân görememiştir. Ancak 50 liradan aşağı
olan aylıkların 50 liraya yükseltilmesi 278 bin
880 liralık bir ödenekle temin edileceği anlaşıl
dığından bu miktarın Maliye Bakanlığı bütçe
sindeki tertibine eklenmesi ve diğer zamların
gelecek yıl nazara alınması Komisyonumuzca da
uygun görülmüştür. Bundan başka vakfın şar
tına göre idare edilmekte olan mülhak Vakıflar
hademelerinden bir kısmının da aynı vaziyette
oldukları Komisyonumuzca da
açıklanmıştır.
Gerçi mülhak Vakıfların ilâvesi kendi gelirleri
ne ve vakfın şartına göre tanzim edilmekte ise
de hademelerinin de mazbut vakıf hademeleri
derecelerine çıkarılmaları hususunda idarece in
celemeler yapılarak bir tertip alınmasının yerin
de olacağı Komisyonumuzca temenniye değer
görülmüştür. Vakıflar bütçesinin Komisyonda
ilk görüşülmesi sırasında âbidat tamiri için kon
muş olan «453 bin» liranın 1948 yılı içinde tesbit edilen onarma pragramma göre kifayetsiz
olduğu ve bütçeye konmuş olandan fazla bir
ödenek ayırmaya imkân olmadığı açıklanmıştır.
Âbidatm onarılması işinin önemi raporumuzda
da belirtilmiş olduğundan bütçe tasarruflarına
göre daha «71 120» lira ödenek ayırılması müm
kün görüldüğü cihetle yine Maliye Bakanlığı
bütçesinin yardım kısmına bu miktar eklenmiş
ve bu ödenekler Vakıflar bütçesinin gelir kısmı
nın Hazineden yardım bölümüne ve gider büt
çesinin de ilgili tertiplerine eklenmiş ve hay
rat hademesinin kadro ve aylıklarını gösteren
«K» cetveli de yukarda arzedilen esasa göre ye
niden düzenlenmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Ertan
î. H. Tigrel
M. Eriş
Kâtip
Ankara
Amasya
Ankara
F. öymen A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
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Ankara
C. Gölet
R. Alpman
İstanbul
îzmir
Dr. A. Adı var
S. Dikmen
Kırşehir
Kocaeli
S. Torgut
Dr. V. S. Bürge
Crfa
K. Tekeli
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Balıkesir.
K Altaıı
Kastamonu
M. Akalın
Konva
S. (/ıınıralı

BAŞKAN — Raporun bölümlere de akisle
ri olacaktır, onun için bölümlere geçiyoruz. Bu
hususta söz istiyenler o bölümün müzakeresi
sırasında söyleyebilirler.
B.

Lira
1 Aylıklar
4 628 834
KASENE TLGAZ (Corum) — Sayın arka
daşlar, 28 . XT . 1947 de hayrat hademeleri için
burada bir konuşma yapmıştık. Birbirimizi tak
viye ettiğimiz bu konuşmada Yüksek Meclisi
niz büyük bir şefkat eseri olarak bu konuşma
neticesinde Evkaf Umum Müdürlüğü bütçesini
Bütçe Komisyonuna havale etmişti. Bütçe Ko
misyonu 40 günlük çalışması esnasında tasar
ruf ettiği paraların bir kısmı ile ücretleri 50 li
radan aşağı olan ve 4417 hayrat hademesinin
bir kısmını teşkil eden vatandaşlara 2 649 220
liraya iblağ ettiği bir miktarla büyük bir yar
dım yapmış bulunmaktadır. Memleketin her ta
rafında bunun yaptığı akislerle bazı yerlerden
mektup ve telgraflar aldım ; bu mektup ve tel
graflarda halk ve ilgili hayrat hademesi teşek
kür etmemi istiyorlar, bu istek üzerine Yüksek
Meclise olan teşekkürlerini bu kürsüden sizlere
sunmak ve bu iş üzerinde çalışan Bütçe Komis
yonu arkadaşlarınıza aynı derin ilgi ile yaptı
ğı çalışmalardan dolayı onların teşekkürlerini
sunmayı bir vazife telâkki ve her birinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.
BAŞKAN — Bölüm hakkında başka müta
lâa var mı?
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Şimdi
efendim, hademei hayrat; hademei hayrat de
yince, bunların içersinde kandil yakanlarla ha
tip ve vaizler beraber gidiyor. Hademei hayrat
deyince; caminin kayyumu, imamı bunlar da
beraber gidiyor.
Arkdaşlar, burada hai'talardanberi konuş
tuk ; evet, bu din müntesipleri bulunan mütahassısların üzerinde konuşalım, konuşmıyalım
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bunların ehemmiyetini anladık.
nasıl söyliyeyim...
REFıK AHMET
Açık söyle.

Binaenaleyh

SEVENGÎL (Tokad) —

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) —
Tabiî açık söyliyeceğim: Kadıköy'de çanta
mı boyatmak için bir saraca gittim. Bu adanı
kocaman bir sakal bırakmış fakat, mükemmel
bir saraçtır ama, bildiğiniz zengin saraçlardan
değil, beygirlere hamut, arabacılara kırbaç ya
pıyor. Bu adamla biraz konuştum; oturdum ta
biî, baktım mükemmel bir insan. Siz dedim ne
cisiniz yahu? Ben dedi; vaizim. Cuma vaizi.
Biz 14 - İ5 kişiyiz dedi. Peki öyleyse neden bu
rada kırbaç, öteberi yapıyorsun? Ne kadar ay
lık alıyorsun? Dedim. 5 lira dedi. Bunu herke
sin bilmesini isterim.
Bunları vakıf anlamaz, ki versin. Bu, bizim
din fakültemizin cemaati içerisinde baktım faal.
Ben bilmez miyim, baktım mükemmel bir hoca
hem de halis demokrat... İşte Hamdullah Sup
hi'nin arayıp bulamadığı bir hoca. (Gülüşme
ler). Ondan sonra tabiî sormak lâzım değil mi?
Öteden beriden sordum. Hakikaten fevkalâde
bir hatip ve mükemmel bir hoca. Burada bu
kadroymuş, şu kadroymuş diye konuşuyoruz,
bunların derecelerini şey takdir ediyormuş,
biz mebuslar bunu bilmiyoruz. Viz gelir
mebuslara, biz istediğimiz adamı, istediğimiz
hocayı makbul görürüz, bu budur. Binaenaleyh
bunları şimdiye kadar tâyin ettiğimiz gayet mü
kemmel Diyanetişleri Reisi, muavinleri var. An
cak bunlar tâyin eder, ilmî malûmatını, susunu
busunu onlar takdir eder. Bu bir defa kırık dö
kük bir bankadır. Yani umuru hesabiye, alım
satımdan ibarettir. Fakat bunların bu gibi in
sanların kıymeti mâneviyesini takdir edecek yer
değildir ve vazifesi de değildir bir kere. Bina
enaleyh bu kıymetleri verirken Diyanetişleri
buna karışmasın, olur mu? Bu iş olur mu1?
Katiyen onların takdiriyle ve onların mucibiyle
olmalı ve Diyanetişleri bunu yapmalı. Bunu
Patin Hoca ile konuştum vakti geçti, faydası
yok dedi. Böyle şeyler geçmez arkadaşlar. Ge
lecek sene, o bir sene, ebediyen içinde bulun
duğumuz bir meseledir bu. Binaenaleyh buna
bir şekil vermelidir. Yani Vakıfların hangi
tarafından tutalım da düzeltelim, konuşulmuş,
bunu tekrar etmek doğru değildir. Verir, satar...
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Bilmem söylemek istemiyorum. (Söyle söyle
sesleri, gülüşmeler).
BAŞKAN — Bölüm hakkında başka söz istiyen yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.

B.
18

A - CETVELİ

20

B.
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

Ücretler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4805 sayılı Kanun gereğince
verilecek emekli keseneği karşı
lığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
• 1683 sayılı Kanunun 58 nci
maddesi gereğince verilecek
emekli ikramiyesi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
tiler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmişti?-.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Vakıflar akarlar giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
556 270

19

21
22

73 585

23

2 100

24

25 000
25
35 000

26

27

100 900
14 900

28

45 800
29

25 000
30

27 000

7 500

31

4 000
32

41 501
33

10 000
34
35
10 000
36
391 500
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Lira
Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri
57 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yapı ve onarma işleri
722 120
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Gureba Hastanesi giderleri
250 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
imaretler giderleri
60 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hayrat giderleri
87 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli sosyal yardımlar
35 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Genel Muhasebe Kanununun 48
nci maddesini ilgilendiren gi
derler
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri
55 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çifteler Çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri
1 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hayrattaki kıymetli eşyanın in
celeme ve ayırma giderleri
200
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İnceleme, tercüme, baskı ve eski
eserlerin satmalına giderleri
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
îzmir Fuarındaki Vakıflar Pav
yonu her türlü giderleri
; 4 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Artırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonları ücret ve giderleri
3 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
i
Muhafaza ve fen memurları
hayvan yem karşılığı
,: 3 800
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
*
Düşünülmiyen giderler
1 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
12 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
8 187
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hükme bağlı borçlar
6 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para itfası
47 403
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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B.
37
38

39
40

Darüşşefakaya
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kudretsiz hayratın imar ve ih
yası
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Edremit Belediye Hastanesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Şehitlikler imar cemiyetine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

22 .1 .1947
Lira
15 000

15 200
1 500
2 000

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe
Kanunu
MADDK 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (7 490 300) lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
m? Kabul edenler Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
1948 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı
(B) işaretli
cetvelde
gösterildiği
üzere
(7 490 300) lira tahmin edilmiştir.
B - CETVELİ
B.
1

îcareler

Lira
2 480 000

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale)—Muh
terem arkadaşlar, bütçenin gelir çeşitleri arasın
da memba suları haslatı yalnız 15 000 lira gibi
çok az bir miktarda bulunmasının sebebi; ma
hallinde gördüğüm gibi, idaresizlik ve lâkaydiden ileri geldiğini Yüksek Heyetinize arzetmek
mecburiyetini duymaktayım.
Bilindiği gibi İstanbul'da, her yerde, tren
lerde, vapurlarda ve yolda ve birçok kazala
rında ...
BAŞKAN — Memba suları ikinci bölümde
dir. Müsaade ederseniz size o zaman söz vere
yim. ,
ALİ RİZA KIRSEVER (Çanakkale) —Pekâlâ..
BAŞKAN — Birinci bölümü kabul edenler...
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
B.
2

Türlü gelirler

Lira
2 260 300

0:1

ALİ RİZA KIRSEVER (Çanakkale) —
Bütçenin gelir çeşitleri arasında (Memba sula
rının) hasılatı yalnız 15 000 liradan ibaret çok
az bir miktarda bulunmasının sebebi mahallinde
gördüğüm idaresizlik ve lâkaydiden ileri geldiğini
yüksek huzurunuzda arzetmek mecburiyetinde
yim.
Bilindiği gibi İstanbul'un her yerinde, tren
lerde, vapurlarda ve yurdun birçok şehir ve ka
sabalarında yüksek fiyatla halka satılan mem
ba sularının çoğu Evkafa aittir.
Ankara'da her zaman bulunmıyan Taşdelen
suyunun 30 litrelik şişesi 230 kuruşa yani litresi
8 kuruşa satılıyor.
Bu kadar geniş olan su satışlarına rağmen
hasılat miktarı dikkati çekecek derecede nis
petsiz bir rakam arzetmesi belki bir hata ihti
mali vardır, Fakat esas itibariyle gözönünde de
vam eden bir idaresizliğin tabiî neticesi olduğu
na şüphe yoktur.
Arkadaşlar; Alemdağm'daki Taşdelen ve
üefneli su membalarını görmek fırsatını bul
dum. Tesisatı çok mükemmel olan Taşdelen
membaı günde 50 ton su verdiği halde yarısı bo
şa akıp gitmektedir. İşletme şefinden yaptığını
tahkikata göre, pazar günlerinde nakil vasıtası
gönderilmediğinden dolayı tamamen, diğer gün
lerde ise bu iş için tahsis edilen iki kamyonun
taşıyabildiği miktar 30 tondan fazla olmadığın
dan mütebaki 20 ton bu suretle ziyan olmakta
dır. Bu vaziyete göre basit bir hesapla bir ay
içinde boşa akan Taşdelen suyunun miktarı 720
tondur.
Evkaf depolarında toplanan su satış fiyatı
litresi 2 kuruş 10 paradır. Yüzde ellisi masraf
karşılığı hesap edilse ve safi hasılat olarak be
her litresi yalnız bir kuruştan satıldığını kabul
ettiğimiz takdirde net olarak ayda 7 200 lira bir
zarar heder olup gitmektedir ki, seneliği 86 400
liraya baliğ olmaktadır. Bu zararın yekûnunu
yalnız Taşdelen'den yere akıp ziyan olan sular
teşkil etmektedir.
Tabiatın vergisi olan servetin gözönünde zi
yan olmaması için pazar günlerinde ayrıca üc
reti mesai verilmek suretiyle memur çalıştır
mak ve diğer günlerde de fazla bir araba tahsis
etmek imkânları varken Evkaf İdaresi buna
lâkayıt kalmıştır.
Yine Taşdelen'den 2,5 kilometre ilerisinde
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orman içinde bulunan ve karaciğer hastalıkla- , berrülere ve ölenlerin tedfini için alman para
rina karşı faydalı olduğu söylenen «Defneli
lara teşmil edilmektedir.
su» membaına o havalinin Mevki Komutanı
Diğer taraftan cemaatlere mensup olup sos
ile beraber gittim. 1936 senesinde merhum
yal ve dinî ihtiyaçları tatmin için vücude ge
Atatürk'ün
emri ile bir
hayli
paralar
tirilen müesseselerin gayelerinin tahakkukuna
medar olmak üzere cemaatlerin bu husustaki
harcanarak eok güzel imar edilmiş olan
vakıflarının idaresi vazifesiyle mütevelliler tâ
Defneli
su menıbaı bilâhara ihmal edil
miş ve bakımsızlıktan harap olduğu için se- f yine edilmiştir. Bu mütevellilerin bir kısmı, sa
lâhiyetlerini tecavüz ederek cemaatleri idareye
nelerdenberi bu su boşuna akmakta ve bunun
kıyam ve hattâ ibadethanelerde ruhanî azalara
miktarı malûm değildir ama, çoktanberi Def
taallûk eden hususlara müdahale etmektedirler.
neli su satışı ortadan kalkmıştır.
Bu hareketlerin cemaat efradında hayret ve
1936 senesinde tamirine lüzum görüldüğü
teessür
uyandırdığını kaydetmek mecburiyetin
halde neden ihmal edilmiş de Hazinenin zararı
1
deyim.
Evkaf
Müdürlüğü de kanunun çizdiği
na sebebiyet verilmiştir ?
hududu aşarak kanuna uygun olmıyan muame
Bu işlerden mesul olanlar hakkında Hükü
leler yapmaktadır. Geçenlerde bir sinagonun
met el koyarak tahkikatını yapmalıdır.
mütevellisi istifa etmiştir.
Sözlerime nihayet verirken şunu da ilâve
Bu istifa üzerine istanbul Evkaf Müdürlüğü
etmeyi faydalı bulurum; madamki, Evkaf ida
Sinagonda mevcut ve ibadetten sonra Sinagoresi bu işi idare etmekte aczini göstermekte
na ufak teberrulerde bulunmak istiyen kimse
dir millî bir servet membaı ve aynı zamanda
lerin, içine para attıkları teberru kutularını
sıhhat kaynağı olan su işletmelerinin kontrolü
temhir etmiştir.
yine E v k a f a ait olmak üzere müteşebbis vatan
Bahis mevzuu olan sosyal ve dinî maksat
daşlara veyahut bir şirkete ihale edilmek sure
larla vücuda getirilen cemaat müesseseleri, an
tiyle idare edilirse muhakkatır ki, daha çok
cak o cemaata mensup vatandaşların yaptık
varidat elde etmek imkânları bulunacaktır. Bu
ları teberrulerle idame edilebilmektedirler. Bu
m oyanda halkın iyi suya olan ihtiyacı da daha
teberruleri yapanların, bazı mütevellilerin key
bol ve ucuz fiyatla temin edileceğine şüphe
fi hareketleri ve esnaf idaresinin kanunsuz mü
yoktur.
dahaleleri karşısında bu müesseselere alâka gösSALAMON ADATO (istanbul) — Muhte
teameye devam edecekleri şüphesizdir.
rem arkadaşlar; 5 Haziran 1935 tarih ve 2762
Vakıf Kanunu, bu müesseselerin inkişaf ve
numaralı Vakıflar Kanununun birinci madde
idamesini istihdaf etmektedir. Kanunun gayesi
sinin ikinci fıkrasının (B) bendinde ekalliyet
bu müesseseleri yıkmak değildir.
cemaatlerce idare olunan Vakıflar bahis mev
Recep Peker Hükümeti, bu müesseselerin
zuu olmuş ve bu vakıflar mülhak vakıf olarak | statüsünü tâyin ve tesçit için bir kanun tasa
tavsif edilmiştir. Aynı kanunun 24 ncü mad
rısı hazırlatmaktaydı. Sayın Hasan Saka Hü
desinde mülhak vakıfların iratlarının aslından
kümetinden rica ediyorum. Hükümeti ve ce
% 5 kontrol hakkı alınacağı ve bu kontrol
maatlerin ihtiyaçlarını tatmin edecek bir kanun
hakkının Umum Müdürlükçe irat kaydolunaca
tasarısını ihzar buyursunlar ve bu suretle bu
ğı yazılıdır.
j cemaatlerde keyfi ve teessür uyandıran vazi
Bugün müzakere mevzuu olan Bütçe Kanu
yetlerin temadisine mahal ve imkân bırakmasın
nu tasarısının ikinci maddesinde sözü geçen
lar.
(B) işaretli cetvelin ikinci bendinde (Türlü ge
Çünkü bu şekildeki müdahaleler devam et
lirler) meyamnda evkafı mülhakû gelirlerin
tiği takdirde ne irat kalır ve ne de irat üzerin
den alınacak kontrol hakkı namiyle 40 bin lira
den bir kontrol hakkının tediyesi imkânı hu
gelir tahmin edilmiştir.
sule gelir.
Kanunda kontrol hakkının mülhak vakıfla
Kontrol hakkını vakıfların iradı üzerinden
almak kanunun muktezasmdandır. İbadetha
rın iratlarının aslından alınacağı tasrih edildi
neye devam edenlerin yaptıkları ufak teberruler
ği halde bu kontrol hakkı cemaat efradının
veyahut bir kimsenin defni için ödenen paralar
ibadethanelerle hastanelere yaptıkları ufak te-
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bir vakfın iradını teşkil edemez ve bu gibi teberrüler ve masraflar üzerinden kontrol hakkı
almak kanuna uygun değildir.
Binaenaleyh kontrol hakkı olarak gösterilen
40 bin lirayı 10 bin liraya indirmek icabettiği
kanaatindeyim.
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET
BAKANI F A İ K AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim, Kırsever arkadaşımız Taşdelen suyuna temas ettiler. Bu suyun istihsal
miktarı 50 - 60 tondur. Hakikaten şehre isale
edilebilen kısmı ise 25 tondan ibaret bulunmak
tadır. Bunun sebebi vesait meselesidir, dama
cana tedariki meselesidir. Evkaf idaresi yeni
den 2 500 damacana tedarik etmiştir. Bu su
retle isaleyi de istihsal miktarına yaklaştırmak
bir derece mümkün olabilecektir.
Adato arkadaşımız ekalliyet vakıflarından
bahsettiler.
Ekalliyet vakıflarından kontrol hakkı olarak
alman şey kanuni olduğu için onun üzerinde
söylenecek bir söz yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki, Hükümet ekalliyet vakıflarının ida
resine ait bir kanun tasarısı hazırlamaktadır.
Yakında Yüksek Meclise sunulacaktır. Bu ka
nun tasarısına göre bu vakıflar kendileri tara
fından idare edilecektir. Kanun tasarısı kabul
edildikten sonra Evkaf bunların idaresine karışmıyacaktır.
ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) —
Defneli suyu hakkında bir şey söylemediler.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAÎK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Defneli suyunun da yolu yapıldıktan
sonra o sudan da istifade edilecektir. Bu mev
zu da Vakıflar İdaresi tarafından ele alınmış
bulunmaktadır.
Dr. SAİM ALI DlLEMRE (Rize) — Muh
terem arkadaşlar; vakıf nedir? Size izaha lüzum
yok. Azemeti, kudreti nedir? Yoliyle idare edi
lirse ne çıkar? Bunu herkes bilir. Bu maddede
260 bin mi, 280 bin mi, muhtelif gelirler var
dır. Vakıfların muhtelif gelirleri 260 bin, 280 bin,
500 milyon (Gülüşmeler) Bilmem sadetden çıkı
yor muyum. Eğer doğru ise bir rivayete göre
Vakıfların yirmi milyon lirası varmış, idare ede
miyor mu. Yani arkadaşlar bakınız fukara ce
miyeti, bilmem Yardım Sevenler Cemiyeti şu, bu
hayır cemiyetleri çabalayıp duruyorlar. On bin
lira fazla. Keselim dediler. Bu bizim eski imaret-
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| lerimiz kapandıktan sonra bunları keselim dedi
ler. Benim feaaaatim . budur ve eminim sizinki
de odnr ki, bu muaveneti içtimaiye işleri bakı
mından Vakıf işleri düzelirse, kizılayı geçer ar
kadaşlar. Bunun fukaraya yapacağı muaveneti iç
timaiye eğer Evkafın geliri hüsnü idare edilirse
memleket çapında iş gürür. Bu 250 bin lira gü
lünç bir şeydir. Bunu hes sene konuşuruz. Menaizmasmm düzenlenmesi için komisyon mu, ne
kuracağız bilmiyorum. Bir şey yapalım ki, bunu
idare etsinler. Bunlar Üsküdar'da tramvay kur
dular, işlettiler. Ondan sonra bu vakıf hanlarını
biliyorsunuz, ne büyük varidat kaynağı olmuştur.
I Hüsnü idare edilecek olursa çok para temin eder.
I Bilmem bu 260 000 lira; bu benim çok tuhafıI ma gidiyor. Bu müesseseyi bir banka zihniye
tiyle işletmek lâzımdır. Sermaye nedir? Bilin
melidir, sermaye tenmiye edilmelidir. Bu şekil,
I kanununda yokmuş, ne demek arkadaşlar? Kanuj nu biz yapmıyoruz muyuz? Yoksa dehal koya
rız. Lâf mı bu? Koruz işte o kanunu. Kazancı
sermayesi meydandadır. Mısır' dan bir mütehas
sıs gelmişti, Hammade Paşa. Bu adam bir çok
şeyler yaptı. Buna mütehassıs koymak, bu
I işi canlandırmak lâzımdır ve bunu rotin denen
j şeyden yukarıya çıkarmak lâzımdır. Muhtelif
gelirler 280 000 lira okusunlar da dinliyelim
bunu.
BAŞKAN — Bölüm hakkında başka söz istiyen yoktur, bölümü oyunuza sunuyorum; kabul
I edenler... Kabuletmiyenler... Kabul edilmiştir.
B.
3
]

|

Lira
Geçen yıldan müdevver gelir fazlası
200*000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Hazineden yardım
2 550 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(Madde 2 tekrar okundu).

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyurduğunuz
I cetvelle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul eden-,
i 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I
!
j
I
i
:

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1948 yılı içinde tahsil edilecek gelirlerden her
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN —-Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.; Kabul edilmiştir.
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MADDE 4.— 1948 yılı içinde kapatılmak
üzere Başbakanlığın onayı ile (300 000) liraya
kadar kısa süreli avans almıya ve hesaplar aç
tırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
SALAMON ADATO (İstanbul) — İstanbul'
da Vakıflar Müdürlüğünün yazıhane ve tica
rethane olarak büyük ve matlûba muvafık bina
lar yaptırdığını ve bu binalardan bazılarının İs
tanbul'u tezyin ettiği Yüksek Heyetinizce ma
lûmdur. Bu Müdürlüğün İstanbul'da Çiçek Pa
zarında mevcut boş bir arsası üzerinde yazıhane
ve ticarethane olarak kullanılabilecek büyük bir
bina inşa ettirmek tasavvurunda bulunduğu
bundan birkaç gün evvel gazetelerde memnuni
yetle okudum. İstanbul'da bir konut buhranı
olduğu kadar bir de ticarethane buhranı hü
küm sürmektedir. Bu ticarethane buhranına
karşı tedbirler almak faydadan hali değildir.
Millî Korunma Kanununun konutlar hakkın
daki hükümlerinin son tadilinden sonra Anka
r a ' d a ve İstanbul'da yeni binaların inşasına tevesül edildiğini görmekteyiz.
Binaların maliyet fiyatı yüksektir. Bu bina
ları yaptıranların bu inşaata tahsis ettikleri ser
vet nispetinde bir gelir temin etmek istiyecekleri şüphesizdir. Bunun içindir ki, yeni yapılar
müreffeh tabakanın oturduğu semtlerde inşa
edilmektedir.
Fakat İstanbul 'da, bu mesken buhranı yalnız
müreffeh vatandaşların oturduğu semtlerde
değil, mütevazi halk tabakasının ve işçilerin ke
sif bir şekilde ikamet ettikleri yerlerde de bütün
şiddetiyle hüküm sürmektedir.
İstanbul'da Kasımpaşa, Tophane, Unkapanı,
Eyüp ve Rami ve buna mümasil sair yerlerde
mütevazi halk tabakasına mensup aile reisleri,
çoluk çocuğunu barındırmak için büyük müş
külâta mâruz kalmaktadırlar. Bu semtlerde altı,
yedi kişilik bir aile tek bir odada oturmak za
ruretindedir.
Bu semtlerdeki konutlar, eski ahşap binalar
dan ibarettir. Bu binaların büyük bir kısmı
tamir edilemiyecek, maili inhidam bir vaziyet
tedir.
Yıkılan bu evlerin sahipleri, kendilerine yeni
ev yaptıramamaktadır. Bu semtlerde, yüksek ki
ra ödeyebilecek vatandaşlar bulunmadığından,
sırf bir plasman yapmak maksadiyle servet sa
hiplerinin oralarda bina inşa ettirmeyecekleri
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şüphesizdir. İstanbul belediyesi bu hususta mü
essir bir tedbir alabilecek bir durumda değildir.
Evkaf Müdürlüğü arzetiğim bu yerlerde ufak
daireli büyük birkaç bina inşa ettirirse bu halk
tabakasının en büyük derdini teşkil eden mesken
ihtiyacı belki kısmen tatmin olunabilir.
Evkaf Müdürlüğünün, alâkaları dolay isiyle
İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları ile el birliği ya
pıp bu mesele üzerinde ehemmiyetle durması icabeder fikrindeyim. Evkaf Müdürlüğüne bu hu
susta kullanılmak üzere 1948 senesi için iki mil
yon liraya kadar uzun süreli avans almaya yet
ki verildiği takdirde arzettiğim evsafta şimdilik
on büyük bina yapılabilir ve himayeye muhtaç
olan bu halk tabakasının ıstırabını bu suretle
tahfife belki muvaffak olabliriz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim; Evkaf İdaresi muhtelif yerler
de satmış olduğu akaar bedellerinden yeni
akaar yaptırmaya, evvelce bütçenin heyeti
unıumiyesi üzerinde konuşulurken arzettiğim
veçhile, karar vermiştir ve bunları en çok gelir
getiren yerlerde yapmak kararındadır. Meselâ
İstanbul'da İşbankasmm arkasında bir arsası
vardır. Orada bir han yaptıracaktır. Bunun
plânı yapılmıştır. Tafsilâtlı projeleri yapıl
dıktan sonra tatbikata geçilecektir. Evkaf İda
resi muhtelif semlerin mesken ihtiyacını düşüne
cek bir müessese değildir. Evkafın düşüneceği
daha çok irat getirecek olan yerlerdir ve kay
naklardır. Ona göre akaarı en münasip yer
lerde yapmayı gözönünde bulunduracaktır. Ar
kadaşımızın ileri sürdüğü daha ziyade belediyeyi
alâkadar eden bir düşünce olabilir.
Sonra Evkaf İdaresi akaar yaptırmak için
kredi ve avans tedarik etmek ihtiyacında değil
dir. Elinde yeni akaar yapmaya tahsis edecek
kâfi miktarda meblağı bulunmaktadır. Arzetti
ğim gibi, kendisine daha çok gelir sağlıyacak yer
leri ve akaarı tercih durumundadır.
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) —
Bakandan bir sualim var. Buyurdular ki, mem
leketin başka taraflarındaki akaarları sattıktan
sonra diğer yerlerde akaarlar yaptırılacaktır.
Erzurum'da 300 bin liralık birşey satılmıştır. Bu
nun yerine Beyoğlun'da bir bina yapacağına bu
para ile yine Erzurum'da bir akaar yapsa ve Ev
kafın o memlekette de bir âbidesi olsa daha iyi
J olmaz mı?
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FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) —
Efendim, dâva, arzettiğim gibi vakfın fazla men
faat sağlaması davasıdır. Hiç şüphe yoktur ki,
bu fazla menfaat yine vakfın diğer sahalardaki
masraflarını karşılamak içindir. Eruzurum'da
hakikaten daha fazla menfaat getirecek akaar
yapmak mümkün olduğu takdirde orayı, mahal
lini tercih etmek elbette yerinde olur.
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Sat
masını bilmiyormuş evkaf, satamıyormuş. Kara<?ebey camisinin yanında bilmem ne varmış,
4 000 liraya satmış. Sonra biri çıkmış ortaya,
40 000 liraya almış belediyeden mahkemede.
Sonra arsa satılıyormuş, birçok şeyler. Me
selâ hepsini 10 bin liraya sattıkları şeylerden yal
nız çarşıdaki bir hanla, bir hamam 10 bin lira
eder diyorlar. Satması bir dert. İlerde nasıl
' olacaktır? Zannedersem bu işler biraz da ihti
sas dâhilinde yapılırsa bu müesseseden bu mil
let çok istifade edecektir.
Mesele budur.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon)
-— Evkaf satışı bilmiyor buyurdular. Evkaf sa
tışı biliyor. Esasen artırma usulüyle satar. Bele
diye istimlâk etmişse, İstimlâk Kanununa göre
istimlâk etmiştir. Evkaf ne yapsın? '
SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Dâva etmiş
ler, belediye 40 000 lira vermiş.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMET) BARUTÇU (Trab
zon) — Bilmiyorum, arkadaşınım söylediği şey
bir tetkik mevzuudur. Bunu tetkika tâbi tu
talım. Hakikat şudur ki. Vakıflar İdaresi ma
lını artırma usulüne tevfikan satar.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir
önerge vardır, okuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe
Kanunu tasarısının 4 ncü maddesine aşağıdaki
yazılı fıkranın ilâvesini teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Adato
İki sene içinde kapatılmak ve İstanbul'da
gayrimenkullerin inşaatında kullanılmak üzere
Başbakanlığın onayı ile iki milyon liraya ka
dar, uzun süreli avanslar almaya ve hesaplar
açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
(Hacet yok sesleri).
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BAŞKAN — Tüzük'ün 127 ne i maddesi ge
reğince bunu oya koymuyorum, caiz değildir.
( y;ı koymak için aynen 50 imzalı bir teklife ihliyaç vardır.
Eğer arkadaşım arzu ederse bir tasan tek
lif eder, nazarı itibara alırız.
Binaenaleyh, maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 neu maddesine giren hizmetlileriyle aynı
kanunin: konusu dışında kalan memurlarının
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Numaraları ile adlan bağlı (E) işaretli
cetvelde yazdı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarih
li ve 3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gere
ğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için ay
lık ücretle memur ve hizmetliler kullanılabilir.
'Bunların kadroları ile bunlardan uzmanlık
yeri olanlar Bakanlar Kurulu karan ile belirti
lir ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu tertipten alınacak kadroların
eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa, var
mı? Cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümün
d e k i ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 1928 - 1946 bütçe yıllarına ilişkin
olup Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları, yılları bütçelerinde bulunan borçlar
1948 yılı bütçesinin gider bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçlan bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1948 yılı içinde kullanıla
maz.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
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mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyeııler ... Kabul
edilmiştir.

lerin her biri ayrı ayrı birer konuşma mevzuu
dur. ileri bütçeler için bir temenni olarak be
lirtilmesini lüzumlu ve zaruri addettiğim vazi
yetlerden birisi İstanbul Üniversitesindeki bina
darlığına gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu
arada Tıp Fakültesinin acıklı vaziyetini ayrıca
mütalâa etmeyi de zaruri görüyorum. Çeşitli
zamanlarda, kuruluşundanberi, İstanbul'da 13
defa yer değiştiren Tıp Fakültesi zannederim
bundan 12 - 13 sene evvel son defa Haydarpa
şa'dan İstanbul'a nakledildi. Evvelce veril
miş olan bu karar doğru muydu, yanlış mıydı?
Bu karar üzerinde duracak değilim. Böyle bir
münakaşa açmakta da fayda mülâhaza etmem.
Gönül isterdi ki; müessese Anadolu yakasında
kalsın ve inkişafına yarıyaeak tesisler orada
itmam edilsin. Fakat ortada bir emrivaki var
dır.

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
MADDE 9. — 22 . IV . 1935 tarihli ve
2/2392 sayılı tüzük gereğince çalıştırılmakta
olan cami ve mescit hademelerine ait kadrolar
bağlı (K) işaretli cetlevde gösterilmiştir.
BAŞKAN" — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler... Kabul etmivenler... Kabul edilmiş
tir.
MADDE 10. — Hu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Bugün tekrar Fakülteyi bir 14 ncü nakle
götürmek yolunda bir teklif arzedecek deği
lim. Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakledildikten
sonra, Tıp Fakültesinin tedrisatı muhterem ar
kadaşlarımın hatırlıyacakları gibi, Şişli'den
Bakırköy'e kadar uzıyan bir sahaya yayılmış
bir vaziyettedir. Yani istanbul'un çeşitli semt
lerinde bulunan hastahane ve kliniklere talebe
günün değişik saatlerinde devam etmek için
geniş hudutlu şehrin bir ucundan öbür ucuna
gelip gitmek, koşmak için zaman, enerji ve
para sarfederler.

MADDE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunu açık oyunuza sunuyorum.
5. — istanbul Üniversitesi
1948 yılı Bütçe
Kanunu
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/254) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
var mı?
REFÎK AIJMKT SEVENGlL (Tokad) —•
Muhterem arkadaşlar, Türk ilim hayatının in
kişafını üniversitelerimizin çalışmalarından bekliyoru. Kendilerine başarılar dilerim. Ancak,
üniversitelerin kendilerinden beklenen hizmeti
muvaffakiyetle ifa edebilmeleri için çeşitli va
sıta ve imkânlara sahip olmaları lüzumunda
elbette tereddüt edilmez. Şimdi müzakeremize
zemin teşkil eden istanbul Üniversitesinin büt
çesi heyeti umumiyesi münasebetiyle İstanbul
Üniversitesinin bugün, imkân ve vasıtalar bakı
mından, içinde bulunduğu sıkıntılı vaziyete
işaret etmek istiyorum. Bunların başında bil
hassa bina darlığı gelmektedir. İstanbul Üni
versitesinin çeşitli dertleri vardır fakat bu dert[1 ] 13 sayılı basmayazı tutanağın
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sonundadır.

Son zamanlarda bu ihtiyacın tazyiki belirdi
ği içindir ki, istanbul Üniversitesi de Tıp Fa
kültesini şehrin biraz daha dar hudutlarına top
lamak yolunda teşebbüslere geçmiştir. Ama
buna rağmen eski vaziyet ıslah edilmiş bulun
muyor. Tıp Fakültesinin gerek nakil vasıta
ları bakımından, gerek lâboratuvar, klinik, tedavihane ve saire bakımından imkânları daha
fazla olan merkezî bir mmtakada biran evvel
toplanması ve bunun için icabeden tedbirlerin
alınması zamanı - gelmiş demiyacağım - geç
mektedir. Bu itibarla İstanbul Tıp Fakültesinin
biraz evvel şehir merkezinde gerekli vasıta
larla beraber tesisi hususunu istanbul Üniversi
tesinin baş meselelerinden biri olarak ele al
mak icabeder mütalâasmdayım. Tıp Fakültesi
mevzuuna temas ederken bir de tıp Fakültesi
nin Eczacı ve Dişçi Okulu hakkında kısa mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. Sözlerimin başın-
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da işaret ettiğim gibi, bina darlığı, İstanbul
Üniversitesini çeşitli sahalarda tazyik ederken
bilhassa Eczacı ve Dişçi Okulunun vaziyetini
de ehemmiyetle gözönünde tutmak lâzımdır. Bu
iki müessese, Bayazıt'ta çok kifayetsiz kü
çük bir binanın çatısı altına sıkıştırılmış vazi
yettedir. Bu müesseseden yetişenlerin de mües
sesenin de kadro kıymetini indirmek gibi bir
mülâhazanın aklımdan geçmediğini önceden arzedeyinı. Takat bugünkü bina darlığı içinde
bu müessese çok kifayetsiz ve aleyhte şartlarla
çalışmaktadır. İki mektep bir küçük binaya
sıkıştırılmıştır. Bugünkü tedris metotlarının
iktiza ettirdiği lâboratuvarlan ve diğer gere
ken ilmî çalışma müesseselerini bu bina içinde
kurmaya hiçbir suretle imkân yoktur'. Binaen
aleyh İstanbul Üniversitesince alınması lâzııngelen tedbirler arasında evvelâ eczacı ve dişçi
okuluna mevcut binadan başka bir bina bulma
sı gerektir.
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ihdas eder. Millî Eğitim Bakanlığının İstanbul'
da yüksek tahsil gençliği için kurulmasını dü
şündüğünü haber aldığım büyük talebe yurdu
teşebbüsünün süratlendirilmesin! temenni ede
rim. Bakanlığın bu husustaki tedbirler hakkın
da da bizi aydınlatmasını rica ediyorum.
Şimdilik maruzatım bundan ibarettir.
MUZAFFER AKPINAIt
(Balıkesir) —
Aziz arkadaşlarım, İstanbul Üniversitesi 1948
senesi Bütçe Kanunu tasarısı konuşulurken ba
zı düşündüklerimi ifade etmek istiyordum. Fa
kat bana takaddüm eden sayın iSevengil bütün
noksanları yakmen görerek, büyük bir alâka
göstererek ve bilhassa eczacı ve dişçi mevzuu
na da temas ederek bizim hissiyatımıza da ter
cüman oldukları için kendilerine hassaten teşek
kür ederim.
Arkadaşlar; Bütçe tasarısını elimize aldığı
mız zaman geçen seneye nazaran 2 600 000 li
ra kadar bir fazlalık olduğunu görüyoruz. Bu
sene 14,6 milyon lira olarak bütçenin önümü
Bunun haricinde bu eczacı ve dişçi okulu
ze geldiğini görüyoruz. Tasarıyı okudum, isnun umumiyetle tedris vaziyetinin, kadro vazi
tiksar etmek kaydiyle söylemiyorum, memleke
yetinin de ele alınması lâzımdır. Bugün bu mü
timizin irfanına hizmet eden böyle bir müesse
essese Ti]) Fakültesinin umumi kadrosu ve
seye
keşke imkân olsaydı da bir misli daha ver
umumi idaresi içinde mülâhaza edilmiştir. Bu
seydik ve bütün noksanlarını daha kısa bir za
müessesenin bugün bir fakülte haline getirilme
manda ikmal etmiş olsalardı. Onun için bu mak
si, ileri bir zaman için de olsa, yerinde bir te
satla söylemedim. Yalnız bu sene konulan iki
menni olur. Fakat- hiç değilse şimdilik bunların
buçuk milyon liranın nereye verildiğini merak
bir enstitütü haline getirilmesi gerek ilim, gerek
ettim, baktım fakültelerin ihtiyaçlarına tevzi
idare bakımından istiklâl ve mesai imkânları
edilmiş, fakültelerden yabancı memleketlere gön
nın sağlanması lüzumlu ve zaruridir. İstan
derilecek yirmi doçent ve asistan için tahsisat
bul Üniversitesi heyetinin ve Eğitim Bakanlı
konmuş. Ve hattâ, dillere destan olan Evka
ğının bu işlerle birinci derecede alâkalanmasın
fa, kendi işini başarmasını bilmiyen bu idare
da, bu ilim müessesemizin inkişafı bakımından,
nin kendisine bağlı sıhhi müesseselere tahsisat
fayda mülâhaza ediyorum.
ayrılmış.
Kısaca arzetmek istediğim son nokta da
Merak ettim, ilim sahasında fakültelerle
umumiyetle talebeye, üniversite talebesinin va
binlikte, onlara ^muvazi faaliyet gösteren ec
ziyetine karşı alâka gösterilmasi bahsidir. Bu
hususta şimdiye kadar gerek Eğitim Bakanlığı, j zacı ve dişçi mektebi için bir şey ayrılmış ve
konmuş mudur? Tasarının bir tarafında şöyle
gerek Üniversite heyeti imkânların vüs'ü nispe
bir kayda tesadüf ettim: (Bu fazlalıklardan ec
tinde alâkadar olmuştur. Bilhassa talebe yurt
zacı okuluna bir profesör getirilmesi imkânının
ları bahsini hatırlatmak istiyorum. Fakat mev
temini.) Âdeta ajans haberi gibi, bir şey. Tah
cut alâka ve imkânların daha fazla artırılması
min ediyorum geçen sene eczacı mektebi İstan
zarureti de gözönünde belirmiş bulunmaktadır.
bul Üniversitesi eski Maliye Nezaretini, Askerî
Talebe yurtlarının bizim memleketimizin şart
Tıbbiyeyi başka tarafa naklederek Eczacı mek
ları içinde büyük bir zaruret olduğu kanaatin
tebine vermeyi düşünmüş. Bunu mazbatasında
deyim. İstanbıılda serbest, olarak muhtelif yer
belirtilmişti. Bu, bize büyük bir sevinç, vermişti.
lerde barınmak suretiyle Üniversite tahsili yap
Bu sene, ne bu, ne buna yakın ve ne de buna
mak çok güçtür; talebe için sıkıntı vericidir;
benzer bir kayda tesadüf edemedim. Bu kaydı,
talebenin perişanlığını icabettirecek bir durum
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sayın raportör bu mesleki de hoşnud olsunlar için
sembolik olarak koymuşlardır.
Arkadaşlar; tababet şubesinde cerrahi laho
ra tu var, klinik teşhis ve tedavilerinin bugünkü
yüksek derecesine varmış olmasına rağmen insüiı
sağlığının sağlanmasında tababetle tevem olarak
yürüyen bir de ilâç mevzuu vardır. Bu şubeye in
tisap eden meslek adamlarını yetiştiren bir mües
sese vardır, bir ilini müessesesi vardır. Alâkadar
olmadığınız için belki vakitten bilemezsiniz, arka
daşlar üç beş kelime ile ifade edeyim ki çok
fecidir.
Bayazıt Camisinin yanında, eskiden .Jandar
ma Kumandanlığı diye İtildiğimiz bir binaya sı
kıştırılmıştır. Konak yovrusu bir bina. Eczacı
ve Dişçi mektebi talebesi orada ders görmektedir.
Arkadaşlar; bu mektepler bütün mahrumiyet
ve sıkıntılara rağmen - belki çok bağırmış çağır
mışlardır fakat, hiçbir taraftan yardım görmiyerek - mütevaziane orada çalışmaktadır. Bugün
bu müessese, eğer memlekete ufak bir ilim hedi
yesi olarak meydana birşey çıkarıyorsa, işte o dar.
kifayetsiz ve her türlü imkânsızlıklar işerisinde
bulunan o binada yetişmişlerdir.
Arkadaşlar, bu binanın içi ... Profesörün
oturacak yeri yoktur. Çok garip!ir, büyük bir
salonun bir köşesine müsellesi, veyahut şibih
münharif şeklinde kontrplâktan yapılmış bir kür
sü vardır, zaten salon da o şekildedir. Hoca
oraya çıkıyor, talebeyi kuş bakısı seyrediyor.
Acayip birşey.
Tahlili kimya lâboratuvarı var, bu lâboratuvarda klor gazı istihsal ediyorlar, bacalar çek
mediği için çocuklar zehirleniyorlar, kan tükü
renler var, bacaların çekmemesi yüzünden. Bir
ecnebi profesör vardı; gitti, yerine kimse gelmedi.
Mektepte iki doçent vardı, Teknik Üniversite
daha iyi tatmin etmiş, oraya gitti. Şu bütçenin
sonunda bir (D) fıkrası var ve sair tahsisat filân
konan fasıl oraya bazı müstahdemin ücretleri kay
dedilmiş bulunmaktadır. Eczacının hademeleri
yoktur. Asistanlar İçendi çalışmaları için ihti
yacı olan tüpleri kendileri yıkayıp temizlemekte
dirler. Bir doçent vardı, Teknik Üniversiteye
gitti. Şimdi fakülte birkaç asistanın elinde kal
mıştır.
Talebe vaziyetini arkadaşım çok iyi izah
etti. Bina darlığı olduğundan, kâfi derecede
talebe alınmaması vüzünden, inekten kâfi de-
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recede czaci yetiştirememekte ve bu sebeple ka
zalarımızın ve vilâyet merkezlerimizin bir çoğun
da eczanesi olmıyan yerler bulunmaktadır ve
itiz bunu bilmekteyiz. Sebep hep bu darlıktan
doğmaktadır; muvakkat bir tedbir dahi olsa bu
iki müesseseyi ayırarak birisine biraz nefes payı
vererek ötekini takviye etmek lâzımdır.
(iecelilerde gördük, eski bildiğimiz Serasker
kapısının cümle kapısı restore edilmiş. Benim
de hoşuma gitmedi değil. Hakikaten üstü kazı
nınca altında «Dairei umuru askeriye» yazısı
meydana çıkmış. Çok güzel birşey. Esasen bu
hattatlık ve tezhipçilik de memlekette ölmekte
dir. Fakat Üniversite tahsisatının dar çerçevesi
içinde çalışan bir müessesenin ehemini mühimine
tercih ederek sartcdeccği parayı hiçolmazsa ilim
müesseselerine vermek suretiyle memlekete daha
fazla hizmet edebilmek imkânlarını sağlamak dü
şünülebilirdi. Bana öyle geliyor ki, fakülteler
dışında kaldıkça bu Eczacı ve Dişçi Okulları dai
ma böyle kendinden olmıyan çocuklara ihmalkâr
muamele eden üvey ana vaziyetini arzedecektir.
Bu sene, evvelki sene değil, Darülfünun zama
nında da bu, böyle idi. Bu işi çerçevesiyle ve
bütün vuzuhile kavrıyarak onlara tedbir alması,
kendi salâhiyetlerinin yetkisi arasına alarak İs
tanbul Üniversitesinin bugünkü idarecilerinin bu
isi dalıa yakından gördüklerine eminim. Bunu
şimdiye kadar düşünmeleri icabederdi.
Arkadaşlar; bunun çaresini şurada buluyo
rum : Savın arkadaşlarımın işaret ettikleri gibi,
her yerde olduğu gibi Eczacı ve .Dişçi Fakültesi
diye bir fakülte halinde kendi müstakil kadrosu
ile faaliyete geçirmezsek, böyle ek olarak ve Tıp
Fakültesine bağlı kalarak onun kadrosu ile, boş
kalan hocalarını göndererek talebe yetiştirmek
imkânı eczacılar için mümkün değildir. Bu, başlıbaşma bir ilimdir, başlıbaşma bir meslektir,
müstakil çalışması, lâboratuvarları olması lâ
zımdır.
Bunun memleket hacminde faydalı olması için
bir fakülte haline kalbedilmesini temenni ediyo
rum, bu temennimi tahakkuk ettirilmesini genç
Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan ve üniversite
nin değerli ilim adamlarımızdan rica ediyorum.
Bunu takip ve desteklemek için de Sıhhiye Baka
nımızdan hassaten rica ediyorum. (Bravo sesleri).
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Üniversite
bütçesi münasebetiyle bendeniz de bazı mâru
zâtta bulunacağım :
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Benden evvel konuşan iki arkadaşınım da
temas buyurdukları gibi yüksek tahsil gençliği
için yurt meselesi cok mühim bir konudur. Yüksek
tahsil gençliğini sinesinde barındıran yurt me
selesi daha fazla geç kalmadan Devletçe el ko
nularak bu dert kökünden halledilmelidir, üni
versitelerimiz için yurt meselesini halletmedik
çe belli başlı kâmil bir ilim yaptıklarına kaani
olamıyorum. Çünkü Anadolu'nun muhtelif
köşelerinden, gelen yüksek tahsil yapan genç
ler medrese köşelerinde, hanlarda, otellerde bir
ruh perişanlığı içinde yaşamaktadırlar. Bu
hal, bu talebenin
yalnız sıhhi durumunu,
disiplin durumunu, ahlâk
durumunu yık
mıyor,
aynı
zamanda
bu, perişan
ruh
haleti içinde yaşayan talebe her türlü yabancı
ideolojilerin daimî tesiri altında kalıyor.
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i tır. Yüksek tahsil gençliği sınırlarda vatanın
j istiklâlini, içerde Anayasanın verdiği hürriyet
haklarını her türlü ruh anarşisinden uzak bir şe
kilde, hürriyetle kanuna saygı mefhumlarını
yanyana muvazeneli bir şekilde yürütmeyi, meşI ru ve kanuna dayanan otoritelere saygı göstej rerek bu ruh ve ruh muvazenesini kaybeden
milletlerin kara bahtından örnek ve ibret ders
leri almalıdır. Şunu da şükranla kaydetmek
î isterim ki, komünist akıntılarına karşı vatan
I sınırlarını koruyacak tek kalenin milliyetçilik
zırhı olduğunu bugünkü Türk gençliği açıkça id
râk etmiştir. Son günlerde Ankara ve İstan
bul Üniversiteleri gençliğinin komünist propagandasına karşı koymak üzere uyanık bir ruh
I ile faaliyete geçmiş bulunmalarını takdirle karj sılanın. Üniversite gençliğini saygı ile selâm
larım.
Binaenaleyh, biran evvel üniversite sitesinin
kurulması ve aynı zamanda yüksek tahsil genç
BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü
liğini bağrında barındıracak disiplinli, sıhhi, te
Bütçe tasarısına oy verin iyen varmı"? Oy topla
miz yurtlar kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır
ma *işi bitmiştir.
Bu İstırabın biran evvel hallini rica ederim.
HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
Geçen sene Üniversite bütçesi konuşulurken
daşlar, benden evvel söz söyliyen arkadaşlar,
Sayın Millî Eğitim Bakanından bir ricada bu
İstanbul veya Ankara Üniversite gençlerinin
lunmuştum. O da Üniversite Kanununun dışın I yurt işinden bahsettiler. Benim de mevzuu m bu
da kalan Siyasal Bilgiler Okulunun üniversite
idi. Aynı konuyu bir başka yönden görüşmek
Kanunundan faydalanması idi. Sayın Bakan
için müsaadenizi rica edeceğim.
ozaman verdikleri cevapta, en kısa bir zamanda
18 Ekimde Millî Eğitim Bakanı bizi İstan
bu meseleyi halledeceklerini vait etmişlerdi
bul'da kurulacak 1 500 yataklı bir yurt için
Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen geçen
bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda vilâyet
bir yıl içinde bu bahsa ait Bakanlıkça yapılmış,
lerden delege arkadaşlar geldiği gibi, İstanbul'
biı- çalışma göremedim. Sayın Bakandan tekrar
daki Talebe cemiyetleri başkanları veya temsilci
rica ediyorum bu konuyu biran evvel Büyük
leri de hazır bulundu. Bakanın yaptığı konuşmaMeclise getirsinler.
I çok faideli idi. Bu konuşmadan sonra bir de
Sayın arkadaşlar; Üniversite gençliği yalnız I su komisyon teşekkül etti. Fakat bundan evvel
klâsik öğretimin dar çerçevesi içinde kalmıyakonuşulan şu idi; Bakan 3 000 talebe için site
rak, sade kitap yazılarından değil, hayatın ve
üniversiteler yapmanın lâzım olduğunu. Her ta
etrafımızdaki hâdiselerin önümüze serdiği ib
lebeye bin lira sarf edilmesini gerektiğini bu su
ret sahnelerinden ders alarak daima uyanık
retle 3 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyledi
bulunmalıdır.
ve. Bunu bir az daha fazlasiyle beş milyon lira
ya çıkacağını bildirildi bunun bir kısmını dev
İliç bir millet için zararlı olmıyan Türk Mil
let sırtına alacak olursa diğer kısmını da bele
liyetçiliği Üniversite gençliğinin ruhunda mut
diyeler, idarei hususiyeler üzerlerine alacaklar
lu bir ateş halinde yanmalıdır. Bu mübarek ül
ve vilâyetler de böyle bir vaitte bulunursa Millî
kü sayesinde vatan toprakları üzerinde hürri
Eğitim Bakanlığı da bir kanunla Büyük Millet
yetçi, inkilâpçı ve istiklâlci olarak sağ ve en
Meclisine gelmeyi bizlere vadettiler. Ayrıca Ha
sol yıkıcı ruh karanlıklarından uzak bir halde
yır kurumları arasında bir iş birliği yapmayı
demokrasiyi en üstün siyasi bir akide bilerek
tasarlıyan
bu toplantıdan sonra su komisyon ça
yetişmelidir.
lışmaya haşladı bizler neticeyi öğrenemedik.
Bu gün de, yarın da bu inanış sayesinde
Türk toprakları daha ışıklı günlere kavuşacak- 1 Toplantıdan sonra Bakanın İstanbul'a seyahat-
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Teri oldu orada letkikat y a p t ı l a r hen de istan
bul 'a gittiğim /aman gençlerle temas ettim ba
na bazı şeyler söylediler onları b u r a d a tekrarlıy a r a k faydalı olmaya çalışacağım.
Arkadaşlar, ş u n u bilmek lâzımdır ki, Yurt
işi İ s t a n b u l ' u n yeni b i r işi değildir. 14 yıllık
bir mazisi olan bu y u r t 1933 senesinde çalışmaya
başlamıştır. İ s t a n b u l ' d a muhtelif
teşekküller
b u n u iş olarak ele almış. Bilhassa İstanbul P a r 
tisi, b u g ü n Başkan mevkiinde b u l u n a n (Vvdet
Kerim, t n c e d a y ı zamanında ilk defa olarak üni
versitenin karşısında bulunan Sarıkışla denilen
b ü y ü k itfaiye binasını 250 yataklı bir yurt hali
ne getirdiği gibi Maarif cemiyeti temsilcisi bu
lunulması dolayısıyla yine i s t a n b u l ' d a
Kadır
ga'da 1933 de ikinci bir y u r t açmıştır. Anadolu'
nun her t r a f m d a yüksek, tahsil için koşan gençlere
evvelki y u r t l a r ı n kadrosu kâfi
gelmediğinden
1938 sesesinde İ s t a n b u l ' d a k u r u l m u ş y u r t l a r
üzerinde bir etüd y a p m a k işi bana verildi ve ben
1938 senesinde i s t a n b u l ' d a bulunun ne k a d a r
hususi y u r t l a r varsa hepsinin üzerinde bir etüd
yaptım. Hazırladığım r a p o r u n bir örneğini d e nel Sekreterliğe, bir tanesi vilâyet idare heyetine,
birini de istanbul Valiliğine verdim. B u çalış
ma bilhassa kız talebeler için y u r t l a r ı n çok lü
zumlu olduğu kanaatini hâsıl etti. 1939 senesin
de başlı başına bir kız y u r d u açıldı. Sarıkışladaki kız talebeler oradan alınarak bu y u r d a gön
derildi. d ecen senenin bu a y m a k a d a r parti yurt
larımız devam etti. F a k a t 02 vilâyetten gelen
gençlerin kabul edilmesi için mütemadiyen vazi
yetlerini anlatmaları, bizim 400 kişilik kadro içe
risinde herkesi memnun etmek imkânı olmadığı
mızı büsbütün meydana çıkardı, flenel Sekre
terliğin muvafakatiyle P a r t i y u r t l a r ı n ı n millî
Eğitim derneğine devri kararlaştı. Ve 100 010
liralık demirbaşı, 10 972 022 k u r u ş kıymetindeki muhtelif erzak ve 9 000 lira para mevcudu
ile 400 kişilik kadroyu Millî Eğitim derneğine
devrettik. Bu g ü n halihazırda i s t a n b u l ' d a 14
tane hususi yurt dört Millî Eğitim derneği, bir
T ı p talebe y u r d u . B i r de F a t i h medresesi mevcut.
Şimdi, gençlerimiz ne istiyor? Ve ne diyor?
Millî Eğitim Bakanlığı H a y d a r p a ş a
lisesinin
y a n ı n d a bulunan binaya kalorifer tesisatı yapa
rak b u r a d a bir y u r t açmaya çalışıyor. B u n u n
için de bütçeye 150 bin liralık bir tahsisat koy
muştur. B u n d a n fevkalâde memnun ve müteşek
kiriz. Fakat arkadaşlarım bizim
gençlerimizi
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H a y d a r p a ş a mıntıkası tatmin etmiyor. W
bu
dilekle haklıdırlar da. Bizimde, binlür müşahe
demiz var. biz iş başındayken öyle vaziyetler
o l m u ş t u r ki, gençlerimize K a d ı r g a d a k i
yurtta
yatak
bulduğumuz
halde. M a a r i f Cemiyeti
yurduna
uzaktır, diye gitmek
istememişler,
Üniversite bahçesindeki
parti y u r d u n d a
kal
mak için vasıtalar a r a m ı ş l a r d ı r . Sonra yine
İstanbul'un
K u m k a p ı , Yenikapı
cihetlerinde
pansiyonda o t u r a n gençler de aynı şekilde
müracaat ettiği gibi evi K a d ı k ö y ' d e , E r e n k ö y ' 
de olan gençler de yine parti y u r d u n d a kala
bilmek için m ü r a c a a t l a r yapmışlardır.
H a y d a r p a ş a ve K a d ı k ö y gibi bir y e r d e sa
bah akşam gidip gelmek zahmetine k a t l a n m a k
tabiî zordur, d e n e l e r i n h a k k ı v a r d ı r . Onlar ko
şar adım dersaueye gelerek, ön s ı r a l a r d a
yer
k a p m a k m e c b u r i y e t i n d e d i r l e r . V a p u r kaçtı, lo
dos var, v a p u r gelmedi, v a p u r gidiyor gibi
b a ğ l a r d a n uzak k a l m a k istiyorlar.
1942 senesinde, z a n n e d i y o r u m , Z o n g u l d a k ' 
tan a r k a d a ş l a r ı n bize bir m ü r a c a a t ı oldu. Ben
ozaman yine vilâyet parti idare heyetinde idim.
İ s t a n b u l ' a gelen yüksk tahsil talebeleri
için
bir y u r t a ç m a k istediler, i l e r t ü r l ü imkânlar
dan istifade ederek B e ş i k t a ş ' t a kendilerine bir
yurt binası bulduk. F a k a t bu y u r t binası gemi
leri tatmin etmedi. Yalnız Edebiyat F a k ü l t e s i 
ne gidenler istifade ettiler. Diğerleri
geleme
yiz, dediler ve bizim y u r t l a r a akın y a p t ı l a r .
Şimdi h a t ı r l ı y o r u m .
Yurtlarımızı Millî Eğitim Derneğine devret
meden evvel F a t i h ' t e y u r t için alınmış bir arsamız
vardı, bunun z a n n e d i y o r u m ki. muamelesi 1940
senesinde bitmek üzere idi, acaba bu arsa üze
rine 150 bin lira sarfedilerek yeni bir bina y a p 
m a k m ü m k ü n değil midir:'
denelerin bir ikinci ricası d a ; Bayazıt'ta
Simkeşane denilen bir han var. Altında
mun
tazam d ü k k â n l a r ı
vardır, bunlar
işletiliyor.
Hanın kapısı k a p a t ı l m ı ş t ı r . F a k a t
bu h a n ı n
içinde 200 den fazla oda o l d u ğ u n u gençler söyJediler. ilan maili inhidam değildir, yalnız ha
nın t a b a m t a h t a l a r ı iyi değildir, merkezî bir yer
dedir. İlanın temellerinde de sakatlık y o k t u r ;
hanı tamir e t t i r e r e k bu 200 odayı bize kazan
d ı r m a k m ü m k ü n dğil midir.' Diye s o r m a k t a ve
rica e t m e k t e d i r l e r .
Simdi gelelim Fatih
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reseyi fena, gayrisıhhi diyenlerimiz vardır.
Fakat sayın arkadaşlar biz istanbul'da med
reseleri imar ettiğimiz zaman bunlardan ne
kadar fazla istifade ettiğimizi biliyorsunuz.
Üsküdar'a geçer geçmez oradaki çocuk dispan
seri, Edirnekapı'daki dispanser Çağaloğlu'ndaki çoiuk kütüphanesi bunların hepsi harab bir
vaziyette bulunan medreselerden istifade edi
lerek bugünkü şekli almıştır.
Ben geçenlerde istanbul'a vazifeli olarak
gittiğim zaman bizim beğenmediğimiz bu bina
da pekçok çocuğun yatmak için sıra beklediği
ni ve bu binaların damlarının biran evvel ya
pılmasını rica ettiklerini gördüm. Duydum hü
lâsa şunu rica ediyor ve istiyoruz ki, yapıla
cak yurtlar muhakkak surette üniversite sitesi
dâhilinde bulunması, gençleri fevkalâde mem
nun edecektir. Bunu Millî Eğitim Bakanımızın
gözönünde tutmasının gençler adına rica ede
rim.
Bir de burslu talebeler için ricalarımız var
dır. Burs, hali vakti yerinde olmıyan çocuklar
için yüksek partimizin senelerdenberi milyon
lar sarfederek yapmış olduğu bir yardımdır,
parasız olarak yurda yatırdıkları da ayrıdır.
Gençler diyorlar ki, bir çoğumuz memleketten
beş, on lira ile geliyoruz. Bize, bu beş, on lira
ile orada ne yapacaksınız dedikleri vakit, ora
da insana bakıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlarmış diyorduk. Fakat geldiğimiz zaman bazan
kadroların dolması, gerek yatılı yer kalmaması
bizi fena vaziyete düşürüyor. Kapı kapı do
laşarak yardım istemek mecburiyetinde kalı
yoruz. Bu, bugünün gençlik için fevkalâde ağır
dır. Kendilerine ne istediklerini, bunu nasıl te
min edebileceğimizi sorduğumuz zaman şöylediyorlar. Müteselsil bir sermaye koyarak mese
lâ 500 bin veya 1 milyon, lira... Bu para yurt
ta okuyan yoksul talebe için ayrılır, ihtiyacı
olanlara ileride ödenmek şartiyle verilirse bizi
bu fena durumdan kurtarmış olursunuz. Biz
mesleke atıldığımız zaman kendimizin hakkı ol
mıyan, başkalarının da hakkı olan bu para
ları seve seve öderiz. Bizden sonra gelecek olan
nesilleri de korumuş oluruz. Bu zamana kadar
bir çok arkadaşlarımız yardım görmüştür, fa
kat şimdi kendilerinden bir yardım görmiyoruz.
Dediğimiz gibi olursa hem bizim için daha "fay
dalı olur hem de bizi borçlu mevkiinde, baş
kalarının sırtından geçinme vaziyetinden kur-
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tarmış olursunuz. Bunu bilhassa Hükümetimiz
den çok rica ederiz, demektedirler.
Şimdi gençlerden bir telgraf aldım, bugün
de Millî Eğitim Komisyonuna da ayrıca bir tel
geldi ve okundu, bana gelen telgrafta gençliğin
komünistlikle mücadele işi bugünün işi değil
dir. Biz 1917 Rus ihtilâlindenberi bununla muh
telif şekillerde mücadele etmiş ve memlekette
bunu bastırmak için çalışmış, tahsilimizi bitir
miş, sonunda her birimiz hâkim olarak, avukat
olarak, doktor olarak öğretmen olarak bunu
önlemeğe çalışmış, bugün de yurdun her tara
fına dağılmış bulunmaktayız denilmektedir.
Bunları hepimiz biliyoruz.
Ben de huzurunuzda diyorum k i ; bunları
söylemeğe hiç lüzum yoktur. Biz Cumhuriyet
gençliğini inkılâbın bekleyicisi, yapıcısı, ide
oloji sahibi olma bakımından her zaman kuv
vetli, görüyor ve bu kürsüden kuvvetli gördü
ğümüzü de söyliyerek gençlerimizi takdir ve
tebrik ediyoruz. Dün böyle olduğu gibi bugün
kü nesli de aynı şekilde yürür görerek kıvanç
duyuyoruz. Binaenaleyh uzak mmtakada bulu
nan gençlerimize de bu kürsüden kendilerinin
yaptıkları vazifeleri her zaman takdir ettiğimizi
ve her zaman gönlümüzde ve kalbimizde ya
şattığımızı söylemeyi bir borç biliriz. (Alkışlar).
ABDI AĞABEYOĞLU (Balıkesir) — Sayın
arkadaşlar, geçen yıl Yüksek Mecliste istan
bul Üniversitesi bütçesi konuşulurken Eczacı
Okulu hakkında bazı temenniyatta bulunmuş
tum.
1948 bütçe tasarısında bu dileklerin hiçolın azsa bir kısmının yerine getirilmesine doğru
alınmış kararları görmeyi çok isterdim. Diğer Fa
külte ve şubelerin ihtiyaçlarının .verine getiril
mesine bir hayli çalışılmış ve memnuniyet verici
neticelere ulaşılmıştır. Bu durum karşısında
âdeta Diş Hekimliği Okulu ile, Eczacılık Oku
lu unutulmuş veyahutda yirminci asrın terakkiyatına ulaşmışlar da, hiç eksikleri yoktur da
onun için gerekçede kendilerinden bahsedilmiyor.
Halbuki arkadaşlar, hakikat büsbütün başkadır.
Bu okulu gidip günlerce tetkik ettim, talebe ve
hocalarla konuştum, ihtiyaçları yerinde birer
birer gördüm, birçok acı hakikatlerle karşılaş
tım. Ben de bu iki kolun Üniversite camiasında
âdeta övey evlât muamelesi gördüğü kanaati
hâsıl oldu. Hakikatleri birer birer ve kısaca
burada sıralıyacağım. Evvelâ:
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A) Bina çok fenadır ve pek dardır. îki
okul bu küçük binaya sıkışmış durumdadır. Ge
çen yıl Tıp Fakültesi inşaatına ait kanun Yüksek
Meclisinizde konuşulurken Sayın Millî Eği
tim Bakanı Eczacı Okulunun Askerî Tıbbiye bi
nasına nakledileceğini ve her iki okulun da mu
kadder inkişaflarına imkân verileceğini beyan
etmişlerdi, işittiğimize göre Askerî Tıbbiyenin
Ankara'ya nakli için bina bulunamıyormıış. Ne
tice itibariyle bu iki okul daha uzun bir müd
det beraberce bu sıkışık vaziyette çalışacak
lardır. Acaba Üniversite İdaresi büyük giriş
kapısını 48 bin liraya restore ettirmek yerine
bu okulun lâboratuvarlarını yaptırmış olsay
dı daha iyi olmaz mıydı? Lüks konferans sa
lonu yerine basit fakat kimya çalışmalarına uy
gun lâboratuvarlar yapsaydı daha iyi olmaz mıy
dı? Bence böyle hareket etseydi lâboratuvarlar da çekmiyen ocaklardan dolayı klor gazından bir
kısım talebelerin hasta olmasının önüne geçmiş
olurdu. Okulu gezerken lâboratuvarda genç
asistanlar önünde bana acı acı bu zehirli klor
gazının tahribatından şikâyet ettiler.
Eğer üniversite idaresi 20 yıl içinde bu oku
la bira?: gayret edip de birkaç lâboratuvar yap
saydı okula girmek istiyen
380 müracaatın
hiç olmazsa yarısına yakın bir kısmını tatmin
eder; memlekete fen şubelerinden bir hayli genç
kazandırmış olmazmıydık? Lâboratuvarsızlık yü
zünden bu yıl da 380 müracaatta ancak '85 kişi
alınabilmiştir. Kapının restorasyonu daha mü
sait zamanlara bırakabilirdi, zannederim.
Başında değerli bir ecnebi Ord. Prof. bulu
nan, (İalenik Farmasix lâboratuvarmda gör
düm, Saym Prof. bir kısımtalebe ile çalış
ma halindeydi. Talebeye senede kaç galenık
preparas yaptırdığını sordum. Bana cevaben
«senede bu lâboratuvar için ayrılan tecrübe ve
çalışma parası 20 liradır. 20 lira ile 80 talebeye
kaç preparas yaptırılabilirse o kadar» dedi.
Arkadaşlar bu ecnebi profesörün karşısından
sıkılarak ayrıldım. Bundan 20 yıl önce bu okul
da 80 - 100 numune yapıldığını biliyorum. Şim
di bir tane bile yapılamıyor. 20 senede ne ka
dar bir ilerleme olduğunu sizlerin yüksek tak
dirlerinize bırakıyorum, arkadaşlar bu okul
Üniversite içinde unutulmamış da ne olmuştur
acaba?
Farmakoloji lâboratuvarı bir üçgen şeklinde
dir. Bu, okadar dardır ki, 20 talebe içeri girer-
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se dolaşmak mümkün değildir. Hoca için kontr
plâktan kaptan köprüsü gibi bir yer yaparak
tavana asmış, hoca oraya oturuyor, tepeden ba
kıyor.
Sayın Rektörden, Dekandan, hattâ Millî Eği
tim Bakanından bu okul çalışırken iş üzerinde
bir kere görmelerini bilhassa rica ederim. Eğer
bugünkü kimya fenninin, Farmakoloji ilminin
icaplarına göre bu gençleri yetiştiremiyeeeksek
bu okulu kapayalım veyahut durumu daha mü
sait olan Teknik Üniversiteye bağlıyalım. Zira
Tıp Fakültesinin bu okulu ile uğraşmaya ne vak
ti müsaittir nede maddeten imkân vardır. Bir
kere Tıp Fakültesi en kalabalık bir fakültedir.
Ayrıca ona yakın enstitüsünün idaresi, hastanele
rinin idaresi Tıp Fakültesinin bütün gününü
doldurmaktadır Bu hal karşısında bu iki okı,lun idaresinin yeni yeni inkişafı ile uğraşmaya
maddeten imkân yoktur. Zaten bu imkânsızlık
karşısında bu mühmel durumda kalmıştır. Vazi
yet bunu açık, açık göstermektedir.
Daha acısı var; (ialenik Farmasi enstitüsünde
bir yabancı profesör vardır, müddetinin bitmesini
bekliyor, gidecektir. Çünkü kendisine çalışma
imkânı verilmemiştir. Yanma ileride profesör
olacak hiç olmazsa iki doçent verilmeli idi. Bu da
yok. Ders büsbütün açık kalacaktır.
Analik kimyada profesör yok, . mevcut, bir
doçent okulda istikbal göremediğinden çalışma
imkânı ve fırsatı bulamadığından istifa ederek
Teknik Üniversiteye geçmiştir. Tedrisat asistan
ların elinde kalmıştır.
Farmakonos Enstitüsünde bir profesör var
dır. Doçent yoktur, farmalojik kimyada profesör
yoktur. Vaktiyle yabancı bir profesör vardı;
Amerika'ya gitmiştir, şimdi bir tek doçent var
dır. Okulda yirmi yıldanberi asistanlıktan do
çentliğe, doçentlikten profesörlüğe geçen kimse
yoktur, çünkü yetiştirilmemiştir; buraya inti
sap edenler okulun istikbalinden terfi ve terak
ki imkânlarının lâyıkiyle takdir edilmemesinden
daima başka yerlere intisap etmişlerdir. Acaba
bu hal üniversite idaresinin dikkat nazarını çek
miş midir? Ne gibi tedbirler alınmıştır, boşluk
nasıl doldurulacaktır; işin aksayan tarafı şudur;
Tıp Fakültesinin diş hekimliği ve Eczacı Okulunun tedris kadroları birbirine memzuçtur. Kad
ro taksimatında evvelâ büyük hisse pek tabiî
olarak Tıp Fakültesine kalıyor, artarsa bu okul-
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lara da veriliyor. Bu iki okulun tedris kadrosunu | ha mükemmel ve daha yeni cihazlarla mücehhez
ayırmak lâzımdır. Bilâhara ihtiyaç oldukça ye
farmamonik kimya lâboratuvarı vardır. Burada
niden ilâveler yapılabilir. Bu okulun iki profe
yetecek kadar profesör, doçent ve asistan bu
sörü Fakülte Profesörler Meclisine dâhildir am
lunduğu gibi bol bol da tecrübe yapmaya yaraya
ma bu mecliste 40 - 50 reye karşı iki rey hiç bir
cak malzeme vardır. îmkân da vardır. Askerî
vakit bu okulun ihtiyaçlarmın takdirinde rol
eczacıların okullarında yapamadıklarını bura
oynayamaz. Bu gayet açıktır; tasarıda getiril
da bol bol yapmakta olduklarını görmek insana
mesi ihtimalinden bahsedilen yabancı profesör
büyük bir vicdan hazzı vermektedir.
zannederim farmalojik kimya enstitüsü içindir ki,
Netice olarak okulun tedris kadrosunu dol
bu kadro zaten vardır Fakat yine bir acı olarak
durmak ve genişletmek, derslerin icabettirdiği
itiraf edeyim ki, senelerdenberi bu profesörün
malzeme ve aletleri vermek lüzumlu tahsisat ol
getirilmesi mevzuu ele alınmamıştır, düşünül
sun ayırmak bina işini de biran önce halletmek
memiştir. Bu da bu okulun başına Tıp Fakülte
elzemdir.
sine bağlı olduğu için dekan fakülte profesörle
Yukarda arzettiğim sebeplerle bugünV. ı du
rinden meslekine bakmadan istediğini müdir ola
rumda daha pek uzun zaman okuida yeni lodri;
rak tâyin ediyor. Bu da yanlıştır. Bu müdür
elemanı yetiştirmek mümkün olmadığına göre
lüğe hiç olmazsa bu okulun meslekten olan bir
ileride bu okulda tedris kadrosundan görevlen
profesörü yine okulun tedris elemanları tara
dirmek şartiyle Avrupa'ya bugünden talebe gönfından intihap edilmelidir. Yani müdür mutlak
1 rmek za liridir.
meslekten olmalı ve seçim ile gelmelidir. Fa
Bu okulun normal ve mukadder inkişafı ;;»,
külteden tâyin olunan müdür kendi branşında
doğru
alınması lâzımge'en tedbirlerin hiç olmazsa
mütehassıs ve pek kiymetli olabilir. Fakat tıbbın
bu
yıl
ele alınmasını rica ediyorum.
bile muhtelif ihtisas zümrelerine ayrıldığı bugün
kü ilim ve fen aleminde kendi meslekî haricinde
Diş hekimliği Okulu da hemen hemen ayı,i
bulunan bu okulun başında bulunmak için hiç bir
istek ve ihtiyaçlar karşısında bulunmaktadır. 15u
mülâhaza müdafaa edilemez. Her meslekin oku
okulda bir çene proneji şubesi açılması pek lü
lunu o meslekin müntesipleri idare ederse ancak
zumludur. Çene pronojisi için vatandaşlar ya
inkişaf beklenebilir. Bugün Üniversitenin hangi
bancı memleketlere gitmektedir. Bu şube açılırsa
fakültesinde bunun dışında bir hal vardır. Yalnız
bu da önlenecektir. Üniversite İdaresinin bu ko
bir tek okulda vardır.
nuyu da incelemesini bilhassa rica ederim. Sonra
bu okulun ötedenberi işittiğimiz bir derdi de
ikinci bir aksayan nokta da; bütün tahsisat
20 yataklık bir diş hastalıkları hastanesidir. Bu
lar Tıp Fakültcsindedir. Evvelâ Tıp Fakülte
nun da bu yıl teminini Üniversite İdaresinden
sinin ihtiyaçları karşılanır. Artarsa bu okullara
beklemek yerinde bir istektir sanırım.
da birer miktar verilir.
Dr. SAİM ALI DİLEMRE (Rize) — Efen
Daha garibi bu okulun idare kadrosu âdeta
dim,
Tıp Fakültesi için bendeniz pralik teklif
lise kadrosundan bile küçüktür. Bu bile bu oku
lerde bulunacağım. Rektör de burada.
la değer verilmediğini pek açık olarak göster
mektedir. Talebe tatbikat noksanlığından ve staj
dan da şikâyetçidir. Lâboratuvarlarda malzeme
ve alet pek noksandır, tyi yetişemiyorlar. Bir
de tedrisat işi asistanda kalınca iş büsbütün ehem
miyet kesbetm ektedir. Yurttaşın sağlığını koru
ma vazifesini ve mesuliyetini üzerine alacak olan
ve memleket gençliğinin bir kısmını teşkil eden
eczacı talebelerinin dileklerini lâyıkiyle aksettir
mek için biraz teferruata girdim, affınızı dile
rim. Tatbikat bakımından ve staj işinde a s k r
eczacılar daha bahtiyardırlar. Bunu burada zik
retmeden geçemiyeceğim. Ankara'da C4ülharie
Askerî Tatbikat Okulunda, Eczacı Okulundan da- |

Bir kere dişçi mektebinin ve eczacı mekte
binin üstüne bir kat daha çıkılır mı, çıkılmaz
mı? Malûm ya eski binalar tuğladan, muhkem
yapılırdı. Bunlar da misafirhanei askerîdir,
muhkemdir, bir kat daha üstüne çıkılır mı, çı
kılmaz mı? Bir kere bunu yaptırmalı. Muhte
rem Milletvekillerine söyliyeyim; Rüştü Tahsin'i
ziyarete gittim,, efendim çalıştıkları oda bir ga
zeteci, bir tütüncü dükkânı gibi daracık bir yer,
asistanı, doçenti, lavabosu, elbise askısı hepsi ay
nı yerde. Ben bundan insanlık namına, fen na
mına, millet namına haya duydum. Ne ise me
sele o değil.
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Sonra ikinci teklifim; İstanbul'da bir Bi- I versi'teler. Bunu yaparlarsa rahat ederler.
Bunun için bütçeye ne zammedilir bilmiyorum.
marhane vardır, Toptanında, fakat Rüştü Tah
Fakat efendim, bin yataklı Haydarpaşa hasta
sin'in, Tıp Fakültesi binasının üst katında Em
nesi var, Zeynep Kâmil Doğum Hastanesi on
razı Asabiye ve Ruhiye diye galiba 50 - 60 ya
dan
sonra 500 yatağa yakın verem pavyonu,
taklı bir yer kurulmuş. Esasen emrazı akliye
200 - 300 yataklı »ümuııe hastanesi, iskelenin
ve ruhiyenin numunelik hastalarını oraya al
yanında Emrazi Sariye Hastanesi, prevantor
mak kâfidir. Öyle ya, tedrisat için birbirine
yum ki, son zamanlarda sanatoryum olmuştur,
benziyen hastaları bulundurmakta büyük bir
görülecek bir şey, yapanlardan Allah razı ol
fayda yoktur. Tedrisat için üç tane şundan,
sun. Ne ise hülâsa edeyim söylediklerimi. Ha
bir tane bundan olmak üzere numunelik hasta
kikaten Refik Ahmet çok güzel bir bahis açtı,
lar almak lâzımdır. Çocukları Yenibahçe'ye,
utanılacak bir şeydir dişçi ve eczacı mektebinin
Gureba Hastanesine filân diye koşturmamak,
vaziyeti. İçine girmemelidir, yapılmcıya ka
yazın güneşten ve kışın kardan vikaye etmek
dar
kapısından girmemelidir. Böyle bir halde
lâzımdır. Bayazıt'ten kalkıpta Bakırköy'e ve
dir.
Bunun üzerine bir kat çıkılırsa bilmem ne
oradan kalkıpta Almünyüm Köyüne gitmek ko
ol
ur?
Bu, bir etüd mevzuudur.
lay değildir.
Binaenaleyh, söylediğim tarz
Dediğim gibi, Bakırköy'ünden seçkin has
çok pratiktir. Numunelik hastalar için 3 0 - 4 0
talar! - burada klinik vardır - etüdiyer edilecek
yataklı bir yer ihzar etmek zor değildir. Hiç ol
hasta kırk, elliyi geçmez, alıp Yenibahçe'ye,
mazsa bir veya bir buçuk katlık bir pavyon ya
bir yere koymalıdır. Ondan sonra Şişli'deki
pılabilir. Böyle bir yer vardır, zaten çocuk
Çocuk Hastanesini de yeniden yapmalı, Yeni
lar oraya gitikten sonra gördükleri tedrisata
bahçe'ye veya Çapa'ya getirmelidir.
muvafık olan birtakım hastalıklar vardır.
Bunları arzetmekti maksadım.
Üçüncü teklifim; hiç durmadan Şişli'deki Ço
BAŞKAN — Ahmet İhsan,Gürsoy.
cuk Hastanesini Yenibahçe'ye götürmektir. Zan
Dr. AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya)
nedersem bunun için yer de bulunmuştur. Ne
den dolayı vazgeçildi? Bilmiyorum.
ı — Sayın arkadaşlar; üniversite bütçesi konu
şulurken şahsan bazı noktalara temas etmeyi
Sonra ne diyeyim, 40 milyon liraya üniver
faydalı görüyorum. Daha ziyade meslekime ta
site yapılır mı? Dünyada böyle şey mi olur? Ne
allûk
eden Tıp Fakültesi üzerinde duracağım.
ise ne yapalım bu kadar paramız var.
Lise mezunlarının arzu ettikleri fakültelere gi
Fakülteler meselesi, hoca ve doçent mesele
rebilmelerini temin etmek, üniversite konusu
si değil, mesafe meselesidir, yürünerek alınan
na geçilince ele alınacak meselelerden birisi ol
mesafe değil... dershane meselesidir.
duğuna kaniim. Bu arada memleketin şiddet
Hulâsa mesafe meselesidir. Hattâ ben mek
le ihtiyacı olan meslek kollarına ait tahsili ko
tebi tıbbiyeyi iki tane yaparım. Bütün sınıflalaylaştırmak tıp kadrosu imkânlarım genişlet
riyle, bütün kadrosu ile, bir tanesini Haydar
mek lâzımgclmektedir. Meselâ tıp sahasında
paşa'da bir tanesini İstanbul tarafında. Amma
dişçilik ve eczacılık şubeleri öğretim ve klinik
yaptın ha, biz Ankara'da bir tanesini kuramıyo
kadroları bakımından memleket ihtiyacına teka
ruz diyecekler olur.
bül etmekten çok uzaktır. Bilhassa Balkan
Biz bir tanesini Ankara'da kuramıyoruz,
memleketlerinin rağbetini kazanmış olan İstan
sen İstanbul'da iki tane yapıyorsun, aynı bütçe
bul Dişçi Mektebinin inkişafı üzerinde dikkatle
ile hem de tam teşekküllü.
durulmalıdır. Gerek İstanbul, gerekse Ankara
Tıp Fakültelerinin klinik ve lâboratuvar ihti
Yok mu efendim? Üsküdar'da, Kadıköy'
yaçları
tamamen sağlanmış değildir. Bu ara
de çok vardır, 80 bin kişi vardır, o taraftaki
da
bilhassa
İstanbul'da üniversiteye ait muhte
ler oraya gider. Şimdi Kadıköy'den giden
lif
kliniklerin
çok dağınık olması yüzünden ta
yok
mu? 7,20 vapuru ile hem de Bakırköy'ü
lebenin
uğradığı
müşkülât kayda şayandır. Ge
ne. (Gülüşmeler). Ne ise bunu böyle söyledim. |
çen yıla kadar Bakırköy'e tatbikata giden tıp
Fakat yapabilirsiniz. Misali çoktur. Hattâ
talebelerinin istasyonla hastane arasında vesait
tramvaya bile binmezler, Almanya'da da böy
le çoktur, birbirine bir saat, iki saat ötede üni- I temini kolaylığı bile düşünülmemiştir. Anka-
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ra'da da ameliyathane ve lâbora'tuvarlarm uzak
lığı veb ütün vasıtaların noksanlığı tedrisatı
çok güçleştirecek derecededir. Üniversitelere
ait hastanelerde, hastaların tedavisinde ilâçtan
daha mühim yer alan gıdaya ehemmiyet veril
memektedir. İlmî metodlarm tatbiki şöyle dur
sun evsaf ve ihzar bakımından iyi olmaması
hastaların aç kalmasını ve diğer taraftan da
birçok yemeklerin dökülmesi neticesini vermek
tedir. Bir bakımdan tahsisat kifayetsizliği ile
alâkalı olan bu cihetin kabil olduğu kadar tah
sisat temin etmek ve aynı zamanda hastalara
ait olan levazım ve iaşe işlerinin dikkatli bir şe
kilde tanzim etmek suretiyle muhakkak önlen
melidir. İşleri dikkatli bir şekilde tanzim etmek
suretiyle muhakkak halletmelidir. İstanbul Tıp
Fakültesine alınan asistanlara, diğer fakültelerdeki asistıılara verildiği halde kadro'maaşları
verilmemektedir. Asistanlık müessesesini, ki
fayetli doçent ve profesör yetiştirmenin ilk ka
demesi olarak ele alınınca bu fiilî vaziyetin mu
hakkak düzeltilmesi lâzım geldiği aşikârdır. Di
ğer taraftan Akademik Kariyer Kanununun do
çentlere ait olan 19 ucu maddesi elan doçentler
aleyhine olarak yorumlanmaktadır. Ankara Tıp
Fakültesi kadrosunda 70 lira aslî maaşa tekabül
eden altıncı dereceden daha yukarı maaşları fi
ilen almakta olan doktorlardan doçentliğe ge
çenlere, sözü edilen 19 ncu maddenin hükmü
tatbik edilmemiştir. Kanaatimce Akademik Ka
riyer Kanununun ilmî araştırmaları temin ede
cek ve sadece P>areırı Kanununun hükümleri ve
.müktesep maaş derecelerinden üstün maddi im
kân hazırlamak esaslarından biri olmuştur. Me
seleyi bu zaviyeden alınca 19 ncu madde hükmü
tersine tatbik ediliyor demektir.
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — arka
daşlar, ne garip bir tesadüftir ki, ben 14 sene
evvel yurt bahsinde konuştuğum zaman bugün
Başkanvekili bulunan Sayın Cevdet Kerim lncedayı da İstanbul Parti Başkanı idi. Kendisine
gidip sorardık: Cevdet Kerim Bey yurt ne zaman
yapılacak? O da: Yazdım tahsisat gelince yapıla
cak, derdi. Arkadaşlar, 14 senedir durum hâlâ
o durumdur. Binaenaleyh bu sene Hükümette'i
gayet sarih olmasını çok istirham edeceğim. Bele
diyelerden, hususi idarelerden gelecek para
larla yurt on Sene daha yapılamaz. Fedakârlık
mı ne yapmak lazımsa yapalım bu yurdu temin
edelim. Nihayet İstanbul ve Ankara'da iki
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yurt yapılacaktır. Bunlar imarethane de olmıyacaktır gençlerin oturacağı bir yer, ikinci ka
tında kütüpaue, üçüncü katında da bir yatak
hanesi olacaktır. Bu kaç milyona çıkar Hükümet
cephesinden bunun kıymeti nedir? Ve bunu
Hükümet
eliyle
halletmek
lâzımdır. Şah
si kanaatim
o dur ki;
bunları
belediye
ler ve Özel İdarelerden
alınacak paralarla
yaptırmaya imkân yoktur ve böyle giderse bu
gün olduğu gibi yarın da arkadaşlarımız daha
pek çok defalar bu konuya temas edeceklerdir.
Klinik meselesi hakkında arkadaşlarımız, bil
hassa Ankara'nın vaziyetine temas ettiler. îstanbulda aynen böyledir. Hergün 20 - 30 has
ta kliniklerden geri çevrilmekte, yersizlikten, bu
hastalar otel ve han köşelerinde sürünmekte,
kliniklere yatırılamamaktadır.
Sonra; Tıp Fakültemiz; meselâ İstanbul'da,
misal olarak arzedeyim; bir çocuk doçent imti
hanı yapılacak diye Ankara'dan İstanbul'a gön
deriliyor, o doçentin tezi o gün kabul edilmi
yor, profesör geri geliyor, üç dört gün sonra
profesör tekrar İstanbul'a gidiyor. Masraf dört
bin liradır.
Binaenaleyh ben Millî Eğitim Bakanından
çok rica ediyorum. Her üniversitede kariyer
akademike getirilecek bir kimseyi, diğer kariyer
akademikten birisinin imtihan etmesi şeklinde
imkân versinler. Ankara'dan İstanbul'a, İstan
bul'dan Ankara'ya mütemadiyen hoca naklet
meye ve bunların yol masraflarına bu mille
tin dar bütçesinin tahammülü kalmamıştır.
Eczacı ve Dişçi mekteplerine dair arkadaşla
rım kıymetli fikirler öne sürdüler. Tamamiyle
iştirak ediyorum. Üniversite kendi bünyesi için
deki dallara ehemmiyet vermelidir. Hakikaten
bugünkü vaziyet yalnız bir kelime ile ifade
edilebilir: Facia. Dişçi
mektebinin hali fe
nadır.
Ben hiçbir vakit ilmi mesaiye gidecek mas
raflara acımıyorum. Hiç şüphe yoktur ki, hiç
birimiz tasarufu ilim sahasına verilecek para
lardan istemiyoruz. Ancak karşımızda ilmî ta
rafa gerekli ehemmiyetin verildiğini de görmek
istiyoruz. Arkadaşlar, geçen sene de temas
ettiğim gibi biz dünya ilim sahasına bir eser vere
miyoruz. Talebelerimize gerekli kitaplar veremiyo
ruz. İşte burada bu sene bastıracağımız kitaplar
için ayrılmış 50 000 lira para var. Şimdi Üniversi
tenin ilk vazifesi bence evvelâ elindeki gençliğe
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çalışabileceği imkânı yaratmaktır. Artık tale
beleri not tutmaktan ve dizi üzerinde eğilip yaz
maktan kurtarmak lâzımdır. Bu da hocalarımız
için (inde gelen bir meseledir, kanaatındayım.
Sairn Ali Dilenire hocamız da bilir, Kanser
Enstitüsü bizim talebeliğimiz zamanında Obem
Dorfer'in idaresinde idi. Bu zatın vefatından
sonra acabab bu enstitüye bir profesör getiril
medi mi? Çünkü bu kanunda Kanser Enstitüsüne
getirilecek profesör için diye bir ibare var.
Ben mezun olalı on sene oldu. Acaba bu ensti
tü o zamandan bu zamana kadar kanser sahasın
da ne gibi bir merhale katletti? Bunu öğrenmek
isi iyorum.
Sonra yine bu raporun tetkikından anla
şılacağı üzere Edebiyat Fakültesindeki bu faz
lalık daha ziyade profesörlerin bir kısmına bir
miktar zam yapılmasından ileri gelmiştir. Eğer
bu profesörlerin içerisinde, Pedogoji Profesörü
Sadreddin Celâl varsa ben buna şahsan itiraz edi
yorum. Ve buna şahsan yapılmamasını rica edi
yorum. Son Üniversite gençliğinin reaksiyon
larını gördünüz bunu diğer reaksiyonların takibedeeeğini zannediyorum. Bu adam vaktiy
le Aydınlık mecmuasının müdüri mesuli idi. Et
rafına topladığı kimselerle komünizm
propa
gandacılığını yapıyor, ve Dünya işçileri birle
siniz, diye yazılar yazıyordu. Buna benzer na
mütenahi yazıları vardır. Şimdi, bu adam maa
lesef gençliğin başında hocadır. Bu, bizim zaıfimizdir, her halde bu memlektte peragoji
dersini verecek hoca bulunabilirdi. Diyecek
siniz ki, bu adam bir ideoloji telkini yapıyor mu?
Fakat acaba senelerdenberi ispatına girişilen
herhangi bir hâdise için dahi birdelil bulama
dığımız bir durumda, onun için bir delil bu
lacağınıza kaani misiniz? Hayır. Yalnız insan
lar yazdıkları yazılarla mesul olacaklarına gö
re 25 sene evvel çıkardığı bir mecmuada en
ternasyonal bir kongrede tarih tezini müda
faa ederken, tarih tedrisatında hamaset, kah
ramanlık destanlarının yazılmasına lüzum yok
tur, ve çocukları böyle düşmanca yetiştirecek
şeyler maanasızdır tezini yazmış olan bu adam,
bu memleketin kahramanlık günlerinde, bu mille
tin ruhunu yaşatmış, tarih kitapları aleyhinde yazı
yazmış olan bu adara, aradan yirmibes sene geçtik
ten sonra İkinci Maarif Şurasında meşher Briaand
ııı sözüne uyarak tarih kitaplarından kahraman
lık efsanelerini yazmak doğru değildir, çocuk-
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lara aşılamak doğru değildir demiş ve bu tezi
müdafaa etmiştir. Aynı adam yine bu Maarif Şu
rasında aile bir zehirdir demiş, bu tezi yürüt
müştür. Böyle bir devletin mekanizması olan
müessesesi olan bugünkü Millî Eğitim Bakanlı
ğı okul - aile birliği diye bir birlik yapmış ve
öğrencilerin mektep dışındaki hayatlarını aile
lerinin kontrol etmelerini çok rica etmiştir.
Eğer aile bir zehirse bu cemiyetin neresinde bir
tatlılık arayacağız 1 Binaenaleyh ben bu bütçe
deki bu zam meselesini, bir daha tasrih ediyo
rum. Para Edebiyat Fakültesinde Sadreddin Celâl'e verilecekse ben bunun peşini kovalıyacağım ve icap eden yollara da teşebbüs edeceğim.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
AHMET ALÎ ÇİNAR (Burdur) — Bende
niz iki noktaya temas etmek istiyorum;
Birisi; iki fakülte yapılmaktadır, bunların
projeleri müsabakaya konulmuştur. Müsabakayı
birincilikle kazanan projeyi gördüm, biraz lüks
tür. Binanın dışını taş kaplama olarak düşünmüş
ler. Bundan birkaç milyon lira tasarruf edilmesi
mümkündür. Bu hususu nazarı dikkate almala
rını rica edeceğim.
İkinci bir nokta da, evvelce rektörler ta
rafından hususi bir bina olarak kullanılan bir
binayı, bir fedakârlık göstererek, bugün rek
törlük binası haline getiren Rektöre huzurunuz
da teşekkür edeceğim.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Aziz
arkadaşlarım; bir kalkınma devri yaşıyan mem
leketimizde, ihtişam devri yaşıyan milletlerin
bünyesine uygun bir takım muhteşem inşaat sil
silesi, inşaat listeleri vardır. Bunlar meyanında
İstanbul Üniversitesi inşaatı da bulunmaktadır.
1948 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısında bu iş için 3 880 000 lira tahsis edil
miştir. Bu hale göre bir sene zarfında bu mik
tarın sarf edileceğine nazaran çok büyük olması
lâzımgelen bu inşaat hakkında sayın Bakanın
izahat vermesini rica ederim. Yine öğrendiği
mize göre bu inşaat bloklarından bulunan Ede
biyat Fakültesi binalarında temel tasmanı yü
zünden bazı tahribat olduğu anlaşılmıştır. Bu
nun hakkında da malûmat itasını ayrıca rica edi
yorum.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) ~~ Üç nokta
yı anlamak istiyorum.
Bir; ilmî esaslara uygun bir Türkiye coğ-
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rafiyesi meydana getirmek için geçen sene vait buyurdukları tedbirler hangi safhadadır? iki;
Üniversitelere yapılan yardımın mütedavil bir
sermaye haline getirilmesi için geçen sene vait
buyurdukları etüdler yapılmış mıdır? Üç; yurt
müesseselerinin, Üniversitemizin ilmî hüviyeti
nin ışığı altında tetkik edilmesi için Üniversite
bünyesi içinde ne gibi tedbirler alınmış bulun
maktadır?
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER (Sivas) — Geçen sene istan
bul Üniversitesi bütçesi vesilesiyle huzurunuza
çjktığım vakit oıı bin talebemizin okuduğu bu
müessesenin büyük ihtiyaçları olduğunu, kılinik yataklarına, hastahancye ve çeşitli üniver
site faaliyetlerinin cereyan edeceği binalara
ihtiyacı olduğunu arzetmiştim. Ve bu ihtiyaç
ları karşılamak için Büyük Meclisin millet adı
na büyük fedakârlık yaptığını" ve bir ödenek
kanunu kabul etmiş olduğunu, bu suretle mad
di ihtiyaçları karşılama zeminine girmiş oldu
ğumuzu ilâve etmiştim. Aradan bir seen geç
miştir. Maalesef, bugün bütün bu ihtiyaçlar
giderilmiştir, binalar yapıldı, klinikler isteni
len vüsata isal edildi, üniversitemiz rahat ça
lışabilmenin şartlarına kavuşmuştur, diyebil
mek bahtiyarlığına erişmiş değilim. Zannede
rim ki, aradan geçen zaman bunu söylememe
imkân verebilecek bir müddet değildir. Bunun
la beraber, gecen senedenberi bazı işler de ya
pılmış ve bir mesafe alınmıştır.
Baş fakültemiz olan Tıp Fakültesi Haydar
paşa'dan îstanbul tarafına nakledilince kendi
ne mahsus bir tatbikat hastahanesi mevcut de
ğildi. Çok geniş olan şehrin muhtelif semtleri
ne dağılmış kliniklerde tatbikat yapmak zo
runda idi. Bugün ise gerek dahiliyenin ve ge
rekse cerrahinin her iki kliniği, iki jinekoloji,
dermatoloji, zührevi hastalıklar, üroloji, göz,
kulak, burun, boğaz klinikleri, Haseki Gureba
ve Cerrah Paşa üçgeni içerisinde toplanmıştır.
Bunların dışında çocuk, asabiye ve akliye kal
mıştır. Şimdi, çocuk hastalıkları, ile akıl ve asa
biye kliniklerini de bu sahaya almak için çalış
malar devam etmektedir, ikmal edildiği vakit
Tıp Fakültesinde okuyan gençler Şişli'ye ve
Bakırköy'e kadar gitmekten kurtulacaklardır.
Arkadaşlarım: haklı olarak Dişçi • ve Eczacı
okullarının üzerinde dikkat ve hassasiyetle dur
maya mecbur olduğumuz halini tasvir ettiler.
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Dedikleri doğrudur. Bu iki müessesemizin hu
susi bir dikkat ve ihtimama mevzu olması lâ
zım gelir. Geçen sene bu mevzuda bazı işler
yapmayı tasınim etmiştik. Düşünüyorduk ki;
Askerî Tıbbiye bugün işgal, etmekte olduğu
binadan çıkar, Dişçi veya Eczacı mekteplerin
den birini oraya naklederiz. Diğerini de morfo
loji enstitüsünün binasına yerleştiririz. Bu su
retle bu okullar bir kere bedenen, cismen geniş
ler ve arkadan Teşkilât Kanunu yetişir. Kad
rolarımızı genişletiriz ve dışardan hoca getiririz.
Bu kurumlarımıza daha çok talebe alırız ve mü
esseselerde daha normal bir tedris faaliyeti ce
reyan eder. Askerî tıbbiyeyi henüz nakletme
dik. Ankara'da bunun için yer temin edeme
dik. Şimdi gene aynı konu üzerindeyiz. Bu na
kil işinde muvaffak olursak bu iki mektebimiz
geniş bir mekân bulmuş olacaktır. Mecliste bu
lunan istanbul Üniversitesi Teşkilât Kanunu çı
kınca da tedris personeli bakımından bu iki
mektebimizi kuvvetlendirmek imkânları tahassül
edecektir.
Dişçi, Eczacı okullarının bir fakülte halinde
teşkillendirmek, konusu üzerinde de, îstanbul
Üniversitemiz çalışacaktır.
Sayın arkadaşlarımdan bir çoğu yurt mev
zuuna temas ettiler. Arkadaşlarım, bizim halen
yüksek tahsilde 24 bin gencimiz vardır, istan
bul, Ankara Üniversiteleriyle diğer yüksek okul
larımızda, tahsilde bulunan öğrenci sayısı 24
bine çıkmıştır. Bu 24 bin öğrenciden 6 binini
Devletimiz okutmakta, yedirmekte, giydirmekte,
ibate etmekte ve her türlü ihtiyaçlarını gider
mektedir. Şuhalde devlet yüksek tahsilde bulu
nan talebenin % 25 inin her türlü masrafının ve
ihiyacının giderilmesi işini üzerine almış bulun
maktadır. Böyle bir nispetle, daima öğünebiliriz.
Yüksek tahsilde bulunan talebenin kâffesini dev
letin, bu 6 bin talebe gibi yetiştirmesine ve bü
tün masralarını deruhte etmesine tabiatiyle im
kân yoktur. Bu, ne bizde ne de bizden çok ileri,
refah ve servet mertebelerinde bulunan hiç bir
memlekette tahakkuk etmiş bir hal değildir.
Böyle olmakla beraber, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ötedenberi yüksek tahsil merkezlerinde
biriken ve devlet tarafından himaye edilenlerin
dışında kalan çocuklarımızın da iyi şekil ve şart
lar altında yetişmeleri hususuna büyük ehemmi
yet verir vie bu mevzuda büyük hassasiyet göste
rir. Bunun için doğrudan doğruya bir devlet
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vazifesi olmamakla beraber bendeniz de şahsen
bu mevzu ile ilgilendim. Ve Ankara, İstanbul gi
bi yüksek tahsil merkezlerinde müşkül şartlar
altında bulunan gençlerimizi muvakkaten barın
dırmak için birtakım muvakkat yurtlar temin
etmeye teşebbüs ettim. Şimdi böyle bir yurt
içinde bulunduğumuz kış aylarında İstanbul'da
kurabileceğimizi umuyorum. 500 - 600 kadar ta
lebeyi alabilecektir, önümüzdeki yaz aylarında
Ankara'da da yine böyle 400 - 500 öğrenci ala
bilecek bir binayı hazırlamak yolundayız. Şüp
hesiz bunlarla mesele bitmez. Hasene İlgaz ar
kadaşımız haklı olarak işaret ettiler ki, Haydar
paşa'da kurmayı düşündüğümüz geçici yurt, İs
tanbul 'da yüksek tahsil yapan gurbetzede çocuk
larımızın çoğunu tatmin edemez. Hergün Hay
darpaşa'dan İstanbul'a istanbul'dan Haydarpa
şa'ya gidip gelmek güçtür. Hakları vardır. Yal
nız bugün Kadıköy'de Haydarpaşa'da, Göztepe'
de ve daha uzaklarda oturan ve hergün üniver
site fakültelerine ve yüksek okullara gelen ve
giden çocuklarımız da vardır. Bir zamanlar Tıp
Fakültesi Haydarpaşa'da bulunurken, Haydar
paşa'ya okumaya gelen ve giden çocuklarımız da
vardı. Bununla Haydarpaşa'da yapacağımız te
sisin tamam iyi e uygun bir tedbir olduğunu söyle
mek istemiyorum. Bu, biraz sonra arzedeceğim
teşebbüsümüzün tahakkukuna değin en müşkül
şartlar altında bulunan çocuklarımızın bugün
içinde bulundukları şartlara nazaran onlara daha
fazla rahatlık veren bir şekil olacaktır.
Arzettiğim gibi, istanbul'da H00 - 500 kişilik
bir talebe yurdu tesis etmek ve Ankara'da da
buna benzer bir yurt açmak ihtiyacın esaslı su
rette giderilmesi tedbirleri değildir. Bu işi
esaslı olarak ele almak lâzımdır.
Bu mevzu ile, yüksek tahsil merkezlerinde
okuyan çocuklarımızın iyi şartlar altında oku
maları ve barınmaları mevzuları ile alâkalanan
birçok hakiki ve hükmi şahıslar vardır. Devlet
bu işle meşguldür, vilâyetler alâkadar oluyor
lar. Bazı belediyeler yüksek tahsil merkezle
rinde yurt işleriyle, kurma işleriyle meşgul olu
yorlar, Hayır kurumlarının benzer teşebbüsleri
vardır. Birtakım hayır sahipleri de bu yolda
teşebbüse giriyorlar. Bütün bunları birleştir
mekte fayda mülâhaza ettik. Bunun için Yük
sek Meclisin de 50 kadar üyesinin katıldığı,
birçok hükmi şahsiyetlerin katıldığı bir der
nek kurmak üzere muameleleri ikmal ettik. Bu
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dernek Devletin de yardımı ile, bu meseleyi top
lu olarak ele alacak ve bütün vücuhu ile halletmiye çalışacaktır. Eğer bu dernek türlü kay
nak ve membalardan her sene, Devletin de yar
dımı ile, ehemmiyetlice bir meblâğı temine muk
tedir olursa bu takdirde 5 yıl gibi bir müddet
içinde İstanbul'da ve Ankara'da; kışlalar halin
de değil, terbiyevi şartlara uygun birer üni
versite sitesi, her biri üç bin talebe alan yurt
mahalleri kurmak mümkün olacaktır.
istanbul'da halen 14 bin kadar yüksek tah
sil talebesi vardır. Bunlardan takriben yedi bi
ninin akşam lxm evime gidiyorum, diyebile
ceği bir yeri vardır, Kendisinin veya akraba
sının evi. iki veya üç bin kadar talebe yatılı
okullarda okumaktadır. Bu suretle biz İstan
bul'da önümüzdeki üç döıi yıl içinde böylece üç
bin talebenin yerleşip barınabileceği iyi vasıf
ve şartları haiz bir site kurabilirsek bu şehrimi
zin bu bakımdan ihtiyacını gidermiş olacağız.
Arzetiğim gibi bu konu üzerinde hassasiyet
le duran Doktar Fahri Kurtuluş arkadaşım da
aralarında bulunmak üzere Yüksek Meclisten
50 - (>0 arkadaşımızın iştirak ettiği Üniversite
Sitelerini Kurma Derneği faaliyete geçmek
üzeredir. Tabiî bu arada, ıslah ve tanzim et
mek şartiyle barınılabilir bir hale koyacağı
mız medreselerimizi de bu işte ele almak Derne
ğin, Hükümet ve üniversitenin üzerinde dura
cağı bir noktadır.
Üniversite kapısının restore edilmesini ben
deniz şöyle anlıyorum : Millî Eğitim bütçesi bü
tün maarif ihtiyaçlarımızı karşılıyacak halde
değildir. Fakat birçok ihtiyaçlarımız bir yan
da dururken gidip Edirne'de Arasta Çarşısını
tamir ediyoruz, burada bedesteni onarıyoruz,
Divriki'deki camii kurtarmaya çalışacağız. Fâ
ni bütçeler içerisinde ve fâni nesillerin ihtiyacı
için yapılan işler arasında bu ecdat yadigârı, mil
letimizin yarma karşı iftihar edeceği âbideleri
korumak ve kurtarmak en müşkül şartlar altın
da bulunduğumuz zaman dahi asla ihmal edemiyeceğmiz bir mevzudur.
Bendeniz bilmiyorum, mütehassısı değilim,
fakat erbabı iddia ediyor ki, bahis konusu olan
kapı çok kıymetli ve muhakkak kurtarılması lâzımgelen bir eserdir. Yıkılmak tehlikesi karşı
sında bunun tamirinde zaruret görülmüştür.
Arkadaşlarım izin verirlerse daha ziyade
meselelere temas edeyim. Çünkü bir arkadaşı-
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ıııızın ifade buyurduğunu diğer bir arkadaşım da
ifade etmiştir. Birine cevap verirken diğerlerine
de cevap vermiş olacağını tahmin ediyorum İhsan
Ülkü arkadaşımızın Siyasal Bilgiler Okulu' hak
kındaki temennilerine Millî Eğitim Bütçesinin
umumiyeti içerisinde cevap vereceğim.
Gençlerimizin millet sevgisi ve millet şuuru
ile yetiştirilmesi temennisinde bulunuyorlar. Ço
cuklarımızın millet ve memleket dâvalarına kar
şı gösterdikleri hassasiyet göğüslerimizi kabar
tacak mertebededir.
İstanbul Üniversitesi Rektörü arkadaşım,
eski jandarma binasının üstüne daha bir kat çı
kılmasına müsait olmadığını söylüyor. Bende
niz kendisine soramadım, bir tetkik yaptırın ışımdır diye. Eğer yaptırılmadıysa yaptırırız.
Vaktiyle Haydarpaşa'da olduğu gibi bimarhanedekinden başka akıl hastalıkları için bir
numune kliniği kurulacak Bakırköy'ünün entresan hastaları buraya toplamak mevzuu üze
rindeyiz.
Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Rize) — Dişçi
mektebinin yeri çok iyidir, poliklinik için fev
kalâdedir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ REŞAT SUM
SETTİN SİRER (Devamla) — Morfoloji ve As
kerî Tıbbiye binaları da aynı sahada ve merkezî
vaziyette olacaktır.
Ahmet İhsan Gürsoy arkadaşım, lise mezunu
çocuklarımıza istedikleri ve müstait oldukları
tahsil mevzuları istikametinde okuma imkân
larının bahsedilmesi temennisini izhar ettiler.
Bizim de emelimiz, hedefimiz budur. Elimizden
geldiği ve gücümüzün yettiği kadar bu hedefe
varmaya çalışıyoruz. Fakat bugünkü vasıtalar,
lâborafuvarlar, maddi şartlar bizi bir tahdide
zorlamış olduğu için teessürle bu tahdidi yap
mak meuburiyetinde kalıyoruz. Başka türlü ha
reket edersek Tıp Fakültesinde yetiştireceğimiz
insanların eline hayatları teslim edemeyiz.
Kendilerine kadro maaşı verilmiyen asistan
lar staj yapan asistanlardır. Akademik kariyere
girecek asistanlar değildir. Bunlara ancak üc
ret verilmektedir.
Dr. Kurtuluş arkadaşım cevaplandırdığım
noktalardan âri olarak kliniklerin müracaatla
ra. yetişmediğine işaret ettiler. Maalesef yetiş
memektedir. I tatta gayeleri âmme hizmeti olan
servis püblik için kurulmuş bulunan hastanele
rimiz dahi müracaatlara yetişmemektedir. Gün-
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den güne mevcut yatak sayısını çoğaltıyoruz.
Doçentlik İmtihan jüriyerine iştirak etmek üzere
bir merkezden bir merkeze giden hocalarımızın
Devlet bütçesine ağır gelen masraflarına da te
mas ettiler. Kendileriyle beraberim. Bu mese
leyi ayarlıyacağız. Yani daha az masrafla
fakat üniversiteler arası ilmî temasları ve işbir
liğini temin edecek şekiller tesbit etmek kararın
dayız.
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Teşek
kür ederim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Devamla)— Kitap ve neşri
yat için, İstanbul Üniversitesi Bütçesine 255 000
lira ödenek konmuştur.
Kanser araştırmalarında ne gibi bir mesafe
katettiğimizi sordular. Maalesef daha henüz
bütün beşeriyet bütün ikdamına rağmen çok -iz
bir mesafe katetmiştir. Ona göre biz hangi me
safeye vardık, bunu takdir buyurursunuz.
Dr. F A H R İ KURTULUŞ (Rize) — Hamdi
Suat gibi, kanser mevzuunda dünya çapında
bir âlimi üniversite dışında bıraktık.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Devamla) — Bu çok esef edi
lecek bir şeydi. Fikirlerine ben de iştirak ede
rim.
Ahmet Çinar arkadaşımı
cevaplıyorum.
Hukuk ve Ekonomi ilâve inşaatına ait proje
nin ağır masrafı mucip olacak paraflardan
vazgeçilmiştir. Taş kaplamalar yapılmıyacaktır.
Kemal Zeytinoğlu arkadaşını da aynı mevzua
temas ettiler Bundan başka Edebiyat Fakül
tesindeki bloklarından birinin temelinin bir çö
küntüsünden bahsettiler. Buna ancak kendile
rinin ifadeleriyle şimdi muttali oldum, onun
için cevap arzedecek vaziyette değilim. Geçen seııeki bütçe konuşmasında Hüseyin
Ulusoy arkadaşını, bir Türkiye
Coğrafiyası
vücuda getirilmesini istemişti. Üniversitemizin
memleket ve millet dâvalarını etüd etmeleri
yolunda da temennileri vardı. Aradan geçen bu
müddet zarfında Türkiye Coğrafyasına ait bazı
eserler meydana gelmiştir. Bundan başka ken
dilerine gerek İstanbul, gerek Ankara Üniver
sitelerimizin memleket ve millet dâvaları kad
rosuna girebilecek olan hangi mevzuları etüd
etmiş olduklarını ve hangi eserlerin meydana
gelmiş olduğuna dair bir liste takdim edeceğim.
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Eğer Sayın arkadaşımı bu liste tatmin ederse
mesele kalmaz. Tatminkâr bulmadıkları takdir
de önümüzdeki Millî Eğitim Bütçesi müzakere
sinde beni tekrar kendilerine cevap vermeye
davet etmelerini rica ederim.
ÎSMAÎL HAKKI BALTAOIOĞLU (Kırşehir)
—Efendim, Eğitim Bakanının mübalâğasız ve
çok samimî beyanlarına rağmen, birkaç nokta
nın aydınlanmasına hizmet edeyim diye kürsü
ye geldim, kısa söyliyeceğim.
Biz bu Üniversite Milleti olarak çok genciz
geç bir milletiz üniversitenin binaları değil
şuuru bile tekâmül-halinde, ülkemizde üniversi
telerin, bina, dershane ve lâboratuvar yığınından
ibaret olduğunu zannetmiyorum. Zannediyorum
ki, üniversite herşeyden önce içine aldığı bağ
rına bastığı gençlerin mânevi hayatını yara
tan ahlâki bir sitedir. Üniversite mefhumu her
şeyden önce bir site mefhumudur. 20 yıldan bu
kadar yıl önce Tıp Fakültesini istanbul'a nak
letmek teşebbüsünü yapan
biz zavallılar çok
hücuma uğramıştık. Fakat zaman, o âdil âmir,
bunun doğru olduğunu göstermiştir. Görüyor
sunuz k i ; bizde üniversite şuuru bile tekevvün
halindedir, kaldıki yapıları!....
Arkadaşlar! Üniversite mevzuu çok karı
şık, çok geniş, çok sorumlu bir mevzudur. Dün
ya üniversiteleri bir yılda, on yılda, yirmi yıl
da tekevvün ve teşekkül etmiş dğildir ki, biz
kendi üniversitelerimizin eksiklerini, kusurları
nı ve aksaklıklarım bir yıllık bütçe ile telâfi
etmeye teşebbüs edelim!. Bunlar asırlık mev
zulardır. O halde, merhamet edin, bunların se
lâmetini, tekemmülünü asra teslim edin.
Evet, ben sıkılarak Rektörden soruyorum,
acaba îstanbnl Üniversitsinin inkişaf ve tekem
mül imkânlarını düşünerek yarım asırlık bir plân
yaptılar mı? Hiç olmazsa bu endişeyi benim gi
bi duyuyorlar mı? Eminim duyuyorlar, bu en
dişe onlarda da var, o halde niçin yapmıyorlar?
Arkadaşıma samimî, garazsız olan tavsiyem şu
d u r : Bir yıllık bütçeler gelip geçicidir. Ruzumerre ihtiyaçları şöyle böyle tatmin edebilir.
Fakat millet evi olarak, vicdan evi olarak te
şekkül eden ve vatana kök salmak istiyen bir
üniversite bir yılda, iki yılda on yılda, yirmi
yılda kurulamaz. Ohalde kendilerine yalvarı
rım bir plân düşünsünler, en aşağı yarım asır
lık bir plân! Site merkezi daima baki kalacak
tır. Bugün mevcut olan Eczacı Okulu bundan
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yirmi yıl önce süvari ahırı idi. O, bir intikal
devrinin Eczacı Mektebidir; Türkiye'nin ecza
cı ve diş tedavisi ihtiyaiını sağlıyabilir mi?
Sağlıyamaz. Üzerine çıkmayın, temelleri altına
inmeyin! Yeni baştan Türk milletinin lâyık ol
duğu eczacı ve dişçi okulunu kurun! Bayazıt
gelecekte bir üniversite sitesi olacaktır. Öyle
olmazsa üniversite maksadı hâsıl olmaz. Üni
versiteler dağınık mekteplerin topu, yekûnu
değildir.
Üniversiteler, müşterek ilmî ve millî haya
tın kaynağı ve ilhamım yaydığı ahlâki toplu
luklardır. Bir site yapalım, bu bizim ülkümüze,
tarihimize lâyık olsun. Site, bir plân fikridir,
bütçe; elli senelik yüz senelik müstakbel
program fikri değildir, bir bütçe fikri değilsitenin yıllara taksim edilmiş parça ihtiyaçla
rını bize getirecektir.
İkinci nokta; Eczacı, Dişçi Okulunun garip
durumu:
Bu okul, Rektörlüğe bağlı değildir. Tıp Fa
kültesine bağlıdır, dolayısiyle Rektörlüğe bağ
lıdır. Şimdi - zavallı demiyeyim - bu değerli
müesseseleri hemen fakülte yapalım demiyo
rum, o bünyeye gelmişsek fakülte yapılması
tabiî iyi olur, fakat hiç. olmazsa doğrudan doğ
ruya Bakanlık bu okullar yüksek mektepler
haysiyetini taşır müesseseler olarak doğrudan
doğruya rektörlüğe bağlanmazda neden bir takını
kırtasi muamelelere lüzum görülür? Vasilik re
jimi İmparatorluk zamanından gelmiştir ve
Üniversitenin içinde bulunmuş adamlar sıfatiy
le ameliyatta, fiiliyatta, pratikte bunun hiç
bir faydasını görmemişizdir. ilk yapılacak iş
töczacı ve Dişçi okullarına haklı olarak istik
lâllerini vermektir. Bu her zaman yapılabilir,
bir bütçe meselesi değildir.
Arkadaşlarım, yüksek huzurunuzda bir insa
nın değer tanıdığını tebarüz ettirmek isterim.
Eski Babı Seraskerî ve şimdiki İstanbul Üniver
sitesinin medhalinde takı zafere benziyen güzel
medhalin ortasında bir tarafta «Dairei Umuru
Askeriye», bir tarafında da «Inna Fetehna le
ke...» yazar. Bu, Mustafa Rakım Efendi'den
sonra en büyük Türk hattatı olan Kazesker Mus
tafa izzet Efendi'nin çırağı Şefik Beyin şahese
ridir. Dünya yıkılsa ve bütün Türk medeniye
ti asarı yok olsa yalnız Şefik Beyin o celî hattı
kalsa bizden sonra gelen milletler ve medeni
yetler, çok büyük bir millet gelmiş ve sinesin-
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de Sezan'lamı, Pikaso'lamı üstatlarını yarat
mıştır der. Tebrik ederim Üniversiteyi. Garip
tir taassuba kapılıp da mestur bırakmamıştır;
açmıştır. Böyle masraf helâl olsun. Millet na
mına öğünüleeek bir şeydir. (Bravo sesleri).
Bu, İstanbul Üniversitesinde millî şuurun ve
Türklük şuurunun, sanat sevgisinin ne kadar
kuvvetli ve yaratıcı olduğunu göstermektedir.
Kendilerine tekrar teşekkür ederim. (Bravo
sesleri, alkışlar).
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, önerge
de yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kaimi edilmiştir.
tstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (14 242 663) lira ödenek veril
miştir.
A - CETVELİ
P».
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Memurlar aylığı
3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Açık aylığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Emekli, dul ve yetim aylıkları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir..
Hizmetliler ücreti
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1683 sa}rılı Kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli
ikramiyesi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak yardımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kırtasiye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
083 300
10 000
10 000
352 178
148 690

558 400

31 720

15 520

51 400
18 600

15.
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186 000
Döşeme ve demirbaş
11 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
90 000
Aydınlatma
12 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
220 000
İsıtma
13 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
03 500
14 Öteberi giderleri BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
14 500
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
8 000
Posta, telgraf ücret ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Telefon ve başka haberleşme üc
n ret ve giderleri
40 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
• >000
18 Kira karşılığı (Rektörlük)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 000
19 Sürekli görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
20 Geçici görev yolluğu
44 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
21 Yabancı memleketler yolluğu
57 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
17 500
22 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
23 4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
7 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
24 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit giderleri
15 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
25 Kriminaloji Enstitüsünün her
çetiş giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
26 Kanser Enstitüsünün her çeşit
10 000
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 500
27 Üniversite armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
28 Öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle inceleme ve araştırma
giderleri
726 318
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
29 Geri verilecek paralar
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
30 Spor giderleri
4 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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Mahkeme giderleri ve avukat
ücreti e ri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ti]> Fakültesi taşıt giderleri
BAŞKA*N — Kabul edilmiştir.
Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı
ve sair yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif hakkı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kitaplıklar için alınacak kitap,
mecmua, gazete ve diğer yayın
lar bedelleriyle ciltleme be
delleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 ve 4930 sayılı Kanun gere
ğince yabancı memleketlere gön
derileceklerin her çeşit gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı profesörler ve uzman
lar yolluklariyle diğer gider
ler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4805 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Düşünülmiyeıı giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
({ecen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1928 - 194(i yılları borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı Kanunun 8 nei mad
desi gereğince
kâğıt para
amortismanı
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir.
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tıp Fakültesince yiyecek kar
şılığı hastanelere yapılacak yar
dımla öğretimi ilgilendiren faz
la masraflar karşılığı
,1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

3 000

47
10 000
10 000

O
Yapı ve onarma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4999 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak Üniversite yapısı, tesi
satı ve türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
262 500

880 000

(Madde 1 tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Cetvelle beraber maddeyi kabul edenler...
Etmiyenler ... Madde kabul edildi.

255 000

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi 1948 yılı
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (14- 242 663)
lira tahmin edilmiştir.

142 000

B

CETVELİ

li.
1

.1.11 000

("İene! bütçeden verilecek ödenek 12 722 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Çeşitli gelirler
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Cleçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları
520 163
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir.

922 644

'20 000

(İkinci madde tekrar okundu").
154 165

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.

20 000
2 500
100

15 050

56 500

570 478

MADDE 3. — İstanbul
Üniversitesinin
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ucu maddesine giren hizmetlilere ait* kadro
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Numarasiyle adı bağlı (E) işaretli cetvelde
yazılı tertiplerden, 30 . VT . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yö
netimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli
memur ve hizmetliler kullanılabilir.
Bunların
kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olanlar
Bakanlar Kurulu kararivle belirtilir ve ertesi
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir.
Bu tertiplerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ek olmaması gerekir.
BAŞKAN — Maddeyi bağlantıları ile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabnl edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarıyı açık oya arzediyorum.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe
Kanunu tasarısına (331) üye oy vermiştir. (306)
kabul, (24) ret (1) çekinser oyu verilmiştir. Mu
amele tamamdır, tasarının kanunluğu (306) oyla
kabul edilmiştir.
6'. —• idareci Üyeler Kurulunun
Kanuna ek kanun teklifi ve Bütçe
raporu (2/79) | 1 ' |

1757 sayılı
Komisyonu

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar;
gündemde iki defa görüşülecek işler meyanmda
İdareci Üyeleri Kurulunun iki teklifi vardır.
Bu mevzu genel bütçe ile ilgilidir, Yüksek Hey
etinizin vereceği karar genel bütçeye tesir ede
ceği için bu tasarıların öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında bir önergem var, kabulünü
rica ederim.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş
leri meyanmda bir ve iki numara ile gösterilen,
İdareci Üyeler Kurulunun kanun tekliflerinin
Genel Bütçe ile ilgisi nazara alınarak her iki ta
sarının ivedilikle ve öncelikle görüşülmesini ko
misyon adına arz ve teklif ederim.
Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Ankara Milletvekili
M. Eriş
B A Ş K A N — Teklifi

oyımııza

sunuyorum:

1] 23 sayılı basmayazı tutanağın
dır.

sonunda-
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümü hakkında söz ist iyen var mı.'
İDARECİ ÜYE MUTTALİP ÖKER (Malat
ya) — Sayın arkadaşlarım, tasarı hakkında mâ
ruzâtta bulunmadan evvel bir noktanın belirtil
mesinde fayda görüyorum. Bazı neşriyata göre
bu tasarının Ağrı Milletvekili Jlalit Bayrak, ile
bendenizin şahsi teklifim olduğu merkezinde bu
lunduğu için bunu tashih etmek istiyorum.
Bizler İdareci Üyeler Kurulunu teşkil ediyo
ruz ve bu sıfatla Meclis Başkanlık Divanından
^eçen bu teklifimizi kanun haline getirdik ve arzettik.
Şimdi tasarıya geçiyorum:
Efendim, malûmu âlinizdir ki; Millet vekille
rinin tahsisatı Baremin ikinci derecesidir, yani
875 lira esası üezerinden verilir. Bu 875 liranın
315 lirası vergi olarak kesilir, bu suretle bir
.Milletvekiline ayda ödenek olarak 560 lira veri
lir. Emekli aidatı vermiyenlerin aldıkları da
588 liradır.
Kesilen miktarlar şunlardır: 65 lira 81 kuruş
kazanç, 118 lira 95 kuruş buhran, 51 lira 80
kuruş Muvazene, 35 lira Hava Kuvvetlerine Yar
dım Vergisi ve 43 lira 75 kuruş da c/r 5 tekaüt
aidatıdır. Bunların yekûnu 314 lira 31 kuruş
eder. Bunu 875 liradan çıkınca bir Milletvekili
nin eline geçecek miktar 560 liradır.
Başkanlık Divanımızca ve Bütçe Komisyo
numuzca da kabul buyrulmuş olan yeni tasa
rıda 875 yerine 1150 lira esasını arz ve teklif
ettik. Bu 1150 liradan kasılın esi ieabeden ver
gi yekûnu da 426 liradır. Arzu buyurursanız
bunların da müfredatını okuyayım : (malûm
sesleri) Bunlar çıktıktan sonra geriye 163. 97
liralık bir zam yapılıyor demektir. 560 liraya
bu 163 lira 97 kuruş ilâve edilecektir.
Yoksa Milletvekillerinin aylık tahsisatı 1250
lira üzerinden ödenecek değildir. Bu zamma
niçin lüzum vardır"? Müsaade buyurursanız kı
saca bunun da sebeplerini arzedeyim.
Bu Milletvekillerinin tahsisatı baremin ikin
ci derecesi olan 875 lira üzerinden ödenmekte
dir. Baremin ikinci derecesine yeni başlamış olan
ve Ankara'da çalışan memur arkadaş ayrıca
175 lira da temsil ödeneği almaktadır. Halbuki
Milletvekilleri böyle bir ödenek almazlar. Bina
enaleyh ikinci dereceye kanunen tâbi olduğu
halde bundan da aşağı düşmüş oluyor. İkinci
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Bu sözlerime belki iştirak edecek arkadaşlar
derecede bulunan memurlar üç sene geçtikçe j
üst derece tahsisatı alırlar, Mebuslarmki sabit
olacaktır ve fakat çok mümkündür ki, onların
tir, böyle terfilere tâbi değildir.
! reyleri tasvip olunmaz ve Meclisi Âli bu teklifi
kabul eder ve bu teklif de bir kanun haline ge
Üçüncüsü; memur arkadaşlar ayrıca çocuk
çer. O kanun çıktığı zaman her kanun gibi mu
zammı, doğum zammı gibi zamlar alırlar, Mil
ta olur. Yalnız bu kanunun muta olması ne ka
letvekilleri böyle zamanlar da almazlar. .Bizi
dar tabiî ise bu kürsüden o kanunun aleyhin
İdareci üye Kuruluna seçtiğiniz için arkadaş
de söz soyliyen benim gibi bir arkadaşınızın ka
larımızın çektikleri ıztırabı da yakinen biliyo
nunun maddi ve malî neticelerini de kabul et
ruz. FazJa izahat vermiyeceğim. Bu esas üzerin
memek hakkımdır. Siyasetin hiç sevimli olmıden yani ikinci derecede bulunan ve Ankara'
yan bir usulü vardır. Bu da pek âlâ biliyorsu
da çalışan bir memurun aldığını Milletvekiline
nuz ki, demagojidir. Ben bunu halk avcılğı di
ödemek için bu tasarıyı tertip ve takdim et
ye
tercüme ediyorum. Onun için bu halk avcı
tik. Kabul veya red heyeti celileye aittir.
lığına da şu, bu mevzuda fazla söz söylemek is
Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Arka
temiyorum. Sözlerime nihayet verirken arka
daşların malî vaziyetlerini en iyi bilecek mevki
daşlarımdan isteğim reylerini verirken çok dü
de olan idare âmirlerinin böyle bir teklifi kanu
şünmeleridir. Bütçede tasarruf münasebetiyle
nide bulunmalarını bendeniz tabiî görüyorum.
günlerdenimri
bütün memlekette üzerimize dö
Onlar daha fazla vazifelerini yapıyorlar. On
nen nazarların ağırlığını da hatırlamamızı rica
lar için söyliyeeek bir şeyimiz yoktur.
ediyorum.
Yalnız arkadaşlar, bu kanun tasarıları ne
kadar büyük bir samimiyetle huzurunuza tak
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan —
dim edilmiş olursa olsun bu samimiyeti milletin
Bu teklifin konuşulacağını haber aldığım gece,
kesesinin ağzını tutan bu Meclisin mantıkini bi
uykumu bölen bir tereddüdü, aşağıdaki şekilde
raz sakatlayacağından korkuyorum. Şimdi ga
konuşmak karariyle giderebildim.
yet kısa arzedeceğim şeyi söylemeden evvel ke
Fertlerinin sayısı az da olsa, ben de bir ai
mali emniyetle kaani olduğum şu ciheti söyliyelenin reisiyim, hayat darlığını, geçim zorluğunu
yim ki, bu münakaşa esnasında her vakit oldu
ben de biliyorum. Bu derdi daha çok ve daha
ğu gibi lehte ve aleyhte söylenecek içtihatlara
derin çekenleri yakından fark ediyorum. Arka
hürmet edileceğinde hiç şüphem yoktur. Çünkü
daşlarımın hepsinin vaktiyle diğer aylıklarla
bu Meclis hak ve adaletin insaf ve feragatin
birlikte tam bu zamma müstahak ve mahtaç ol
bir sığmağıdır. Buranın her köşesinde 'taham
duklarına kaniim. Milletvekillerinin seçim böl
müle ve müsamahanın mevcut olduğuna tanı
gelerinin, taşıtların çok pahalıya kiralandığı
kanaatim vardır.
bir zamanda, lâyıkı ile gezmelerinin neye mal
Şimdi bu 'kanaatte bulunan bu arkadaşınız
olacağını hesaplamamış, denememiş de değilim.
içinizden
ayırdığınız Bütçe Komisyonunda
Fakat yolluk yetersizliği, geçim zorluğu
bulundu ve Bütçe Komisyonunun birinci esas
yalnız kendimize ait dertler değildir. Bu mese
prensip olarak tasarruf esasını kabul ettiğini
le bizi hiç değilse millet ve devlet hizmetlerini
gördü. Hepimiz tasarruf esasından harekete
çok defa aksatan umumi harcırah meselesiyle
başladık. Bu sıfatla söyliyeyim ki; tasarruf
bir arada olsun mütalâa etmeği beklemeden,
yapılırken, tasarruf deyi]) dururken sırf kendi
böyle tek basma ortaya koymayı hale yola uy
şahıslarımıza ait bir zammı kabul edersek ve
gun bulmuyorum. Umumi efkârın haksız ve za
bütçede masarifi çoğaltırsak bu yola gitmeye
limce telkinlerle de olsa Meclisimiz hakkında
bendeniz asla taraftar olamam. Geçim sıkıntısı
itibar kırıcı durumları bir isabetsiz düşüneeeielbette «ıevzııubahis olabilir. Fakat bugün bu
ği için dahi dayanılamıyacağı gibi değilse bü
memlekette hangi Devlet memuru bu geçim sı
tün arkadaşlardan feragat rica ediyorum.
kıntısından şikâyet etmez, hangi mektep hocası
Vicdanım, ekseriyetin nasıl olsa hayati se
geçim sıkıntısından şikâyet etmez. Binaenaleyh
beplerle kabule mütemayil göründüğü bir tek
elle gelen düğün bayram deyip bu darbı--mesele
life, hem itiraz etmek hem de onun nimetinden
bizim de uymamız en doğru ve en insaf ve fefaydalanmak gibi bir sahte poza, bir ucuz kah
ragata uygun bir hareket olacaktır.
ramanlığa düşmüş olmaktan kurtulmak istiyo-
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rum. Bunun da kendimce çaresini buldum:
Eğer bu teklif bu şekilde kabul edilirse bana
da cefakeş Erzincan'ın Milletvekili olmanı sa
yesinde bu para ayrılmış çeklerdeki bu ilâveye
elimi sürmeden Erzincan Kızılay paviyonlarma
yapılmakta olan yardıma eklenmek kaydiyle
Kızılay Derneğine havale edeceğim. Bunu millet
kürsüsünden namus sözü halinde
belirtirim.
Muhtaç olmıyan ve muarız olan arkadaşların
bana iltihak edeceklerini umuyorum.
OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) — Sayın
arkadaşlarım; Milletvekilleri tahsisatının, na
mı diğerle tazminatının kısmen artırılması hak
kındaki kanun teklifini bütçemizin durumu ve
açığı itibarile kabili telif olmadığı gibi tasarruf
esasına ve mülâhazasına ve binnetice memleke
tin malî menfaatınada mugayirdir. Demokrat
Parti ötedenberi bütçede tasarruf esasına sa
dık kalmak azminde bulunduğundan hayat pa
halılığına rağmen de olsa işbu kanun teklifi
nin aleyhinde rey vermek suretiyle teklifi ka
nuniyi ret etmeyi münasip görmektedir. (Kızı
lay, kızılaya sesler) Maruzatım bundan iba
rettir. Bir takrir veriyorum.
TEZEK TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem
arkadaşlar; Milletvekili ödeneklerinin l 150 li
raya çıkarılmasına ait bulunan bu kanun tasa
rısının çeşitli bakımlardan reddi lâzım geldiği
kanaatindeyim. Çünkü: Evvelâ Milletvekilliği
vazifesi mahiyeti icabı bu vazifeyi münhasıran
görmeyi mecbur kılan bir iş, değildir. Tüccar,
doktor, avukat, muharrir arkadaşlar gibi ser
best meslek sahipleri isterlerse bu mesleklerine
devam edebilirler. Dunu meneden mevzuatımı',
yoktur. Doğrudan doğruya sabit gelirli bir va
ziyetten Milletvekili seçilmiş olan arkadaşlara
gelince; el betteki onlar da memuriyette bulun
dukları zaman 150 lira asli maaşa tekabül eden
böyle bir parayı hayatlarının ve hizmetlerinin
en son mükâfatı addedecek bir durumdadırlar.
Oh aide tasarıda i 150 haddinin hangi mucip se
bebe dayandığı anlaşılamamaktadır.
Tasarının gerekçesinde muhtelif zamanlarda
Devletten türlü şekillerde aylık alanlara yapı
lan zamların Milletvekili ödeneklerine tam bir
şekilde aksettirilmediği yazılmakladır. Kanaa
ti mca. hayat pahalılığı dolayısiyle çektiğimiz sı
kıntılara rağmen halen almakta bulunduğumuz
ödenek de bu memlekette Devletten verilen aylık-
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ların en yüksek derecelerinden birisine tekabül
etmektedir.
Sonra, muhterem arkadaşlar, artık Millet
vekilliği vazifesini ister ödenek bakımından, ister
tekaütlük bakımından memuriyet, vazifeleriyle
mukayese âdetinden vaz geçmeliyiz. Bu ölçü Mil
letvekilliği mahiyetiyle telif ettirilemez. Böyle
ölçüler maalesef zamanla Milletvekilliğini bir nevi
memurluk sayma gibi bir hava da yaratabilir. Be
nim bildiğime göre dünyanın başka Meclislerin
de milletvekilliği ödenekleri böyle ölçülerle tesbit
olunmamaktadır.
Arkadaşlar; memleketimizin mesleklere göre
değişik kazançlarını tetkik edince de resmî ista
tistiklerimiz çok mahdut bir kısım müstesna ol
mak şartiyle ayda 800 lira kadar kazanan vatan
daş sayısının çok az olduğunu göstermektedir.
Nihayet bütçede âzami tasarrufun yapılması za
ruretlerinin Büyük Meclisi çok haklı ve vatanperverane bir endişe içerisinde bıraktığı şu sıra
da Milletvekilliği ödeneğinin arttırılması gibi bir
kararın bu tasarruf prensîpi ile de ne dereceye
kadar birleştirilebileceğini düşünmek gerektir. '
Evvelce de arzettiğim üzere vatandaşların
büyük ekseriyeti gibi Milletvekili arkadaşların da
geniş bir kısmı hâlen almakta bulunduğumuz öde
neklerle çok güçlükle geçim sıkıntılarını karşıla
maktadırlar. Bunu kabul ve takdir etmekle be
raber Büyük Meclisin her sahada olduğu gibi bu
sahada da büyük fedakârlık payını üzerine ala.rak memlekete ve millete rehber olması elbette ki
kendi asîl varlığının tabiî bir tecellisidir.
Arzettiğim bu sebepler dolayısiyle Bütçe Ko
misyonunda teklife muhalif kalan arkadaşlar gibi
ben de tasarının reddini rica ederim. Ben de bu
tahsisat fazlalığını Kars'ın sosyal bir ihtiyacına
tcrkedeceğime Yüksek Huzurunuzda söz veriyo
rum.
Dr. FAHRİ K r K T r E l ' S . (Rize) —Arkadaş
lar, muhakkak ki, umumim meııfaatına taalluk
eden bir meselede menfi yolda konuşmak elbette
antipatik olacaktır. Bunun farkındayım. Amma
ne zarar. Ancak şahsıma, vieclanıma göre ne
fikirde isem tabiî konuşacağım. Ben de bu husus
ta muhalif konuşan arkadaşlara iltihak edeceğim.
Arkadaşlar; bugünkü durum en politik bir
durumdur ve bu, bizim için caiz değildir. Am
ma sıkıntı var nıı. yok mu.; Mutlak sıkıntı vardır.
Bunun çaresi, memurun maaşını artırmak; mebu
sun maaşını artırmak değildir. 585 liraya teka-
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bül edecek bir maaşla bize halk rey verdi, mebus
olduk, geldik. Şimdi aynı milletin sorması lâ
zımdır ki, bu 1 150 ne oluyor? Onun iyin çok
rica ederim, bunu reddedelim. Bu hususa ait
on beş, arkadaşla beraber bir önergemiz vardır,
Bütçe Komisyonuna iade edelim. Bunu çok rica
ederim; fazla söz söylemeyi de muvafık bulmıyoruın.
('İHAT BABAN (tstanbul) — Sayın arka
daşlar; gerek yol ve gerek aylık ödeneklerinin
artırılması için yapılan tekliflerin Yüksek Mec
lis tarafından ret edilmesini ben de rica ediyo
rum.
Bu memleket hasis değildir. Eğer şu son
harb seneleri içinde kendi refahını bir misli ar
tırmış olsaydı, bizim buradaki refahımızın da
;> - 5 misli artmasına seve seve katlanırdık ve
hoşnutsuzluk göstermezdik. Fakat memleketin
refahı düne nazaran 3 - 5 misli dun bir vaziyete
girdiği sıralarda Yüksek Meclisin kendi tahsisa
tını artırması memleketin ve efkârı unıunıiyenin
hisiyatma uyar bir şey değildir.
Arkadaşlar; bu bir kanundur. Kanunların
hüviyeti, memleket efkârı umuıniyesini ve âm
menin arzusunu da beraber hâmil olmasındadır.
Ben tahmin etmiyorum ki burada bu yolda ve
receğiniz karar, dışarda ve memleket efkârı umumiyesinde muvafakatla karşılanmış olsun. Çıkar
dığımız kanunun gerçek ve millî tamayüllere uy
gun bir kanun olabilmesi, onun aynı zamanda
âmme temayüllerine uygun olması ile mümkün
dür.
Arkadaşlar, ben bu dâvayı Meclisin bir itibar
ve prestiji meselesi olarak telâkki ediyorum.
Böyle bir tahsisatla eğer Meclisin itibar ve pres
tijine bir halel gelecek olursa istersek 159 ncıı
madeyi cezalariyle 10 defa darbedelim, vatan
daşın kalbinde hâsıl olacak çöküntüyü durdur
mak mümkün olmıyacaktır.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — Muh
terem arkadaşlar; bir insanın kendisine taal
luk eden, lehinde olan bir mevzuun aleyhinde
konuşması hakikaten güç, bir mesele teşkil edi
yor. Nihayet bu kanun kabul edildiği takdirde,
bu ödenekten bu kanunun aleyhinde rey ver
miş olanlar da istifade edecektir.
Şahsıma gelince, onu da konuşmanın sonun
da söyliyeceğim.
Bu sebeb dolayısiyle kendi lehimize taal
luk eden bir ödenek nıezzuun alevhinde konuş-
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mak zarardı bana eza vermiştir. Çünkü birçok
arkadaşlarınım, benden evvel konuşan arkadaş
ların belirttiği gibi, böyle bir ödeneği samimî
olarak bu zamanda doğru bulmıyan arkadaşla
rımız demagoji yapmak gibi bir itham altında
kalabilirler. Beni bu vaziyet, hakikaten sars
mıştır. konuşu]) konuşmama mevzuunda beni
derin bir mücadeleye sevk etmiştir. Beni yakinen tanıyan arkadaşlar ve bu arkadaşlarımızın
arzuları üzerine bu teklifi yapmak ve huzuru
nuza getirmek mevkiinde ve zaruretinde kalan
İdareci Üy(1 arkadaşlarım gayet iyi hatırlar
lar ki bu teklif mevzuubahis olduğu gündenberi
bendeniz bunun aleyhinde bulundum. Bütçe Ko
misyonunda da, yine arkadaşlar hatırlayacak
lardır, bu teklifin orada da kabul edilmemesi
için. Yüksek huzurunuzda münakaşa mevzuu ol
maması için elimden gelen gayreti sarfettim.
Fakat nihayet ekseriyet bu şekilde karar verdi
ve huzurunuza geldi.
Arkadaşlar; Milletvekillerine verilen ödenek
lerin kâfi gelip gelmediği üzerinde durmayaca
ğım. Nihayet ihtiyaçların hududu da yoktur
Ben şunu kabul ediyorum ki; şahsan bu mille
tin bana ayırabildiği bu para ile mütevazıane
de olsa geçinmekteyim.
Arkadaşların hakları olabilir, bilhassa har
cırah mevzuunda, dolaşma zarureti şu veya bu
sebeple birçok masraflar ihtiyar edilmektedir.
Bu mevzua da temas edilerek leh ve aleyhinde
konuşulabilir.
Sonra Milletvekilleri ödenekleri, haklı veya
haksız, doğru veya yanlış olarak diğer devlet
memurları aylıkları ile alâkalandırılmıştır. Ana
yasamız Milletvekillerine verilecek tahsisatın
hususi, kanunla tayin edileceğini tasrih etmek
tedir. Otedenberi Milletvekilleri ödenekleri
Devlet' memurları ödenekleriyle alâkalandırıl
mıştır. Bu mevzu da durınıyacağım.
Yal
nız üzerinde durmak istediğim nokta şudur.
Mademki Milletvekilleri ödenekleri âmme hiz
metleri gören memur ödenekleriyle alâkalaıı
dırılmıştır bu takdirde onların sıkıntı içinde
olduklarını kabul ettiğimize göre bizim de bu
sıkıntıya katlanmamız zaruridir.
Arkadaşlar hiç. şüphe yoktur ki 1939 u esas
aldığımız takdirde iktisadi ve zaruri sebepler
bugün hayatı pahalılaştırmıştır. Ve biz biliyo
r u z ki, bütün âmme hizmeti görenler sıkıntı
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içindedirler ve şimdi bütün bu sıkıntı içinde
olanları bildiğimiz halde kanun yapan bir mü
essese sı f atiyle biz kendi ödeneklerimizi fazla1 aştırdığımız takdirde bunun umumi efkârdaki
tesiri hoş olmıyacaktır.
Deniyor ki; Bütçe Komisyonunda bu mev
zuu müzakere edilirken dendi k i ; Milletvekil
leri ödenekleri baremin ikinci derecesine mua
dildi, fakat sonradan birtakım ödeneklerle Mil
letvekilleri ödenekleri aşağıda kaldı, diğerle
rinin ki, yukarıya çıktı.. Arkadaşlar; bunlar ba
remden 1.25 lira alanların hepsine şâmil değil
dir.
Hâkimler ödeneği mavzuunıı nihayet hususi
bir kanunla kabul ettik. Yine hususi bir kanun
la valilere ve bazı yüksek memurlara temsil öde
nekleri verdik. Ancak bu da bir Barem mevzuu
değildir. Arkadaşlar; hâkimler ödeneği kanunu
tetkik edildiği zaman Encümende çalışan arka
daşlarım bilirler ki; ben bunun da aleyhinde
bulundum.
Ben bir memlekette
hâkimlere
verilmesi lâzmıgelen ehemmiyeti hürriyetin ga
rantisi olmak bakımından *takdir etnıiyen bir
arkadaşınız değilim. Fakat benim uzaman
üzerinde ısrar ettiğim nukta şu idi: Bütün âm
me hizmeti gören vatandaşlar ıstırap içindedir.
Çünkü resmî istatistiklerimize göre, endeksleri
mize göre Ankara'da veya istanbul'da 3 kişilik
bir ailenin normal, efendice yaşaması için 350 400 lira lâzım olduğu bir sırada ve buna muka
bil memurlarımızın geniş bir kısmının bu para
yı alamadığı ve Ankara'da ve diğer yerlerde 108
lira alan, 100 lira alan vatandaşlar varken ve
bunlar ıstırap içinde iken kanun yapan müesse
senin haklı da olsa kendi tahsisatını artırması
nın doğru olmadığı kanaatindeyim.
Arkadaşlarım, haklı olarak bir sual irat
edeceklerdir ve etmeye başlamışlardır bile. Di
yeceklerdir ki, bu ucuz demagojidir, bunu her
kes yapar. Şu halde samimen memleket efkârı
umumiyesinde fena tesirler yapacağını müda
faa eden bu arkadaşınız kanunen kabulü halin
de icabını yerine getirecektir. (Ne yapacaksı
nız? sesleri)
Köyümde bir su tesisatı vardır, ona verece
ğim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, bir bakıma göre üzerinde
fazla, söz söylenmiyecek bir bakıma göre de ne
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kadar fazla konuşulsa, verilecek kararın isabe
tini temine yarıyacak belki herhangi bir arka
daştan bir mütalâa gelir diye, sabır gösterilecek
bir mevzu üzerinde bulunuyoruz.
Onun için müsaade ederseniz, - hiçbir arka
daş istitrat yapmasın ben de yapmıyayım - işin
politik portresi, demagoji hamiyet mefhumları
üzerinde durmıyacağım. Çünkü ferdî kahraman
lıklar göstermek hususunda yarışa çıkarsa içi
mizde tahsisatın tümünü bağışlayıp maişetini
başka yerlerden arıyacak insanlar da çıkabilir,
Türk milleti hamiyet babında o kadar zengindir.
Muhterem arkadaşlar, T. B. M. M., Sayın
Adnan Adıvar arkadaşımızın ifade ettikleri gibi,
Türkiye varidatına ve bunun sarfına vâziülyed
bir müessesedir, ölçü, hesap istiyoruz. Türki
ye'de hangi bir müesseseyi kurarken biz «aşağı
hayat geçimi» diye bir ölçü kabul ettik de onu
şurada şu memura, burada bu âmire temin et
miş mi bulunuyoruz? Türkiye'de bu tarzda ya
pılmış bir hesap ve böylece halledilmiş Devlet
memurlarının ve âmme hizmetleri görenlerin ma
aşlarının teminat altına alınması diye birşey
yoktur. Ohalda Türkiye'deki vakıaya, realiteye
bakalım. Hekimsiz, hâkimsiz kaza vardır, di
ğer taraftan medenî seviyedeki ihtiyaçları karşı
lamak için bu hekimsiz, hâkimsiz, öğretmensiz
kazaları biranevvel ikmal etmek mecburiyetin
deyiz. Hastanelerimizin ihtiyacı namütenahi,
•ziraat teşkilâtımızdaki gerilikler hepimizce ıstı
rap mevzuu, nihayet hangi sahaya bakarsanız
Devlet Bütçesinden ayrılabilecek bir kuruş için
namütenahi sarf sahası vardır.
Vakıayı böyle alınca Büyük Millet Meclisi
bir anamıı, babanın gösterdiği şefkat gibi kendi
geçim ıstıraplarını kendi vicdanında yaşıyarak
ve bunu, demagoji yapmamak için ifade edeyim,
kendi içine akıtarak halletmek çaresini ferdî
bir mücadele olarak göze almalı ve bu suretle
Meclis Türkiye'de her sahada bir tasarruf dev
ri ve müşterek mahrumiyetlere katlanarak mem
lekette bir refah devri açmanın çarelerini ara
mak arifesinde bulunduğunu efkârı umumiyede
göstermiş olmalıdır.
Arkadaşlarım; hakikaten İdareci üyeleri
miz hepimizin ıstıraplarına tercüman olarak bu
önergeyi verm işlerdir. Bunu en mütevazi şekil
de Abdülmuttalip arkadaşımız ifade ettiler. Fa
kat bat. ne kadar bir vakaa ise, bunun yanında
Türkiye'de bugünkü dünya şartları karşısında
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kuvvetli olmak ve her sahadaki ıstıraplarımızı
halletme dâvasiyle, memur, asker, halk ola
rak müşterek mahrumiyetlere katlanma sayesin
de katedeeeğimiz bir devre vardır. Şunu da iyi
biliyoruz-ki, bu devre böyle bir prensip içine
girerde Büyük Millet Meclisi kendi nefsinde
mahrumiyete katlanma kabiliyetini gösteren siz
yüksek üyelerin verecekleri misalden örnek alır
sa, ben şuna kaniim ki, beklediğimiz devir baş
lamış olacaktır.
Arkadaşlar; diyeceksiniz ki, bütçedeki bu
kadar açık içinde şu Milletvekillerine ilâve edi
lecek nihayet senede bir milyondan ibarettir
denilebilir.
Arkadaşlar; Devlet zaruretleri o derecedir
ki, bu bir milyon lirayı isabetsiz bir yerden
alıp isabetli bir yere sarfetmesiyle memleketin
bir yarası sarılabilir. Onun için hiç büyük lâf.
etmeden sözlerimi şu samimî kanaatimi arzederek bitireyim :
Türkiye'de müşterek mahrumiyetlere katla
narak dünyanın bugünkü nazik vaziyetini gözönünde bulundurarak, memleketimizin içinde
bulunduğu ilktisadi şartları düzeltmek yolunda
katedeceği bir merhale vardır. Bugün Bü
yük Millet Meclisinde bu tahsisatı vermemek su
retiyle bir başlangıç yaparsak ben ümit ediyo
rum ki, gelecek yıllarda nefislerimizde bunun
mükâfatını alamazsak bu millet, bizim nesille
rimize, onların çektirdiğimiz haksız mahrumi
yetler olursa onu ödemekte hiçbir zaman geri
kalmıyacaktır.
HASAN DÎNOER
(Afyon Karahisar) —
Muhterem arkadaşlar; ödeneklerin artırılması
için ileri sürülen ve geçim zorluğundan ibaret
olan mucip sebebe itiraz etmek mümkün değil
dir. Bu, hastalığın teşhisi sayılabilir. Fakat
tedavisi için gösterilen sebep asla doğru değil
dir.
Arkadaşlar, tedavisi için gösterilen sebep,
maaşlara zamdır. Halbuki bu hastalığa, yani
geçim zorluğu hastalığına müptelâ olan sade biz
değiliz. Bu milletin hangi ferdi, hangi sınıfı
vardır ki, bizim gibi geçim zorluğu ile karşı
karşıya kalmasın? O halde milletçe müptelâ ol
duğumuz bu hastalığın tedavisini millet çapında
düşünmek mecburiyetinde iken sadece kendi za
viyemizden düşünmeye asla hakkımız yoktur.
Hastalığın tedavisi sadece maaşı artırmak değil-
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dir. Bu tedavi, geçim zorluğunu, geçim kolay
lığı haline sokmakla olur. Ne zaman biz bunu
temin edersek ki, bunu temin etmek mevkiinde
ve ödevindeyiz, ozanıan milletçe geçim kolay
lığı içinde bulunacağız. Ve bu sadece bize de
ğil millete de sâri olacaktır. Biz sade nefisleri
mizi düşünürsek milletin itimadından mahrum
kalırız. Bu itibarla bu ödeneğin reddi mütalâ
asında bulunan arkadaşlara iltihak ediyorum.
BAŞKAN - - İstanbul Üniversitesi 1948 yılı
bütçe tasarısına oy vermryen var mı'
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
KRMA'L ZEYTÎNOÖLU
(Eskişehir) —
Aziz arkadaşlarım; biz bir kalkınma devrini ya
şamak mecburiyetindeyiz. Kalkınmayı ne ile
temin edeceğiz? Kanaatimce gelir kaynakları
ohnıyan veya bu kaynakları bakir bırakılmış
bulunan memleketimizde yegâne salâh yolu ta
sarruftur.
Kalkınma köyden başlar, fakat tasarruf
zihniyeti kuvvetini yukardan alır ve yine ka
naatimce bir memleketin kalkınması için bir je
nerasyonun, bir neslin, fedakâr ve feragatkâr olması lâzımdır. İşte bu nesil biziz arka
daşlar. Tasarruf zihniyetinde fedakârlık misa
lini bu Yüksek Meclisin vermesi lâzımdır.
Esasen mütemadiyen verilen zamlar, öde
nekler ve tazminatlarla hayat pahalılığını Önle
mek imkânı yoktur.
Milletvekillerinin kendi ölçüleri dâhilinde
geçim zorluğu baskısı altında olduklarına şüphe
yoktur. Fakat milletçe duyulan bu umumi der
din acılarını nefsimizden eksik etmiyelim. Bu,
muvaffakiyetin birinci şartıdır ve en büyük
âmilidir.
FERİDUN FİKİU DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Arkadaşlar; bu konunun ne kadar hassas bir konu
olduğu bugün değil Fransa'da, 1789 da ilk Mecli
si Mebusan Kanunu Esasiyi yaparken, tazminat
verelim mi, vermiyelim mi mevzuunun konuşul
ması anında başlıyan ateşli bir konudur. Bu ko
nuda bazı umumi mütalâalarla ası! mevzuu orta
dan kaldırmak ve hakikati kâfi derecede işleme
mek hususu daima ele alınmış ve bu mütalâaları
de rm ey an edenlere karşı her yerde hakiki du
rumu teşrih eden vaziyetler ve şahıslar zuhur
etmiştir. Binaenaleyh mâruzâtıma başlamadan
ve erkanı üzerinde teşrihatta bulunmadan evvel
bu konunun dünya hukuku âmme tarihi üzerin
de biraz açıklama yapmağı ve tasarruf, feda-
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karlık vesaire gibi konuların daima tekrar edil
miş bulunduğunu tebarüz ettirmek için bun
dan takriben 100 sııe evvel Fransa Meclisi Meb
usanmda Kaveynak'm, 12 Temmuz tarihindeki
nutkunu Ojen Piyer'in kitabında mevcut olanmetniııden yaptığım bir tercümesini okumakla
sözüme başhyaeağım :
Ojen Piyer kitabının 1504 ncü salıit'esinde,
çünkü onun bir de zeyli vardır, 12 Temmuz 1849
da mebuslara verilmekte olan tazminatın indiril
mesi hakkında yapılan teklif aleyhinde bulunan
Kavenyak, 1789 ve 1848 Anayasalarının bu tazmi*nat meselesi yüzünden hücumlara uğradığını ve
tarihin bu anayasayı vücude getirenler hakkında
büyük eserlerine yakışan hürmeti esirgemiyeceğini ifade ettikten sonra şöyle demiştir:
Kaniim ki, ayın sebeplerle hali hazır meclis
lerinin şerefleri de tamamiyle masun ve muhte
rem kalacaktır.
Bu tenzil işinin bir feragat işi mahiyetinde
telâkki ettirmek üzere vicdanlarımızı sürükle
mek istemişlerdir. Burada siz bahis mevzuu de
ğilsiniz. Bir prensi]) mevzuubahistir. Bu mesele
yi bu prensip noktasından mütalâa etmek lâ
zımdır. Yoksa gösterebileceğiniz feragat nok
tasından değil.
Nedir bu prensip? Kanunu Esasi, seçim hak
kının umumi olmasını yani hakkı ânı esasının,
umumi seçim hakkının kabul edilmesi esasım
istemiştir. Bundan daha fazla birşey istemiştir.
O da umum tarafından temsil olunabilmesini is
temiştir. Yani kanunun koyacağı bazı zaruri
kayıtlardan başk:-ı adaylık için hiçbir mâni bu
lunmamasını elzem telâkki etmiştir. İşte pren
sip: Kanunun tahdit ettiği hususlar haricinde
her vatandaş seçmendir ve vatandaşlarının gü
venini kazanmış olan herkes Milletvekili seçile
bilir ve Kanunu Hsasi bu itimat ile şereflendiri
len millet mümessilinin mevkiinin icabını mu
hafaza edebilmesi için Milletvekillerine bir taz
minat vermeyi kabul etmiştir. Burada mümes
sile verilecek paranın miktarları üzerinde dur
mak istemiyorum. Bu tazminat meselesi hak
kında rey verirken Meclisinizin duracağı nokta
şudur :
Bu tazminatın miktarı seçmenlerinin güveni
ne lâyık bir vatandaşın Milletvekilliğini kabul
hususunda bir tereddüde sevkedcek mahiyette
bulunmıyacak kadar kâfi ve vafi olduğu nokta
sında hiçbir şüphe bulunup bulunmadığı keyfi-
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yetidir. En ziyade ehemmiyet verilmesi lâzımgelen nokta, servete mâlik bulımmıvan, hiçbir şeyi
olmıyan bir vatandaşın Meclise gelmek hakkına
malik bulunması meselesidir. Ve bu noktadan
da yalnız şahsı bahis konusu değildir. Bunu her
meslekteki vatandaşların vaziyetini nazarı itiba
ra alarak mütalâa etmek lâzımdır. Çünkü bura
ya gelmiş arkadaşların meslekleri ne olursa ol
sun çalışma ve barınma muhitlerinden ayrılmış
bulunmaları yüzünden neticede servet ve istik
balleri bakımından muhakkak bir zarara uğrar
lar. Çiftçi, sanayici, avukat, doktor çalışma mu
hitlerinden uzaklaşmış olmalarından daima zarar
lıdırlar. îşte buna karşı koymak lâzımdır. Mec
lise; dikkat buyurun muhterem arkadaşlar 100 se
ne evvel ne sövüyor, sırf bu tazminattan dolayı
şerefini kaybedeceğini söylediler. On Vient dire
â l'assamlee qu'elle souffre dans sa Consideration.
precisement â cause de cette question pecuniaire
qui se rattaehe â l'indemnite. Ben zannederim
ki, bir şey Meclisin şerefini ilgilendirebilir. O da
onun bünyesinin muhtaç olduğu şartlara intibak
tan kaçınmasıdır. (Bravo sesleri) Meclisin kud
reti, Meclise seçilen fakir adamın buraya gelmek
imkânını bulmasiyle mümkündür.
îşte arkadaşlar, bundan 100 sene evvel Gene
ral Kavenyak'm Fransa Meclisi Mebusanmda 12
Temmuz tarihinde söylediği bu sözler, bugünkü
görüşmemizde bizi aydınlatacak bir karakter ta
şımaktadır. Bunu daha ikmal etmiş olmak için,
yine garaibatı tesadüften olmak üzere, ^2 Tem
muz 1909 da Başvekil M. Klemanso Fransa Mec
lisi Mebusanmda aynen şunu söylemiştir. Efendi
ler; yalnız demokratik değil, aynı zamanda insa
ni bir kaidedir ki, her zahmet bir ücrete istih
kak kesbettirir, işte bir adam ki, vilâyetindedir;
serbest meslcke girmiştir; herhangi bir işte ça
lışmaktadır. Bunların arasında, cemiyetin her
kısmına mensup insanlar vardır. Millî vekâleti
ifa etmek için kendisini Paris'e karısı ile, çocuk
ları ile davet ediyoruz. Onun durumunu tazmin
etmeyi düşünmeyiz. Onu hangi tehlikelere it
mekte olduğunuzu düşünmez misiniz? Âmme kud
retini eline veriyorsunuz. Kendisi bir çok müş
külâta mâruz kalıyor, sefalete mahkum ediyor
sunuz.
Şimdi arkadaşlar; bu mevzuda demagoji
ye gitmiyelim. Fakat hakikati tam bir objektikman mütalâa edelim. Bugün mevzuubahis olan
keyfiyet nedir? Hakikati hali size muhterem
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rine yardım, yekûn 28G lira 47 kuruştur. 875
İdareci Kurul üyesi olan Muttalip arkadaşımız
ifade etti. Fakat ondan sonra diğer bir arka- ' liradan tenzil edildikte mebusun eline 588,52 li
ra geçmektedir. Bu, emekli keseneğine tâbi
daşımız buraya geldi, fikrini rakamlarla ifade
olmıyan benim gibilere göredir. Bir de emekli
etmek yolunu tuttu. Hakikati halde bendeniz
keseneğine tâbi olanlar vardır ki, onlara ait er
de Riyaset Divanı arkadaşlarınızdan olarak
kana da okuyacağını. G5.81 kuruş kazanç ve
bu vazifeyi tedvir edenlerden biri bulunduğum
riyor, 118.95 kuruş buhran, 51 lira 80 kuruş
için bir çok arkadaşların ıstırabını yakînen İnli
muvazene, 35 lira hava kurumuna yardım ver
yorum. Bunun dışında kendi vicdanım, üzerin
gisi ve 4.'5 lira 75 kuruş emekli keseneği, ki hep
de de müşahedede bulunduğum için hakikati oldu
si 314 lira '11 kuruş etmektedir. 875 liradan '»14
ğu gibi ifade etmeyi vazife bildim. (Sağdan bra
lira ol kuruş vergi kesildikte 560 lira 69 kuruş
vo sesleri).
bunların eline geçmektedir. Hakiki durum bun
Bittabi arkadaşlar asla kendi namlarına ha
dan ibarettir. Yani mebusların eline mesken ve
reket etmemişlerdir. Samimî ifade edeyim ve
hareirah kısmı ayrı, hakiki rakam olarak ge
millet huzurunda söyliyeyim ki; her iki partiye
çen miktar budur.
mensup arkadaşlar gelmişler samimî olarak dert
lerini, ıstıraplarını söylemişlerdir. Bunun üze
Şimdi bu tetkik ile durum ne oluyor: 875 lira
rine harekete geçilmiştir. Yoksa bir partinin ese
dan 1150 liraya çıkarılmaktadır. Buna göre 1150
ri değildir, katiyen. Muhterem Demokrat arka
liraya çıkarıldığına göre 9.'1,50 lira kazanç ver
daşlarımızın da yüksek vicdanlarına hitap ede
gisi, 188,5(5 lira Buhran Vergisi, 69,44 lira mu
rim, Milletvekillerinin mâruz bulunmakta oldu
vazene vergisi, 46 lira Hava Kurumuna Yar
ğu sıkıntıyı kendileri de hissetmektedirler, ıstırap
dım Vergisi.
çekmektedirler. Çünkü, eminim ki, büyük bir kıs
Bunun haricinde ayrıca bu tahsisattan birta
mının serveti yoktur. Arsadaşlar, bu bugünkü
kım kesenekler de vardır, kanuni keseneklerden
hukuku âmmenin en büyük esasıdır; demokrasi
başka, hayatı siyasiyenin icabı birtakım kese
ye giden milletler hiçbir şeysi olmıyan ve fakat
neklerin mevcut olduğu da tabiî malûmunuzdur.
Milletin itimadını kazanmış olan fakir adamla
Şu halde .'197 lira 50 kuruş kesilecektir. 1.150
rın buraya gelerek her türlü feragati kalb ve
liralık asli ödenekten 397,50 lira kesildikten son
asudegii zihnile ve tam bir sükûnla çalışmasını
ra Milletvekillerinin eline 752 lira 50 kuruş
temin edebilmek milletin do -vazifesidir arkadaş
geçecektir. Şimdi bunu 588 liradan çıktığımız
lar. Bunu kendileri de takdir ederler, diğer ar
takdirde 161» lira 97 kuruş kalır, ki yapılacak
kadaşlarım da...
zam bundan ibarettir. Bütün bu münakaşa ve
Şimdi bakınız arkadaşlar, Millet duymalı
tahlilin, efendim mebuslara şu zam olunuyor;
dır, mebuslar ne alıyorlar, mebusların ne aldığı
bu zam olunuyor'un nihahî ifadesi mebusların
her zaman sorulmuştur. Hattâ Sayın arkadaşla
elhaletü hazini almakta oldukları 588 liraya
rımızdan muhterem Ordu Milletvekili Hamdi
yalnız 163 lira 97 kuruş ilâve olunuyor, durum
Yalman arkadaşımızdan sormuşlar. Bana da sor
bundan ibarettir.
dular. Millet zannediyor ki, arkadaşlar Milletve
KEMAL CENAP BERKSOY (Yozgad) —
killeri net bin lira almaktadır.
Mebusların borçları ne kadardır? onu açıklayın
Hakiki durum şu erkanım içindedir ve bunu
FERİDUN FÎ.KRİ DÜŞÜNSEL (Devamla)
bütün milletin bilmesi lâzımdır. Arkadaşlar, bu
—
Onu
söylemiyeceğinı. Müsaade buyurun.
gün asli ödeneklerin mesnedi, ya id mebde nok
Rakam
budur değil mi; Abdülmuttalip Bey?
tası 875 liradır. Bugün Milletvekilleri ödenek
ABDÜLMUTTALİP ÖKER (Malatya) —
olarak 875 lira esası üzerinden muamele gör
Evet
rakam budur.
mektedirler,
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSLL (Devamla)
KEMAL CENAP B ERK SOY (Yozgad) —
— Yani arkadaşlar ve bütün millet bilmelidirNe alırlar, ellerine ne geçer1?
ki, bu tahsisat kabul edildiği takdirde Millet
EKRÎDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla)
vekillerinin eline şimdi almakta oldukları pa
— Teferruatını şimdi arzedeceğim. (i 5 lira
raya zamimeten geçecek para .163 lira 97 ku
81 kuruş kazanç, 118 lira 95 kuruş buhran, 51
ruştan ibarettir. Şimdi bu noktayı da böylece
lira 80 kuruş muvazene, 35 lira hava kuvvetle-
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tavzih etikten sonra nıenıurlar meselesine ge- I karakterli olan bu Büyük Millet Meclisi bunu
çeeeğim. Bir gazete « bu zam memurlar arasın
geçen sene yapamamış olmasından dolayı şah
da bir bomba gibi patladı » tarzında bir serlev
san müteessirim. Keski bunu geçen sene yap
ha yazdı.
mış olsaydı, yapmış olsaydı Mebus arkadaşlarım
bugünkü sıkıntıya düşmüş olmazlardı. Ama ge
Arkadaşlar; memur arkadaşlarımız bu Dev
letin sikletini daimî suretet üzerinde taşımakta
çen sene yapılmamış diye ilâ yevmelkıyame, her
olan, milletin hadim; fedakâr, akil evlâtlarıdır.
zaman ihtiyaç karşısında bulunurken, Milletve
Onlar Devlet memurları olmaları haysiyetiyle,
kilinin müşkül durumda kalmasına müsaade edil
Devletin işlerini daimî surette muhakeme ve t'amesi doğru olur mu arkadaşlar?
tin tahlillerinin altında bulundururlar. Binaen
Arkadaşlar, biz Divanı Riyaset olarak bütün
aleyh, hakikati olduğu gibi görmek iktidarına
arkadaşlarımızın fikirlerini aldık, gördük ki,
maliktirler. Bunu politik mücadelelerin telâk
bu suretle demin ar/ettiğim esaslar dairesinde,
kileri dışında, samimî bir şekilde mütalâa et
Meclisi müstemirreıı ve güzel bir şekilde devanı et
mek kabiliyetindedirler ve bunu yapabilecekle
tirebilmek, arkadaşlarımızın rahat gönülle vazife
rine bendeniz tamamen kaniim.
lerini görebilmesi için, Meclisin bu tedbiri al
Yüksek malûmunuzdur ki, geçen sene me
ması zaruri idi. Bu vazifeyi yapmak mecburi
murlara zammiyat ihtiva eden bir proje yüksek
yeti vardır. Eğer biz bunu yapmamış olsa idik,
Meclisinizce kabul edilmiş ve bu memur arka
bir vazife yapmamış olurduk. Onun için biz
daşlarımız arasında memnuniyeti mucip olmuş
tam bir kalb rahatlığı ile sizlerin vazife ifasında
tur. Birçok memurlar, öğretmenlerden bahset
müstemir olarak devam etmekte olduğunuzu
tiler, ve öğretmenlerin Allah Devlet ve millete
üçüncü defa ifade ettiğim şu Yüksek Meclisin
zeval vermesin, pek güzel para verdiler dedik
tanı bir surette vazife ifası için bunu bir zaru
lerini kendi kulağımla duydum ve herhangi bir
ret olarak mütalâa ettim. Binaenaleyh arka
yerde buna şahadet edebilirim. Küçük me
daşlarımızın bazılarının, efendim bu bir geçim
murlarımız, posta müvezzilerimiz epey bir zam
meselesidir, umumi geçimi mütalâa etmeli; ve
ma nail olmuşlardır. Posta müvezzilerinıizi mi
saire etmeli yolundaki mütalâalarını dinledim.
sal olarak alıyorum. En küçük kademede olan
Bunlarla Yüksek Meclisiniz meşguldür. Bizim
lar elli küsur lira parayı zam olarak aldıklarını
burada nazarı dikkate aldığımız nokta Meclisin
bana söylemişler ve bundan dolayı teşekkür
faaliyeti bakımından bir zaruret olarak gördü
izhar etmişlerdir.
ğümüz bu tedbiri almanın Yüksek Heyetinize
arzmdaki lüzumdan ibarettir. Mâruzâtım bu
Memurlarımızdan, geçen sene yapılan zam
itibarladır.
lardan dolayı hiç birisinin şikâyet ettiğini ben
deniz duymadım, işitmedim. Hakikat bu mer
BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkında
kezde iken bu vaziyette mebusların durumu tabir önerge vardır, fakat daha evvel Komisyon
namiyle ozamana kadar Mebuslara yapılması
Sözeüsü söz aldığı için ona söz veriyorum. Mü
lâzım gelen bir muvazenete, bir nispete getrilmesaade ederseniz Komisyon Sözcüsünün sözlerin
miştir.
den sonra yeterlik önergesini oya sunacağım.
Milletvekili bu vaziyette umumi ayarlamanın
NECATİ ERDEM
(Muğla) — Kifayeti
içinde çok küçük bir nispette kalmıştır.
müzakereye lüzum varsa bu şimdiden oya ko
(lelelim temsil tahsisatına; temsil tahsisatında
nulabilir. Ben Partim namına konuşacağım.
Milletvekillerinin durumu nazara alınmamıştır.
BAŞKAN — Parti namına konuşuldu, tek
Umumi bir ayarlama yapılırken, hâkimlere tem
rar
söz mü istiyorsunuz?
sil tahsisatı kabul edilirken ve bu sırada da bir
NECATİ
ERDEM (Muğla) — Evet, tekrar
çok kimselere, müsteşarlar dâhil olduğu halde,
parti namına konuşmak istiyorum.
ikinci derecedeki kademelere de temsil tahsisatı
verilirken Milletvekillerine bu bakımdan temsil
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Ben de
tahsisatı verilmemiştir. Halbuki bunlar Büyük
Komisyondaki muhalefetimi izah edeceğim, söz
Millet Meclisinin hukuku hükümranisini temsil
hakkımdı i".
eden, kanun yapan, icra kudretini elinde tutan,
NECATI ERDEM (Muğla) — Sayın arka
her türlü faaliyeti murakabe eden ve m üstemi r I daşlar, bugün Yüksek Meclisinize arzedilmis
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olan tasarının leh ve aleyhinde mütalâalar beyan
edildi, mucip sebepler ileri sürüldü. Her arka
daşın düşüncesine, mütalâasına hürmet etmek
bana düşen bir vazilcdir. Onu tenkit etmem,
Ancak ferdî düşünceler toplu içtimai düşüncelere
karşı zayıf kalacağı şüphesizdir. Yüksek Mec
liste iki meclis grııpu vardır; biri Demokrat
Parti Milletvekilleri Meclis (irupu diğeri ('.!. 11.
P. Milletvekilleri Meclis Cirupudur. Her iki grupun memleketin, milletin menfaatine hasrı hiz
met edeceğini, bütün düşüncelerini bu noktalara
tevcih edeceğini kabul ederim.
Demokrat Parti; memleketin iktisadi vaziye
tinin büyük bir ehemmiyet arzettiğini, Devlet
bütçesinde tasarruf etme zamanının çoktan gel
miş ve hatla geçmiş olduğunu bütçenin milletin,
Devletin temellerini çökertecek derecede ağ;r
bulunduğunu mülâhaza ederek bütçenin bütün
aksamı üzerinde tasarruf etmede ve bütçenin
her kısmına, her cüzüne bir noktanın ilâvesini
tecviz etmemek kararını vermiş ve bu kararda
ısrar etmekte bulunmuştur. Binaenaleyh şu
kürsüden ifade edildiği veçhile Demokrat Bar
tili Milletvekilleri içinde bu tasarının, yani Mil
letvekilleri tahsisatına zam yapılması hakkın
daki tasarının lehinde bulunan arkadaş yoktur,
Parti namına tebliğ ederim.
(Vardır sesleri) (imza edenler de vardır
sesleri).
Bazı arkadaşların bu tasarının lehinde mün
ferit fikir dermeyan etmiş olmaları mümkünt,\i\r. Fakat leh ve aleyhinde bulunan efkârı
nazarı itibara alan Demokrat Parti en nihayet
bu iş üzerinde durmuş, Demokrat Partili Millet
vekillerinin reylerini alarak Milletvekilleri tah
sisatına yapılacak zam hakkında, tasarının red
di hakkındaki fikirleri toplamış, fikirler bu
merkezde temerküz etmiş en nihayet bu tasa
rının reddedilmesi lâzım geleceği kanaatine
varmış ve bu kanaat hakkında kararını ittihaz
etmiştir. Maziden bahsetmiyelim arkadaşlar.
Şundan, bundan bahset miyelim. Bugün Demok
rat Parti bu tasarının aleyhindedir. Eğer TTalk
Partili Milletvekilleri de bizimle beraber iseler
reylerini izhar etsinler. (Etliler ya sesleri) Dü
şüncelerini açık söylesinler. Kendilerine teşek
kür ederiz. Yok bize muhalif iseler bu muhale
fetleri kendilerine mahsustur. Demokrat Par
ti buna iştirak edemez.
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır)
Bfen-
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I dini; komisyon adına değil, münhasıran şah
sım için konuşmak zorundayım. Zira Bütçe Ko
misyonunun çalışmalarında bu iki kanım tasa
j rıları görüşüldüğü zaman, her ikisine de muha
lif kalmış ve bunu Yüksek Heyetinize arzefmiş
bulunuyorum. Bu itibarla bunun sebeplerini de
arzetmek durumunda ve vicdani vazifemi ifa.
mecburiyetindeyim.
Yolluklar meselesinde, bendeniz prensi]) iti
bariyle zam aleyhinde değilim. Bu yollukların
kâfi geldiğini ve bütün arkadaşların seçim çev
relerinde ienbettiği kadar dolaşmalarına, yet
tiğini iddia etmiyorum. Yalnız Bütçe Komisyo
nunda söylediğim gibi, pek yakında - ki bunun
Hükümet mümessili olan Sayın Maliye Bakanı
ifade etmiştir - bütün memurlar ölçüsünde bir
yolluk kanunu hazırlanırken, bunların arasın
dan sıyrılıp ön plânda, müstacel ve yalnız biz
ler için bir yolluk kanunu çıkarılmasını ve bu
nun için bir mevzuat hazırlanmasını memleket
hesabına, iş görme bakımından hakikaten tec
viz etmedim.
Tahsisat meselesine gelince; şahsi kanaatim
I
lamamiyle prensip üzerindedir. Bendeniz Mil
letvekillerine tahsisat değil, tazminat verilmesi
taraftarıyım. Muhterem bir arkadaşımız, mes
leğinden, bağlı bulunduğu muhitten ayrılarak
buraya geliyor; şerefli bir vazife kabul edi
yor. Bu zatı terfih ettirmenin hududu kolay
kolay tesbit edilemez; hayat pahalılığı nispe
I tinde zaman zaman maaşlarını artırmak gibi
bir vaziyet hâsıl olacaktır. Bu itibarla bendeniz
Milletvekillerine bir memur gibi muayyen bir
tahsisat değil, toptan bir- tazminat verilmesi
ni \e toplantıların müstemirren değil, muayyen
zamanlara inhisar ettirilmesini arzu ederim.
Birçok zamanlar vâki olmuştur, bu Meclis top
lanmıştır; Başkan gündemde konuşulacak iş
olmadığı için Meclisi dağıtmıştır. Bu itibarla de
vamlı toplantılar bir şekilden ibarettir. M (iste
tilir çalışma şeklinin verimsiz olduğu ve millete
de çok ağır geldiği ve arkadaşları da meslekle
rinden uzaklaştırdığı muhakkaktır.
Kanaatimce, Milletvekillerini memurlarla
mukayese etmek yersizdir. Zira arkadaşlar,
Milletvekilliği memurluğun bir kademesi, bare
min son derecesi demek değildir. Bugüne ka
dar Meclise gelmiş olan muhterem arkadaşlar
dan bir kısmının durumlarını memuriyetten gel
miş olmaları dolayısiyle, memur arkadaşları ile
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mukayese ederek kendi aleyhlerine bir netice I ait olan çok nazik meseleler üzerinde söz söy
lemenin ne kadar güç olduğunu takdir ediyo
çıkarmaları mümkündür. Fakat elbette düşün
rum.
mek lâzımdır ki, Milletvekilliği hattâ birinci
sınıf bir memuriyet dahi değildir. Milletvekilliği
Bilhassa matbuatımızın, ki memleket işlerin
tamamen ayrı ve çok şerefli bir vazifcdiı1.
de hakikaten çok değerli hizmetleri sepketmiştir, bu mevzuu bütün açıklığı ile ifade ede
Sayın arkadaşlar, Üstat Feridun Fikri ar
mediklerinden dolayı bugün şu kürsüde Büyük
kadaşımızın bir doktra tezi belagatiyle ...
Millet Meclisi âzalarının yani Milletvekillerinin,
BAŞKAN — Zatı âliniz Komisyon üyesi ol
dün ne aldıklarını ve yüksek tasvibinize ikti
manız sıfatiyle, oradaki muhalefetinizi izah et
ran ettiği takdirde bu tasarılarla ne alacağını
meniz sadedinde söz vermiştim. Onun için baş
kısaca, sizi yormadan arzetmeye müsaadenizi is
kalarına cevap vermeden maksadınızı izah edi
tirham edeceğim :
niz.
Arkadaşlar, bütün arkadaşlarımız, bizi me
VEDAT DİCLELİ (Devamla) — İsim zik
murlarla mukayese ve onların zorluklarını gi
retmeden dahi maksadımı izah etmeye çalışa
dermeden kendi işimizi halletmek meseleleri
cağım. Hepinizin tanıdığı bir aile var; nüfusu
üzerinde
dikkatle durdular. Fikirlerine hürmet
çok kalabalık. Bu aileyi sizler de benden iyi
ederim.
tanırsınız. Bu ailenin başanlacak birçok işleri
vardır. Evi onarılacak, bahçesi kazılacak, he
Komisyonumuz bu hususları bütün dikkasabı ve masrafları tutulacaktır. Bu kalabalık
tiyle ve objektif olarak mütalâa etti ve kanaataile kendi işlerini, bilhassa hukuki işlerini, tek
larmı yüksek huzurunuzda belirtti. Memurla
başına görme imkânını bulamadığından güven
rımızın vaziyetini, onların üstünde bir müessese
diği, itimat ettiği bir şahsa vekâletname ve- ı olarak Yüksek Heyetiniz malî imkânlar dâhilin
riyor; onu tevkil ediyor. Bu kalabalık aile he
de bu işi tetkik etmiş ve lâzım gelen eklemeler
pimizin intisabı ile şeref duyduğumuz Türk mil
yapmıştır. Yalnız biz, bütün arkadaşlarımızın
letidir ve onun vakili de Yüksek Meclisinizin sa
bir kusur mu diyeyim, yoksa bir vasfı mı diyeyim,
yın üyeleri, sayın Milletvekilleri, sizlersiniz.
hayatımızda kendi işimizi görüşürken sıkıldık
larını ve mutlaka üstündeki bir müessesenin bu
Bu ailenin bütün işleri sizin elinizde, sizin
işi ayarlamasını beklediğimizi de hatırlamak lâ
omuzlarınızdadır. Bütün mukadderatı sizin fa
zımdır.
aliyetinize ve reyinize bağlıdır. Bütün işlerinden
ve mukadderatımdan başka kasasının anahtarı da
Evet memurların işini, bütün memleket iş
sizin elinizdedir. Bu itibarla, velev haklı dahi
lerinde olduğu gibi meşgul olarak iyi kararlar
olsa - haklı olduğuna şüphe etmiyorum - bütün
vermek mevkiinde olan yüksek heyetiniz bu
değişmez ve dar gelirli sınıfı terfih etmeden,
gün kendi işini halletmek zorunda kalmıştır.
sırf bu imkân elimizde diye ön plânda kendimizi
Arkadaşlar, tahsisat işinin memurlarla ilgi
tercih imkânını kullanmamız ve buna başvurma
si yoktur. Arkadaşlarımız tebarüz ettirdiler.
mız doğru değildir.
Avrupa ve diğer devletlerde Millet Mcelisi âza
İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade bu
larının aldıkları para tamamiyle tahsisat ve
yurursanız bir sual soracağım. Geçen sene me
tazminat mahiyetindedir. Binaenaleyh, memur
murlara bir zam yaptık ya.
maaşlariyle ilgisi olmamak lâzımdır. Fakat
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Jîir Mil
derhal ilâve edeyim ki, yüksek Meclisin tahsi
letvekili diğer Milletvekiline sual soramaz. Gel
sat bakımından şimdiye kadar geçirmiş olduğu
kürside izah et.
safhaları gözönünde tutarsak, bir zamanlar 500
lira üzerinden verilmekte olan ödeneğin her
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
hangi bir iyi düşünce ile diyelim, senelik 6000
MER ERİŞ (Ankara) — Çok muhterem arka
liradan 4000 liraya indirildiği yüksek malûmu
daşlar; Bütçe Komisyonunuz, mevzuııbahis ta
nuzdur ve ondan sonraki safhaları da daima
sarıları inceledikten, ekseriyetle bu tasarıların
yine yüksek heyetinizin malûmudur. Bu işin
kabulünü Yüksek Kamutaya arzettikten sonra
memurlarla kıyas edilen kışımı şudur; evet
bendenizin bilhasa çok kıymetli arkadaşlarımın
birer birer üzerinde durdukları ve kendimize I birçok memur arkadaşlarımız yüksk Meclise
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iltihak etmişlerdir, bu yüzden eski vaziyetleriyle mukayese etmiş olabilirler. Önümüzdeki
S75 lira üzerinden ödenek itası şekli bir müddetteberi devam eden tahsisat şeklidir.
Arkadaşlar; vakaa arkadaşlarımız bütün te
ferruat iyi e izah etmişlerdir. Bu tasarı yüksek
tasvibinize iktiran ettiği takdirde, bendeniz,
hattâ tazminatiyle beraber ifade deceğim; yal
nız müsaade buyurursanız net miktarı arzedeceğim; hakikaten arkadaşlarımızın da ifade
ettikleri gibi, Milletvekillerinin tahsisatı 1150
liraya
çıkıyor ve bizim aldığımız
560
liradır gibi ifadeler hakikaten milletin bu me
sele üzerindeki dikkatini biraz fazlaca çekmek
tedir. 1150 lira net olmıyan bir miktardır. 5f>0
lira ise net miktardır. Onun için maruzatım
t ama miyle net miktarlar üzerinden olacaktır.
Kabul olunduğu takdirde arkadaşlarımın
da belirttikleri gibi, emeklilik keseneği veren
ler 724 lira ile beraber HH lira tazminat, ki ta
mamı net olarak Sİ2 lira alacaklardır. Teka
ütlük tahsisatı vermiyenler 840 lira alacaklar
dır. (700 sesleri) Müsaade buyurun, ben daha
ileri giderek mesken tazminatını da beraber
arzediyorum. Şimdi arkadaşlar Yüksek Heyeti
niz hakikaten yüksek düşüncelerle memurları
terfih etmeye çalışmıştır. Sayın Maliye Bakanı
nın muhtelif vesilelerle küçük memurları biraz
fazla, orta memurları biraz daha, az daha yük
sek, en yüksek derecedeki memurlara da imkân
sızlık sebebiyle az terfih edildiklerini ifade etmiş
lerdir.
Şimdi, kabul buyurduğunuz muhtelif kanun
larla, memurlarımızın yüksek derecelerinde al
makta olan maaşlarının ödeniş miktarları söyIiyeyim bu 1 150 liradan başlar.
Arkadaşlar, kanun kabul edildiği takdirde
biz 14 ncü sıraya geçiyoruz. Elyevm bulundu
ğumuz sıra 21 nci sıradır. Bunun için arkadaş
lar mâruzâtıma başlarken kendi işimizin görüşül
mesinin güç olduğunu işaret etmiştim. Büyük
Meclisi kendi işini de halletmek mevkiindedir.
Yerdiğiniz isabetli karar herhalde bu milletin
faydasına olacaktır.
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Yüksek Başkanlığa
(iörüşmenin yeterliğinin oya konulmasını arz
ve teklif ederim.
Giresun
Eşref Dizdar
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — Önergenin aleyhinde konuşacağım.
Arkadaşlar, bu mevzudaki müzakere kâfi de
ğildir. (Sağdan, kâfi sesleri). Siz kâfi olmasında
ısrar edebilirsiniz fakat her bakımdan, memle
ket efkârı umumiyesi noktasından, meselenin
ehemmiyeti bakımından bu meselede konuştuk
larımız kâfi değildir. (Sağdan kâfi sesleri).
HŞRKF DİZDAR (Giresun) — Söyleyin de
dinliydim.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Zatıâliniz beni dinleseniz de, dinlemeseniz de ka
rarınızı çoktan vernıişsinizdir. Müsaade ederse
niz ben de kendi fikrimi müdafaa edeyim, bu
mevzuda efkârı umumiyenin gösterdiği aksülameli biliyorsunuz. Yüksek Meclis de bu mevzuu
etraflıca tetkik ederse her bakımdan, gerek po
litik bakımdan, gerek malî bakımdan üzerinde
durmaya değer olduğuna kaani olacaktır. Bizim
bir teklifimiz var; bu teklif reye konulsun, bu
tasarı Bütçe Komisyonuna iade edilsin.
BAŞKAN — Takririniz ayrıca muamele gö
recektir, siz sözünüze devam ediniz.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — Ar
kadaşlar; size hitap ediyorum, vicdanınıza hitap
ediyorum, bu meselenin bugünkü şartlar al
tında memleket efkârı umumiyesinde bırakacağı
yarayı hissetmiyor musunuz? (Soldan gürültü
ler). Ne yaparsanız yapınız benim demagojiden
korkum yoktur. Ben fikirlerimi müdafaa edece
ğim.
BAŞKAN — Rica ederim; münakaşaya gi
rişmeyiniz, siz de lütfen sözünüze devam ediniz.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Büyük Meclisin bugünkü şartlar içinde bu mil
lete lâyık olabilmesi için feragat la çalışması lâzımgeldiğine kaniim.
RASİH KAPLAN (Antalya) — Meclis aley
hinde konuşuyor.

Maruzatım bundan ibarettir.

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Meclis
aleyhinde konuşmuyorum. Samimî fik
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu konuda söz isrimi müdafaa ediyorum, sonuna kadar da mü
tiyen bir arkadaşımız daha var ve daha çok
evvel yeterlik takriri verilmiştir (Kâfi sesleri).
dafaa edeceğim.
Yeterlik önergesini okutuyorum :
J
Müdahale edemezsiniz.
—
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nı rica ediyorum. Bu hususta daha söyliyecek
düşüncelerim vard ir.
BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
daki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ktmiyenler... Müzakerenin yeterliği kabul
edilmiştir.
Şimdi iki önerge daha vardır, biri tasarının
reddini, diğeri tasarının komisyona gitmesini
istemektedir. Onları da okutup oyunuza koya
cağım.

BAŞKAN — Rica ederim, siz kimseye cevap
vermiye mecbur değilsiniz.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Öyle ise arkadaşlara ihtar edin bana cevap
vermesinler. (Kifayet teklifi aleyhinde söyle
sesleri). Kifayet aleyhinde konuşuyorum. Ben
Büyük Meclisin bu millete lâyık olabilmesi iyin
feragatla çalışması lâzımolduğu kanaatındayım.
RASİII KAPLAN (Antalay) — Meclis aley
hinde konuşuyorsun.
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Rasih bey, fikrimi müdafaa ediyorum ve sonu
na kadar müdafaa edeceğim. Meclis aleyhinde
konuşmuyorum.

T. B. .M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle işbu
kanun teklifinin reddinin oya konulmasını tek
lif ederim.
İstanbul Milletvekili
Osman Nuri Koni

RASİH KAPLAN- (Antalya) — Meclis aley
hinde konuşuyorsun, ((iürültüler).
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Hayır, neden fikrimin müdafaasında aleyhte
isnatlarda bulunuyorsunuz. Arkadaşlar, hissi
seliminize müracaat ediyorum. Bu mevzu tah
minden daha vahim inikaslar doğuracaktır. Bi
zim feragatla çalıştığımızı bu memlekete ispat
etmemiz için hakikaten feragatla çalışmamız lâ
zımdır. Nasıl bunu küçümseyorsunuz ve nasıl
küçük bir mesele olarak telâkki ediyorsunuz.7

BAŞKAN — Tasarının reddini ihtiva eden
bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmedi.
İkinci önergeyi arzediyorum.

İBRAHİM ARYAS (Van) — Biz yedi sene
d ir feragatla çalışıyoruz. Feragatla çalışmıyor
sunuz diye nasıl Meclisi kötülüyorsun? Hakkın
,9
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var nıı:
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) —
Ben Meclisi kötülemiyorum.
İBRAHİM ARYAS (Devamla) — Kötülü
yorsun. Biz yedi senedir feragatla çalışıyoruz.
Bir saattir seni dinledik. Kâfi değil mi, rica ede
rim.'
BAŞKAN — Ben zatıâlinize kifayeti müza
kere üzerinde ve sırf kifayeti müzakere aley
hinde söz verdim. Zatıâliniz müzakerenin yet
mezliğini izah sadedinde görüşebilirsiniz.
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Biraz
soğuk kanlı ol.
İ. RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — lUıkadar
hayati bir mevzuda" konuşurken ithamlar olursa
insan soğukkanlı olamaz. Meclisin yüksek şah
siyetine en ufak bir hürmetsizlikte bulunmadım.
Fakat benim noktai nazarımı müdafaa edei'ken
demagoji isnadetmek doğru bir hareket değildir.
O halde arkadaşlar, bu mevzu kâfi derece
5
de aydınlanmış değildir, müzakerenin devamı-
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Yüksek Başkanlığa
Değişmez ve dar gelirlilerin yükünü çek
mekte oldukları hayat pahalılığına henüz mü
essir tedbirler bulunmadan, Milletvekillerinin
tahsisat ve yolluklarının artırılması maksadını
güden kanun tasarılarının kabulü yersiz ve sıra
sız olacağından ve vekili bulunduğumuz halk
efkârında menfi tesirler yaratacağından, tümü
nün Bütçe Komisyonuna iadesini teklif ederiz.
Kars
Rize
Diyarbakır
T. Taşkıran Dr. F. Kurtuluş
V. Dicleli
Bolu
Kocaeli
Bingöl
II. Ş. Adal
N. Erim
T. Banguoğlıı
ITrfa
Kocaeli
İzmir
S. K. Yetkin
İ. R. Aksal
S. Odyak
Kırşehir
Manisa
Seyhan
S. Kurutluoğlu
İL öztarhan
K. Ener
ürfa
Bitlis
Manisa
R, N. Edgüer
O. Ağan
M. Ertan
KÂTİP NAŞİT FIRAT (Samsun) — öner
genin bazı yerleri zor okunduğu için yazan bari
teşrif etse de okusa.
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Daha
evvel bir defa okumuş olsaydınız...
BAŞKAN — Rica ederim, Riyaset Divanı
na ihtar hakkınız voktur,
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VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Onun
da bana ihtar etmeye hakkı yoktur.
BAŞKAN — İhtara hakkınız yoktur, mcnederiın. (Reye reye sesleri).
Tasarının Komisyona geri verilmesini istiyeıı önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmemiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Muhalif kalmayı yerinde bir hareket telâkki
etmektedir. Bunun için bir takrir veriyorum.
BAŞKAN —• Başka söz istiyen var mı?.. Mad
delere geçilmesini yüksek oyunuza arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Af buyurun, arkadaşımız kanunun reddi hak
kında bir önerge vermiştir. Evvelâ bunu oya koymaklığımız lâzımdı. Yüksek müsamahanıza daya
narak şimdi bunu oyunuza arzedeeeğim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
Başkanlığına
Şifahen arzeylediğim sebepler dolayısiyle iş
bu kanun teklifinin reddinin oya konulmasını
teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Osman Nuri Koni

1757 sayılı Kanuna ek kanun
MADDE 1. — Milletvekillerinin ödenek mik
tarı 1 150 lira olarak tesbit olunmuştur.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Emekli keseneklerine f> Mayıs
15)30 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun üçüncü
maddesinde yazılı aylık miktarı esastır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Tasarının reddi hakkındaki
önergeyi yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir
Maddelere geçiyoruz.

MADDE 3. — 2 1 . V I . 1.944 tarihli ve 4(502
sayılı Kanun kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

3135 ve 4440 sayılı kanunlara ek kanun

MADDE 4. — Bu kânun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
7. — İdareci Üyeler Kurulunun, 8135 vel410
sayılı kanunlara eh kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/80).
[1]
BAŞKAN —• Tümü hakkında söz istiyeıı var
mı efendim?
OSMAN NURt KÖNÎ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; deminki kanun teklifinin mü
zakeresi sırasında arzeylediğim sebepler dol ay ısiyle bütçede tasarruf prensipine sadakatini mu
hafaza eden Demokrat Parti bu teklifin aleyhin
dedir.
[1] 24 sayılı basmayazı tutanağın
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MADDE 1. — 3135 ve 4440 sayılı kanunlar
la kabul edilmiş olan yolluklar bir misli artı
rılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. - - Bu kanunu Büyük
Millet
Meclisi yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
Sayın arkadaşlar; gündemimizde iki Üniver
site Kanunu vardır. Vakit bir az geçmiştir ama
bundan sonraki günler hep üst üste bütçe mü
zakeresiyle geçecektir. Onun için kabul buyurur
sanız devam edelim. (Devanı, devam sesleri).
8 —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/255)
[1]

sonundadır.
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı?
MUSTAFA REŞİT TARAKÇİ OĞLU (Trab
zon) — Aziz arkadaşlarım; İstanbul Teknik Üni
versitesinin 1948 yılı bütçesi yüksek huzurunuza
gelmiş bulunuyor.
Bu bütçe geçen yıl bütçesinden 415 122 lira
fazlasiyle 4 milyon 3 bin 698 liradır. Dört yüz
küsur bin lira bu yeni genç üniversitenin muh
telif bölümlerine serpiştirilmiştir. 22 nci bölüme
19 bin lira fazla olarak konmuştur. Bu bölüm,
yabancı memleketler yollukları, yani yabancı
memlektlere gidecek talebe ve öğretmen yolluk
ları içindir.
Arkadaşlarım; teknik her zaman değişen bir
şeydir. Vakaa Teknik Üniversitemizin öğretim
üyeleri kariyer akademikin çeşitli kademelerin
den yükselerek bugünkü mevkileri almış mem
leketin nadir şahsiyetleridir. Fakat garp mem
leketlerinin teknik sahadaki ilerlemelerini takip
edebilmek için her sene garp tekniği ile temasta
bulunmaları bir zarurettir. Nitekim bugün Av
rupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bir
profesörümüzle 7 doçentimizin tahsil etmekte ol
duklarını Üniversite bütçesinin raporunda gör
düm. Acaba Avrupa'da tahsilini yapmakta olan
bu profesör ve doçentler döviz bulabiliyorlar mı?
Bir sıkıntıları var mıdır? Bu hususta salahiyetli
makamın beni tenvir etmesini rica ediyorum.
Arkadaşlar, Üniversite Kanununda ilim araş
tırmaları, profesör ve doçentler için bir va
zife olarak gösterilmiştir. Fakat, ilim araştır
maları âlim şahıslarla ve onların çalıştıkları lâboratuvarlarla daima temas etmekle mümkündür.
Bu sebeple bu 22 nei bölüme konan 19 bin lira
nın az olduğunu görüyorum.
Bütçenin 34 - 35 nci bölümlerine konan pa
raların miktarı 300 bin liradır. Bu miktar geçen
seneye nispetle 148 bin lira fazladır. Bu para ile
bu genç Üniversite kitap tedarik edecek, dergi te
min edecek, kütüpanesini zenginleştirecek ve ya
yınlar yapacaktır. Bu yerinde masraftır. Ancak
ilmî araştırmalara esas olmak üzere yabancı mem
leketlerde ilmî araştırmaları neşreden dergilerin
de bu parayla tedarik edilmesini rica edeceğim.
Arkadaşlar, bütçenin 48 nci ^bölümünde 652
bin lira ile Üniversitenin muhtelif fakültesinin
tesisat* temin ed#ecektir. Yaninmakinalar alına
cak dei* levazımı temin edilecektir. Yalnız bu-
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rada öğrendiğim bir hakikat vardır ki, bu Üni
versite pek gençtir, fakültelerinin lâboratuvar
ları için birçok makina getirmek mecburiyetin
dedir. Getirilen m akmaların tabiî gümrüğü ve
rilecektir. Bunları ekseriya komüsyoncular ge
tiriyorlar. Makinenin bedeliyle beraber komüsyoncunun aldığı komisyon bedeli de maliyete
zammedilince bu maliyet yükselmektedir. Bu su
retle % de 25 - 30 nispetinde bir kısmı güm
rüğe gitmektedir. Daha çok malzeme getirmeye
mecbur kalan bu genç Üniversitenin getireceği
malzeme ve makinadan gümrük alınmaması ve
yahut 8 - 1 0 yıl için alınması
hiçolmazsa
müessese caulanmcaya kadar bu hususun derpiş
edilmesi hakkında Üniversitenin bir kanun teklif
etmesini yerinde buluyorum. Arkadaşlar, ben
bu Üniversiteyi gezdim. Bunun dört fakültesi
bugünkü binaya sığmamaktadır. Bunu Üniver
site takdir etmiş, Millî Eğitim Bakanlığı zaten
vaktiyle Taşkışla'nm tamiri ile iki fakültenin
oraya geçirilmesine karar vermişti. Bu maksat
la 1946 yılından itibaren Taşkışla'nm tamirine
2 milyon lira harcanmıştır. Taşkışla 'nm inşaatının
tamamlanabilmesi için daha bir buçuk milyon
liraya ihtiyaç olduğunu görüyoruz.
Bugünkü bütçede Taşkışlanm inşaatının ta
mamlanması için bir lira konmuştur. O da fasıl
ve bölüm kapanmasın diye. Bu binanın kalori
fer tesisatının bir milyon, konferans salonunu
yapmak için keza bir milyon, avluların ve bi
nanın dış sıvalarının tamamlanması için 600 bin
lira, konferans salonunun eşyasını temin için
500 bin lira ki, topu daha 4 milyon 600 000 bin
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Şimdiye kadar
harcanan paralarla bundan sonra harcanması
zaruri görülen paraların yekûnu 6 milyon lira
edecektir. Bu para ile yeni bir bina mı yapmak
yoksa mevcut binayı tadil etmek mi daha iyi
olmuştur? Bunu bu işlerde ehil olanlara bıra
kalım. Ancak başlanmış ve para sarfedilmiş
olan bu binanın tamamlanmasında fayda vardır.
Arkadaşlar; Teknik Üniversitenin olduğu
yerde evvelce Yüksek Mühendis Mektebi var
dı. Yüksek Mühendis Mektebinin 1941 yılın
da talebe mevcudu 500 idi. Bugün bu binalarda
dört fakültenin 1 300 e yakın talebesi ders
görmektedir, yetişmektedir. Böyle 1 300 tale
beye dershane, lâboratuvar ve atelyeler lâzım
dır. Teknik öğretim tecrübe istiyen bir «öğre
timdir ve tecrübeyi de bizzat talebenin yapma-
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sı zaruridir. Eğer talebe l â b o r a t u v a r d a , atelyelerde bizzat çalışmazsa olgunlaşma/, müessese
den eksik olacak çd<ar. Runun acısını da memlekel (;ekec. Ru leknisiyenler müesseseden çık
tıktan sonca memleketin yollarında. köprülerind,e, k u r a c a k l a r ı fabrikalarda eksikliklerini gösteririerse z a r a r pek yüksek olur. Renim i.-;emdi
ğim bu Üniversitede I!) faal l â b o r a l u v a r yor
dum, beş de atelye çalışmaktadır. Bu lâbora1 livarların. alelyelt'i-iıı bina bıcı vardır,
fakat
çoğunun tesisatı ya eksik, ya hiç y o k t u r , ilall)iıki leknik tahsilde t a l e b i n i n sınıfı yükseldikçe
atclyelerde çalışmak ihtiyacı o nispelte a r l a r .
Şuhnlde bu^ün bazıları bomboş olan lâboratuvar ve ale'yelerin teçhizi lâzımdır. (ieçen yıl bu
kürsüde bu bütçe müzakere edilirken
memle
ketimiz için bir kimya ve bir maden fakülleleriniıı b;ı mües.vsede açılmasının zaruri ve lü
zumlu olduğunu ileri s ü - m ü s idim. Değerli Mil
lî i ş i t i m Rakam arkadaşımız Reşat Şemsettin.
I'ey cevap verdikleri sırada her iki fakültenin
üıpversite ieir.de açılmasının kararlaştırıldığını
beyan b u y u r m u ş l a r idi. lieııim Üniversitede
yaptığım t e l k i k a t t a (lümüşsuyıı
Hastanesini
alarak orada bu fakültelerin açılması istenildi
ğini öğrendim. Memleketin endüsterisini sevk
ve idari 1 ederek olan kimya mühendislerini ye
tiştirmek zamanı »ermiştir. İler ne y a p ı p yapıp
bir çare bulmalı, bu iki fakülteyi, yani kimya
ve maden fakültelerini Üniversitede açmak ça
relerini bulmak lâzımdı!'.

(Jenıi inşaatı işi, memleketin h a y a t i bir mese
lesidir. Iiıı meselede fakülteyi yalnız b ı r a k m a k
ve hu işi yalnız Millî Eğitimden beklemek doğ
ru değildir. Renim anladığıma göre Millî Eği
timle heraber. Millî S a v u n m a ve U l a ş t ı r m a Ba
kanlıkları da kendi bütçelerinden, birer parça
a y ı r a r a k bu üeıııi inşaatı işine ehemmiyet ver
meleri. yalnız ticareti bahriyemiz
bakımından
değil, memleketin müdâfaası için de z a r u r i d i r .

A r k a d a ş l a r ı m bu üniversile hayati
ehem
miyeti haizdir, f a k a t bütün T ü r k i y e ' d e k i bü
tün enstilü ve fakültelerimiz şubelerinden za
yıf iki şube gördüm. Biri gemi diğeri t a y y a r e
şubeleridir. (!emi ve l a y y a r e şubeleri
makine
kısmına bağlı iki şubedir. F a k a t her ikisinin de
birer metre karelik l â b o r a t u v a r l a r ı ve atelyesi
yoktur. Eğer memleketimizde irem i inşaatı bir
sanat olarak ilerliyeeekse uzaman sanat ensti
tülerinde!'. usta ç ı k a r m a k da ieabedeeektir. Me
selâ İ s t a n b u l ' d a k i sanat enstitüleri
program
larında »'emi inşaatına dair bir ders y o k t u r .
P»u işin mühendislerini yetiştiriyor. Acaba us
talarını nereden temin edeeeğiz. Modern cemi
ler tekniğin en ileri bilgilerini ve a r a ş t ı r m a l a 
rını ieab ettirmektedir. (iemilerdek; elektrik
kaynak t a t b i k a t ı ; hidro dinamik ve malzeme
üzerinde derin t e t k i k l e r y a p m a k için lfıboralli
var araşt irmalarnııu yapılmasını
ieabetlirir.

Ilımdan başka kurulmasını arzu etliğim fi
zik l â b o r a t u v a r l a r ı ilmî a r a ş t ı r m a l a r a da mih
rak olur. üniversitemizin inkişafı b a k ı m ı n d a n
böyle, bir zengin fizik lahora! livarların in ku
rulmasına ve adına
milli fizik
lâboratuvan
denilmesine lüzum ve zaruret vardır.
Hülâsa
olarak gerek Taşkışla inşaatının kanunu, birçok
fakültenin oraya geçirilmesi, gerekse kimya ve
maden fabrikalarının yapıtırıbuaları, mevcut
lahora tu varların eksik olan malzemelerinin ta
mamlanmaları ve yeniden yapılmasına zaruret
görülen lâboratuvar ve atelyelerin yapılmaları
için üniversitenin 4 milyon liralık zayıf bütçesi
hiç, kâfi değildir. Bunun için ayrı bir tahsisat
isfiyen bir k a n u n l a fakültenin huzurunuza gel
mesini zaruri görürüm.

T a y y a r e şubesine gelince; bu şube pek mü
him bir m ü d a f a a ve ulaştırma vasıtamızın ima
lini temin edecektir. Eğer memleketimizde t a y :
yare sanayii ilerliyeeek. fabrika
işliyecekse
b i t t a b i b u n u n mühendisine de ihtiyaç
vardır.
Ancak b u g ü n benim gördüğüm teknik üniver
sitenin t a y y a r e şubesi pek f a k i r d i r . Bir h a v a
kanalına başlanmış, ikmal edilmemiştir. Lâboratuvarı yoktur. Tayyarı 4 gövdesininin, kanatları
nın mukavemetini anlamak için lâborntuvara ih
tiyaç vardır. T a y y a r e inşaatında
kullanılan
malzemenin tecrübesini y a p m a k için keza bu
lftboratuvara ihtiyaç z a r u r i d i r .
Arkadaşlar; teknik üniversile bütün bun
lara m u h t a ç t ı r . Bugün üniversite l â b o r a t u v a n
ancak bir lisenin ihtiyacının fevkinde olan iş
lere kâfi gelecek bir lahora tu var dğildir. Üni
versitenin öğretim üyeleri teçhizat!ı bir fizik
lâboraiuvarına
mutlaka m u h t a ç t ı r . Zira üni
versitenin öğretim
üyeleri bu 1 â b o r a t u v a r l a r 
da çalışırlar, o n d a n faydalanırlar.
Ölçü işleri
de d a h a radikal bir şekil almış olur.
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Arkadaşlar,
sözüme nihayet vermeden ev
vel ehemmiyetli gördüğüm b i r - n o k t a y ı huzuru
nuzda belirtmek isterim. Memlekette türlü cins-
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ten teknik okullarımız vardır. Bunların 3(5 ta
nesi erkek sanat, orta sanat, 40 tane erkek sa
nat-enstitüsü, 6 yapı enstitüsü olmak üzere 89
cins teknik mektebimiz vardır ki, 31 bin küsur
talebe devam etmektedir ve her yıl 4300 kadar
talebe çıkıyor.
Şimdi Teknik Üniversite aşağı yukarı yılda
200 kadar muhtelit' sanat mühendisi yetiştirmek
tedir. Yani meselâ 10 yıl sonra 30 - 40 ustamız
olacaktır, 200 mühendis çıktığına göre de 10
senede 2000 mühendisimizi iş bekliyeeektir. Çı
kan mühendis ve ustalar tabiatiyle memlekette
iş arayacaklardır; bu ııcye göre ve ölçüsü ne
dir? Memlekette şu kadar elektrik mühendisi
ne ihtiyaç vardır diyebilmek için ölçü nedir? Şu
kadar makine mühendisine ihtiyacımız vardır
diyebilmek için ölçü nedir? Neden lf)0 tane de
350 tane değildir? Bu meseleleri ölçerek yap
mak lâzımdır. Aksi takdirde yetiştireceğimiz
ustalar, mühendisler işsiz kalacaklardır. Eğer
bu memleket endüstrisi bir plâna bağlanmazsa
bittabi bu ölçü hiçbir zaman bulunmıyacaktır.
Memlekette her şeyden evvel endüstrinin plânlaşması ve plânlasın iş olan endüstriye göre fa
kültelerin hangi şubelerini açmak lâzım geleceği
ni tâyin etmek zarureti karşısında bulunuyoruz.
Memlekette kezalik inkişaf ettirilecek olan sana
tın hangi şubeleri olacağını yani zirai sanatlar
mı, endüstri mi, yüksek ensdüstri mi, buna gö
re vaziyeti plân 1 aştırmak ki, bizim teknik okul
larımıza ona göre bir istikâmet vermiş olalım.
Memleketin muhtaç olduğu usta ve mühendis
leri yetiştirelim. Bunu yapabilmek için Ankara
merkezinde profesörlerden, serbest iş adamla
rından bir heyet teşkil etmeli ve bu heyet evvel
emirde memleketin istikbaline ait endüstri plânı
nı tanzim etmelidir.
BAŞKAN - - İdareci üyelerin tasarılarına
oy vermiyen var mı?
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
MİLLÎ KĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SlRER (Sivas) — Sayın arkadaşlar, Mus
tafa Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımız İstanbul
Teknik Üniversitesinin çeşitli ihtiyaçlarını be
lirttiler.
Devletimizin malî takat ve istitaatı dairesin
de bu ihtiyaçları gidermek için uğraşıyoruz.
Teknik Üniversitenin Mühendis Mektebi oldu
ğu günden bu yana geçen zaman içerisindeki

O

gelişmesi memnun olunacak bir seyir takibetmiştir. Makine ve elektroteknik Fakülteleri ku
rulmuştur. Bunlara ait tesisatın ikmaline çalış
makta, yeni pavyonlar ilâve olunmaktadır.
Tabiî daha pek çok eksiklerimiz vardır. Bü
tün bunların seneden seneye bir plân dâhilinde
ikmali için arzettiğim gibi Devlet bütçesinin
takati dairesinde çalışılmaktadır.
Yabancı memleketlerde ihtisaslarını artır
mak için gönderdiğimiz tedris elemanlarının
harcırahı olarak bütçede mevzu para 24 000 lira
olmayıp 71 000 liradır. Haddi zatinde bu da az
dır. Fakat 24 000 liraya nazaran tabiî farklı
bir rakamdır.
Kütüphanenin zenginleştirilmesi için bütçe
ye mevzu para, geçen seneye nazaran kabarıktır,
115 000 liradır. Bu para ile, kendilerinin işaret
ettikleri gibi, yabancı memleketlerde vukubulatı fennî terakkiyatı gösteren mecmuaların,
dergilerin, broşürlerin alınması da sağlanmak
tadır.
Arkadaşım geçen seneki bütçe konuşmala
rında işaret etmişlerdi, bu sene de temas ettiler,
tekne inşaatı mevzuunda yüksek mühendisinden
teknisyenine kadar eleman yetiştirmek işi ehem
miyetle üzerinde durmaya. mebur olduğumuz
m sel el erden birisidir. Bazı sanat okullarımızda
bu şubeleri de kurmamız icabediyor.
Deniz kenarlarındaki şehirlerimizin sanat
okullarında bu gibi şubeleri açmamız için evve
lâ bu şubelerde tedrisat yapacak elemanları
yetiştirmek lâzımdır. Teknik Üniversitemiz bu
hoca neslini yetiştirecektir. Bundan sonra da
teknik inşaat teknisyenleri yetiştirecek şubeleri
açmak mümkün olacaktır.
Teknik öğretim kurumlarımızın masa i hası
lasının, memleket ihtiyaçlarına göre ayarlan
ması bir zarurettir. Bu mevzuda da bir çalışmıya girmiş bulunuyoruz. Gelecek sene benim
veya halefim olacak bir arkadaşımın bu çalış
maların neticesi olarak hangi ihtiyaçlara ç^öre
ne sayıda ve ne nispette en yükseğinden en
aşağı kademelerine kadar, teknik eleman yetiş
tirilmesi lâzım geldiği hakkında size rakamlar
verebileceğimizi umarım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
de ve bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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i s t a n b u l T e k n i k Üniversitesi 1948 yılı Bütçe
Kanunu
M A D D E 1. — İ s t a n b u l T e k n i k Üniversitesi
1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 001) 698) lira ödenek
verilmiştir.

1.8

A - CETVELİ
B.

Lira
1

20

M e m u r aylıkları
P» AŞK AN — Kabul edilmiştir.

229 600

Açık aylığı
B A Ş K A N - - Kabul edilmiştir.

1

8

Emekli, dul ve yetim aylığı
• iAŞKAN — Kabul edilmiştir.

5 000

4

Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

236 000

5

4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek t a / m inat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

247 000

4644 sayılı K a n u n gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı
B A Ş K A N - - Kabul edilmiştir.

65 600

2

6

7

S

9

10

Konferans ve askerlik dersi üc
reti
P» AŞ KAN — Kabul edilmiştir.
1688 sayılı
Kanunun
58 nei
maddesi
gereğince
verilecek
emekli ikramiyesi
BAŞKAN — Kabui edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak y a r d ı m l a r
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Kırtasiye

21
22

23
24

2 900

26

5 000
28
18 000

29

7 750

30

BAŞKAN • - Kabul edilmiştir.
11

I »(işeme ve demirbaş
BAŞKAN • - Kabul edilmiştir.

22 000

12

Aydınlatma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İsıtma
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Öteberi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kağıt ve defterler
.BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta ve telgraf ücretleri
BAŞKAN ••-- Kabul edilmiştir.

28 000

13
14
15
16

0 :1
Lira

B.

40 000
22 500
8 250

34

8 -200
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Telefon ve b a ş k a haberleşme üc
ret ve g i d e r l e r i
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir.
Lâboratuvar ve atelyelerin işlet
me giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sürekli görev yolluğu
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Geçici görev yolluğu
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Yabancı memleket yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Devlet hesabına okuyan öğrenci
lerin ve b u n l a r a refakat eden
öğretim üyelerinin ve öğretim
yardımcılarının staj giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hizmetliler giyeceği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı
Kanun
gereğince
yapılacak tedavi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yatı y u r d u giderleri
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Spor giderleri
BAŞKAN •• - Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri ve avukat
ücretleri
B A Ş K A N -- Kabul edilmiştir.
Üniversite a r m a ğ a n ı
BAŞKAN'-— Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Taşıt satmalına bedeli
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Taşıt işletme giderleri
B A Ş K A N —- Kabul edilmiştir.
Döner sermaye
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Kitap, dergi için kâğıt, baskı vesair yayın giderleri, tercüme be
deli ve telif hakları
BASK \N —- Kabul edilmiştir.
Kitaplık için satınalınacak kitap,
dergi, gazete ve diğer y a y ı n l a r
bedelleri ve ciltleme bedelleri
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.

7 500

96 000
2 500
6 700
71 000

24 000
6 000

2 000
415 000
2 000

1 000
I
8 000
1.
1
1

185 000

li'5 000
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36
37

38

39

40

41
42
43
44

45

46
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B - CETVELİ

Lira
4489 sayılı Kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderilecek
lerin her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dış kongre giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı pıofesör ve uzmanlar
ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı prof. ve uzmanlar yol
lukları ve diğer giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı memleketlerden konfe
rans için getirilecek prof. ve uz
manların ücret ve yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kesene
ği karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Düşünülmiyen giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
134ŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tisman karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Üniversite öğrencilerine yapıla
cak yardımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Öğrenci teşvik armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Onarma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tesisler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

O :1

6 003
9 000

361 000
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Lira
Genel bütçeden verilecek öde
nek
3 555 369
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Harçlar
40 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kitap ve dergi satış gelirleri
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Enstitü
ve lâboratuvarlarda
yaptırılacak tecrübe ve tahlil
gelirleri
10 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yemek bedelleri
15 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Bağışlar ve tesisler
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli gelirler
750
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıldan devredilecek nakit 377 573
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

2
3
4

6 000
5
4 200

6
7

61 480
1
2 000
2

4 440

7 500
1
17 561
652 000

(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE ;!2. - r , istanbul Teknik Üniversitesi
için 1948 yılı. giderlerine karşılık olan gelirler
bağlı (B) işaretli cetvelde -gösterildiği üzere
(4 003 693) lira tahmin edilmiştir.

8

(2 nci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Numara la riyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı tertiplerden, 30 . VI . 1939 tarihli
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
yönetimi gerekli geiçci hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bu tertiplerden alınacak kadroların eldeki
kadrolara ek olmaması gerektir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvele birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak olan borçlar il
gili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak! ödenek
lerden ödenir. Eski yıllara ilişkin olup 1050 sa-
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yılı Kanunun 93 ncü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1948 yılı gider bölümleri
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniveı'sitesi
teşkilât kadrolarından bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1948 yılı içinde kullanılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... 'Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak
ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (İt)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN -— Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum.
9. — Ankara
Üniversitesi 1948 yık Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu
raporu
(1/248) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler
Kabul etmiyenler ... Ma ddelere geçilmiştir.
Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1..— Ankara Üniversitesinin 1948
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (i 522 620 lira ödenek veril
miştir.
11 14 sayılı bdsmayazı iutanıujrn son undadır.
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B.
1
2
3
4
5

Lira
Memurlar aylığı
1 839 90!)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Açık aylığı
2 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Emekli, dul ve yetim aylığı
2 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçici tazminat
1.12 132
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
591 900
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

6

Geçici hizmetliler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

7

4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat
282 94-)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

8

4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1683 sayılı Kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli
ikramiyesi
^
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

9

10

11

12

13
14

20 400

50 080

10 000

4598 sayılı Kanun gereğince
verilecek çocuk zammı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

22 000

4598 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek doğum yardımı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

6 000

4598 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ölüm yardımı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kırtasiye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

7 000
33 000

Döşeme, demirbaş ve tesisler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

125 896

15 Aydınlatma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
16 Isıtma
"BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
.17 Öteberi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
18 Basılı Kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
19 Posta ve telgraf giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

26 000
45 500
48 000
23 000
6 500
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21
22
23

24

25
2(1
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Lira
Telefon tesisi, konuşması ve baş
ka haberleşme giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sürekli görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Cİ-eçici görev yolluğu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Memleket içinde ve dışında il
mi inceleme yollukları ve her
türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı memleketler bilim kon
grelerine katılma yolluk ve
başka giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anadolu
Araştırma istasyonlarının her
çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Fakültelerin araştırma, incele
me ve öğretimi ilgilendiren ge
reçleriyle öğrenci yollukları ve
her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
29 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
30 Mahkeme harçları ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
31 Temsil giderleri
fi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
32 Üniversite armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
33 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
34 Kitap ve mecmua kâğıt, baskı
ve saire yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif hakkı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
35 Kitaplıklar için alınacak kitap,
mecmua, gazete ve diğer yayın-

19 800
2 401
21 900

29 "500

35 000
26 000

7 000

10 000

28

449 140

10 000
2 000
200
2 500
9 700

119 500

-
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lar giderleriyle ciltleme bedeli
115 399
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
36 Üniversite tesisleri
36 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
37 4489 sayılı Kanun gereğince
yabancı memleketlere gönderi
lecekle rin her çeşit giderleri
33 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
38 Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti
440 560
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
39 Yabancı profesör ve uzmanların
yollukları ve diğer giderleri
15 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
40 Yurdun içinden ve dışından
konferans için getirilecek bil
ginlerin ücret ve yollukları (As
kerlik dersi konferans üereti
dâhil)
10 000
BAŞKAN- — Kabul edilmiştir.
41 4805 sayılı Kanun gereğince
verilecek f/r 5 emekli keseneği
karşılığı
95 309
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
42 Döner sermaye
50 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4:> Düşünülmiyen giderler
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
44 Geçen yıl borçları
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
45 töski yıllar borçları
2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
46 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı
13 642
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
47 Muhtaç
talebeye
yapılacak
yardımlar ve burslar
48 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
48 Hastanelere yapılacak yardım
285 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
49 Yapı ve onarma
1 318 717
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
..ESAT ALT AN (Balıkesir) — Sayın arka
daşlar; kurulduğu gündenberi Gazi Eğitim
Enstitüsü binası içinde çalışmakta olan Fen Fa
kültesinin Matematik, Fizik, Kimya şubeleri
nin . Ankara'mızda yapılmakta olan Teknik
Üniversite binası içinde yerleştirileceğim an-
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cak, biyoloji şubesi için bir biyoloji enstitüsü
binası yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu Sayın
Millî Eğitim Bakanımızın Bütçe Komisyonun
da vâki beyanlarından anlamış bulunuyoruz.
Bu itibarla bir bütçeye mevzu ödeneklerin sarf
mahallerini kesin olarak göstermek, bütçe ka
idelerinin icabından olduğuna göre inşaata ta
allûk eden bu bölümün üçüncü maddesindeki
«Fen Fakültesi» kaydının «Fen Fakültesi biyo
loji enstitüsü» olarak düzeltilmesini teklif ve
rica ediyorum.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle An
kara Üniversitesi bütçesinin 49 ucu bölümünün
üçüncü maddesindeki «Fen Fakültesi» kaydı
nın «Fen Fakültesi biyoloji enstitüsü» olarak
düzeltilmesini teklif ve rica ederim.
Balıkesir Milletvekili
Esat A İtan
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Muvaffaktır, kabul
ediyoruz.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Encümen de muvafa
kat ediyor.
BAŞKAN — Hükümet ve Encümen muva
fakat etmiştir, 49 ncu bölümün 3 ncü madde
sinin (Fen Fakültesi biyoloji enstitüsü) olarak
tashih ediyoruz.
Bölüm kabul edilmiştir.
Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1948
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 522 620
lira tahmin edilmiştir.
B - CETVELİ
B.
1
2
3

Lira
Hazineden yardım
5 158 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Harçlar ve ücretler
75 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli gelirler
1 115
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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4
5
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Bağışlar ve vasiyetler'
5
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(I ecen yıldan devredilecek
nakit
1 288 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(İkinci madde tekrar okundu)

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
liler kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Numaralariyle adları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerek
li geçici hizmetler için aylık ücretli memur ve
hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle
bunlardan uzmanlık yeri olanlar Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tertipler
den alınacak kadroların eldeki kadrolara ek ol
maması gereklidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — 3656 sayılı Kanunla eklerine
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L)
işaretli cetvelde gösterilenler 1948 yılında kul
lanılamaz. Bu kadrolarda çalışmakta olanlar
hakkında Memurin Kanununun 85 nci maddesi
hükmü uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Gider tertiplerinden yapılacak
ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabuh edilmiştir.
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER. (Sivas) — Büyük Meclisiniz,
Millet adına Üniversitenin gelişmesi için büyük
fedakârlıkları göze almaktadır. Bu fedakâr
lıklar nispetinde milletimizin ve Meclisimizin
Üniversiteden ağır ve şerefli vazifesinde başarı
lar beklediklerini Üniversite mensuplarının tamamiyle müdrik ve bu vecibeyi yerine getirme
yi mütaahhit bulunduklarını, onun başı olmak
sıfatiyle şimdi bu bütçelerin kabulü vesilesiyle
arzederim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Tasarının tümünü açık oya
koyuyorum.
Ankara Üniversitesi Bütçe Komisyonuna oy
vermiyen var mı?
Oy toplama işi bitmiştir.
Oy verdiğiniz kanunlar hakkındaki neticeleri
sırasiyle arzediyorum:
İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanu
nuna (329) Milletvekili oy vermiştir. (312) ka
bul (17) rettir. Muamele tamamdır, istanbul
Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu (312) oyla
kabul edilmiştir.
1751 sayılı Kanuna ek kanuna (296) Millet
vekili oy vermiştir. (227) kabul, (66) ret, (3)

0:1

çekinser oyu verilmiştir.
Muamele tamamdır, kanun (227) oyla kabul
edilmiştir.
3135 ve 4440 sayflı kanunlara ek kanuna
(301) Milletvekili oy vermiştir. (235) kabul.
(63) ret, (3) çekinser oyu verilmiştir.
Muamele tamamdır, Kanun (235) oyla ka
bul edilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı Bütçe
Kanununa (247) Milletvekili oy vermiştir. (240)
kabul, (7) ret vardır.
Muamele tamamdır, İstanbul Teknik Üni
versitesinin 1948 yılı Bütçesi (240) oyla kabul
edilmiştir.
Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu
na (251) Milletvekili oy vermiştir. (243) kabul,
(8) ret vardır.
Muamele tamamdır, Ankara Üniversitesi
1948 yılı Bütçe Kanunu (243) oyla kabul edil
miştir.
Gündemdeki işlerimiz bitmiştir.
Ayın 24 ncü Çarşamba günü saat 15 t e top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 22,10

mmm
DÜZELTİSLER
12 nci Birleşim tutanak dergisine bağlı 3 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır
Sayfa

Sütün Satır

Yanlış

Doğru

Mahkeme giderlerinin altına

2 geçici olanlar kelimeleri eklenecek
tir.
Çeşitli gelirler ve hasılat

B.
25 nci sahifede
30

25
6
13
24
26

Çeşitli varidat ve hasılat
Çeşitli gelirler
Mahlûl tevliyetler
Müterakim paralar vesair müteferrik

hasılat

Münhal tevliyetler
Müterakim paraları vesair çeşitli ha
sil

İller

34

4
9

D.

Sayı Aylık

D.

Sayı Aylık

14 Memur
14
»

27
18

14
14

28
17

15
15

—ra—

15
15
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Bu tutanak dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki diLzeltişler yapılacaktır :
13 sayılı basmayazıda :
Sayfa

Sütün Satır

Doğru

Yanlış

E - Cetveli
B. M.

27

27
27
27

İstanbul Üniversitesi
Ödeneğin çeşidi
İstanbul Üniversitesi

istatistik üniversitesi
Oörevin çeşidi
İstatistik üniversitesi
2 Tıp Fakültesi

1
2
3
6

B. M.
27
27
28

7
8
12

2 Hukuk Fakültesi
3 Hukuk Fakülteyi
3 Ekonomi Fakültesi
4 Ekonomi Fakültesi
Bölüm : 17 — Telefon ve başka ha Bölüm : 17 — Telefon ve başka ha
berleşme ücret ve giderleri iyin tele berleşme ücret ve giderleri iç telefon
fon kurma ve onarma da bu tertipten kurma ve onarma da bu tertipten
verilir.
verilir.

12 sayılı basmayazıda

R - Cetveli
B.

B.
27
27
27
27

6
7
8
9

12,13,14
15

Aydınlatma, ısıtma, su
Isıtma ve su giderleri
İlânlar, öteberi giderleri
Her türlü ilân ücretleri, yönetim memurlarının...

12.13
14

Aydınlatma, ısıtma
Isıtma giderleri
öteberi giderleri
Her türlü ilân ücretleri, su
giderleri, yönetim memur
larının....

Yine bu ve bundan sonraki sahifede bölüm sayıları birer sayı eksiltileeektir.
14 sayılı basmayazıda :
Sayfa
29

M.

M.
Fen Fakültesi

3

Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüsü

Yine, 14 sayılı basmayazmın, Ankara Milletvekili F. Övmen imzasını taşıyan ve İstanbul Üni
versitesinin.., diye baslıyan 7 - 1 3 ncü salıifeııitı sonuna kadar olan rapor kalkacak, yerine aşağıda
ki rapor eklenecektir:
Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Ankara Üniversitesinin 1948 yılı bütçesi tara fımdan incelendi.
1948 yılı masraf bütçesi 1 620 000 lira fazlasiyle,6 664 120 liradır.
Bu fazlalığın 1 408 000 lirası üniversitenin yapı ve onarımına, geri kalan 218 000 lirasını ihti
yaca göre çeşitli bölümlere dağıtılmış görülmektedir.
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Gelir bütçesi de 5 300 000 lira hazineden yardım olarak verilen, 75 000 lirası harçlar ve
ücretler, 1 515 lirası çeşitli gelirler, 1 288 000 lirası geçen yıl devri olmak üzere, geçen yıldan
162 600 lira fazlasiyle 6 664 120 liradır.
Birinci Memurlar aylığı bölümünde geçen yıla nazaran 42 000 eksiklik vardır, kadroya göre
konmuştur.
2 nci açık aylığı bölümüne, bazı kanuni sebeplerle açık aylığı.
3. ncü emekli, dul ve yetim aylığı bölümüne de emekli dul ve yetim aylığı bağlanması ihtimalile yeni konmuştur.
4. ncü geçici tazminat bölümünde 500 lira eksiliş kadroya göre hesaplanmasından ileri gelmiş
tir.
5. nci hizmetliler bölümünde geçen yıla nazaran 141 780 lira bir artış var. Bu artışın bir kısmı
ihtiyaç dolayısiyle yeniden alman hizmetlilerden, bir kısmı hizmetlilere yapılan zamlardan ileri
gelmektedir.
Rektörlüğün D cetvelinde Başodacı ile dağıtıcının ücretleri 100 liradan 150 liraya 10 odacıdan
7 sinin ücreti 90 liradan 100 liraya, 2 raürettibin ücreti 175 liradan 230 liraya çıkarılmış, yeni
250 liralık bir şoför ilâve edilmiştir.
Rektörlükte yeni alınacak şoförün aylık ücretinin diğer Fakültelerde ki benzerleri gÖzönüne
alınarak 200 lira olması, mürettib hariç olmak üzere Başodacı, dağıtıcı, odacı ücretlerinin ge
çen yıl ödeneği gibi kalması uygun olacaktır. Yüksek komisyon bu teklifi yerinde görürse D cet
velinin Rektörlüğe ait kısmındaki ödenek (2 640 lira eksiği ile) 55 860 lira yerine 53 220 lira
olacaktır.
D. T. C. Fakültesinin D cetvelinde geçen yıla nazaran 1 440 liralık bir artış görülmektedir.
1) cetvelinin incelenmesinden anlaşılacağına göre bu tertibe geçen yıl 21 480 lira fazla konmuş
tur. 67 500 lira sarfedildiğine nazaran hakiki fazlalık 22 920 liradır. Buradaki ilâvelere ge
lince :
230 liralık bir Desinatör,
230 liralık bir Kartograf,
230 liralık bir Fotoğrafçı
4 daktilo
6 odacıdır.
Desinatör, kartograf, fotoğrafçı kadrolarının geçen yıl bütçesinde nasılsa unutulduğu, ondan
evvelki yıllarda bu kadroların D cetvelinde mevcut olduğu ifade edilmiştir.
Fotoğrafçı bütün enstitüler için, Desinatör Coğrafya, Arkeoloji, Antropoloji çalışmalarında,
Kartograf Coğrafya ve Tarih ile her türlü harita ve Jeolojik albümlerin hazırlanmasında lüzumlu
elemanlardır.
4 doktiloya gelince:
Doğu Anadolu'da merkezî Diyarbakır, Batı Anadolu'da merkezî îzmir olmak üzere açılacak
olan araştırma ve Arkeoloji araştırma istasyonlarında çalışacaktır. Beher istasyona iki daktilo ve
rilecektir. Ancak bunlardan biri daha ziyade idare ve kâtiplik işini de göreceği için cetvelde 4
daktilo yerine 2 daktilo, 2 idare memuru demek daha uygun olacaktır.
6 odacının ilâvesine gelince: D. T. C. Fakültesinin temizlik ve ona benzer her türlü işleriyle
görevli 27 odacısı var. Fakültenin 300 ze yakın odasının oluşu, öğrenci sayısının gittikçe artışı
daima sıkı ve devamlı bir temizliği gerektirdiği eihetle 6 ilâve zaruri görülmektedir.
Fen Fakültesinin (D) cetvelinde geçen yıla nazaran 10 920 lira bir fazlalık var. Bu ilâveler:
150 liralık 3 Laborantın 2 ilâvesiyle 5 şe çıkmasından,
130 liralık 3 laborantın 2 ilâvesiyle beşe çıkarılmasından,
150 liralık bir fotoğrafçı,
400 liralık bir camcıdan ibarettir.
Fen Fakültesinde 4 şube (Matematik, fizik, kimya öğretimi lisansı, yüksek kimyagerlik) 9
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Enstitü var. (Umumi kiinya, fizik - kimya, sınai kimya, denel fizik, Genel fizik, astromoni ma
tematik, botanik, jeoloji).
Bu sene sınai kimya, Botanik, Jeoloji şubeleri açılmıştır. Bunlar için 4 laborant ilâve edilmiş
tir. Fotoğrafçı bu fakülte için (bilhassa astromoni, biyoloji, fizik) lüzumlu bir elemandır. Yeni
ilâve olunan eamcı alelade camcı olmayıp fizik, kimyaya ait aletleri yapmak, tamir etmek vazife
siyle mükelleftir. Bu, ince meharet isteyen bir iştir. Camcı yerine cam aletleri yapıcısı veya sa
natkârı demek daha uygun olacaktır.
Hukuk Fakültesinin (D) cetvelinde değişiklik yoktur.
Tıp Fakültesinin (D) cetvelinde geçen yıla nazaran 125 700 lira bir artış görünmektedir.
Halen Tıp Fakültesinin 6 sınıfı tamamlanmıştır. Artış bu sene 3, 4 ncü sınıfların açılmasından
ileri gelmektedir. Sınıfların açılması yeni lâboratuvarlara, yeni hizmetlere ihtiyaç göstermektedir.
İlâveler:
3 Teknisyen
1 Bandajcı (Ortopedi servisi açıldığı için)
17 Lâbrant
1 Masajcı
10 Arşivci
6 Hastabakıcı
3 Daktilo
39 Lâboratuvar hademesi
1 Otoklav memuru
„
2 Tercüman
1 Şoför yardımcısı
Tercümanlığı eskiden asistanlar ve başasistanlar yapmakta idi. Bu yıl iki ecnebi öğretmen daha
geldi. Asistan ve başasistanları daha ziyade kendi işlerine bırakabilmek için tercüman ilâvesi za
ruri görüldüğü ifade edilmiştir.
(I ncı geçici hizmetliler bölümündeki 26 400 liralık ödenek yeni konmuştur. Bu ödenek Dev
rim Tarihi Okutmanlarına verilecek ücret karşılığıdır. 4 204 sayılı Kanunun ikinci maddesine
»öre her fakültenin kendi kadrosunda vazifeli bir öğretim üyesi tarafından okutulması gerek
mektedir. Üniversiteler Kanunu bu hakkı tanıdığı için geçen yıl bu ödenek Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinden ödenmiş.
4 fakültede 4 inkılâp dersi profesörüne 80 lira asli maajj karşılığı olarak ayda 550 liradan he
saplanarak bir yıllığı konmuştur.
7 nci 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat bölümünde 182 657 liralık bir eksiltme
görül inektedir.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden başka, Hukuk, Tıp Fakültelerinin bu tertip ödeneğindeki azalma sebebi profesörlerinden dışarda serbest iş yapmak istemelerinden ileri gelmektedir.
8 nci ek s;övev tazminatı bölümündeki ödenek hesaba göre konmuştur. Yalnız rektörlük öde
neği geçen yıla nazaran 520 lira fazladır. Bu bir hesap eksikliğinden ileri gelmektedir. Bunun
için münakale istenmiş.
«"--:..
9 nen Tekaüt ikramiyesi bölümüne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 10 000 liralık ödenek kon
muş. Bu para gecen yıl sarf edilmemiş, ancak bu yıl sarf edilmek ihtimaline binaen aynen konul
duğu ifade edilmiştir.
10 ncu çocuk zammı bölümünde görülen 2 000 lira 11 nci doğum yardımı bölümünde görü
len 1 000 lira, 12 nci ölüm yardımında görülen 2 000 lira fazlalık ihtiyaca göre hesaplanmıştır.
.13 ncü kırtasiye bölümünde Tıp Fakültesi hariç olmak üzere diğer maddelerde eksiliş vardır.
Tıp Fakültesindeki 10 000 lira artışın sebebi yıl içinde polikinliğe 300 000 hasta gelmiştir. Her
hasta için gereken müşahede, idrar, kan ve sair muayene kâğıtlarına ihtiyaç olmasından ileri
gelmektedir.
19 ncu posta, telgraf giderleri bölümünde geçen yıla nazaran 1 200 lira artış var. Geçen yıl uy
gulanan peşin ödeme şeklinin kontrolünün güçlüğü, zaman alması bakımından pek iyi bir sonuç
vermediği ifade edilmiştir.
21 nci bölümün 5 nci Tıp Fakültesi maddesinde 1 500 liralık fazlalık yeni memur alınması ih
timaline binaendir.
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22 nci geçici görev bölümünde 11 900 liralık bir artış vardır. Bunun 3 000 lirası Rektörlükte,
3 500 lirası Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde , 400 lirası Fen Fakültesinde, 1 500 lirası Hu
kuk Fakültesinde, 3 500 lirası Tıp Fakültesindedir.
Bu ödenek yetmemiş 4 000 lira münakale istenmiştir.
Artışın sebebi:
1. - Üniversitelerarası Kurul için,
2. - Doçentlik imtihanları için teşkil edilen mütaaddit jüri heyetlerinin İstanbul'da toplanmaları
dır.
23 ncü memleket içinde ve dışında ilmî inceleme yollukları ve her türlü giderleri bölümünde,
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde geçen yıla nazaran 10 000 Fen Fakültesinde 1 000 lira ar
tış görülmektedir. Her fakültenin kendi branşı dahilinde yaptığı incelemelere daha geniş ölçüde
imkân verebilmek için artırılmıştır.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde Coğrafya, Arkeoloji, Antropoloji, Tarih ve Klasik Şark
dilleri öğretmenleri öğrencilerle birlikte ders yılı içinde ders konusu olan mahallere gidip incele
meler yapmaktadırlar. Bundan başka bu yıl doğu ve Batı Anadolu'da kurulmuş olan iki İstasyo
nun yolluk ve yevmiyelri buradan verilecektir. Bu istasyonlardan D cetveli münasebetiyle yukarıda
bir nebze bahsedilmişti.
l
İzmir'deki, Arkeoloji araştırma İstasyonu, Diyarbakır'daki, Coğrafya, Etnoloji, Arkeoloji, Ta
rih araştırmalrı istasyonudur. Bu istasyonlar için ayrı birer yönetmelik yapılmıştır.
Fen Fakültesinde jeoloji Botanik, jeolojo ve Kimya Sanayiinde öğretmenler tarafından incele
meler yapılmıştır. İki Seoloji, iki kimya inceleme gezisi yapılmış, Bolu taraflarına şark illerinde
Van'a kadar gidilmiştir.
Zonguldak - Karabük, İzmit - Gemlik Selüloz sanayi nımtakalarmda da incelemeler yapılmış
tır. Bu yıl ayni incelemelere muhtelif sahalarda devam olunacaktır. Hukuk Fakültesinde Krimi
noloji Enstitüsünde çalışmalar var. Ayrıca öğrenciler İmralı'ya muhtelif yerlerdeki cezaevlerine
giderek suçlular üzerinde incelemeler yapmaktadır. Bu yılda aynı şekilde çalışma devam edecektir.
Tıp Fakültesinin memleket içinde yaptığı incelemelere bu yıl da devam olunacaktır. Geçen yıl
çocuk hastalıklar, intanî hastalıklar, göz hastalıklarının tetkiki için istanbul, tzmir ve şark ille
rinde incelemeler yapılmıştır.
24 ncü yabancı memleketler bilim kongrelerine katılma yolluk ve başka giderleri bölümünde
10 000 lira artış vardır. Geçen yıl Yunanistanda Fransız Arkeoloji Okulunun yüzüncü yıl dönümü
kongresine Üniversite Rektörlüğü adına, Dil ve Tarih - Cağrafya Fakültesi adına iki kişi, Fen Fa
kültesi, adına bir profesör İngiltere'de Lordra Kimya Kongresine, Tıp Fakültesi adına Kopenhak'ta
Milletlerarası Romatizma Kongresine, Strazburg'ta ortakulak ameliyatı mütehassısları kongresi
ne de iki Profesörümüz iştirak etmişlerdir.
Bu yıl da yeni birçok davetler alınmaktadır. Tekerrür edecek duruma göre kongrelere iştirak
gözönünde bulundurularak bu ödenek artırılmıştır.
25 nci giyecekler bölümü geçen yıla nazaran

1 — Rektörlükte 600

' '

' "/" ""

2 — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 2 500
5 — Tıp Fakültesinde 10 000 lira artış göstermektedir.
20 000 lira dâhilinde kalmak ve Tıp Fakültesi hariç tutulmak üzere her Fakültenin rakamları
arasında ihtiyacı daha hakikî gösterecek bir ahenk sağlanmasını uygun bulmaktayım Yüksek
Komisyon bunu kabul ederse cetvel ona göre değiştirilecek ve
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26 000 olacaktı/.
27 nci bölüm: Geçen yıl Arkeoloji ve Doğu Anadolu Araştırma istasyonlarının yönetmeliği çık
madığı için bu ödenek pek sarf edilmedi. Şimdi İzmir'deki istasyon için yeni bir bina bulunmuş
tur. Satmalınmak üzeredir, ödenek bu istasyonların kitap ve diğer malzemelerini sağlamak üzere
aynen konulmuştur.
28 nci bölüm: Geçen yıla nazaran 65 000 lira fazladır. Bu bölüm bütün fakültelerin en hayati
bir kısmını teşkil etmektedir. Araştırma ve incelemeler öğretimi ilgilendiren araçlar ne kadar çok
olursa fakültelerin verimi o kadar artacaktır.
Fazlalık, Fen Fakültesinde
25 000
Hukuk Fakültesinde
5 000
Tıp Fakültesinde
35 000 liradır.
Fen Fakültesinde yeni açılan enstitülerle fakültenin kuruluşundanberi mevcut enstitülerin harb
dolayısiyie şimdiye kadar sağlanamıyan ecza masrafı, fizik, kimya astromoni, botanik, jeoloji
ve buna benzer aletler buradan alınmaktadır.
85 000 liranın yetmiyeceği ifade edilmektedir. Çünkü ihtiyaç hayli geniştir. Tecrübeye da
yanan bir öğretimde vasıtasız öğrenmekten büyük bir fayda sağlanamıyacağına göre yüksek ko
misyon uygun bulursa inşaat tertibine konmuş olan 400 000 liradan 65 000 liranın indirilerek bu
raya eklenmesi çok faydalı olacaktır.
Hukuk Fakültesindeki 5 000 lira fazlalık ihtiyaçla ölçülü şekilde konmamıştır.
Hukuk Fakültesinde: 5 enstitünün ihtisas kitap ihtiyacı büyüktür. Kitap fiyatlarında büyük yük
selme vardır. Kriminaloji Enstitüsünün tecrübe malzemesi de bu fasıldan verilmektedir.
Tıp Fakültesinde: Gülhane, Numune Hastanelerinin aletlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar
zamanla yıpranmaktadır. Bu sebepten Tıp Fakültesi kendi ihtiyacı için önemli olarak:
1 seri üzerine resim yapan,
1 Tedavi için iki röntgen makinası ile bir elektron mikroskop alacaktır.
31 nci temsil giderleri masrafında 1 200 liralık bir artış görülmektedir. Bunlar zaruridir.
32 nci bölüm aynendir. Memleketimizde ilmî çalışmaları teşvik için kurulan Üniversite Arma
ğanı için Senatonun bir toplantısında (Hayatta en hakikî mürşit ilimdir) konusu seçilmiş ve ilân
edilmiştir. Yönetmeliği gereğince Ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğe iki eser verilmiş ve bunlar
incelenmek üzere Senato tarafından seçilmiş olan J ü r i üyelerine tevdi edilmiştir. Aralık ayının
ilk haftasında inceleme bitecek ve seçilen esersahibine bu ödenek verilecektir.
33/1 nci taşıt giderleri:
Rektörlük için bir hizmet taşıtı gideri yeni konmuştur. Fen ve Tıp Fakülteleri taşıtları gider
leri. Geçen yıl taşıtları müşterek kullanılıyordu. Bu yıl ayırmışlar. Fen Fakültesinin 18 kişilik
kamyoneti hem öğretmenleri hem fakültenin yemek ve her nevi malzemesini taşımaktadır.
Tıp Fakültesinin de otobüsü vardır. Muhtelif enstitüler arasında profesörleri, öğretim üyele
rini, memurları, fakültenin eşya ve her nevi malzemesini taşımaktadır.
34 ncü kitap, mecmua ve diğer yayın giderleri bölümünde 29 500 liralık bir artış görülmek
tedir
Bu fazlalık Rektörlükte 17 000, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 5 000 (geçen yıl 5 000
münakale alınmıştı), Hukuk Fakültesinde 7 500 liradır. Bu artış fakültelerin ihtiyaçlarının art
masından ileri gelmektedir.
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Bir misal olarak şunlar zikredilebilir:
Tıp Fakültesi yılda dört defa çıkardığı Türkçe mecmua ile yılda iki defa ecnebi dille çıkara
cağı bir mecmua, ayrıca sıraya girmiş basılacak birçok kitaplar, broşürler, Doçentlik tezleri var.
Fen Fakültesi üç ecnebi dilde orijinal travayları ihtiva eden fakülte mecmuası çıkaracak, diğer
birçok yayınları da vardır.
Rektörlükçe fakülteler yayını dışında üniversite yayınları adı altında ve bilim kitapları serisi,
serbest dersler serisi ve yıllık, istatistik yönetmelikler serisi olmak üzere üç seri halinde yayın
yapılmaktadır. Bu yıl bilini kitapları serisinden üç, serbest dersler serisinden dört, yıllık istatis
tik yönetmelikler serisinden on iki olmak üzere
on dokuz eser yayınlanmıştır. Hazırlanıp, öde
nek yetmediği için. bastırılamıyan dört eser içinde bütçe aktarma yapılması istenmektedir. Bu
çeşit yayınların arttırılmasına devam edilecek.
35 nci kitaplıklar için alınacak kitap, mecmua ve diğer yayınlar giderleri bölümünde 14 399 lira
fazlalık vardır. Bu fazlalık Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde 5 000, Fen Fakültesinde 1T 500,
Hukuk Fakültesinde 3 399 liradır. Kitap fiyatları iki mislinden fazla artmıştır. Kütüpaneler yeni
ve fakülteler kuruluş halinde, daima yeni yayınları takibetmek lâzım. Bu hususta bağlı listede
üniversitenin kitaplığı hakkında istenilen rakamlar vardır.
36 ncı Üniversite tesisleri bölümünün birinci maddesinde basımevi aletleri gereçleri her çeşit
giderleri :
Üniversite Matbaası faaliyete geçmek üzeredir. 1947 yılı bütçesindeki 20 000 liradan 11 500 liraya
Amerikan marka bir baskı makinası satmalmmış, 7 500 liraya harfler ve diğer malzeme tedarik edi
lecektir.
Böylece Üniversite yayınları kendi matbaasında basılacak ve gelecek yıl alınacak entertip dizgi maki
nası ile Üniversite Matbaası tekemmül etmiş olacaktır.
Müze tesisi ve her çeşit giderleri ile, Sağlık ve Sosyal araştırma her çeşit giderleri maddele
rinde geçen yıla nazaran ikişer bin liralık eksiklik vardır.
Bu iki maddenin ana hatlarını kısaca çizmek isterim. Çeşitli öğretim malzemesi hazırlamak ve
orijinal kolleksiyonlar sağlamak gayeleriylc kurulan müze üç kısma ayrılmıştır :
1. Antikiteler ve Güzel Sanatlar;
2. İnsan Paleontolojisi, Antropoloji, Etnografya, Folklor;
3. Genel Paleontoloji, Botanik, Jeoloji, zooloji Patoloji.
Geçen ders yılı içinde umumi müzelerimizde bulunan damgalarla silindir mühürlerinin kopyeleri alınmış ve bir kolleksiyon vücude getirilmiştir.
Renkli minyatürlerin, renkli kopyelerinin ve hat sanatımızın en güzel örneklerinin sağlanması
için teşebbüse geçilmiş. Boğazköy yanındaki meşhur Yazılıkaya Hitit Mabedinin Tanrı Kıral ve
savaşçı kabartmalarının Istampaj usııliyle kopyaları ve detaylı resimleri alınmıştır.
Güzel Sanatlar Seksiyonu için ingiltere'de iki mfıesseseye 1,200 lira kıymetinde tablo reprodüksüyonları siporiş edilmiştir. Kayseri civarında Fraktin Höyüğünde müze adına bir kazı yapılmaktadır.
Sağlık ve Sosyal Araştırma Merkezi Üniversite öğrenci ve mensuplarının sağlık ve sosyal durumlariyle ilgilenmektedir.
Her öğrencinin sağlık ve sosyal fişi tanzim edilmekte ve Üniversiteden ayrılıncaya kadar sıhhi ve
sosyal durumu takip olunmaktadır.
Bu yıl içinde 400 Üniversite mensubunun rjlıatsızlıkları merkezce muayene ve tedavi edilmiş,
ilâçları kısmen merkezden verilmiştir, içlerinden kişinin prevantoryuma yatırılmaları sağlanmış,
öğrencilerle Üniversite mensuplarına tifo ve kolera aşıları tatbik edilmiştir.
37 nci 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı men leketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri bölü
münde : Geçen yıla nazaran 13 000 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde 3 000, Hukuk Fakültesinde 5 000, Tıp Fakültesinde 5 000 liradır.
Artışın sebebi bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak maksadiyle yabancı memleketlere daha
fazla kimseyi göndermek istenmesinden ileri gelmektedir.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden 1 profesör ingiltere'ye, bir asistan Amerika'ya, bir asis-
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tan Çin'e, bir doçent Amerika'ya gönderilmiştir. Biri dönmüştür. Yeniden üç kişinin gitme ihti
mali vardır.
Fen Fakültesinden bir doçent Amerika 'da Kaliiormiya'da doktora yapmaktadır. İki sene daha
kalacaktır. Yeni gidecekler henüz tesbit edilmemiştir.
Hukuk Fakültesinde 1 doçent İtalya'ya, 1 doçent İsviçre'ye, 1 asistan İsviçre'ye, 1 asistan in
giltere'ye gönderilmiştir. Bunlar geçen yıl gittikleri için ödenekleri eksik konmuş bu sene tam öde
nek konmuştur.
Ti}) Fakültesinde 2 doçent Amerika'ya gitmiştir. Biri dönmüş, iki doçent daha gidecektir.
38 nci yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti bölümünde '56 560 lira fazlalık görülmektedir.
Dil ve Tarih - Coğrafya, Fakültesinde 26 560, Hukuk Fakültesinde 10 000 lira fark, 9 aylık
ödenek yerine 12 aylık konmasından ileri gelmektedir.
41 nci emekli keseneği bölümü tediyeye dayanan rakamlar üzerinden kesilmektedir.
42 nci döner sermaye bölümünün Üniversiteler Kanunu gereğince 300 000 liraya iblâğı lâzım.
Çeçen yıl olduğu gibi bu sene de aynen konmuştur. Yönetmeliği yapılmadığı için sarfedilememi.ş.
Senato yönetmeliğin yapılması için çalışmaktadır.
43 ncü düşünülnıiyen giderler bölümünden geçen yıl sarfedilmemiş yalnız askerlik dersi konfe
rans ücretleri bu masraftan ödenmiş. Bu münasebetle bir durumu belirtmek zarureti var.
40 nci bölüm yabancı memleketlerden konferans için getirileceklere verilecek ücret ve yollukları gös
termektedir. Bazan memleket içinden konferans için getirilecek kimseler olabilir. Bunu sağlamak
için bölümün başına (yurdun içinden ve dışından) cümleleri, sonuna (Askerlik dersi konferans üc
retleri dâhii) tabiri, konması uygun olacaktır.
47 nci bölüm muhtaç talebeye yapılacak her nevi yardım ve burslardır. (Kayıt harcı, kitap
v. s.)
Yabancı üniversiteler arasında öğrenci mübadelesini sağlamak maksadiyle 47 nci bölümün 1 nci
maddesine (Ecnebi öğrencilerin bursu dâhil) cümlesinin eklenmesi Yüksek Komisyonun tasvi
bine arzeylerim.
50 nci yapı ve onarma bölilmü. Geçen yıldan 400 000 lira fazladır. Bu fazlalık
Rektörlükte
66 000 liradır.
D. T. C. Fakültesinde
39 000 liradır.
Fen Fakültesinde
400 000 liradır.
Tıp Fakültesinde
295 000 liradır.
Rektörlük binası yoktur. Bürolar asma kat arasına yapılmış bölmeler içine sıkıştırılmış, bir kı
sım memurlar fakültenin muhtelif yerlerine dağılmıştır. Rektörlük teşkilâtının toplu bir halde
bulundurulmasını sağlamak üzere bir bina satmabnması veya yaptırılması mülâhazasiyle 66 000
lira konmuştur
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kısmındaki 39 000 lira fazlalık sebebi:
Kalorifer kazanının
değiştirilmesi gerekmektedir. İzmir'deki Arkeoloji binası satınalınacaktır.
FiVvelce Fen Fakültesi binalarının inşaatı için gereken hazırlıklar tamamlandıktan sonra 1946
vılında inşaata başlanması kararlaştırılmış ike^ı Ankara'da aynı zamanda yapılmakta olan Teknik
Ün iversite binalarından faydalanmak mümkün olacağı gözönünde tutularak tasarruf mülâhaza
siyle ayrı bir Fen Fakültesi binasının yapılmasından vazgeçilmiştir.
1948 de biteceği umulan Teknik Üniversite binalarının projesinde yalnız Kimya, Fizik, Ma
tematik Enstitüleri vardır. Bundan dolayı Fakültenin Botanik, Jeoloji ve Astronomi Enstitülerinin
ayrıca yapılmasının zaruri olduğu verilen izaha!tan anlaşılmıştır. Bu maksatla Botanik ve Jeoloji
Enstitülerinin yapılmasına başlanabilmek için lâzım olan arsa ve sair ilk masrafları karşılamak
üzere 400 000 lira konmuştur. Yukarda belirttiğim gibi bu kısımdan 65 000 liranın indirilerek
2S/2 ye eklenmesi Yüksek Komisyonun tasvibine arzolunur.
Hukuk Fakültesi binası harb dolayısiyle eksik kalmıştı. Fakültenin kitaplığı, Seminer ve pro
fesör odaları ile yönetimi için lâzımgelen bürolar bu yapılmamış katlara isabet etmektedir. Öğren-

— 182 —

B : 20

22 .12 .1947

O : 1

çilerin okuma, öğretim üyelerinin çalışma ihtiyaçlarını karşılıyacak iki katı tamamlamak için
600 000 lira konmuştur.
Evvelce bu kısımların keşifleri yapılmıştı.
Tıp Fakültesi yapı ihtiyacına gelince: Gülhanedeki Anatomi salonu kâfi gelmemektedir. Yeni bina
henüz bitmediği için öğrenci durumuna göre Anatomi salonunun genişletilmesi, Numune Hastanesi
cerrahî klinikinin ve çocuk poliklinikliğinin birer baraka ilâvesiyle genişletilmesi zaruridir.
Gülhane Poliklinik binasının üst katının cerrahî kliniki olarak kullanılmasına karar verilmesi
sebebiyle bu poliklinikin üst katındaki şubelerinin orta kata geçmeleri ve eskiden bir poliklinik için
ayrılmış olan yere ikisinin sıkıştırılması zarureti hâsıl olmuştur.
Bu değişlemelr sırasıyla yapılacak tadilât için Millî Savunma Bakanlığından ödenek ayrılmadı
ğı için buraya geçecek fakülte şubelerinin Poliklinik durumları zorlaşacaktır.
Yalnız Poliklinik tesisi halinde olan iç hastalıkları Polikiniğinin durumu ise daha zorlaşacak.
Bu sebeplerle onarma için büyük bir arttırmaya ihtiyaç olduğu, teklif edilen ödenekle pek âcil
olanlarının yaptırılacağı verilen izahattan anlaşılmıştır.
incelenen bütçe, Üniversitenin kuruluşunun ikinci bütçesini teşkil etmektedir. Geçen yıla na
zaran bölümler arasında büyük farklar olmamakla beraber 1047 bütçesini Üniversite için bir tecrü
be yılı kabul etmek yerinde olur. Üniversitenin teşkilât Kanunun henüz çıkmadığı için 1948 yılı büt
çesini de böyle mütalâa etmek zaruridir sanırım Üniversite henüz kuruluşunu tamamlamamıştır.
Tıp Fakültesi bu yıl altıncı smfmı tamamlamıştır. Fen Fakültesi bu yıl yeni şubeler açmıştır.
Bu iki önemli fakülte kendilerinin olmıyan binalarda oturmakta ve çalışmaktadırlar. Kendilerinin
olan binalarda yerleşmedikçe lâboratuvarları, kitaplıkları bu esas dâhilinde kurulup gelişmedikçe An
kara Üniversitesi kuruluşunu tamamlamış sayılır mı Yalnız bir yıllık çalışma devresi bir yandan
lâboratuvarlarm, kitaplıkların zeııginleştirilmeye çalışılması diğer taraftan öğrenci sayısının önem
li artışı Ankara Üniversitsinin ümitli bir çalışma yolunda olduğunu bize ifade etmektedir.
Bu gelişme üzerinde büyük bir rol oynayacak olan Teşkilât Kanununun biran önce çıkarılma
sını dilemek yerinde olacaktır.
T""* * • " ~ «* "* **
°.
Ankara Milletvekili
F . öymen

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)

Üye sayısı
465
Oy verenler : 331
Kabul edenler
306
Oya katılmıyanlar
129
Reddedenler :
24
Çekinserler
1
Açık Milletvekillikleri
5

[Kabul edenler]
AFYON KABAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak

AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki k a r h a n
Esad Uras

ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Mebrure Aksoley
Hilmi AUıoğlu
ibrahim Baruf Ayaşlı
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Avni Refik Bekman
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü

B : 20
Cevdet Gölet
Fakihe Öyınen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpraan
Mitat Aydın
Nuri Göktepo
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Alt an
Fuad Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. İzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tirit oğlu
İsmail J Fakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suııer
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Eri an
Arif Özdenıir
BOLÜ
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Lııtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
Dr. Zihni Ülgeri
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük

22 .12 . 1947

Aziz Duru
Ahmet Münir Krhan
Mustafa Fehmi Gerçekçi
Abdürrahnuııı Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılnıazipek
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazaneıoğlu
Atıf Tüzüu
ÇORUM
Edip Alpsar
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
İsmet Eker
Ha sen e İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Hamdı Berknıau
Cemil Çal gün er
Abidin Ego
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kali'agil
İhsan Hami d Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya

O :1

Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim Tali Öngö
ren
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Raif Dinç
Nafia Dumlu
Münir Hüsrev Göle
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Bari as
Bek ii' Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Oelfıl Esad Arseven
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Alımed Ulus
Dr. Galip Kenen Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
I Tasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
|
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Duruk an
Suphi Bedir Uluç.
İÇEL
Haydar Aslan
Salih İnankıır
İSPARTA
Kâzım Ay dar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adı var
Ali Rıza Arı
Cihad Baban
Fuad Hulusi Demirelli
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
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Gl. Kâzını Karabekir
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf İnan
Rahmi Köken
Haydar Rüştü Öktem
Şükrü Soracoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih İlter
Şeraf ettin Karacan
Dv. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
C\\. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdı Çelen
Fethi Mağara
Ziya Orbay
Baki Tüm.türk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid Özsoy
Faik Seler
Ömer Taşcıoğlu
Hayrullalı Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlıı
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F. Şerefettin Bürge
Ali Dikmen

B : 20
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazım. Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Abdurrahman Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Feyzullah Uslu

22 .12 . 1947

MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil îdil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğiu
MARDtN
Gl. Seyfi Düz gören
Rıza Erten
Abdülkadir Kal av
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
A İndin Çakır
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NÎÖDE
Ferit Eeer
Hal id Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Hüsnü Çakır

O : 1

Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SİÎRD
Etem İzzet Benice
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı
Enver Kök
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip Öker
Reşat Şemsettin Sirer
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Cemal Kovalı
Mustâfa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoglu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Ark ant
Dr. Kemal C. Berksoy
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
Ali Rıza Încealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Nuri Tarhan

[Redded
[Reddedenler]
AFYON KARAHÎSAK
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Şahin Lâçin
Ahmed Veziroğlu
AYDIN
Neşet Akkor

BURDUR
Ahmet Ali Çınar
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
ERZURUM
Gl. Vehbi Kocagüney

ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Kemal Zeytinoğlu
İÇEL
Halil Atalay
Dr. Celâl Ramazanoğlu
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İSTANBUL
Salamon Adato
Faruk Nafiz Çamhbel
Osman Nuri Koni
KAYSERİ
Fikri Apaydın

B : 20
Kâmil Gündeş
Reşit Turgut

22.12.1947

KÜTAHYA
Dr. Ahmet I. Gürsoy
Ömer özdek

O :1

Ahmet Tahtaküıç
MUĞLA
Dr. Mitat Sakaroğlu

StNOB
Suphi Batur

[Çekinserler]
ÇORUM
Naim Atalay

[Oya Jeahlmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Hasan Dinçer
Kemal Özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan (İ.)
AMASYA
AH Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata (t.)
Raşit Börekçi
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz Ökmen
ANTALYA
Tayfur Sökmen (I.)
AYDIN
Emin Arkayın (İ.)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen

(t)
BALIKESİR
Gl. Kâzım Özalp
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BURSA
Atıf Akgüç
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Mustafa
Abdülhalik
Renda (Bakan)
ÇORUH
Ali Rıza Erem (t.)
Asım Us

DENİZLİ
Reşad Aydınlı
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç

(t)
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Mahmut N. Gündüzalp
(Bakan)
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı (I.)
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya
Cevat Dursunoğlu
Kemalettin Kamu
Şükrü Koçak (Bakan)
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
GAZlANTEB
Cemil Alevli
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Kâzım Okay
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Edip Tör (İ.)
HAKKÂRİ
Selim Seven (t.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu

Abdülgani Türkmen

KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
(D
KOCAELİ
Rasim Yurdman
İsmail
Rüştü Aksal
İÇEL
Nihat
Erim
Saim Ergenekon
ibrahim Süreyya Yiğit
Refik Koraltan
KONYA
Dr. Aziz Koksal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
İSPARTA
Dr. Sadi Irmak
Kemal Turan
KÜTAHYA
İSTANBUL
Ahmet Bozbay
Enis Akaygen
Hakkı Gedik
Celâl Bayar
Adnan Menderes
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak İhsan Şerif Özgen
Fuad Köprülü
MALATYA
Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Cafer Özelei (I.)
Osman Taner
Dr. Akil Muhtar Özden Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
(t)
MANİSA
Recep Peker
Yunus
Muammer AlaAhmet Kemal Silivrili
kant
Hamdullah Suphi Tanİsmail Ertem (I.)
rıöver
Şevket Raşit Hatipoğlu
Orgl. Cemil Cahit ToyFaik Kurdoğlu
demir
Hilmi
öztarhan
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
MARDİN
İZMİR
İrfan Ferid Alpaya
Şevket Adalan (Bakan) GL Kiazım Sevüktekin
Münir Birsel (Bakan)
d.)
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Abdürrezak Satana
Sami Gülcüoğlu
(î.)
Sait Odyak
MUĞLA
Ekrem Oran (I.)
Necati
Erdem
Dr. Kâmran örs
Asım
Gürsu
Hasan Âli Yücel
Nuri Özsan
KASTAMONU
MUŞ
Muzaffer Akalın
Halid Onaran
Dr. Fahri Ecevit

a.)
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NİĞDE
Rifat Gürsoy
ORDU
Yusuf Ortaç
RÎZE
Hasan Cavid Belûl
Fuad Sirmen
SAMSUN
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik

Kasım Ener
Kasım Gülek (Bakan)
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena
SÎİRD
Sabri Çeliktuğ (î.)
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Yusuf Kemal Tengirşenk

[Açtk

0 : 1

Kâmil Kitapçı (î.)
Necmettin Sadak (Ba
kan)
Gl. Fikri Tirkcş

Hasan
kan)

TRABZON
Saka (Başba

TEKİRDAĞ
Fayık öztrak

URFA
Vasfi Gerger
Razi Soyer

TOKAD
Recai Güreli (t.)
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)

ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)
Emin Erişirgil (î.)
Orhan Seyfi Orhon

MilletveMlUkleri]

Erzincan
Giresun
Kastamonu
Malatya
Ordu

1
1
1
1
1

İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanununa

verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)

ü y e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler

465
329
31'2

Oya katılmıyanlar
Reddedenler

131
17

Çekin seri er
Acık Milletvekillikleri

0
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[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmed Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman

Mebrure Aksoley
Hilmi Atlıoğlu
İbrabim Raruf Ayaşh
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaa ökmen
Fakihe öymen

Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Di1. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydın
Nuri Göktepo
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BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Haeitfı Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli

B : 20
Fehrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhsin Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif Özdenıir
BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi öören
Cemil özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
ihsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Ahmed Münir Erhan
Cemil öz
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydeınir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Münir Çağıl
İsmet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Haindi Berkman

22 .12 . 1947

Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Kemal Cemal Öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim Tali Öngö
ren
(
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Çöle
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Altsoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Dr. Galip Kenen Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün

0 :1

Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Salih İnankur
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Cihad Baban
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Recep Peker
Orgl. Cemil Calıit Toydemir
İZMİR
Bcnal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf inan
Rahmi Köken
Haydar Rüştü Öktem
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid Özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
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Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F . Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Abdurrahman Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay

B : 20
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar özey
Hilmi öztarlıan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil îdil
Emin Soysal
TTasan Reşid Tankut
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
Al)dülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer

22 .12İ. 1947

Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral Hulusi Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Ham di Şarlan
Hamdi Yalman
RtZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Di]emre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
1 lüsııü Çakır
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
M'ehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir

O : 1

SÎIRD
Htem izzet Benice
Ali Rıza Esen
SÎNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim Incedayı
Enver Kök
StVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Muttalip ö k e r
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
O". Fikri Tiı-keş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık Öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz

Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhoıı
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
(VIâl Arat
Ziya Ark ant
Di*. Kemal C. Berksoy
Kâmil Erbek
İhsan Olgun
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
İsmail Ergencr
Ahmet Gürel
Ali Rıza Iııcealcnıdaroğlu
Sabrı Koçer
Namı Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

l Redde,denler]
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu

BURDUR
Ahmet Ali Çınar
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
İhsan Karasioğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz

İÇEL
Halil Atalay
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSTANBUL
Faruk Nafiz Çanılıbel
KAYSERİ
Fikri Apaydın
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Kâmil Gündeş
KÜTAHYA
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Ömer Özdek
SİNOB
Suphi Batur

B : 20

22 .12.1947

O : 1

[Oya kaUlmıyanlar]
Osman Ocak
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Mahmut N. Güııdüzalp
(Bakan)
Dr. Bahattin Öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı (t.)
ERZİNCAN
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya
Kem al ettin Kamu
ESKİŞEHİR
îsmail Hakkı Çevik
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
(t)
Emin Sazak
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
BOLU
Cemil
Said Barlas
Hasan Şükrü Ad al
GİRESUN
Celâl Sait Siren
Kâzım Okay
BURSA
Fikret Yüzatlı
Sadık Tahsin Arsal
GÜMÜŞANE
Zehra Budunç
Edip
Tör (İ.)
Aziz Duru
HAKKÂRİ
Mustafa Fehmi GerSelim Seven (I.)
çeker
HATAY
Abdürrahman Konuk
Abdullah Çilli
Muhittin Baha Pars
Hasan Mursaloğlu
ÇANAKKALE
Abdülgani
Türkmen
Hüseyin Bin gül
Ali Rıza Kırsever
(t)
ÇANKIRI
Rasim Yurdman
Mustafa Abdülhalik
İÇEL
Renda (Bakan)
Haydar Aslan
ÇORUH
Saim Ergenekon
Ali Rıza Erem (î.)
Refik Koraltan
Asım Us
Dr. Aziz Koksal
ÇORUM
İSTANBUL
Dr. Mustafa Cantekin
Salamon Adato
DENİZLİ
Dr. Adnan Adıvar
Reşad Aydınlı
Enis Akaygen
Hulusi Oral (I.)
Ali Rıza Arı
DİYARBAKIR
Celâl Bayar
Fazıl Ahmed Aykaç (I.) Gl. Refet Bele

APYON KARAHİSAR
Hasan Dinçer
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan (î.)
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata (î.)
îsmet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Tayfur Sökmen (İ.)
Nıırullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Emin Arkaym (î.)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen

Mareşal Fevzi Çakmak
Fuad liulûsi Demireîll
Dr. Nikola Fakaçelli
Gl. Kâzım Karabekir
(Başkan)
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Dr. Mim Kemal öke

(1.)
Dr. Akil Muhtar özden

(1.)
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah Suphi Tan
rı över
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Ba
kan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Sami Gülcüoğlu
Sait Odyak
Ekrem Oran (I.)
Di*. Kâmran örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Aziz Samih îlter
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Ziya Orbay
KAYSERİ
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umaj^
KOCAELİ
îsmail Rüştü Aksal
îb rahim Süreyya Yiğit
KONYA
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Sadi Irmak
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Adnan Menderes
îhsan Şerif özgen
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Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Dr. Cafer Özelçi (I.)
Mahmud Nedim Zabeı
MANİSA
ismail Ertem (I.)
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Gl. Ki azım Sevüktekin

(t)
Abdürrezak Satana

(t)
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
11'alid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
RİZE
Hasan Cavid Belûl
SEYHAN
Kemal Çelik
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
A]i Münif Yegena
SİİRD
Sabri Çeliktuğ ( t )
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı (I.)
TOKAD
Recai Güreli (I.)
ITalid Nazmi Keşmir
(Bakan)
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
(Bakan)
Sırrı Day

B : 20
VAN
îbrahim Arvas

22 .12 .1947

Ö : İ

ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)

YOZGAD
Sırn tçöz

[A çık Millet

Emin Pirişirgil (I.

vekillikleri]

Erzincan
Giresun
Kastamonu
Malatya
Ordu

1757 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oylatın sonucu
(Kanam kabul edilmiştir)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar

465
296
227
164

Reddedenler
Çekinserler

66
3

Açık Milletvekillikleri

5

[Kabul edenler]
AYDIN
AĞEI
Mitat Aydın
Müştak Aktan
BALIKESİR
Halid Bayrak
Muzaffer Akpınar
AMASYA
Esat Altan
Zeki Tarhan
Fuat Bilal
Esad Uras
Hacim Çarıklı
Ali Kemal Yigitoglu
ANKARA
Eminittin Çeldköz
Süreyya örgeevren
Naki Cevad Akkerman
ibrahim Raruf Ayaşlı Hilmi Şeremetli
ismail Hakkı UzuzçarMuammer Eriş
şılı
îhsan E4sğü
BtLECtK
Cevdet Gölet
Reşit Bozüyük
Mümtaz ökmen
Dr. Muhlis Suner
Fakihe öymien
ANTALYA
BİNGÖL
Numan Aks©y
Feridun Fikri Düşünsel
Niyazi Aksu
BtTLÎB
Rasih Kaplan
• Arif- özdemir
Müstaf a rKorkut

BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Dr. Zihni Ülgen
ihsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
Faik Yılmaztpek
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu

— 191 —

Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Atıf Tüzün
ÇORUM
Naim Atalay
Münir Çağıl
ismet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman

B : 20
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Zya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Raif Dinç
Nafiz Dumlu
Münir Hüsrev Göle
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Dr. Muzaffer Canbolat
GÎRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Suphi Bedir Uluç
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
İSTANBUL
Mekki Hikmet Gelenbeğ

22 .1 .1947

Gl. Kâzım Karabekir
Recep Peker
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
İZMİR
Benal Nevzat Arıman
.Lâtife Bekir Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Atıf inan
Şükrü Soracoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Abdurrahman Sürmen
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Haindi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
KAYSERİ
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korg], Kemal Doğan
Nafi Atuf Kaıısu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltacıoğlı
Nihat Erdem
Şevket Torgut
KOCAELİ
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Ali Dikmen
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Milat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkün
Halis Ulusan

O :1

MALATYA
Abdurrahmıan Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlıı
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza. Çuhadar
Dr. Kâmil îdil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Baıi Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral Hulusi Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Ham di Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
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Ur. Saim Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
I! iiseyin Berk
Cemil Bi'lsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömej' Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Uıblan
Hilmi Uran
Ahmet Remzi YiirogitSİÎRD
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lıitfi Aksoy
SİVAS
M i ta t Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya, Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık

B : 20
ÜRPA
Vasfi Gerger
Razı Soyer
VAN
Muza!'fer Koçak

22 .12 .1947

I Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkant

O : 1

I Dr. Kemal C. Bcrksoy
Kâmil Erbek
îhsan Olgun
Ahmet Sungur

ZONGULDAK
Ahmet Gürel
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

[Reddedenler]
[Redde
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
•Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğiu
AMASYA
Ahmet Eymir
ANTALYA
Nurullah Esat Sümer
BALIKESİR
Orgl. îzzeddin Çalışlar
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
BURDUR
Ahmet Ali Çınar
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Behçet Gökçen

Ali Rıza Kırsever
ÇORUM
Edip Alpsar
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
•
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
HATAY
Gl. Eyııp Durukan
İÇEL
Halil Atalay
Salih înankur
Dr. Celâl Ramazanoğlu

İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Cihad Baban
Celâl Bayar
Maraşai Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Senihi Yürüten
İZMİR
Rahmi Köken
Sait Odyak
KARS
Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
Hayrullah Ürkün
KIRŞEHİR
Sahir Kurutluoğlu

İSPARTA
Şevki Yalvaç

KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
KONYA
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
Ahmet Tahtakılıç
MANİSA
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey
Hilmi öztarhan
RİZE
Dr. Fahri Kurtuluş
SEYHAN
Kasım Ener
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
StNOB
Suphi Batur
URFA
Suut Kemal Yetkin
ZONGULDAK
Naim Kromer

[Çekinserler]
ANKARA
Ari t! Çubukçu
Emin Halim E.rgun

SİVAS
Nazif Ergin

[Oya katılmıyayılarJ
AFYON KARAHÎSAR
Kemal Özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan (t.)
ANKARA
Mebrure Aksoley
Falih Rı'fkı Atay

Hilmi Atlıoğlu
Hıfzı Oğuz Bekata (1.)
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
îsmet inönü (Cumhur
başkanı)
!
Gl. Naci Tınaz

ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Tayfur Sökmen (1.)
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Emin Arkaym (î.)
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Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen

(I.)
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu (î.)
Osman Niyazi Burcu

B : 20

22.12 . 1947

Gl. Kâzım Özalp
Cemil Said Barlas
Fehrettin Tiritoğhı
Bekir Kaleli
BÎLECÎK
Dr. Abdurrahman Melek
Memduh Şevket Esendal
GİRESUN
BOLU
Kâzım Okay
Cemil Özçağlar
Fikret Yüzatlı
Celâl Sait Siren
GÜMÜŞANE
BURDUR
Edip Tör (I.)
Orgl. Fahrettin Altay
Tahsin Tüzün
BURSA
HAKKÂRİ
Atıf Akgüç
Selim Seven (î.)
Mustafa Felımi Gerçeker
HATAY
ÇANAKKALE
Abdullah Çilli
İhsan Karasioğlu
Hasan Mursaloğlu
ÇANKIRI
Abdülgani Türkmen
Mustafa Abdülhalik
(İ.)
Renda (Bakan)
Rasim Yurdman
ÇORUH
İÇEL
Ali Rıza Ereni (î.)
Haydar Aslan
Asım Us
Saim Ergenekon
ÇORUM
Refik Koraltan
Dr. Mustafa Cantekin
Dr. Aziz Koksal
DENİZLİ
İSPARTA
('emil Çalgüner
Kemal Turan
DİYARBAKIR
İSTANBUL
Fazıl Ahmed Aykaç
Enis Akaygen
(t.)
Ali Rıza Arı
Osman Ocak
Gl. Refet Bele
İhsan Hânı i d T i gır I
Dr. Nikola Fakaçelli
EDİRNE
Fuad Köprülü
Fethi Erim çağ
Dr. Mim Kemal öke
Mahmut N. Gündüzalp
(t)
(Bakan)
Dr. Akil Muhtar Özden
Dr. Bahattin Öğütmen
(t)
Mehmet öktem
Ahmet
Kemal Silivrili
ELÂZIĞ
Hamdullah
Suphi TanFuad Ağralı (I.)
rıöver
Dr. İbrahim Tali öngö
Hüseyin Cahit Yalçın
ren (I.)
İZMİR
ERZİNCAN
Şevket Adalan (Ba
Sabit Sağıro-ğlu
kan)
ERZURUM
Münir Birsel (Bakan)
Mesut Çankaya
Di'. Hüseyin Hulki Cu
Kem alettin Kamu
ra
Gl. Vehbi Kocagüney
Sami Gülcüoğlu
ESKİŞEHİR
Ekrem Oran (t.)
Emin Sazak
Haydar Rüştü öktem
GAZlANTEB
Dr. Kâmran Örs
Cemil Alevli
Hasan Ali Yücel
Gl. Aşir Atlı

O :1

KARS
Gl. Kiazım Sevüktekin
Aziz Samih îlter
(t)
KASTAMONU
Abdürrezak Satana
Muzaffer Akalın
(t)
Tahsin Çoşkan (Ba
MUĞLA
kan)
Necati Erdem
Ziya Orbay
Asım Gürsu
KAYSERİ
Nuri özsan
Fikri Apaydın
Dr. Mitat Sakaroğlu
Gl. Salih Avgın
MUŞ
Sait Azmi Feyzioğlu
Halid Onaran
Reşid özsoy
NİĞDE
Reşit Turgut
Rifat Gürsoy
KIRKLARELİ
ORDU
Dr. Fuad Unıay
Mehmet Furtun
KOCAELİ
RİZE
Ahmet Faik Abasıyaııık Hasan Cavid Belûl
Dr. F. Şeref ettin Bürge
SAMSUN
Nihat Erim
Hüsnü Çakır
Sedad Pek
SEYHAN
İbrahim Süreyya Yiğit
Kemal Çelik
KONYA
Cavid Oral
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Kemal Satır
Sedad Çumralı
Ali Münif Yegena
Dr. Muhsin Faik Dün
SLtRD
dar
Eteni İzzet Benice
Dr. Sadi Irmak
Sabri Çeliktuğ (1.)
Naim Hazim Onat
Lûtfi Yavuz
Tevfik Fikret Sil ay
SlNOB
Cevdet Kerim Incedayı
KÜTAHYA
Enver Kök
Halil Benli
Yusuf Kemal TengirAhmet Bozbay
şenk
Hakkı Gedik
SİVAS
Orgl. Asım Gündüz
Şemsettin Günaltay
Memduh îspartahgil
Kâmil Kitapçı (î.)
İhsan Şerif özgen
Muttalip Öker (I. Ü.)
MALATYA
Reşat Şemsettin Sirer
Dr. Cafer özelçi (t.)
(Bakan)
Mahmııd Nedim Zabcı
Gl. Fikri Tirkeş
MANİSA
TEKİRDAĞ
İsmail Ertem (t.)
Fayık öztrak
Şevket Raşit Hatipoğlu
TOKAD
Feyzullah Uslu
Halid Nazıni Keşmir
MARAŞ
(Bakan)
Emin Soysal
TRABZON
ÎT. Reşit Tankut
Faik Ahmed Barutçu
MARDİN
(Bakan)
irfan Feri d Alpaya
Sırrı Day
Gl. Seyfi Düzgören
Daniş Eyiboğlu
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22 .12 .1947

B : 20
Atalay Akan
Esat Tekeli
VAN
îbrahim Arvas

Temel Göksel
Ham di Orhon
URFA
Osman Ağan

[Açık

0:1

YOZGAD
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)

Milletvekillikleri]

Erzincan
Giresun
Kastamonu
Malatya
Ordu

3135 ve 4440 sayılı kanunlara ek

1
1
1
1
1

kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabın edenler
()ya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

[Kabul
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Alımed Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
îbrahim Raruf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Muammer Eriş
thsan Bzğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen

İsmail Ergener
Emin Erişirgil (î.)
Ali Rıza încealemdaroğlu
Sabrı Koeer

465
301
235
150
63
3
5

edenler]

Dr. Muhsin Suner
ANTALYA
Mehmed Münir Erhan
BİNGÖL
Numan Aksoy
Abdürrahman Konuk
Niyazi Aksu
Feridun Fikri Düşünsel Cemil öz
BİTLİS
Rasih Kaplan
Muhittin Baha Pars
Arif özdemir
Mustafa Korkut
Dr. M. Talât Simer
AYDIN
BOLU
Faik Yılmazipek
Mitat Aydın
Hasan Cemil Çambel
ÇANAKKALE
BALIKESİR
Lûtfi Gören
Niyazi Çıtakoğlu
Muzaffer Akpmar
Cemil özçağlar
Nurettin Ünen
Dr. Zihni Ülgen
Esat Altan
ÇANKIRI
İhsan Yalçın
i Dr. Akif Arkan
Fuat Bilal
BURDUR
Hacim Çarıklı
Rifat Dolunay
Dr. M. Şerif Korkut
Eminittin Çeliköz
Gl. Zeki Soydemir
BURSA
Süreyya örgeevren
Ahmet İhsan ZeynelHilmi Şcremetli
Atıf Akgüç.
oğluismail Hakkı Uzunçarşılı Sadık Tahsin Arsal
ÇORUH
BİLECİK
Ali Çoruh
Fahri Bük
Reşit Bozüyük
| Aziz Duru
1 Dr. Cemal Kazancıoğlu
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22 .12 . 1947

İSPARTA
Atıf Tüzün
Kâzım Aydar
ÇORUM
Rifat Güllü
Naim Atalay
Sait Koksal
Münir Çağıl
Şevki Yalvaç
İsmet Eker
Ilasene İlgaz
İSTANBUL
Suheyp Karafakıoğlu
Mekki Hikmet Gelenbeğ
DENÎZLÎ
Dr. Hamdi Berkman
Gl. Kâzım Karabekir
Abidin Ege
Recep Peker
Naili Küçüka
Ahmet Kemal Silivriîi
Hulusi Oral
Orgl. Cemil Cahit ToyKemal Cemal Öncel
demir
Dr. Behçet Uz
İZMİR
Benal Nevzat Anman
DİYARBAKIR
Lâtife Bekir Oeyrekbaşı
Oavit Ekin
hj.sat Çınar
Feyzi Kalfagil
Sedat Dikmen
Sere i: Uluğ
Atıf İnan
EDÎRNE
Mehmet E. Ağaoğulları Şükrü Soraeoğhı
KARS
ELAZIĞ
Mehmet
Bahadır
Mustafa Arpacı
Akif Eyidoğan
Fahri Sarakaya
Şerafettin Karacan
Hasan Kişioğlu
Dr. Esad Oktay
ERZİNCAN
Abdurrahman Sürmen
Ziya Ağca
Hüsamettin Tugaç
Abdülhak Fırat
ERZURUM
KASTAMONU
Eyüp Sabri Akgöl
Gl. Abdullah Alptoğan
Salim Altuğ
Hamdi Çelen
Raif Dinç
Dr. Fahri Ecevit
Nafiz Dumlu
Fethi Mağara
Münir Hüsrev Göle
KAYSERİ
Şükrü Koçak
Sait Azmi Feyzi oğlu
GAZlANTEB
Faik Seler
Ömer Asım Aksoy
Ömer Taşçı oğlu
Dr. Muzaffer Canbolat
KIRKLARELİ
GİRESUN
Zühtü Akın
Celâl Esad Arseven
Korgh Kemal Doğan
İsmail Sabuncu
Nafi Atuf Kansu
Ahmed Ulus
Şevket ödül
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
KIRŞEHİR
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu
GÜMÜŞANE
Nihat Erdem
Hasan Fehmi Ataç
Şevket. Torgut
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
KOCAELİ
Ahmet Kemal Varınca
Cenap Aksu
Fuad Balkan
HATAY
Amiral Şükür Okan
Suphi Bedir Uluç

O : 1

KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altaıı
Rasim Erel
Şevki Ergim
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkim
Halis Ulusan
MALATYA
Abdurrahman Ulvi Beydağı
Atıf E sen bel
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa \ a i m Karaköylü
Osman Taner
Abdü 1 kadir Taşangil
Şefik Tugay
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
MARAŞ
Dr Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NÎĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
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Amiral
lay
Yusuf
Hamdi
Hamdi

Hulusi Oökda-

Ziya Ortaç
Şarlan
Yalman
RlZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Sarın Ali Dilenire
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mohmed Ali Yörüker
SEYHAN
\h: Makbule Dıblan
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Y'üreğir
SllRD
Etem izzet Benice
Ali Rıza Esen
SlNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkseş
ismail Melımed Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Galip Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil

22 .12 .1947

B : 20
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Zekiye Molaoğlu
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
URFA
Vasi'i Gerger
Razi Soyer
VAN
tb rahim Arvas

Ö :1

Muzaffer "Koçak
Rüştü Oktar
TOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkant
Dr. Kemal C. Berksoy
Kâmil Erbek
îhsan Olgun

Alı met Sungur
ZONGULDAK
Ahmet Gürel
Ali Rıza îneealemdaroğlu
Sabrı Ivoçer
Naim Kromcr
Orhan Seyi'i Orlıon
Nuri Tarlıan

l Reddedenler]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
•Şahin Lâçin
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
ANTALYA
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Gl. Rei'et Alpman

Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever
ÇORUM
Edip Alpsar
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
ERZİNCAN
Behçet Kemal Çağlar
ERZURUM
Oevat Dursunoğlu

İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
Cihad Baban
Maraşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Osman Nuri Koni
Senihi Yürüten
İZMİR
Rahmi Köken
Sait Odyak

BALIKESİR
Orgl. Izzeddin Çalışlar
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal

ESKİŞEHİR
tsmail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu

KARS
Zihni Orhon
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
Hayrullah Ürkün

BURDUR
Ahmet Ali Çınar
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül

HATAY
Gl. Eyüp Durukan
İÇEL
Halil Atalay
Salih Inankur
Dr. Celâl Ramazanoğlu

KIRŞEHİR
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal

KONYA
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Dv. Ahmet îhsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer Özdek
Ahmet Tahtakılıç
MANİSA
Rıdvan Nafiz Edgüer
Yaşar Özey
Hilmi öztarhan
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
MUĞLA
Necati Erdem
RİZE
Dr. Fahri Kurtuluş
SEYHAN
Kasım Gülek
Sinan Tekelioğlu
SİNOB
Suphi Batur
URFA
Suut Kemal Yetkin

[Çekinserler]
ANKARA

!

Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun

SİVAS
Nazif Ergin

[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban
AĞRI
Ahmet Alpaslan (I.)

ANKARA
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hilmi Atlıoglu

Hıfzı Oğuz Bekata (I.) Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Raşit Börekçi
ismet inönü (Cumhur Dr. Galip Kahraman
Tayfur Sökmen (I.)
başkanı)
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B : 20
AYDIN
Neşet Akkor
Emin Arkayın (L)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen

22 .12 . 1947

ERZİNCAN
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya
Kem alettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
(D
ESKİŞEHİR
Nuri Göktepe
Emin
Sazak
BALIKESİR
GAZÎANTEB
Abdi Ağabeyoğlu (I.)
Cemil
Alevli
Osman Niyazi Burcu
Gl.
Aşir
Atlı
Gl. Kâzım Özalp
Cemil
Said
Barlas
Fehrettin Tiritoğlu.
Bekir
Kaleli
BÎLECÎK
Memduh Şevket Esendal Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
BOLU
Eşref
Dizdar
Celâl Sait Siren
Kâzım
Okay
BURDUR
Fikret Yüzatlı
Orgl. Fahrettin Altay
GÜMÜŞANE
BURSA
Edip
Tör (1.)
Zehra Budunç
Tahsin
Tüzün
Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKKARİ
ÇANAKKALE
Selim Seven (1.)
İhsan Karasioğlu
HATAY
ÇANKD2I
Abdullah Cüli
M. Abdülhalik Renda
Hasan Mursaloğlu
(Bakan)
Abdülgani
Türkmen
ÇORUH
do
Ali Rıza Erem (I.)
Rasim
Yurdman
Asım Us
İÇEL
ÇORUM
Haydar
Aslan
Dr. Mustafa Cantekin
Saim Ergenekon
Necdet Yücer
Refik Koraltan
DENİZLİ
Dr. Aziz Koksal
Cemil Çalgüner
İSPARTA
DİYARBAKIR
Kemal Turan
Fazıl Ahmed Aykaç
İSTANBUL
Enis
Akaygen
(t)
Ali
Rıza
Arı
Osman Ocak
Celâl Bayar
İhsan Hâmid Tigrel
Gl. Rei'et Bele
EDİRNE
Dr.
Nikola Fakaçelli
Fethi Erimçağ
Fuad
Köprülü
Mahmut N. Gündüzalp
Dr.
Mim
Kemal ö k e
(Bakan)
(D
Dr. Bahattin öğütmen
Dr. Akil Muhtar özden
Mehmet öktem
(I.) •
ELAZIĞ
Hamdullah
Suphi TanFuad Ağralı (î.)
rıöver
Dr. İbrahim Tali öngö
Hüseyin Cahit Yalçın
ren (1.)

O :İ

İZMİR
Şevket Adalan
(Bakan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran (1.)
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran Örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Aziz Samih îlter
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
(Ba
kan)
Ziya Orbay
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Regid Özsoy
Reşit, Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Dr. F. Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Org]. Asım Gündüz
Memduh Ispartâlıgil
İhsan Şerif özgen
MALATYA
Dr. Cafer özelçi (1.)
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Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
İsmail Ertem (1.)
Şevket Raşit Hatipoğlu
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
İrfan Ferid Alpay a
Gl. Kiazım Sevüktekin

(t)
Abdürrezak

Satana

(î.)
MUĞLA
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
ORDU
Mehmet Furtun
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Hasan Cavid Belûl
SAMSUN
Hüsnü Çakır
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SÎÎRD
Sabri Çeliktuğ (1.)
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Cevdet Kerim Incedayı (Başkan V.)
Enver Kok
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı (1.)
Muttâlip ö k e r (1. Ü.)
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)

B : 20
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)

22.12 .1947

TRABZON
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Raif Karadeniz (Baş
kan V.)

[A çık

0:1
YOZOAD
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
îsmaü Ergener
Emin Erişirgil (I.)

Hanıdi Orhun
URPA
Osman Ağan
Atalay Akan
Esat Tekeli

Milletvekillikleri]

Erzincan
Giresun
Kastamonu
Malatya
Ordu

1
1
1
1
1

«•»

İstanbul Teknik Üniversitesi

1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Oya katılmıyanlar
Reddedenler
Çekinserler
Açık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:
:
:

465
247
240
213
7
0
5

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Alımed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Tlalid Bayrak
•AMASYA
Alımed Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
İbrahim Raruf Ayaşlı
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü

Cevdet Gölet
Mümtaz Ökmen
Fakilıo öymen
ANTALYA
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
13ı*. Galip Kahraman
Uasih Kaplan
Muşta fa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydın
Nuri Göktepo
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Esat Altan

Fuat Bilal
Orgl. lzzcddin Çalışlar
Eminittiu Çeliköz
Süreyya örgeevren
Hilmi Şeremetli
İsmail Hakkı Uzunçarşıl:
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Sun er
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Arif özdemir

— İ99 —

BOLU
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Dr. Zihni Ülgen
îhsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsiu Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmet Münir Erhan
Abdürrahman Konuk

B : 20
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
Nurettin Üııen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Kifat Dolunay
OL Zeki Soy demir
Ahmet İhsan Zeyneloğlıı
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atfilay
Münir Çağıl
Kasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
DENÎZLÎ *
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
A'hidin Ege
Naili Küçüka
TT
nl*sri Oral
"- "Rolı^et XTz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Oavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğıılları
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim Tali Öng5
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Sal hu Altuğ
T?.aif Dinç
Nafiz Dumlu
Şükrü Koçak

22.12.1947

ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
;);•. Muzaffer Canbolat
lV!;ir Kaleli
GİRESUN
Celâl Esad Arseveıı
Eşref Dizdar
İsmail Sabuncu
Ahıued Ulus
D)*. Calip Konan Zaiın-

Talisin Çoşkan
Hamdı Çelen
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzıoğlu
İkilik Sel er

Ömer Taşeıoğlu
ITayrullah Ürküu
KIRKLARELİ
Zülılü Ak m
Korgl. Kemal Doğan
GÜMÜŞANE
Kafi. Alııl' Kansıı
Şevket Ödül
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
KIRŞEHİR
Ahmet Kemal Varınca
İsmail Hakkı. Baltacıoğln
HATAY
Nihat, Krdeııı
Suphi Bedir TJlue
Sahir Kunıtluoğlu
Şevket. Torgul,
İÇEL
Dr. Celâl Ramazanoğln
KOCAELİ
İSPARTA
Fuad Balkan
Kâzım Ay dar
Ali Dikmen
Rifat Güllü
Amiral Şükür Okan
Sait Koksal
KONYA
İSTANBUL
Dr. Hulusi Alataş
Ali Rıza Arı
Mitat Şakır Altan
Hihad Baban
Sedad Çumralı
Fuad Hulusi Demirelli
Rasim Erel
Dr. Nikola Fakaçelli
Şevki Ergun
Recep Peker
Hulki Karagülle
Orgl. Cemil Cahit ToyDr. Aziz Perkün
demir
Tevfik Fikret Sılay
İZMİR
Halis Ulusan
Benal Nevzat Anman
KÜTAHYA
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı Dr. Ahmet İhsan GürEsat Çınar
soy
Atıf İnan
Ömer özdek
"Rahmi Köken
MALATYA
Haydar Rüştü Öktem
Abdurrahman TTlvi BeyŞükrü Soracoğlu
dağı
KARS
Atıf Esenbel
Mehmet Bahadır
Dr. Hikmet Fırat
Akif Eyidoğan
Mustafa Naim KaraŞe raf ettin Karacan
köylü
Dr. Esad Oktay
Osman Taner
Zihni Orhon
MANİSA
Abd ur rahman Sürmen
Korgl. Ali Rıza ArtunİTÜ sam ettin Tu saç
kal
KASTAMONU
Rıdvan Nafiz Edstfier
Cl. Abdullah Alptoğan ŞeVket Raşit Hatipoğlu
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Faik Kurdoğlu
Dr. Memdulı Necdet
Otaman
Yaşar özey
MARAŞ Abdullah Yayeıoğlu
MARDİN
(il. Seyfi Düzgöreıı
Rıza Erten
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Amiral Hulusi Cökdalay
Yusuf Ziya Ortay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Kasını Gülek
Ahmet Remzi Yüreğir
SURD
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lîıtfi Yavuz
Cevdet Kerim Incedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda

B : 20
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
01. Fikri Tirkseş
İsmail Mehmed Uğur
t^akir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroglu
Fa yık Öztrak
Ekrem Pekel

22.12 . 1Ö47

Cemil Uybadın
TOEAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
(!emal Kovalı
Mustafa Lâtif oğlu
Galib Pekel
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlıı

Ö : İ

Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğhı
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUITCELÎ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAR
Muzaffer Koçak

Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant
Kamil Erbek
Alııuel; Sungur
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ahmet Gürel
Ali Rıza încealemdaroğlu
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan

[Reddedenler]
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca

ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
İÇEL
Halil Atalay

İSTANBUL
Osman Nuri Koni

KAYSERİ
Fikri Apaydın
Reşit Turgut

[Oya katıhmy anlar]
Renda (Bakan)
ÇORUH
Ali
Rıza
Erern (1.)
(I.)
Atıf Tüzün
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu (1.) Asım Us
ÇORUM
Osman Niyazi Burcu
Dr.
Mustafa
Cantekin
Hacim Çarıklı
İsmet
Eker
Gl. Kâzım Özalp
Necdet Yücer
Fehrettin Tiritoğlu .
ANKARA
DENİZLİ
BİLECİK
Mebruro Aksoley
Memduh Şevket E sen d al Reşad Aydınlı
Fal ih Rıfkı Atay
Kemal Cemal öncel
BOLU
Hilmi Atlıoğlu
DİYARBAKIR
Hasan Şükrü Ad al
Hıfzı Oğuz Bekata (1.)
Fazıl Ahmet Aykaç (I.)
Celâl Sait Siren
Avni Refik Bekman
Osman Ocak
BURDUR
Raşit Börekçi
İhsan Hâmid Tigrel
Ürgl. Fahrettin Altay
Ari i: Çubukçu
EDİRNE
Ahmet Ali Çınar
İsmet inönü (Cumhur
Fethi Erimçağ
BURSA
başkanı)
Mustafa Fehmi Gereeker Mahmut N. Gündüzalp
Gl. Naci Tınaz
(Bakan)
Faik Yılmazipek
îh\ İzahat tin Öğütmen
ÇANAKKALE
ANTALYA
Mehmet öktem
Hüseyin Bingül
Tayfur Sökmen (I.)
ELAZIĞ
ihsan Karasioğlu
Nurullah Esat Sümer
Fııad Ağralı (î.)
Ali Rıza Kırsever
AYDIN
ERZİNCAN
ÇANKIRI
Gl. Rcfct A'lpman
Behçet Kemal Çağlar
Mustafa Abdülhalik
Emin Arkayın (I.)

AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Di-. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan (1.)

Eınin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
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Sabit Sağıroğlu •
ERZURUM
Mesut Çankaya
Ccvat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
(Bafc&ft) »
Kem alettin Kamu
Gl. Vehbi Kocagüney
ESKİŞEHİR
ismail Hakkı Çevik
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlû
Rmin Sazak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Ath
Cemil Said Barlas
Dr. Abdurrahman Melek
GÎRESUN
Kâzım Okay
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç

Edip Tör (1.)
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Sait Odyak
Ekrem Oran (I.)
Dr. Kâmran Örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Azia Samih llter
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer
Akalın
d.)
Dr.
Fahri
Ecevit
Rasim Yurdman
Ziya Orbay
İÇEL
KAYSERİ
Haydar Aslan
Gl.
Salih
Avgın
Saim Ergenekon
Kâmil
Gündeş
Salih înankur
Jîeşid özsoy
Refik Koraltan
KIRKLARELİ
Dr. Aziz Koksal
Dr.
Fııad Umay
İSPARTA
KOCAELİ
Kemal Turan
Ahmet
Faik Abasıyanık
Şevki Yalvaç
İsmail Büstü Aksal
İSTANBUL
Cenap Aksu
Salamon Adato
Dr. F. Şerefettin Bürgo
Dr. Adnan Adıvar
Nihat
Erim
Enis A kay gen
Sedad
Pek
Celâl Bayar
ibrahim Süreyya Yiğit
Ol. Refet Bele
KONYA
Mareşal Fevzi Çakmak
Muhsin Adil Binal
Faruk Nafiz Çamlıbel
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mekki Hikmet GelenDr. Muhsin Faik Dün
beğ
Ol. Kâzım Karabekir dar
(Başkan)
Fatin Gökmen
Fuad Köprülü
Dr. Sadi Irmak
Dr. Mim Kemal Öke
Naim Hazim Onat
Ali Rıza Türel
(D
KÜTAHYA
Dr. Akil Muhtar Özden
Halil
Benli
(t)
Ahmet
Bozbay
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah Suphi Tan- Hakkı Gedik
Orgl. Asım Gündüz
rıöver
Memduh îspartalıgil
Hüseyin Cahit Yalçın
Adnan Menderes
Senihi Yürüten
İhsan Şerif özgen
ÎZMİR
Şevket Adalan (Bakan) Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Münir Birsel (Bakan)
Mehmet
Sadık Eti
Dr. Hüseyin Hıüki Cura,
Dr.
Cafer
Özelçi (I.)
Sedat Dikmen
Abdülkadir
Taşangil
Sami Gülcüoğlu
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
öl. Byııp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
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Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Yunus Muammer Alakant
Kâmil Ooşkunoğlu
ismail Ertem (I.)
Hilmi Öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Abdülkadir Kal av
Gl. Kiazım Sevüktekin

Dr. Kemal Satır
Sman Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SÜRD
Etem izzet Benice
Sabri Çeliktuğ (I.)
Lûtfi Yavuz
StNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı (I.)
Muttalip Öker (t. Ü.)
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TOKAD
(î.)
Hal
i
t
Nazmı Keşmir
Abdürrezak Satana (I.)
(Bakan)
Dr. Aziz Uras
TRABZON
MUĞLA
Faik Ahmod Barutçu
Asım Gürsu
(Bakan)
Nuri özsan
Sırrı Day
Dr. Mitat Sakaroğlu
Daniş Eyiboğlu
MUŞ
Temel Göksel
Hal i d Onaran
Hasan Saka (Başbakan)
NİĞDE
TUNCELİ
Rifat Gürsoy
Mahmut Tan
Hal id Mengi
URFA
ORDU
Osman Ağan
Mehmet Furturı
Atalay .Akan
RİZE
Tahsin Bekir Balta (Ba Vasfi Gerger
VAN
kan)
ibrahim Arvas
Hasan Cavid Belûl
Dr. Fahri Kurtuluş
YOZGAD
Fuad Sirmen
Celâl Arat
SAMSUN
Dr. Kemal O. Berksoy
Hüseyin Berk
Sırrı leöz
Hüsnü Çakır
ihsan Olgun
Ömer Karataş
SEYHAN
ZONGULDAK
Kemal Çelik
Şinasi Devrin (Bakan)
Kasım Ener
Emin Erişirgil (t.)
Cavid Oral
Sabrı Koçer
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AFYON KARAHİSAR 1 Mustafa Korkut
1
BOLU
AYDIN
Hasan Cemil Çambel
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Neşet Akkor
İ J ât fi Gören
Müştak Aktan
Mitat Aydın
Cemil özçağlar
Halid Bayrak
Nuri Göktepo
Dr. Zihni Ülgen
AMASYA
BALIKESİR
İhsan Yalçın
Muzaffer Akpmar
Ahmet Eymir
BURDUR
Zeki Tarhan
Esat Altan
Dr. M. Şerif Korkut
Fuat Bilal
Esad Uras
BURSA
Ali Kemal Yiğitoğlu
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Atıf Ak güç
ANKARA
Eminittin Çeliköz
Sadık Tahsin Arsal
Naki Cevad Akkerman
Süreyya örgeevren
Zehra Budunç
İbrahim Raruf Ayaşh
Hilmi Şeremetli
Fahri Bük
Emin Halim Ergun
ismail Hakkı Uzunearşılı
Aziz Duru
Muammer Eriş
BİLECİK
Ahmed Münir Erhan
İhsan Ezğü
Reşit
Bozüyük
Abdürrahman Konuk
Cevdet Gölet
Dr. Muhlis Suner
Cemil öz
Mümtaz ökmen
BİNGÖL
Muhittin
Baha Pars
Fakiho öymen
Tahsin
Banguoğlu
Dr.
M.
Talât
Simer
ANTALYA
:
Feridun
Fikri
Düşünsel
ÇANAKKALE
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
BİTLİS
Niyazi Çhtakoğlu
Dr. Galip Kahraman
Muhtar Ertan
Behçet Gökçen
Arif özdemir
| Nurettin Ünen
Rasih Kaplan
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ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyncloğlu
ÇORUH
AH Çoruh
Dr. Cemal Kazancı oğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Münir Çağıl
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
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Esat Çınar
Oavit Ekin
Atıf İnan
Feyzi Kalfagil
Ilahmi Köken
Şeref Uluğ
Sait Odyak
EDİRNE
Haydar
Rüştü Öktem
Mehmet E. Ağaoğulları
Şükrü Saraçoğlu
ELÂZIĞ
KARS
Mustafa Arpacı
Mehmet Bahadır
Fahri Karakaya
Akif Eyidoğan
Hasan Kişioğlu
Şerafettin Karacan
Dr. î. Tali Öngören
Di*. Esad Oktay
ERZİNCAN
Zihni Orlıon
Ziya Ağca
Abdurrahman Sürmen
Abdülhak Fırat
Hüsamettin Tugaç
ERZURUM
KASTAMONU
Eyüp Sabri Akgöl
Gl. Abdullah Alptoğan
Salim Altuğ
Tahsin Ooşkan
Hail! Dinç
İlamdı Çelen
Nafiz Dumlu
Fethi Mağara
Oevat Dursunoğhı
Baki Tümtürk
Şükrü Koçak
KAYSERİ
GAZlANTEB
Sait Azmi Feyzioğhı
Dr. Muzaffer Canbolat
Faik Seler
Bekir Kaleli
Ömer Tagçıoğlu
GÎRESUN
Hayrullah Ürkün
Celâl Esad Arseven
KIRKLARELİ
Eşref Dizdar
Zülıtü Akın
ismail Sabuncu
Dr. Galip Kenan Zaim- Korgl. Kemal Doğan.
Xafi Atuf Kansu
oğlu
Şevket Ödül
GÜMÜŞANE
KIRŞEHİR
Şevket Erdoğan
ismail Hakkı Baltacıoğhı
Şükrü Sökmensüer
Nihat Erdem
Ahmet Kemal Varınca
Sahir Kurutluoğlu
İÇEL
Dr. Celâl Ramazanoğlu Şevket Torgut
KOCAELİ
İSPARTA
Fuad Balkan
Kâzım Ay dar
iYli Dikmen
Rifat Güllü
Amiral Şükür Okan
Sait Koksal
Sedad Pek
İSTANBUL
KONYA
Ali Rıza Arı
Dr. Hulusi Alataş
Cilıad Baban
Milat Şakir Al tan
Fuad Hulusi Demircili
Sedad Çumralı
Dr. Nikola Fakaçelli
Rasim Erel
Recep Peker
Şevki Ergim
Orgl. Cemil Cahit ToyHulki Karagülle
demir
Dr. Aziz Perkün
İZMİR
Tevfik Fikret Sil ay
Benal Nevzat Anman
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı Halis Ulusan
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KÜTAHYA
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Ömer Özdek
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Rıdvan Nafiz Edgüer
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. Memdulı Necdet
Otaman
Yaşar Özey
MARAŞ
Abdullah Yayeıoğlu.
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Rıza Erten
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
MUŞ
Bari Dedeoğlu
NİĞDE
Ferit E cer
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
\)v. Vehbi Demir
Amiral Hulusi Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Haindi Şarlan
1 lamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilemre
Ali Zırh
SAMSUN
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
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Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Gülek
Ahmet Remzi Yüreği r
SİİRD
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lutfi Aksoy
Cevdet Kerim İncedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Hikmet Işık
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkes
İsmail Mehmet Uğur
Şakir Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Fayık Öztrak
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtif oğlu
Galib Pekel
Nazım Poroy.
'Refik Ahmet Sevongil
TRABZON
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Ham di Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Nccmeddin Sahir Sılan
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Razi Soyer
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
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VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oklar
YOZGAD
Ziya Arkaııt
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Kamil Erbek
Ahmet Sungur
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet, Gürel

Ali Rıza İneealemdaroğlu
Sabri Ko<;er
Naim Kromer
O HUM ı Seyfi Orhon
Nuri Tarlıan

[Reddedenler]
AFYON KARAHtSAR
Mehmet Aşkar
Hazini Bozca

[Of/n
AFYON KARAHİSAR
Ol. Sadık Aldoğan
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal Özçoban
Dr. Cemal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan (t.)
ANKARA
Mebrui'G Aksoley
Fal ih Rıfkı Atay
Hilmi Atlıoğlıı
Hıfzı Oğuz Bekata (İ.)
Avııi Refik Bekman
Rasit Börekçi
Arif Çubukçu
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Cîl. Naci Tınaz
ANTALYA
Tayfur Sökmen (î.)
Nıırullah Esat Sümer
AYDIN
(il. Refet Alpımın
Emin Arkaym (1.)
Emin Bilgen
Di*. Mazhar Germen

(t.)
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Osman Niyazi Burcu
Hacim Çarıklı
Gl. Kâzım Özalp

İSTANBUL
Salamon Adato
Osman Nuri Koni

ESKİŞEHİR
Kemal Zeyünoğlu
İÇEL
Halil Atalay

kalılmif/aıdar]

Zehrettin Tiritoğlu
BİLECİK
Meıııduh Şevket Eseııdal
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Al tay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
.Mustafa Fehmi Gereeker
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bhıgül
İhsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Mustafa Abdvi.lha.lik
Renda (Bakan)
ÇORUH
Ali Rıza Erem (t.)
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Can tekin
İsmet Eker
Necdet Yüccr
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Kemal Cemal Öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykac

(t)
Osman Ocak

KAYSERİ
Kikri Apaydın
I? es i t, Turgut

İhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Ketlıi Erimçağ
Mahmut, N. Gündüzalp
(Bakan)
Di-. Bahattin Öğütmen
Mehmet Öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı (t.)
ERZİNCAN
Behret Kemal Çağlar
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Mesut Çankaya
Münir Hiisre.v Oöle
(Bakan)
Kemalettin Kamu
Ol. Vehbi Koeagüney
ESKİŞEHİR
İsmail Hakkı Çevik
Vhmet Oğuz
Hasan Polatkan
Ab id in Potuoğlu
Emin Sazak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
01. Aşjr Atlı
Cemi! Said Bari a s
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Kâzını Okay
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı

205 —

GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör (i.)
Tahsin Tüzün
HAKKÂRİ
Selim Seven (t.)
HATAY
Abdullah Çilli
01. Uyup Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
(î.)
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdırıan
İÇEL
Haydar Aslan
Saim Ergenekon
Salih tnankur
Refik Koralta n
Dr. Aziz Koksal
İSPARTA
Kemal Turan
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Enis Akaygen
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Maraşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlı'iKİ
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Gl. Kâzım Karabekir
(Başkan)
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Vıvdd Köprülü
Dr. Mim Kemal öke
(i.)
Dr. Akil Muhtar Özden

İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin Faik Dün
(i.)
dar
Ahmet Kemal Silivrili
Hamdullah Suphi Tan- Fatin Gökmen
İn. Sadi Irmak
rıöver
Naim Hazini Onat
Hüseyin Cahit Yalçın
Ali Rıza Türel
Senilıi Yürüten
ÎZMÎR
KÜTAHYA
Şevket Adalan (Ba Halil Benli
kan)
Ahmet Bozbay
Münir Birsel (Bakan) Hakkı Gedik
])i'. Hüseyin TTulki Cura Orgl. Asım Gündüz
Sedat Dikmen
Memduh îspartalığil
Sami Güleüoğlu
Adnan Menderes
Ekrem Oran (İ.)
İhsan Şerif özgen
Di'. Kâmran Örs
Ahmet Tahta kılıç
Hasan Âli Yücel
MALATYA
KARS
Mehmet Sadık Eti
Azia Şamili İlter
Dr. Cafer Özelçi (î.)
Tezer Taşkıran
Şefik Tugay
KASTAMONU
Mahmud Nedim Zabcı
Muzaffer Akalın
MANİSA
Dr. Fahri Eeevit
Yunus Muammer AlaZiya Orbay
kant
KAYSERİ
Kâmil Coşkunoğlu
("îl. Salih Avgın
îsmail Ertem (t.)
Kâm İL Gündeş
Hilmi Öztarhan
Resi d Özsoy
Feyznllah Uslu
KIRKLARELİ
MARAŞ
Dr. Fuad Um ay
Dr. Kemali Bayizit
KOCAELt
Rıza Çuhadar
Ahmet Faik Abasıyamk Dr. Kâmil Tdİl
îsmail Rüştü Aksal
Emin Soysal
Cenap Aksu
Hasan Resi d Tankut
Dr. F. Şeref ettin Bürge
MARDİN
Nihat Erim
îr fan Ferid Al paya
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Abdülkadir Kalav
Gl. Kiaaını Sevüktekin

(î.)
A bdürrezak

Satana

(I.)
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Asım Gürsu
Nuri Özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
I lal id Mengi
ORDU
Mehmet Furtun
Yusuf Ziya Ortaç
RİZE
Tahsin Bekir Balta
(Bakan)
Hasan Cavid Belûl
Dr. Sainı Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
SAMSUN
Hüseyin Berk
Hüsnü Çakır
Ömer Karat aş
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Ener
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
SİİRD
Etem îzzet Benice

Sabri Çeliktuğ (î.)
Lûti'i Yavuz
SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf Kemal Tengirşenk
SİVAS
Şemsettin Günaltay
Kâmil Kitapçı (î.)
Muttalip öker (î. Ü.)
TOKAD
Halid Nazmi Keşmir
(Bakan)
TRABZON
Faik Ahmet Barutçu
(Bakan)
Sırrı Day
Daniş Eyiboğlu
Temel Göksel
Hasan Saka (Başba
kan)
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
VAN
İbrahim Arvas
YOZGAD
CV1 âl Arat
Dr. Kemal O. Berksoy
Sırrı îçöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
Şinasi Devrin (Bakan)
Emin Erişirgil (I.)
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S. Sayısı: 12

1948 yılı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bütçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/255)
' " r "-*;v..;:""

T. c
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/927, 6 - 2697

30 . /X . 1947

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Katma bütçe ile idare edilen İstanbul Teknik Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca ;>() . IX .
19-47 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı Bütçe tasarısı gerekçesi
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi hükmüne göre1 hazırlanmış olan fa
külteler ve merkez örgütü bütçeleri, îktisad Profesörü Dr. Reşat Nalbandoğlu'da danışman ola
rak hazır olduğu halde, Üniversite Yönetim Kurulunda iyice incelenmiş ve bundan sonra Se
natoya sözü gecen profesörün raporu ile birlikte sunulmuştur. Uzun tartışmalardan sonra Senato
ca tasvib ve tsdik edilmiş «İstnbul Teknik Ünivversitesi 1948 yılı Bütçe Tasarısı» nı ilişik olarak
sunarız .
Tasarının hazırlanmasından önce Fakültelerle yapılan temas ve anlaşmalar sayesinde bu tasarı
esastan fedakârlık etmemek şartiyle, Üniversiteler Kanununun 15 ncü maddesiyle Üniversitelere ve
rilen görevleri hakkiyle başarmak için türlü imkânların mutlak teminini hedef tutan ve takat mem
leketin umumi olarak içtimai ve malî seviyesini de gözden uzak tutnııyan bir zihniyetle hazır
lanmış ve daima kesintilere karşı idarî bir tedbir sayılan suni yekûn kabartmaları, düşünülme
den konmuş ve neyi karşılıyacağı belirsiz paralar yekûna sokulmamıştır.
Bu itibarla Bakanlık ve ilgili komisyonlarca şüpheyi davet eden her hangi bir nokta üzerin
de acık ve kati bilgi vermek üzere her fakülteden Dekan, veya Dekanın yetki vereceği bir öğre
tim üyesinin müzakereler sırasında daima Ankafla'da bulunması Senatomuz kararları cümlesindendir.
Aylık, ücret,

Birinci Kısım
ödenek emekli ikramiyesi ve benzeri özlük haklar.

1. Bölümdeki aylıklar 1948 yılı için ihtiyacı karşılayacak ve fakülteler içinde mutlak
rulması zaruri olan yerlerin karşılıkları sağlanmak suretiyle hesap edilmiştir.

doldu

4. Bölümdeki artış yavaş yavaş büyüyen, gelişen lâbor. ve fakültelerin bakım ve işletme per
sonelindeki ve Makine Fakültesinde, aletleri bu yıl (1947) alınmış bulunan 20 tezgâhlı, bir öğren( S. Sayısı : 12 )

—ci. ately eşinin, usta ve personelinin
leri dahi hazf edilmiştir.
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teinini zaruretinden çıkmıştır. Fakülte

kaptıkaçtılarının şoför

5. Bölümdeki farklar, 1. Bölümdeki artışın tabiî bir neticesi olarak görülmek gerektir. Bura
da tazminatın, 1947 de almayanların yarı sayısı ile geriye kalanların toplamı hesaba katılmak su
retiyle bulunduğunu bilhassa arzetmek isteriz.
İkinci kısım
Yönetim Giderleri
,10. Bölümün sarfı hakkında Yönetim Kurulunca yapılan tetkiklerde, maddelerdeki paraların da
ha mayıs ayı içinde bitmiş ve eldeki kırtasiyenin yıl sonunu bulamıyacağı sonucuna varılmış ve yine
kısık olarak bu rakamlar tahmin edilmiştir.
11. Bölümdeki artma şimdiye kadar bu müesseseye, ihtiyacını enaz ve basit şekilde karşılıya^
bilecek kadar dahi para tahsis edilmemiş olmasındandır. Yapılan tetkiklere göre kadroya giren
öğretim elemanlarında yarısından fazlasının oturacak iskemlesi bile bulunmamaktadır. Ayrıca
bu sene istenen ödenekle gelecek yıllar içinde Taşkışla'ya taşınacak olan inşaat ve Mimarlık Fa
kültelerinin ozaman büyük bir parayı hemen ist emeleri temin edilmiştir.
12., 13. Bölümlerdeki aydınlatma ve ısıtma daki artış, faturalara göre 1947 yılındaki tahsisa
tın yetmediğinden bilhesap konmuştur.
14.

Bölüm yeni açılmıştır.

1947 bütçesinde temizlik faslından ödenmekte idi.

15. ISölümdeki artış, Üniversiteler Kanunu gereğince hazırlanmış ve meriyete girmiş bulunan
tüzüklere göre öğretim üyelerinin üniversiteye alınışında birer ay üçer hafta gibi müddetlerle ga
zete ve radyo ile ilân meseleleri gibi yenilikler dola yısiyledir.
17, 18. Bölümlerdeki 1947 sarfiyatının kontrolü bunların ancak münakale yapılarak işletilebi
leceğini göstermiş ve asgari hesaplara dayanılarak taahütlü mektup yollamamak, tel çekmemek
gibi tedbirler ittihaz edilmek şartiyle bu rakamlar konulmuştur.
18. Bölümdeki telefon ücretinin bir kısmı müessese içinde yapılan hususi konuşmaların parası
diğer resmî dairelerdeki âdet hilâfına - tahsil edildiği için kısmen gelirle karşılanmaktadır.
19. Bölümün artışı İnşaat ve Makina fakültelerinde, yenilenmesi
işletmesiyle ilgilidir.

zaruri olan

bazı tesislerin
<

20, 21. Bölümlerdeki 1947 yolluklarının gayrikâfi bulunduğu anlaşılmıştır. Hattâ bir fakültede
Ankara'dan nakledilen bir profesöre 1947 ödeneği ile yol parası verilmemiş ve bu para 1948 için
borç bölümüne bırakılmıştır.
22. Bölüm, Üniversiteler Kanunu ile yükü altında bulunduğumuz bir ödevin tahakukunu sağlıyacak en önemli bölümlerimizden biridir. Bu bölümdeki ödenek, Üniversitenin mevcut elemanla
rının üstün seviyede tutulması ve yetiştirileceklerin en iyi şekilde olgunlaştırılmasmı sağlamak
üzere Fakülteelr Profesörler Kurularmca kanunun 62 nci madesine göre 1948 de bir yabancı mem
lekete gönderilmek üzere seçilmiş bulunan öğretim üyeleriyle geçen yıl gönderilmiş olup 1948 de
bulundukları yabancı memlekette kalarak tetkika devam edecek bulunanların yolluk ve her
türlü masraflarına karşılık olarak konulmuştur.
Bu miktar fakülte plânlarına nazaran her sene sarfedilecek miktar olup normal para şartları
baki kaldıkça gelecek yıllarda daha fazla artmıyaeak. Böylece en çok beş yıl içinde öğretim elemanı
sayısı 200 e varan kurumumuzda enaz 25 genç yetiştirilecek ve 40 öğretim üyesi de Garp tekniğiyle
her yıl mütenaviben temasa geçirilmiş olacaktır.
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23. Bölümdeki ödenek staj yapan öğrencilerin her türlü masrafından başka, memleket için araş
tırmalara ve bilhassa Öğrenci ile öğreticinin bir yurt gezileri ve incelemeleri yapabilmelerini sağ
lamaktadır.
24. Bölüm, yine 15)47 deki durum ve bilfiil hizmetlilerin kıyafetleri tetkik edilerek bilhesap ar
tırılmıştır. (Hizmetli başına yılda 140 lira)
Üçüncü kısım
Daire hizmetleri
26. Bölümdeki artış, yurt müdürlüğünce yapılan tekliflerin tetkikmdan sonra bu miktara indi
rilmiştir. Burada 420 yatılı öğrencinin 305 gün yurtta kaldığı ve yurdun 60 gün asgari hadde inmiş
(250 öğrenci) vaziyette işlediği ve talebe başına da günde yemek için 175 kuruş sarfedildigi esas ka
bul edilmiştir.
26/3 deki 12 000 lira, 48/6 da tesisinden bahsettiğimiz çamaşırhanenin
kurulması, sipariş ve
benzer sebeplerle ençok 3 ay kadar gecikebileceği anlaşıldığı cihetle bu müddet içindeki çamaşır yı
kama masrafını karşılamak üzere konmuştur.
26/7 deki para da fakültelerden alman müfredatlı listelere göre kuruş!andırılarak elde edilmiş
tir. 1947 rakamları gayrikâfidir. Ve 1947 -1948 ders yılı başlarken büyük zorluklarla karşıla
şılacaktır.
31. Bölümdeki ödenekler inşaat ve Mimarlık Fakültelerinde birer kamyonet satmalınacaktır. Bun
ların tevhidi ve işin bir taşıtla görülmesi arzu edilmiş ise de bu kamyonetlerden birinin İnşaat f a 
kültesi yol kürsüsünee seyyar bir yol lâboratuvarı ve ölçme arabası haline sokulacağı için buna imkân
görülememiştir. Diğer kamyonet ise Mimarlık Fakültesinde eski eserleri tetkik etmek üzere kurul
makta olan enstitünün röleve işlerinde kullanılacak ve her gün taksi kiralamak mecburiyetinden
kurtulunmuş olacaktır. I>ıı kamyonetler için hizmetliler bölümüne şoför masrafı dahi konmamış
olması güdülen tasarruf prensipinin bir örneğidir.
34, 35. Bölümler yine Üniversitenin ve bilimsel arştırmaııın belkemiği olan kitap yayma ve satm
alına işiyle ilgilidir. Üniversiteler Kanunu Büyük Meclise sunulurken Bütçe Komisyonunun hazırla
dığı 5 . VI . 1946 tarihli kıymetli raporun 4 maddesinde zikredilen esaslar burada bilhassa ele alın
mış, memleketimizin içinde bulunduğu malî sıkıntı gözönünde tutulmak şartiyle ve fakültelerin
yayın plânlarının ancak bir kısmı tahakkuk ettirilerek sözü geçen bölümlerdeki ödenekler isten
miştir. Böylece umuyoruz ki, bu tahsisatın hı'ç olmazsa arka arkaya 5 yıl verilmesiyle gerek Türk
teknik kütüphanemiz ve gerekse kürsü ve üniversite kitaplıkları, adlarına yakışır bir hale gelmiş
olacaklardır.
37. Bölüm 1948 yılı için mukarrer ve melhuz kongrelere seçilen üyelerin gidecekleri yerlere
göre yollukları hesaba katılarak ortaya çıkan rakam İrin toplamından ibarettir.
38. Bölümdeki artış, 1947 de verilmeyen ve 1910 de getirilmeleri icabeden yabancı profesörle
rin giderlerinden doğmaktadır.
40. Bölüm yabancı memleketlerden tanınmış bilginlerin ve uzmanların üniversitemizce davreti
ve burada konferanslar verebilmelerini tem in en açılmış yeni bir bölümdür.
Beşinci kısım
Yardımlar
46. Bölüme konulan ödeneğin gayesi, öğrencilerin yıl içi proje çalışmalarındaki başarı derece
lerine göve onları taltif etmek veya muayyen konular üzerinde yarışmalar tertip ederek bu yarış
malarda kazanacaklara mükâfatlar verebilmek imkânını teinin etmekten ibarettir,
( S. Sayısı : 12 )
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Altıncı kısun
Sermaye, kredi ve tesisler
47. Bölümde Makine Fakültesinde tesis edileeek ©lan ve aletleri hazır bulunan öğrenci ately esinin (GOO M2 lik, tek katlı) yapısı ve bütün üniversite binalarının küçük onarma giderleri
toplanmıştır.
48. Bölüm bütçenin en mühim ve yüklü bölümü olup üniversitenin gelişmesine ve değer almasına
yetiştireceği elemanları ayrı ayrı ve iyi forme edebilmesine, komşu milletlerin benzer kurumlariyle kısa bir zaman içinde bir seviyeye gelmesine yardım edecektir. 48/6 daki çamaşırhane hariç
bütün maddeler bilimsel çalışmalarla ilgili tesislerdir; bunlara ait teklifler hazırlanırken titizlik
le çalışılmış ve istenen ödenekler her zaman tetkike arzedilebilecek plânlara göre hesaplanmıştır.
Fakir milletimizin bütün sıkıntılarını, içinde bulunduğumuz malî zorlukları tamamen ve iç
sızısı ile kavramış olan üniversitemiz istenilen rakamlara büyüklüğünü müdriktir. Dileklerimi
zin yerine getirilmesi, çekilen ıstıraplı ve sıkıntılı devreleri kısaltacağına inanmış bulunuyoruz,
ve Cumhuriyet Hükümetinin bu anlayışımıza iştirak edeceğini umuyoruz.

(S. Sayısı: 12)

Rapor
6 . XII

. 1947

Teknik Üniversitesinin 1948 yılı bütçesi tarafımdan incelendi.
1948 yılı masraf bütçesi 1947
Bu fazlalık ihtiyaca göre

yılına nazaran 415 122 lira fazlasiyle 4 003 693 liradır.

bütçenin bölümleri arasında dağılmıştır.

1948 Gelir Bütçeside 4 003 693 liradır. Gelir Bütçesinde en büyük rakam geçen yılın ayın ola
rak Genel bütçeden verilecek.
3 555 369 lira ile
Geçen yıl devri
377 573
40 000
Harçlar
Yemek bedelleri
ır> ooo
Enstitü lâboratuvarlarında yaptırılacak tecrü
be ve tahlil gelirleri
10 000
5 000
Kitap, dergi satış geliri
750
Çeşitli gelirler
c
lira teşkil etmektedir.
Masraf bütçesinin tahliline geçildikte:
1. Memur aylıkları bölümünde geçen yıla nazaran bir artış vardır. Gerekçede de izah
edildiği üzere Fakülteler içinde doldurulması gereken yerlerin karşılıklarını sağlamak için ihtiyaç
üzerine hesaplanarak konduğu anlaşılmıştır.
Bu fazlalık:
İnşaat Fakültesinde :
Mimarlık
»
:
Elektrik
»
:
olmak üzere 122 540 liradır.

14 200
33 700
74 640

Buna karşılık Makina Fakültesinde 1 500 Yatı yurdunda 4 300 lira eksilmeyi de hesap edersek
oradaki farkın 116 740 lira olduğu görülür Bölüm 3 geçen yıl sarfedilmemiş bu yıl bir Profesö
rün ayrılması ihtimaline binaen aynen konmuştur. 4 - ncü hizmetliler bölümünde 4.1 360 lira fazla
lık vardır.
Teknik Üniversitede halen 6 atelye mevcuttur.8 tezgâhlı bütün kürsüler
sede her çeşit tamirleri yapan merkez atelyesi,
25

için çalışan ve müesse

Tezgâhl ık yalnız (»grencilerin çalışmalarına yarı yan öğrenci atelyesi,

(i

Tezgâhlı su makinaları Kürsüsü atelyesi,

2

Tezgâhlı motörler kürsüsünün atelyesi,

6

Tezgâhlı Elektrik Fakültesi kuvvetli cereyan şubesi atelyesi,

5 tezgâhlı Elektrik Fakültesi zayıf cereyan şubesi atelyesi.
Bunlardan dördü Makina Fakültesine, diğer ikisi Elektrik Fakültesine bağlıdır. Bu fazlalık 25 tez
gâhlı atelyenin açılması dolayısiyle kısmen işçi sayısını artmasından, kısmen mevcut hizmetlilerin
( S . Sayısı: 12)

ücretlerine birae zam yapılmasından ileri gelmektedir. (D) cetvelindeki değişiklikler ş i l e d i r : Rek
törlük (I>) cetvelinde sayı itibariyle azalış gSrfthnekle berafcer bir kısım üere«te*#e zam, Mr kısım da
ufak eksilmeler var.
0eçen yıl
Bu yıi

I — 125 liralık tâıl^ran* y*ri»e
2• — m ,
1 _ 150 liralık daktilo yeni,
2 usta yeni,
1 hademe yeni,

Mimarlık Fakültesinde:
325 liralık foto ve resim uzmanında ilâve yok.
Geçen yıl foto uzmanı yerine maketçi denmiş bir isim değişmesinden ibaret,
2 daktilo yeni ilâve olunmuştur.
Makina Fakültesinde:
1 — Atelye şefinin ücreti 275 liradan 350 liraya çıkarılmış,
Usta sayısı 24 iken 29 olmuş.
2 laborantın ücreti 125 ten 175 e çıkarılmış. .
1 yabancı dil bilen daktilo ilâve edilmiştir.
350 lira ücretli bir ressam ilâve edilmiştir.
6 odacı geçen yıla nazaran fazla görünüyorsa da bunlar geçen yıl Rektörlükte bulunuyordu.
Bu sene oradan ayrılarak buraya verilmiştir. Hakiki artış 2 dir. O da hizmetleri artmasından ile
ri gelmiştir.
Elektrik Fakültesi:
1 daktilonun ücreti 120 den 150 ye çıkarılmış,
2 laborantın ücreti 125 ten, 150 ye ç-ıkarılnsış.
Yatı yurdu hizmetlerinin sayısı geçen yıla nazaran 1 eksiktir.
260 liralık ahçibaşımn ücreti 225* liraya çıkarılmış,

Ücrette de azalma

var. Yalnız

5 nci bölümde 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat bölümünün 1 nci maddesi aynen
konmuştur.
II nci Mimarlık Fakültesindeki azalmanın sebebi bir kısım Proföserlerin dışarda
lışmak istemelerinden ileri gelmektedir.

serbest ça

III ncü Makine Fakültesinde 1 800 lira ile 5760 liralık fazlalık dışarda memur olup da aynı
zamanda Doçent olanların Doçentliği tercih edenlere verilecek tazminattan ileri gelmektedir.
Bu şekilde Makine Fakültesinde 2, Elektrik Fakültesinde 2 öğretim görevlisinin profesör ol
maları mümkündür. Bunlardan 2 si Gemici Mühendisidir.
6 nci ek görev tazminatı bölümündeki 9 920 lira geçen
liralık aktarma istenmiştir.
8 nci Tekaüt ikramiyesi bölüaith» 5 000 lira bu
muştur.
.

yıl eksik konmuştur.

yıl kullanılması
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intinsaHne

Bu yıl 8 $00
binaen

konul

- 8 Ö ncu bölümdeki çocuk zammı, ölüm, doğum yardımları hesap edilerek konulmuştur. Yalnız
çocuk zammı maddesine geçen yıla nazaran görülen büyük fark fazla hesap edilmesinden ileri gel
miştir. 116 çocuk vardır. Bu yıl ona göre hesaplanmıştır.
10 ncu kırtasiye bölümünde o 600 lira bir artiş görülmektedir. Gerekçenin incelenmesinden
anlaşılacağına göre bu bölümdeki ödenek yetmemiştir. İş hacmi gittikçe genişlemektedir. Buraya
bir miktar aktarma istenmiştir.
11 nci döşeme bölümündeki ödenek geçen yılın aynıdır. Aynen konmasının sebebi: Şimdiye
kadar bu müesseseye ihtiyacı olan paranın yeter derecede verilmemesinden ileri gelmektedir. Ge
rekçede belirtildiği gibi bu para ile daha ziyade fakültelerin eksik olan çalışma masrafları, is
kemle, kitap dolapları alınacaktır. Bundan başka önümüzdeki yıl Taşkışla'nm yapısı tamam olun
ca İnşaat ve Mimarlık Fakülteleri oraya geçecektir.
12 nci aydınlatma bölümünde 18 000 lira fazlalık iyi hesaplallamadığından ileri geldiği anla
şılmıştır. Bu ödenek sadece aydınlatma için olmayıp atelyelerin açılması dolayısiyle makinalann
tahrikine yarıyan elektrik sarfiyatı da buradan verilmektir.
Ocak; 1947 başından 1947 Ekim sonuna kadar faturaların toplamı 16 202 liradır. Kasım ve Ara
lık aylarında mevsim dolayısiyle fazla sarfiyat J! a cağına göre konmuş olan 30 000 lira yerindedir.
13 ncü ısıtma bölümünde 16 000 lira fazlalık var. Bu iyi hesaplanamamış. Müessesenin kömür
ihtiyacı senede 800 tonu bulmaktadır. Kömür fiyatlarına 5 lira zam edilmiştir. Buna nakil ücre
ti de eklenirse konmuş olan ödenek fazla görülmez. Havagazı da bu tertipten ödenmektedir.
O da ayda hemen hemen 200 lira tutmaktadır.
14 ncü su bölümüne yeniden 15 000 lira konmuştur.
1947 de yatı yurdunun temizlik kısmından ödenmekteydi.
15 nci ilânlar, öteberi giderleri bölümünde 1 500 liralık bir artış göze çarpmaktadır.
llân j ücretleri öteberi giderlerinden verileceğine göre bölümün başına ayrıca ilânlar kelime
sinin ilâvesine lüzum görmemekteyim. Bu kısımdaki artış daha ziyade üniversiteler kanunu ge
reğince hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunan tüzüklere göre öğretim üyelerinin üniversiteye
alınışlarında belirli zamanlarda, belirli sürelerle gazete ve radyo ile ilân edilmesinden ileri gel
mektedir.
16 nci basılı kâğıt ve defterler bölümündeki 1950 lira artış, öğrenci sayısının artması münase
betiyle öğrencilere ait karne ve buna benzer kâğıtların artmasını icabettirecektir. Kâğıt fiyatla
rında da artış vardır.
17 nci Posta ve telgraf ücretleri bölümünde ödenek yetmediği için artırılmıştır.
tenmiştir.
Peşin tediye işinde, kontrolün güç oluşu, ayrıca bir kimsenin bu işle
tirdiği cihetle tatbikatın pek iyi bir sonuç vermediği ifade edilmiştir.

Aktarma is

meşgul olmasının gerek

18 nci telefon ve başka haberelşme ücret ve giderleri bölümünde geçen yıl ödeneğinden fazla
bir artış göze çarpmaktadır, bu bölümün en büyük rakamı Rektörlük giderlerinin 1 900 liradan
7 000 liraya çıkarılmış olmasıdır. Şifahen aldığım malûmata ve gerekçede (Telefon ücretinin bir
kısım Müessese içinde yapılan hususi konuşmaların parasız diğer resmî dairelerdeki âdet hilâfına
tahsil edildiği için kısmen gelirle karşılanmaktadır) denmesine göre;
Rektörlükten 3 000, İnşaat Fakültesinden 200 liranın indirilmesi uygun olacaktır. Her ne ka
dar bu kısım için 4 500 liahk bir aktarma isteniyorsa da önümüzdeki yıl bu ödeneğin yetişeceğini
( S. Sayısı : 12 )
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ümit etmek isterim. Hususi telefon konuşmaların dan ücret alınmadığına göre bu ücret çeşitli gelir
ler içinde yer almasını doğru bulurum.
19. ncu

Lâboratuvar ve İşletme

giderleri bölümündeki artışın sebebi:

Dershane, Lâboratuvar, Atelye, Resimhanelerdeki makina, alet ve diğer tesisatın işletilmesi için
gerekli onarma, yenileme giderleri ve işletme malzemesine ait türlü giderlerdir, öğrencilerin lâbo
ratuvar çalışmalrında, dışarıya yaptıkları tahlil muayene için gerekli istihlâk maddeleri, lâboratuvarlarda ilmi araştırmalar için sarf edilen maddeler gibi. 20 nci sürekli görev yolluğu geçen yıl
yetmemiş. Hattâ Ankara'ya nakledilen bir profesörün yol p.arası verilmemiştir. Bu sebepten bir
miktar artırılmıştır.
21. nci geçici görev yolluğu bölümündeki artış: Üniversitelerarası Kurul ile Rektör, Dekanlar
ve bir Senato Üyesinin muhtelif konular için Ankara'da toplanmalarından, bazı üyelerin de vazi
fe ve tetkik için seyahat etmelerinden ileri gelmektedir.
22 nci yabancı memleketler yollukları bölümün de 19 000 lira fazlalık vardır.
Üniversite elemanlarının meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, daha olgun bir şekilde yetişme
lerini sağlamak üzere Fakülteler Profesözler Kurulunca Kanunun 62 nci madesine göre yabancı
memlekete gönderilecek incelemeye devam edecek öğretim üyelerinin yollukları, gündelikleri, teknik
ve idari her türlü masraflarıdır.
Fransa'da
İngiltere'de
Amerika'da

2
1
4 olmak üzere 7 doçent, 1 pr ofesör vardır.

Bundan başka yaz tatilinde kısa devreler için yabancı memlekete gönderilen öğretim üyelerinin
inceleme masrafı da buradan verilir.
Böylece doçent ve profesör olarak 13 kişi gitmiştir. Bunların bir kısmı kendi masraflarını ver
mişler, bir kısmına da az bir para verilmiştir.
..
•
7 doçent 1948 yılı sonuna kadar yeniden,
İnşaat Fakültesinden
Makina
»
Mimarlık
»
Elektirik
»

1
'1
2
1 kişi gönderilecektir

1947 de bu bölümdeki ödenek yetmediği için Haziranda aktarma olmuş
16 000 lira înşaat Fakültesi için
13 0 0 0 » M a k i n a
»
3 000 » Mimarlık
»

e

''

~

..--...••..•.--•--

23 ncü bölümün 1 nci maddesinde geçen yıla nazaran 1 500 Makine Fakültesinde 1 000 lira
artış var. Mimarlık ve Elektrik Fakültelerinde eksiliş görülmektedir.
Devlet adına okuyan öğrenciler öğretim üyeleri ve öğretmen yardımcıları ile birlikte talimat
name gereğince yurdun muhtelif yerlerindeki fabrikalarında, Yapı Enstitülerinde, büyük yapıla
rın tezgâhlarında, büyük köprü inşaatında, Devlet Demiryollarında, Cer atelyelerinde Karabük'te,
çimento fabrikalarında, tersanelerde, Sümerbank'm muhtelif dokuma fabrikalarında, Ankara, İs
tanbul Elektrik santrallerinde her yaz 6 Hafta staj yapmak mecburiyetindedirler. Yatılı öğrenci
lere günde 3 lira, İstanbul'a gönderileceklere 1 lira verilmektedir.
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24 neü hizmetliler giyeceği bölümünde 1 000 lira bir artış vardır. 110 hizmetlinin
içindir.

giyecekleri

34 neü bölümün: Üniversitenin ilmî bakımdan önemli masraflarını ihtiva etmektedir. Buna da
geçen yıla nazaran 20 000 lira bir artış göze çarpıyor.
Üniversitenin ve fakültelerin yayımlıyacakları lergi, bülten, broşürlerle telif, tercüme ve ders
kitaplarının baskı, kâğıt ücretleri, Basım evinin işletme giderleri bu tertipten ödenmektedir. Ya
yım yönetmeliğinin yeni çıktığı, telif ücreti artırlıdığı gibi kitab sayısını da artırmak için çalı
şılmakta olduğu kitap basımı sayısının çoğaldığı, bu arada kâğıt fiyatlarının, baskı ücretlerinin
de artmış olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. Bu yıldan itibaren orijinal etüdleri ihtiva eden
istanbul Teknik Üniversite bülteni çıkarılacağı ifade edilmiştir.
35 nci kitaplık için satın alınacak kitap
bir artış görünüyor.

bölümünde geçen yıla

nazaran 28 000 lira

1946 dan sonra Merkez kitaplığı takviye edilmekle beraber her fakülte için birer kitaplık ku
rulmuştur. Fakülteleri ilgilendiren her çeşit yerleri ve yabancı kitab ve mecmualarla önemli mes
lekî mecmua koleksiyonları satın alındığı ifade edilmiştir. Kitablığm önemi hakkında bir şey yaz
mağı fazla bulurum.
Ancak, kitaplıkların, üniversitenin en hayatî bir unsuru olduğunu ifade ederken buraya ko
nulmuş olan bu ödenekle Teknik Üniversite Kitaplığının gereken şekilde zenginleştirmek imkânı
olmadığını söylemek isterim.
36 ncı 4489 sayılı kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri
bölümünün 4 neü maddesindeki ödenekle dış memleketlere 2 asistan gönderilmiş, diğer maddelerde
ki ödeneklerin 1 olarak gösterilmesi bu fakültelerden yabancı memleketlere gideceklerin Üniver
siteler kanunu gereğince gönderilmelerinden ileri gelmiştir.
38 nci yabancı profesör ve uzmanlar ücreti bölümünde 89 000 lira fazlalık var. Bu fazlalık
yeniden tnşaat, Mimarlık Fakülteleri için birer, makina, Elektrik Fakülteleri için ikişer profesör
getirilmesinden, mevcut profesörlerin bazılarına da yapılan zamlardan ileri gelmektedir.
Yapılan incelemede Makine Fakültesindeki 188 000 liralık ödenekten 1 000 lira indirilmesi müm
kün görülmektedir.
40 ncı bölümün yabancı memleketlerden konferans için getirilecek profesör ve uzmanların ücret
ve yollukları bölümüne 1 konmuştur.
Bu fasıla az da olsa bir miktar ödenek konması gerekirdi, öğrendiğime göre bu hususta bir iki
profesörle muhabere edilmiş, birinin gelmesi de kesinleşmiş. Yabancı memleketlerin tanınmış Bilgin
lerinden hic olmazsa birinden Üniversitenin faydalanmasını sağlıvabilmek aynı zamanda bu gibi
bilginlerin yurdumuzu bir vesile ile tanımaya imkân verir ümidini sağlıvabilmek için şimdiye kadar
bir iki bölümde tasarruf edilen 4 200 liranın buraya konmasını Komisyonun tasvibine arzederim.
45 nci Üniversite öğrencilerine yapılacak yardım bölümü gecen yıldan 6 500 lira fazladır.
Yardıma muhtaç çalışkan öğrencilere Fakülte Yönetim Kurulları karariyle yapılacak her türlü
yardımlar, yerindedir.
47 nci onarma bölümünde ancak 20 000 lira var. Bu mevcut binanın tamiri ile Makina Fakültesi
öğrenci atelyesi içindir.
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-üTaşkışla maddesine 1 lira konmuş. Geçen yıl bu maddede 143 178 lira vardı.
Taşkışla inşaatı için:

Şimdiye kadar

900 000 lira 1946 da (Teknik öğretim 81 milyondan)
1 000 000 » 1947
188 000 » 1948 (Teknik, öğretimden)
verildiğine göre 2 088 425 lira sarfedilmiş olacaktır. Inşaatuı bitmesi için hiç olmazsa 1,5 milyon liraya
ihtiyaç olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. 1948 yılı için de İnşaat ve Makina Fakülteh-rinin Taş
kışla'ya nakilleri bahis konusu olduğuna aröre bu hususun düşünülmesi gerektiğine işaret etmek
isterim.
48 nei tesisler bölümünde geçen yıla nazaran 74 000 lira fazla görünmektedir.
Bu bölümün Fakültelere bağlı lâboratuvar ve atelyelerde yeniden alınacak makina, âletler, her
nevi tesisler içindir. Teknik Üniversitenin en önemli kısmını teşkil etmektedir. Buraya konan ödenek
yeter olduğu için değil bu kadar konabildiği içindir.
Büyük bir gelişme yolunda olan İstanbul Teknik Üniversitesinin 1948 bütçesini Komisyonun
tasvibine sunarken müessesenin henüz çıkmamış olan Teşkilât Kanununun biran önce çıka
rılmasının zaruri olduğunu temenni etmek yerinde olacaktır.
Ankara Milletvekili
F, Oymen

t*
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/255
Karar No. 7

10 . XII. 1947

Yüksek Başkanlığa
Başbakanlığın
30 . IX . 1947
tarihli, ve
6/2697 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan istanbul Teknik Üniversitesinin 1948 yılı
bütçe kanunu tasarısı ekleriyle birlikte Komis
yonumuza havale buyurulmakla Millî Eğitim
Bakanı Reşat Şemsettin Sirer ve bu Üniversi
te Rektör vekili ile Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
İstanbul Teknik Üniversitesini Komisyon
adına inceliyen raportörün raporu okunmuş ve
Üniversitenin türlü hizmetleri üzerinde genel
görüşmeler yapılarak bütçe maddeleri ayrı ayrı
incelenmiştir. Bu Üniversite gider bütçesi ge
cen yıla nazaran (415 122) lira bir fazlalık arzetmektedir. Bunun kısımlar itibariyle bölümü
şöyledir.
Birinci özlük haklar kısmına
142 499
İkinci yönetim giderleri kısmına
9G 700
Üçüncü daire hizmetleri kısmına
234 601
Dördüncü borçlar kısmına
2 000
Beşinci yardımlar kısmına
6 500
lira eklenmiştir.
Altıncı inşaat ve tesisler kısmından (67 178
lira indirilmiştir. Bu fazlalığın bölümler iti
bariyle dağıtılması dakkmda raportörün rapo
runda etraflı bilgi verildiğinden burada tekra
rından çekinilmiştir.
Üniversitenin iç hizmetleri incelenirken
Üniversitenin işgal ettiği bina içinde yer al
makta olan yatı yurdunun vaziyeti nazarı çek
miş ve artık bu müessese ile bir ilgisi kalmıyan
bu yurdun dışarıda bir mahalde tesisi cihetine
gidilmesi rektörlükçe de matlup olduğu sonu
cuna varılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının
1948 yuma kadar buna bir hal çaresi bulma
sı ve bu suretle mevcut olan yer darlığının önü
ne geçilmesi Komisyonumuzca da uygun ve te
menniye değer görülmüştür.
istanbul
Üniversitesinde olduğu gibi bu
Üniversitede dahi öğrencilere yapılagelen yar

dımın, müessese dışında ve talebe ile doğ
rudan doğruya ilgili bir şekilde idaresinin te
minini Komisyonumuz temenni etmektedir.
Komisyonumuz, gider bölümlerinde Rek
törlüğün de mutabık olduğu bazı değişiklikleri
yapmak suretiyle gider bütçesini (4 003 693)
lira olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
Gelir bütçesinin en mühim rakamını genel
bütçeden yardım teşkil etmekte olup diğer ter^
tiplerinde de 1947 gelir gidişine göre gerekli
artırmaların yapıldığı müşahede edilmiştir.
(4 003 693) liradan ibaret olan gelir bütçesi de
Komisyonumuzca ayniyle kabul edilmiştir.
Kanun tasarısı, maddelerinin bütçe esasları
na uygunluğu itibariyle ayniyle kabul edilmiş
ve bu suretle stanbul Teknik Üniversitesinin
1948 yılı bütçe kanunu tasarısı ve ekleri Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Kâtip
Ankara
F. Öymen
Antalya
N. E. Sümer
Diyarbakır
V. Dicleli
İstanbul
Dr. A. Adıvar

Başkan vekili
Diyarbakır
1. II. Tigrei

Ankara
Ankara
N. C. Akkerman
G. Gölet
Balıkesir
Bursa
E. Altan
Dr. M. T. Simer
Eskişehir
Eskişehir
Muhalifim
Muhalifim
A. Oğuz
A. Potuoğlu
Kastamonu
Kırşehir
M. Akalın
Ş. Torgut

Kocaeli
Dr. F. §. Bürge
Kütahya
Muhalifim
A. Menderes
Tokad
li. A. Sevengü
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Sözcü
Ankara
M. Eriş

Kütahya
Muhalifim
H. Gedik
Niğde
7i*. Gürsoy

Kütahya
Muhalifim
A. Tahtakıhç
Samsun
M. A. Yörüker
Yozgad
S. İçöz

İstanbul Teknik Üniversitesi ]
HÜKÜMETİN TEKLİFİ

yılı Bütçe Kanunu tasarısı
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi
1948 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 003 693) lira ödenek
verilmiştir.

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi
için 1948 yılı giderlerine karşılık olan gelirler
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(4 003 693) lira tahmin edilmiştir.

MADİĞE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu madesine giren hizmetlileri bağlı
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı tertiplerden, 30.VI. 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 9 ncu madesi gereğince
yönetimi geerkli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bu tertiplerden alınacak kadroların el
deki kadrolara ek olmaması gerektir.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Geçen yıl borçları bölümün
deki Ödenek üstünde çıkacak olan borçlar il
gili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden Ödenir. Eski yılara ilişkin olup 1050 sa
yılı Kanunun 93 ncü madesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1948 yılı gider bölümleri
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak Ödeneklerden
ödenir.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmişti]-.

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi
teşkilât kadrolarından bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1948 yılı içinde kullanıla
maz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir,

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak
öedemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. Birsel
M. II. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
//. İV. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
R. §. Sirer
Gülek
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakam
Ş. Adalan
T. Çoşkan
Ulaştırma Bakam
Ticaret Bakanı
M. N. Gündüzalp
»5- Koçak
Çalışma Bakanı
T. B.\Balta

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

r
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A - CETVELİ
1948 yılı için

1947
M.

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

Birinci ktsım - Aylık ,ücret,
ödenek, emekli ikramiyesi ve
benzeri özlük haklar
I - Aylıklar ve ücretler
1
2
3
4
5
6

Memur alıkları
Rektörlük
îıışaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Yatı yurdu

400
800
900
500
960
300

1.16 400
325 000
171 600
377 000
204 600
35 000

116 400
325 000
171600
377 000
204 600
.35 000

1 112 860

1 229 600

1 229 600

1

1

1

5 000

5 000

5 000

116
310
137
378
129
39

Bölüm toplamı
Açık aylığı
Emekli, dul ve yetim aylığı
1
2
3
4
5
6

Hizmetliler ücreti
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Yatı yurdu

54
9
11
62
23
33

Bölüm toplamı

660
240
220
160
640
720

194 640

50
19
15
97
25
30

000
000
000
000
000
000

236 000

50
19
15
97
25
30

000
000
000
000
000
000

236 000

H - Başka haklar
4936 sayılı Kanun geeğince ve
rilecek tazminat
1 tnşaat Fakültesi
2 Mimarlık »
3 Makina
»
4 Elektrik
»
Bölüm toplamı

94
36
78
42

860
720
200
240

252 020

(S..Sayısı : 1 2 )

94
25
80
48

000
000
000
000

247 000

94
25
80
48

000
000
000
000

247 000
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1947

1948 yılı için

ödeneğin çeşidi

yılı
ödeneği
Lira

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

4644 sayılı Kanun geerğince
verilecek ek görev tazminatı
Rektörlük
inşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»

4
12
12
13
12

5
18
11
18
13

5
18
11
18
13

Bölüm toplamı

800
720
120
320
720

600
000
000
000
000

600
000
000
000
000

55 680

65 600

65 600

2 900

2 900

2 900

Konferans ve askerlik dersi
ücreti
1683 sayılı Kanunun 58 nci
maddesi gereğince verilecek
emekli ikramiyesi
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı

1

5 000

5 000

40 000
2 000
2 000

14 000
3 000
1 000

14 000
3 000
1 000

Bölüm toplamı

44 000

18 000

18 000

Birinci kısım toplamı

1 666 602

1 809 101

1 809 101

1 550
800
500
800
500

3
1
1
1

3
1
1
1

4 150

7 750

İkinci kısım - Yönetim gider
leri
I - Hizmete ilişkin olanlar
Kırtasiye
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı
( S. Sayısı : 12 )

000
500
000
500
750

000
500
000
500
750

7 750
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1948 yılı• için

1947
ödeneğin çeşidi

/[.

Döşeme ve demirbaş
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»

1
2
3
4
5

6
5
3
5
3

Bölüm toplamı

000
000
000
000
000

' 6
5
3
5
3

000
000
000
000
000

22 000

Aydınlatma

12 000

30 000

28 000

Isıtma

24 000

40 000

40 000

0

15 000

0

3 500
750
500
750
500

4 000
1 000
750
1 000
750

19 000
1 000
750
1 000
750

6 000

7 500

22 500

500
250
150
250
150

1 000
750
500
500
500

1 000
750
500
500
500

1 300

3 250

3 250

200
50
50
100
50

1 200
1 000
200
600
200

1 200
1 000
200
600
200

450

3 200

3 200

c

Bölüm toplamı
Basılı kâğıt ve defterler
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı
- .

6
5
3
5
3

22 000

İlânlar, öteberi giderleri
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»

1
2
3
4
5

000
000
000
000
000

Komisyonca
kabul edilen
Lira

22 000

Su
1
2
3
4
5

Hükümetçe
istenen
Lira

yılı
ödeneği
Lira

• •

Posta ve telgraf ücretleri
1 Rektörlük
2 İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
4 Makina
»
5 Elektrik
»
Bölüm toplamı
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1947
B.
18

M.

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

Telefon ve başka
ücret ve giderleri
1 Rektörlük
2 İnşaat Fakültesi
3 Mimarlık »
4 Makimi
»
5 Elektrik
»

1
2
3
4

Komisyonca
kabul edilen
Lira

haberleşme

Bölüm toplamı
19

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Lâboratuvar ve atelyelerin iş
letme giderleri
İnşaat Fakültesi
Mimarlık
»
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı

1 900
650
650
650
650

7 000
1 200
750
1 000
750

4 000
1 000
750
1 000
750

4 500

10 700

7 500

16
11
36
26

000
000
000
000

20
10
40
26

000
000
000
000

20
10
40
26

000
000
000
000

89 000

96 000

96 000

400

2 500

2 500

1 500
600
500
500
500

2 500
1 200
1 000
1 000
1 000

2 500
1 200
1 000
1 000
1 000

3 600

6 700

6 700

1 000
21 000
8 000
17 000
5 000

1 000
23 000
13 000
22 000
12 000

1 000
23 000
13 000
22 000
12 000

52 000

71 000

71 000

I I - Özlük olanlar
20
21

Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
1 Rektörlük
2 İnşaat Fakültesi
3 Mimarlık »
4 Makina
»
5 Elektrik
»
Bölüm toplamı

22

Yabancı memleket yollukları
1 Rektörlük
2 İnşaat Fakültesi
3 Mimarlık »
4 Makina
»
5 Elektrik
»
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 12 )

— 20 —

1947
Ödeneğin çeşidi

yılı
ödeneği
Lira

Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin ve bunlara refakat eden
öğretim üyelerinin ve öğretim
yardımcılarının staj giderleri
ve yollukları
Jtnşaat Fakültesi
ült esi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»

8
5
5
6

1948 yılı için
•

500
000
000
000

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

10
4
6
4

10
4
6
4

000
000
000
000

000
000
000
000

Bölüm toplamı

24 500

24 000

24 000

Hizmetliler giyeceği
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri

5 000

6 000

6 000

2 000

2 000

2 000

=====

ikinci kısım toplamı

= = = = =

250 900
:

347 600
.—.

==—;

•—~

342 400
.—_—

[rçli)iCfi kımn - Daire hizmet
leri
I - Sürekli olanlar

Yatı yurdu giderleri
Yiyecek
Giyecek
Çamaşır yıkama ve temizlik
giderleri
ilâç ve sağlık işleri giderleri
Küçük onarma ve öteberi gi
derleri
Döşeme ve demirbaş
Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin kitap, kırtasiye ve re
sini gereçleri bedelleri
Yurt kırtasiyesi, posta, telgraf
ve telefon giderleri

295 000
60 000

295 000
60 000

295 000
60 000

26 000
0

26 000
0

26 000
0

12 000
5 600

12 000
5 600

12 000
5 600

14 800

14 800

14 800

1 600

1 600

1 600

Bölüm toplamı

415 000

415 000

415 000

2 000

2 000

2 000

Spor giderleri
( S. Sayısı : 12)
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M.

28
29
30
1
2
o
O

4
5

ödeneğin çeşidi
Mahkeme giderleri ve avukat
ücretleri
Üniversite armağanı
Temsil giderleri
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı

31
32

Taşıt satmalına bedeli
Taşıt işletme giderleri

33

II - Geçici olanlar
Döner sermaye

34

I I I - Çeşitli olanlar
Kitap, dergi için kâğıt, baskı
vesair yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif hakları
Rektörlük
însaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölürn toplamı

35

1948 yıh için

yılı
ödeneği
Lira

Kitaplık için satın alınacak
kitap, dergi, gazete ve diğer
yayınlar bedelleri ve cilteme
bedelleri
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı
( S. Sayısı : 1 2 ;

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

1 000
2 500

1 000
1

1 000
1

2 000
250
250
250
250

2 000
250
250
250
250

2 000
250
250
250
250

3 000

3 000

3 000

1
1

1
1

1
1

5
20
10
20
10

000
000
000
000
000

65 000

10
20
10
37
10

000
000
000
000
000

87 000

10
70
20
60
25

000
000
000
000
000

185 000

10
25
15
45
20

000
000
000
000
000

115 000

10
70
20
60
25

000
000
000
000
000

185 000

10
25
15
45
20

000
000
000
000
000

115 000

— 22 —
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M.

36

ödeneğin çeşidi

İnşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makina
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı

Dış kongre giderleri
1 İnşaat Fakültesi
9 Mimarlık
»
— Makina
»
3 Elektrik
»
4
Bölüm toplamı

38
1
2
3
4

Yabancı prof. ve uzmanlar üc
reti
İnşaat Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Bölüm toplamı

39
40

41

42

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

4489 sayılı Kanun gereğince
yabancı memleketlere gönde
rileceklerin her çeşit giderleri
1
2
3
4

37

1948 yılı için

yılı
ödeneği
Lira

Yabancı prof. ve uzmanlar yol
lukları ve diğer giderleri
Yabancı memleketlerden konfeans için getirilecek prof. ve
uzmanların ücret ve yolukları
4644 ve 4805 sayılı kanunlar
gereğince % 5 emekli kesene
ği karşılığı
Düşünülemiyen giderler
Üçüncü kısmı toplamı

0
1
249
4 750

1
1
1
6 000

1
1
1
6 000

5 000

6 003

6 003

0
2 000
2 500
4 000

3
2
2
2

3
2
2
2

8 500

9 000

24
01
135
52

000
000
000
000

000
000
000
000

9 000

45 000

600
200
000
200

188 000
64 000

45
^
187
64

273 000

362 000

361 000

3 600

6 000

6 000

0

1

65 285

61 480

61 480

0

1

1

930 888

1 165 489

1 168 688

(-8. Sayısı : 12)

^ ooo

4

000
000
000
000

200
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1948 yılı için

1947
B.

M.

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyon©*
kabul edilen
Lira

Dördüncü kısım - Borçlar
43
44

G-eçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1 1941 - 1946 villan borçları
2 1928 - 1940 »
»

2 000

2 000

1
1

1
1
2

Bölüm toplamı
44/A

1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tisman karşılığı

o

4 440

2 002

6 442

2
1
2
1

2
1
2
1

0

Dördüncü kısım toplamı

Beşinci kısım - Yardımlar
45
1
2
3
4

Üniversite öğrencilerine yapı
lacak yardımlar
înşaat Fakültesi
Mimarlık »
Makine
»
Elektrik
»

1 000

7 500

7 500

0

1

1

1 000

7 501

7 501

Altıncı kısım - Mevcut yapı ve
tesislerin onarma ve bütünlenmesi
Onarma
1 Taşkışla
2 Onarma giderleri

143 178
18 000

0
20 000

1
17 560

Bölüm toplamı

161 178

20 000

17 561

Öğrenci teşvik armağanı
Beşinci kısım toplamı -

47

500
250
500
250

1 000

Bölüm toplamı
46

500
250
500
250

( S. Sayısı : 12 )
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1948 yılı için

1947
yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi
Tesisler
Rektörlük (dershanelerin tev
sii ve teçlnzi, basımevi âlet ve
gereçleri, ve telefon santralı
tevsii)
İnşaat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Makine Fakültesi
Elektrik Fakültesi

70
20
298
190

Hükümetçe
istenen
Lira

0
000
000
000
000

25
95
36
293
203

000
000
000
000
000

Komisyonca
kabul edilen
Lira

25
95
36
293
203

000
000
000
000
000

Bölüm toplamı

578 000

652 000

652 000

Altıncı kısım toplamı

739 178

(372 000

669 561

1 666 602

1 809 101

1 809 101

İkinci kısım toplamı

250 900

347 600

342 400

Üçüncü kısım toplamı

930 888

1 165 489

1 168 688

3

2 002

6 442

Bşinci. kısım toplamı

1 000

7 501

7 501

Altıncı kısım toplamı

739 178

672 000

669 561

3 588 571

4 003 693

4 003 693

KISIMLA R

TOPLAMI

Birinci kısım toplamı

Dördüncü kısım toplamı

GENEL TOPLAM

( S. Sayısı : 12 )
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1948 yüı için

1947
B.

Gelirin çeşidi

M

1
2
3
4

5
6
7
8

yılı
tahminleri
Lira

Hükümetçe
tahmin edilen
Lira

Komisyonca
tahmin edilen
Lira

Genel bütçede verilecek ödenek
Harçlar
Kitap ve dergi satış gelirleri
Enstitü ve laboratuvarlarda
yaptırılacak tecrübe ve tahlil
gelirleri
Yemek bedelleri
Bağışlar ve tesisler
Çeşitli gelirler
Geçen yıldan devredilecek na
kit

3 555 369
10 000
2 500

3 555 369
40 000

3 555 369

5 000

5 000

8 700
12 000
1
1

10 000
15 000
1
750

10 000
15 000

0

377 573

377 573

GENEL TOPLAM

3 588 571

4 003 693

4 003 693

40 000

1
750

D - CETVELİ
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Rektörlük
Daktilo
»
,»
Matbaacı
Matbaa makinisti
:»
»
Santralci
;>
Bahçıvan
Başodacı
Kapıcı
»
Gece bekçisi
»
>
Hademe
>

1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

175
150
120
175
200
100
120
100
100
100
85
70
65
50
90
85

Görevin çeşidi
Hademe
»
»
>
»
>

.

Sayı Ücret
1
3
8
6
5
6

80
70
60
55
50
45

2
1
1
1
1
1
2
1
1
3

175
150
120
100
215
170
80
75
70
60

İnşaat Fakültesi
Lâborante
Daktilo
»
>
Usta
»
Hademe
»
»
•»

C S. Sayısı : 12)
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Görevin çeşidi

Görevin geçidi

Sayı Ücret

Sayı Ücret
215
200
175
150
80
75
70
60
56

Usta
»

Mimarlık Fakültesi
Foto ve resim uzmanı
Daktilo
Hademe

325
170
80
75
70
60

»
»

Laborant
Hademe
»

Makine Fakültesi
Atelye şefi
Grup ustasi
•»

1
1
4
10
8
4
2
2
1
2
1
1
3
3
8

>

Usta
»
»
Usta yardımcısı
Laborant
Daktilo (Yabancı dil bilen?
»
Ressam
Hademe
»
»
»

350
300
250
200
175
150
100
175
230
150
350
90
80
70
60

Tesisatçı
Aşçı
» yamağı
Hastabakıcı
»
Ateşçi
Kapıcı
Gece bekçisi
Baş hademe
Hadem*
»
»

Elektrik Fakültesi
Daktilo

Tâ*» Turdu

150

E - OETVELÎ
B.
38

M.
Yabancı prof. ve uzmanlar üereti
inşaat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Makina Fakültesi
Elektrik Fakültesi

( S. Sayıaı: 12)

1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
5
2
2
2
2
5

210
225
100
90
50
75
50
75
55
70
100
85
80
70
60
55
50
45
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L - OETVELÎ
D.
9
11
12
9
12
3

Görevin çeşidi
Kalem şefi
Memur
»
Kitaplık şeö
» memuru
Profeeör

Sayı Aylık
2
2
2
2
2
S

40
30
25
40
25
100

D.

Görevin çeşidi

4 Profesör
5
»
6
»
6 Doçent
8
»
9
»

Sayı Aylık
9
15
19
18
1
14

90
80
70
70
50
40

E - CETVELİ
B. : 10 — Kırtasiye
Meakez dıgûtü ile fakülte büroları ve kürsü yönetim işi ile ilgili kırtasiye giderleri.
B. : 11 — Döşeme ve demirbaş
öğretim üyeleri ve yardımcılarıma, odalariyle fakülte ve (yurt hariç) merkez örgütüne bağlı bü
roların ve yerlerin döşeme ve onarımı, yenilenmesi, tamamlanması ve demirbaş giderleri.
B. : 12, İS, 14 — Aydınlatma, ısıtma, su
Üniversite ve yatı yurdunun aynı merkezlerden ve saatten sağlanan aydınlatma, ısıtma ve su
giderleri.
B. : 15 — İlânlar, öteberi giderleri
Her türlü ilân ücretleri, yönetim memurlarının ve posta hademelerinin vazifeli oldukları
aamanki şehir içi yollukları, posta paketlerinin tasıtılması, hamaliye v. s., bu cinsten ve benzeri
Öteberi giderleri.
B. : 19 — IAboratuvar ve atölyelerin işletme giderleri
Lâboratuvar, atelye, dershane, resimhane ve etüdlerle buralardaki makine alet v. s. tesisatın
işletilmesi ve işler halde tutulması için gerekli onarma, yenileme giderleri ve bunların işletme mal
zemesine ait her türlü giderler.
B. : 22 — Yabancı memleket yolluktan
öğretim üyelerinin bilimsel ve teknik çalışmalarının gerektirdiği incelemeler ve araştırmalar
gibi meslek hizmetleri için yabancı memleketlere geçici görevle gönderilmeleri halinde hakiki
yolluklariyle gündelikleri ve çalışmanın gerektirdiği teknik ve idari her türlü harcamaları karşı
lığı.
B. : 28 — Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve bunlara refakat eden öğretim üyelerinin ve
öğretim yardımcılarının staj giderleri ve yollukları
Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve bunlara tetkik gezilerinde ve stajlarda katılacak ve ne
zaret edecek öğretim üyelerinin, yardımcılarının ve stajın yapıldığı kuruma bağlı elemanlardan
staja nezaret edeceklerin her türlü seyahat giderleri ve fakülte yönetim kurullarınca tesbit edileeek ücretleri.
( S. Say»! : 12)
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B. : 24 — Hizmetliler giyeceği
Üniversite ve yatı yurdundaki bütün hizmetlilerin, kapıcıların ve bekçilerin giyecek' giderleri.
B. : 26 — Yatı yurdu giderleri
Devlet hesabına okuyan öğrencilerin yiyecek, giyecek, temizlik, tedavi, ilâç, çamaşır yıkama
ve fakültelerce tesbit edilecek bareme göre kırtasiye, resim ve ozalit kâğıtları ve öğrenim alet
leri giderleri, yatakhane, yemekhane, çamaşırhane, kantin, mutfak, revir ve yurt bürolarının tesis
leri, döşeme ve demirbaşları, bu bölümdeki ilgili maddelerden ödenir. Ücreti mukabilinde yemek
yiyen öğretim üyeleri, yardımcıları, memur ve hizmetlilerle odacıların yiyecek giderleri.
B. : 29 — Üniversite armağanı
Öğretim üyeleriyle yardımcılarından veya doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerinde
başarı gösterenlere, miktarı Senatoca tesbit edilmek üzere verilecek armağanlar.
B. : 30 — Temsil giderleri
Milletlerarası ilmî cemiyet ve birliklere giriş ücretleri ve aidat giderleri ile Üniversite ve Fa
külteler adına verilecek ziyafet ve fakültelerin temsili için gereken giderlerle çelenk bedelleri
ve benzeri'giderler.
B. : 34 — Kitap, dergi için kâğıt, baskı vesair yayın giderleri, tercüme bedelleri ve telif hakları,
Üniversite ve fakültelerin ayrı ayrı veya birleşik olarak neşredecekleri dergi, bülten ve broşürler
ile yayınlanacakları telif ve tercüme kitapların ve makalelerin kâğıt, baskı ücretleri, telif ve tercü
Cv
me hakları, ve basımevinin işletme giderleri.
. . . .
B. : 35 — Kitaplıklar için satın alınacak kitap, dergi, gazete ve diğer yayınlar bedelleri ve
ciltleme bedelleri
Üniversite merkez, Fakülte ve kürsü kitaplıkları için memleket içinden ve dışından satın alı
nacak kitap ve abone olunacak dergi bedelleri ve bu kitaplıklara ait kitap ve dergilerin ciltleme
bedelleri.
B. : 36 — 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri
Yabancı memleketlere staj yapmak, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak
üzere gönderilecek asistanların öğrenci tahsisatiyle maaşları arasındaki farkları, yollukları ve tet
kikin gerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere kendilerine usulü daire
sinde izin verilen öğretim üyelerinin yollukları ve bunlara benzer diğer giderler.
B. : 37 — Dış Kongre giderleri
Memleket dışındaki kongrelere üniversitece veya fakültelerce iştirak edebilmek için ödenecek üc
retlerle kongrelere gönderilecek öğretim üyelrinin yollukları ve diğer giderler.
B. : 40 — Yabancı memleketlerden konferans için getirilecek Prof. vo uzmanların ücret ve yolluk
ları
diş

Konferans vermek üzere yabancı bilgin ve uzmm^nlarm celbi halinde bunlara ödenecek geliş gi
yollukları ve konferans ücretleri.

B. : 45 — Üniversite öğrencilerine yapılacak yardımlar
Malî yardıma muhtaç ve çalışkan öğrencilere Fakülte Yönetim kurulları karariyle yapılacak hertürlü yardım gideri.
( S. Sayısı: 12 )

- 2 9 B. : 46 — öğrenci teşvik armağanı
Öğrencilerin yıl içi çalışmalarında en iyi proje yapmak ve benzeri gibi gösterecekleri başarıya gö
re Kakülte Yönetim Kurullarınca verilecek mükâfatlarla, Fakültelerde tertiplenecek müsabakalarda
derece alacaklara verilecek mükâfatlar.
B. : 47 — Yapı ve Onarma
. ^?Î*V'^
fM
Millî Eğitim Bakanlığınca yapısına 1948 de devam edilmeyecek olan Taşkışlanın eksik kalan ak
samının ikmali ve sıhhî tesisler, kalorifer, santral, merasim salonu gibi diğer yapı giderleri.
Makine Fakültesi öğrenci staj atelyesi yapısı ile Üniversite merkez binası, lâboratuvar ve atelye
binalarının onarma giderleri.
B. : 48 — Tesisler
Fakültelere bağlı lâboratuvar ve atelyelerde yeniden yapılacak tesislerle makine, alet ve lüzumlu ter
tibat bedelleri.

( S. Sayısı : 12 )

S. Sayısı: 13

1948 yılı
İstanbul Üniversitesi Bütçesi

İstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/254)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/927, 6 - 2697

30 . IX . 1917

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Katma bütçe ile idare edilen İstanbul Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1947 tari
hinde Büyük Milelt Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 sayılı Bütçe Kanunu tasarısının
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan 8aku

Gerekçe
istanbul Üniversitesinin 1948 akçalı yılı bütçesi geçen yılınkine nazaran 2 620 168 lira
ile bağlanmıştır. Bu fazlalığı gerektiren sebepler aşağıda açık!andırılmıştır.

fazlası

Bölüm 2 : Yeni teşkilât kanununun neşri sebebiyle yapılacak değişikliklerde açıkta kalacakla
rın aylıkları için 5 000 lira fazla konulmuştur.
Bölüm 3 : Aynı sebeple emekliye çıkacaklar maaşlarını karşılamak üzere 5 000 lira artırılmış
tır.
Bölüm 4 : Tıp Fakültesinde kliniklerin genişlemesi ve yeniden bir atelye kurulmasının istenil
mesi sebebiyle ve diğer Fakültelerde yeniden doğan ihtiyaçları karşılamak üzere bu bölümde
337 558 liralık bir çoğalma vardır. (Tıp Kakültesinin teklifi ve gerekçesi ayrıca eklenmiştir.)
Bölüm 5 : İnşaat yerlerinin fazlalaşması sebebiyle Bayındırlık Bakanlığının da tensibi ile kon
trol kadrosunun genişletilmesi lüzumu hâsıl olmuş ve 4999 sayılı Kanunla alman tahsisatın se
nelik 4 milyon liralık taksitinden indirilmek suretiyle 42 600 lira ilâve edilmiştir.
Bölüm 6 : 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminattan 38 000 lira azaltılmıştır.
Bölüm 7 : 4644 sayılı Kanım gereğince verilecek ek görev tazminatı geçen yıl ödeneğinin aynı
dır.
Bölüm 8 : Verilecek emekli ikramiyesi bölüm
12 520 lira ziya del eştiril mistir.

3 de bildirildiği

üzere

emekliye

çıkacaklara

Bölüm 9 : 4598 sayılı Kanım gereğince yapılacak yardımlardan doğan yardımına 5 000 lira ek
lenmiştir.
( S. Sayısı : 13 )
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Bölüm 10 : Kırtasiye tertibi geçen yıl yapılan tecrübeye
artırılmıştır.
.

göre kâfi

gelmediğinden 6 200 lira

Bölüm 11 : Döşeme ve demirbaş tahsisatına yeni yaptırılan ve tadil edilen binaların
sini temin ınaksadiyle yapılan zam 20 411 liradır.

döşenme

Bölüm 12 : Ayniyle muhafaza edilmiştir.
Bölüm 13 : Yeni yaptırılan kaloriferler ve kömür narkının
lalaşmıştır.

artması

sebebiyle 20 000 lira faz

Bölüm 14 : Geçen yılki tahsisatın kifayetsizliği dolayısiyle öteberi giderleri 8 450 lira artmıştır.
Bölüm 15 : Aynı sebeple basılı kâğıt ve defterler tahsisatı 2 500 lira fazlasiyle tesbit edilmiştir.
Bölüm 16 : Yapılan tecrübe üzerine posta, telgraf ücret ve giderlerine 5 000 lira eklenmiştir.
Bölüm 17 : Aynı rakam muhafaza olunmuştur.
Bölüm 18 : Kira karşılığı tahsisatı: ihtiyaç azalmış okluğundan 4 000 lira indirilmiştir.
Bölüm 19 : Sürekli görev yolluğu olduğu gibi bırakılmıştır.
Bölüm 20 : Geçici görev yolluğu: bu yıl kâfi gelmediğinden Edebiyat ve Fen Fakültelerinde
tetkik gezileri lâyikıyle yapılamamıştır. Bunu sağ'amak üzere 15 000 lira artırılmıştır.
Bölüm 21 : Yabancı memleketler yolluğu: paramızın ayarlanması sebebiyle yol ücretlerinin art
ması gözönünde tutularak 29 000 lira fazla tahsisat konmuştur.
Bölüm 22 : Giyecekler tahsisatı : bu yıl mahdut kimselere yalnız elbise yaptırmağa kâfi gel
miştir. Palto ve kundura verilmesi düşüncesi ile bu bölümde 6 500 liralık bir artma vardır.
B8rüm ,23 : Tedavi gider ve yollukları: tahsisatı geçen yılkinin aynıdır.
Bölüm 24 : Devletler Hukuku Türk Enstitüsü çalışmalarının gelişmesi sebebiyle tahsisatına 7 000
lira eklenmiştir.
Bölüm 25 : Aynı sebeple Kriminaloji Enstitüsü tahsisatı da 6 000 lira artırılmıştır.
Bölüm 26 : Kanser Enstitüsü giderleri de aynı maksatla bir misli artırılarak 10 000 liraya çıka
rılmıştır.
Bölüm 27 : Üniversite armağanı bölümü aynı şekilde kalmıştır.
Bölüm 28 : Avrupa'dan alet getirtmek imkânlarının elde edilmesi ve paramızı ayarlama neti
cesi bölümünün başlığına ( . . . . inceleme ve araştırma giderleri) ibaresi de eklenerek 319 318
lira, artırmak zarureti hâsıl olmuştur.
Bölüm 29 : Geri verilecek paralar tahsisatı gecen yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bağlı
lık sebebiyle az konulmuş idi. Bu yıl katma bütçe esas nazara alınarak 6 000 lira fazla konulmuştur.
Bölüm 30 ve 31 : Spor giderleri ile mahkeme masrafları bölümlerindeki tahsisat aynen bıra
kılmıştır.
Bölüm : Geçen yıl mevcut olmıyan (hükme bağlı borçlar) adiyle bir bölüm açılmış ve bura
ya 5 000 lira tahsisat konmuştur.
Bölüm 32 : Teıasil giderleri yetişmediğinden 5 000 lira artırılmıştır.
Bölüm 33 : Tıp Fakültesi taşıt giderleri aynen muhafaza edilmiştir.
Bölüm 34 : Hazırlanmış kitaplar birikmiş ve

sıra beklemekte bulunmuş olduğundan bunların

( S. Sayısı : 13 )
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hepsinin basımını temin iyin bölüme 50 000 lira fazla konulmuştur.
Bölüm 35 : Avrupa'dan kitap getirtmek imk ânları elde edilmiş olduğundan bölüme 60 000 lira
eklenmiştir.
Holüm 36 : Avrupa'ya her yıl doçent ve asis tan gönderilmesi preiLsipinin tahakuku için 66 000
lira zam yapılmıştır.
P>ölünı 37 : Açık kürsülere yeniden getirtilecek ecnebi profesörler ve uzmanlar için 46 856 li
ra fazla tahsisat konulmuş ve kitaplıklar uzmanı Rektörlük kadrosuna alınarak yeni bir madde
açılmıştır.
Bölüm 38 : Yabancı uzmanlar yolluklariyle diğer giderler keseneği bölümüne zam yapılmasına
1 üzüm görülmemiştir.
Bölüm 39 : % 5 emekli keseneği aynen
Bölüm 40 : Düşünülmiyen giderler

ipka edilmiştir.

tahsisatından

Bölüm 41 : Geçen yıl nominal olarak konulan
Bölüm 42 : Geçen yıllar borçları aynen

10 000 lira indirilmiştir.

100 lira 2 500 liraya çıkarılmıştır.

bırakılmıştır.

Bölüm 43 : Kâğıt para amortismanı gelir bütçesine göre 15 050 liraya çıkarılmıştır.
Bölüm 44 : Muhtaç talebeye yapılacak yardım ve kurslar geçen yılki sıkışık durum
sında indirilmiş olduğundan bu yıl 33 500 lira zammı zaruri görülmüştür.

karşı

Bölüm 45 : Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı, hastanelere yapılacak yardımla öğretimi ilgi
lendiren fazla masraflar karşılığı bölümüne 405 000 lira eklenmesi istenilmiştir. Tıp Fakültesinin
ekli mucip sebeplerinden öğrenileceği üzere bu artış yatak başına verilen yiyecek parasının artırıl
ması için Sıhhat Vekâleti ile Evkaf Umum Müdürlüğünün ve İstanbul Belediyesinin müracaat
larını karşılamak mecburiyetinden doğmuştur.
Bölüm 46 : Daimi tamiratı sağlamak üzere yapı ve onarım
muştur.

bölümünden 4 500 lira tenzil olun

Bölüm 47 : 4999 sayılı Kanun gereğince her yıl verilecek 4 milyon lira ile geçen yıl bu bölü
me konulmuş olan tahsisat arasındaki fark 1 132 800 liradır.. Bu para da bu yıl bütçesine eklen
miştir,

( S. Sayısı : 18 )

Rapor
28 . XI. 1947
İstanbul Üniversitesinin 1948 yılı bütçesini inceledim. 1948 yılı bütçesi geçen yıldan 2 (520 Kî.']
lira fazl asiyle 14 242 GG:> liradır.
.Bu fazlalık rektörük ile diğer fakülteler ara unda söyle dağılmıştır.
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat
»
Fen
»
Ekonomi
»

1 255 770
752 070
00 400
1:58 «00..
;>>52 080
41 2 .'M

Gelir bütçesi de 14 242 OGo liradır. Bunun 2 722 500 lirası genel bütçeden verilecek olan
ödenektir. Geçen yıla nazaran 1 700 000 lira fazla, 1 milyonu çeşitli giderler; 520 Mî!) lirası da
geçen yıldan devirdir.
2 milyon küsur bin lira tutan fazla ödenek rektörlük ve fakültelerin bölümleri arasında da
ğılmıştır.
Bölümlerin incelenmesine geçildikte :
1. — Memurlar aylığı bölümünde değişiklik yok. Kadroya uygun olarak konmuş.
2. — Açık aylığı, kullanılması ihtimaline binaen 5 000 lira fazlalaştırılınış.
:>. — Emekli, dul, yetim aylığı, kullanılması ihtimaline binaen 5 000 lira arttırılmış.
4. — Hizmetliler ücreti bölümünde geçen yıla nazaran o.'>7 558 lira fazlalık var.
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

3
:U.)6
17
6
->

000
178
100
900
720

liradır.

Rektörlük (D) cetveline,
1. — Hesapçı,
1. — Yardımcı,
2. — Bahçivan,
1. — Kaloriferci eklenmiş
2. — Daktilo çıkarılmış
1. — Aşçının ücretine zammedilnıiştir.
Tıp Fakültesi (D) cetvelinde geçen yıla nazaran ödenek bakımından fark olduğu gibi sayıca
da hayli farklıdır. Bu yıl bazı ücretlere cüzi zamlar yapıldığı gibi yeni ilâveler de olmuştur.
(lecen yıl hizmetliler kadrosunun pek dar tutulmuş olduğu, birçok yatak ilâvelerine, enstitülerde
( S. Sayısı : 13 )
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mesainin artırılmasına rağmen hizmetliler kadrosunun 1946 yılındakiıulen miktar ve aklıkları üc
ret itibariyle daha az olduğu verilen izahattan anlaşılmıştı t-.
Tıp Fakültesi bütçe gerekçeninin hizmetliler bahsinde şöyle denmektedir:
«Tıp Fakültesi kliniklerini gelecekte ayrı ve hükmi şahsiyetleri olan bir idareye raptmm za
ruri olduğu anlakşılnıaktadır. Kliniklerimiz, bulundukları hastanelerde genişledikçe ve yatak sa
yısı arttıkça, başka idarelere bağlı olan hastaneler çok tabiî olarak kliniklerimizin personel ihti
yacını karşılıyamamışlardır. Bu sebepten bu yıl 295 000 liralık özel bir hastane kadrosu tesisi katî
ihtiyaç haline girmiştir.
Çapa hastanesi idaresince ayrılmış olan müstahdemlerin esaslı bir kadro haline sokulması bu
ilâveler arasındadır.
Filhakika hizmetliler cetveli incelendiği zaman hizmetlilerin bir tasnife tâbi tutulduğu, yapa
cağı işlere göre ayrıldıkları, bu arada merkez atelyesinin gelişmeye elverişli bir duruma getiril
diği memnunlukla görülmüştür.
Edebiyat Fakültesi (D) cetvelinde:
1 Marangoz
4 Gece bekçisi
11 Hademe

fazladır.

Fakülte binası ahşap olduğu için daimi tamire ihtiyaç göstermesi bir marangozun ilâvesini za
ruri kılmıştır.
Gece bekçisi vazifesi eskiden hademeler arasında görülürken bu yıl gece
kimselerin bu iş için ayrılmış oldukları görülmüştür.

bekçiliği görecek

Binanın geniş, ahşap ve deniz kenarında olması daimî bir takayyüdü gerektirir. Bu yıl pro
fesör ve doçentler için yapılan çalışma odalarına ait hizmetler için de hademe sayısı artırılmıştır.
Fen Fakültesinin (D) cetvelinde geçen yıla nazaran 5 fazlalık var.
1

Daktilo,

4

Hademe.

Bir de 1.50 lira alan 1 laborantın ücreti 180 liraya çıkarılmış.
Fazlalık, kısmen yeni binaya geçilmiş olmasından ileri gelmiştir.
Ekonomi Fakültesinde:
1 Kütüphane kapıcısı,
Kitapların kaybolmaması maksadiyle konduğu anlaşılmıştır. Buna kütüphane hademesi demek
doğru olur.
2

Hademe, Fakülteye yeni odaların verilmesinden ileri gelmiştir.

(D) cetvelinde, hizmetli, odacı, meydancı, bekçi, diye ayrı ayrı gösterilenlerin bir isim altında
toplanması uygun olur sanırım.
5 nci geçici hizmetliler görevi bölümünde geçen yıldan 42 600 lira fazlalık var. 2 nci madde
de Tıp Fakültesine ait olan ve masrafları (E) tertibinden verilen 19 200 lira ödenek buradan çıka
rılmıştır. 7 nci bölüme eklenmesi gerekmektedir. Rektörlükte fazlalık 128 630 liradır. Bunun 8 630
lirası Devletin tarihi derslerini okutanlarına verilecektir.
Üniversitenin 3 ayrı mahalde inşaata başlamış olması münasebetiyle Bayındırlık
(S. Sayısı : i a )

Bakanlığının

—t tasyibiyle kontrol kadrosunun gtnişlettirümesi lüzumundan ileri gelmektedir. Bu para
47 nci bölümüne konulmuş olan 4 milyondan indirilmek suretiyle buraya konmuştur.

bütçenin

Ekonomi Fakültesindeki JtaUUk yabancı profesörlerin derslerini Türkçeye çeviren bir doçen
tin Avrupa 'ya gönderilmiş olmasından dolayı ye rine geçici bir tercümeci alınmasından ileri gelmek
tedir.
6 ncı tazminat bölümünde 41 600 lira bir eksiliş göze çarpmaktadır. Kanun gereğince prof e- •
sörler dışarda 8 saat çalışabilirler. Profesörler bu esas dâhilinde dışarda serbest çalışmak isteme
lerinden ileri gelmektedir.
Sebebi: 4178 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken olağanüstü zamların ilavesidir.
2 nci Jlektörlük maddesindeki ödenek 5 400 lira olacak. Bunun bir kısmı
manlarına verileceği için geçici hizmetliler bölümüne eklendi.

Devrim Tarihi okut

2 nci maddesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Okullar Müdürlükleri şeklinde değiştirmek daha
doğru olacak, çünkü okul müdürlükleri dışında kalan Kanser Enstitüsü Türk Müdürü ve hastane
müdürünü içine almak lâzımgelmektedir. Böyle olunca 2 nci maddenin ödeneği 6 120 yerine, 12 824
lira olması icabeder.
3 ncü madde 2 799 lira.
4 ncü maddede Edebiyat Fakültesi Dekanlığından sonra ve Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü
tâbirini ilâve etmek gerekmektedir, ödeneğin de 2 040 lira ilâvesiyle 5 099 olması lâzımdır.
5 nci madde ödeneği 2 799 lira olacaktır. Bölümün toplamı 31 720 şeklinde değişecektir.
8 nci tekaüt ikramiyesi bölümü kullanılması

ihtimaline binaen artırılmıştır.

9 ncu yardımlar bölümünde geçen yılın sarfiyatı gözönünde tutularak hesaplanmıştır.
10 ncu kırtasiye bölümünde 6 200 lira artış var. Geçen yıl yapılan denemeye göre yetmediği gö
rülmüş onun için artırılmıştır.
Diğer bir sebep de kâğıt fiyatlarının

artmış olmasıdır.

11 nci döşeme ve demirbaş bölümünde 20 411 liralık artış şöyledir:
3000 lira Tıp Fakültesi
3000 lira Hukuk Fakültesi
10500 lira Edebiyat Fakültesi
5000 lira Fen Fakültesi
Tıp Fakültesindeki artış en zaruri işlerin

yapılması içindir.

Hukuk Fakültesinde sıra ve masa ihtiyacını sağlamak için artırılmıştır.
Edebiyat Fakültesindeki artışın sebebi ihtiyaç olan yazıhane, sıra,
alınmasıdır, eskiler tamdr edüeeektir.

masa, iskemlenin

yeniden

13 ncü ısıtma bölümünde 20 000 lira fazlalık görünmektedir. Kömür fiyatına zam yapılmasın
dan yeni açılan binanın ısıtılmasından ileri gelmektedir.
14 neü öteberi giderleri bölümünde 8450 lirafazlalık var. Rektörlük ödeneği geçen yılınki gibi
kalacak buradan 4350 düşülerek,? nci bölümün 2 nci maddesine eklenecektir. Edebiyat ve Hu
kuk Fakültelerinde artışlar mevcut ödeneğin yetmemesinden, Fen Fakültesindeki 1 500 lira ar( S. SayMi : 13 )

_ 8 _
tış inşaatı biten kısımların açılmasından ileri gelmektedir. Yukardaki indirmeden dolayı
de değişecektir. (M500 olacak.

yekûn

15 nci basılı kâğıt ve defterler- bölümü kısmında 2 500 lira fazlalık var. Bu ödenek yetmemiştir.
Ekonomi Fakültesinde 600 liralık aktarma yapılmış. Bir de kâğıt ve baskı fiyatlarının
olduğunu da gözönünde bulundurmak lâzımgelir.

artmış

16 ncı Posta ve telgraf ücret ve giderleri bölümünde 5 000 lira artma var. Bu ödenek yetmemiş
tir. Bugüne kadar 7 800 lira masraf yapılmış ve düşünülmiyen giderler tertibinden ödenmiştir.
18 nci kira krşıhğı bölümünde eksilme var. Yeni inşaat dolayısiyle kira ihtiyacı azalmaktadır.
Ödeneğin yalnız Rektörlükte gözükmesinin sebebi kiralrm merkezde toplanmasından ileri gelmektedir.
Bir de Ahlat'da jeolojik, Antropolojik araştırma Enstitüsünün bina kirası buradan verilmektedir.
20 nci geçici görev yolluğu

bölümünde 15 000 lira artış görülmektedir.

Hukuk Fakültesinde
Fdebiyat
»
Fen
»
İktisat
»

1
10
8
2

Bu artış:

000
000
000
000

Hukuk Fakültesinde ödeneğin yetmediği, hattâ aktarma zarureti hâsıl olduğu ifade edilmiştir. Öğ
retim üyelerinin memleket içinde ilmî araştırma ve inceleme gezilerinin yeter derecede olmasa bile
mümkün olabildiği ölçüde yapılmasını sağlamak, Doçentlik imtihanlarının gerektirdiği yol paraları
nın verilmek üzere maddelerde artma yapılmıştır.
Rektörlük ödeneğinden geçen yıla nazaran 6 000 lira bir eksiliş görülüyorsa da bu eksiliş hakiki
bir mâna ifade etmemektedir. Çünkü Doçentlik imtihanlarının gerektirdiği yol parası V. s. masrafla
rın buardan yapılacağı düşünülmeden aktarma yapılmış onun için yetmemiştir. Hattâ böylece
verilmiyen bir miktar para olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır.
Buraya 6 000 liranın eklenmesi lâzımdır.
Edebiyat Fakültesindeki 10 000 lira artışın sebebi:
Öğretim üyelerinin öğrencileriyle birlikte
memleketin muhtelif yerlerinde inceleme gezisi
nin bu yıl biraz daha geniş ölçüde yapmak istemelerinden ileri gelmektedir.
Geçen yıl coğrafyacılar Armutlu ile Yalova arasında M. T. A. ile birlikte, Tarihçiler Bursa İznik, Bergama, Efes tarafında incelemelerde bulunmuşlardır. Bir gurup Kadirli civarında Karatep'de diğer bir Arkeoloji gurupu eski Antalya (Side) civarında iki kazı yapmıştır. Karatepe'de
yapılan kazı Hitit tarihi bakımından çok önemli buluntularla, Fenike yazısı, Eti Hiyeroglifi ile ya
zılmış kitabeler elde edilmesini sağlamıştır. Bundan başka Edebiyat Zümresi Kütahya, Afyon, An
talya, Burdur'daki kütüphanelerde tarama yapmışlar, şimdiye kadar bilinmiyen bir takım yazma
eserler bulmuşlardır.
Bu sene kısmen aynı yerde, kısmen-civarında iki kazı, daha yapılacaktır. Bu ödenekle bu ka
zıları başarmaya imkân olmadığı için Tarih Kurumu, Müzeler Umum Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak çalışılması mümkün olacaktır.
Fen Fakültesindeki 8 000 lira geçen yıl öğretim üyelerinin yapamadıkları ilmî gezintilerin ya
pılmasını sağlamak üzere konmuştur. Ekonomi Fakültesinde 2 000 lira memleket içindeki ilmî ge
zintilerin bir kısmını yapabilmek doçentlik imtihanlarının gerektirdiği masrafları karşılıyabilmek
üzere konmuştur.
Ancak yukarda belirttiğim gibi rektörlük maddesine eksik
( S. Sayısı : 13 )

konmuş

olan 6 000 lira ödeneğin

maddeler arasında yapılacak küçük tasarruflarla tamamlanması mümkündür.
21 nci ybancı memleketler yolluğu bölümünde 29 000 lira fazlalık görülmektedir. Bu fark ge
nel olarak mevcut ödeneğin yetersizliği dolayısiyle artırılmasından ileri gelmektedir. Geçen yıl
Rektörün Amerika'ya gitmesi dolayısiyle bu ödenek yetmemiş, düsünülmiyen gelirler bölümünden
karşılanmış.
Tıp Fakültesinde 7 000 lira fazlalık görülmektedir. Geçen yıl Fakülte adına 12 kongreye işti
rak edilmiş, iştirak edenlere ancak masraflarının % 25 - 50 si verilebilmiş geri kalanını kendi
leri tamamlamışlar. Bu yolda gerek kongrelere iştirak edecek, gerek incelemelerde bulunacak öğ
retim üyelerinin yolluklarını karşılamak gayesiyle artırılmıştır.
Hukuk Fakültesinde 8 000 lira artış, geçen yıl yetmediği için konmuştur.
Edebiyat Fakültesinde 2 doçent ingiltere'de
çalışıyor.

doktora

yapmaktadır.

Bir asistan

Amerika'da

Bu yıl da çalışmalarına devam edecekleri için ödenek aynen konmuştur.
B'en Fakültesinde 4 000, Ekonomi Fakültesinde 6 000 lira fazlalığın sebebi: ilmî kongre ve kon
feranslara biraz daha geniş ölçüde iştiraki sağlamak üzere artırılmasından ileri gelmiştir.
22 nci giyecekler bölümünde 6 500 lira fazla var. Hizmetlilere palto, kundura verilmesi düşün
cesiyle konulmuştur.
24 neü Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit giderleri
muştur. Bu Enstitünün çalışması hakkında şu izahat alınmıştır:

bölümüne 7 000 lira kon

Anzilâtti'nin Devletler Hukuku kitabı, Prof. Cemil Bilsel'in Birleşmiş Milletler Sanfransisko
konferansı adlı eseri, Prof. N. Politis'in Tarafsızlık ve Barış adlı tanınmış eseri, Prof. Smith'in Devletler Hukuku Değişme Yolunda, Prof. Brigg'in Devlet Hukukunun tedrici tekâmülü ve
Prof. Maury'nin Devletler Hususi Hukuku konulu konferansları, (Türkçe ve yabancı dilde)
bastırılmış Devletler Hukukunun en son durumunu belirten bu 15 konferans başlıca dünya üni
versitelerine dağıtılmıştır. Bundan başka ingiltere, Amerika, Fransa'dan memleketimize davet
edilen 3 profesör beşer konferans vermiştir. Enstitünün kitaplığının düzenlenmesine, tamamlan
masına da çalışılmaktadır. Bu enstitünün gittikçe gelişmekte olduğu görülmektedir. Buraya ek
lenen 7 000 liranın fazlalaştırılmasımn pek yerinde olacağını ifade etmek isterim.
25 nci Kriminaloji Enstitüsünün her çeşit giderleri bölümüne 6 000 lira fazla
Bu enstitü hakkında şu izahat alınmıştır :

konmuştur.

6386 adam öldürme mahkûmu üzerinde yapılmış olan ankete ait fişlerin tasnifine devam edil
miş. Netice 15 forma tutacağı tahmin olunan bir kitap halinde basılmak üzeredir.
Enstitü
küçük hükümlüler hakkında geçen sene mahdut sayıda yapılan anketi yeter bulmıyarak bütün
ceza ve ıslahevlerinde mevcut küçük hükümlüler üzerinde bir anket yapmış. Bu maksatla
Ankara Cezaevine bir asistan gönderilmiş aynı zamanda yeni kurulan Adlî Sicil Müessesesi hak
kında bir etüd yaptırmıştır. Bine yakın olan bu fişlerin tasnifine birinci ankete ait çalışma bi
tince başlanacaktır. Enstitü intihar vakaları hakkında bir anket açmış. Bastırılan fişler içiş
leri Bakanlığı ile temas edilerek Emniyet teşkilâtına dağıtılmış bulunmaktadır. Beş yıllık bir,
devre için tertip edilmiş olan bu ankete ait işler üç ayda bir Emniyet Genel Müdürlüğünce Ens
titüye gönderilmektedir.
26 nci Kanser Enstitüsünün her çeşit giderleri bölümüne 5 000 lira fazla konmuştur. Bu yıl
bir ecnebi direktör getirilecektir, ödenek enstitünün gelişmesini sağlıyaeak çalışnralar için artı
rılmıştır.
( S. Sayısı : 13 )
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27 nci Üniversite armağanı henüz yönetmeliği
ödenek aynen bırakılmış.

yapılamamış.

Bu yıl

dağıtılması

düşüncesiyle

28 nci öğretimi ilgilendiren gereç giderleri, inceleme ve araştırma giderleri bölümü Üniver
sitenin ilmî verimini sağlıyacak önemli kısmını teşkil etmektedir. Bu hususta Tıp Fakültesinin
bu madde hakkındaki gerekçesi okunursa ödeneğin yetersizliği gözükür.
Hukuk Fakültesine bu ödenek yeni konmuş. Mahkemelerde Ceza evlerinde inceleme
için konduğu ifade edilmiştir. Bu kısımdan 2 000 lira indirilmek mümkündür.

yapılması

Kdebiyat Fakültesinde
32 000 lira fazlalık var. Bir projeksiyon ile yazma eserlerin foto
kopilerini yapmak için bir makina alınması, öğlencilerin inceleme gezilerine iştirakinin sağlana
bilmesi düşüncesiyle artırılmıştır.
Fen Fakültesinde geçen yıla nazaran 26 800 lira fazlalık gözükmektedir. Fen Fakültesinin
yeni binası için ısmarlanan ders âletleri ve makinaları için konmuştur. Bunların çoğu gelmiş,
Gümrükte olduğu ifade edilmiştir. Burada ' ödeneği geçen yılın aynı olarak bırakılmış olan Eko
nomi Fakültesinin 2 000 lira eklenmesini zaruri buluyorum. Öğrendiğime göre bu kısım için
Ti]) Fakültesinin istediği 300 000, profesörlerin istedikleri 559 400 liradır.
Fen Fakültesinin istediği 780 000 liradır. Bunları işar ederek geçmekten maksadım bu bölüm
ihtiyacının çok büyük olduğunu Üniversite verimi için buranın sıklet merkezi teşkil ettiğini belirt
mektir.
30 ucu Spor giderleri bölümüne 2 000 lira eklenmiştir. Üniversitenin öğrenci
yardımdır.

spor

teşkilâtına

32 nci Temsil giderleri bölümüne 5 000 lira eklenmiştir. Milletlerarası temasların gerektirdiği
zaruretler dolayısiyledir.
33 ncü Tıp Fakültesi taşıt giderleri aynendir.
Bu taşıtlar:
1 Cenaze arabası
1 Kamyonet (yük için)
1 İki atlı yük arabasından ibarettir.
34 ncü Kitap ve yayım giderleri, tercüme, bedeli, telif hakkı bölümüne geçen yıldan 50 000 lira
fazla konmuştur. Rektörlük maddesi hariç bütün maddelerdeki artışın sebebi her Fakültede ha
zırlanmış basılamıyan, sıra bekliyen birçok kitap oluşudur. Baskı ve kâğıt fiyatlarının yükselmiş
olmasını da artışın sebeplerinden biri olarak kaydetmek isterim.
İler Fakültenin Türkçe ve yabancı dille yayınladığı mecmuaları muntazam çıkmaktadır. Belirli
zamanda çıkmıyan dergiler de vardır. Fakültelerin mecmua ve dergilerinde, diğer Türkçe ve ya
bancı memleketler ilmî mecmualarında çıkan veya monografi, tebliğ, konferans şeklinde yayınlanan
ilmî çalışma sayısının binden fazla olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır.
Üniversitenin ilmî mesaisinin başlıca dayandığı bu ve bundan, sonra gelecek olan kitaplıklar
bölümüdür. 28 nci bölümün ikinci maddesinden 2 000 liranın indirilmesini uygun bulmuştum.
Az da olsa bu paranın 34 ncü bölümün 3 ncü maddesine eklenmesini uygun bulurum.
35 nci kitaplıklar için alınacak kitap ve diğer yayınlar bölümünde 60 000 lira fazla vardır.
Bu kısımda Rektörlük için
Edebiyat Fakültesi için
Fen Fakültesi için

5 000
25 000
35 000
(S. Sayısı : 13)
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Rektörlükteki fazlalık üniversite kitaplığı oraya bağlıdır. Fazla kitap satmalmmasını sağlamak
için buraya fazla ödenek konmuştur.
Edebiyat Fakültesi için istenen fazla ödenek 14 zümre içindir.
Fen Fakültesindeki 30 000 lira evvelce tamamen yanmış olan kitaplığı yeniden tanzim ettik
leri için istenmektedir.
36 ncı bölüm 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin
her çeşit giderleridir. Burada geçen yıla nazaran 66 000 lira fazla var. Her yıl 20 Doçent ve asis
tanın yabancı memleketlere gönderilmesi prensipi esas olmuş bu esasa göre ilâveler yapılmıştır.
Yabancı memleketlerde bulunanların

listesi eklidir.

37 nci yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti bölümünde 46 856 lira fazla ödenek görülmektedir. Rek
törlükte görülen 9 000 liralık ödenek kitaplıklar uzmanının rektörlük kadrosuna alınmasından
ileri gelmektedir. Tıp Fakültesindeki fazlalık Kanser Enstitüsü için getirilecek olan bir profesör
le, Eczacı Okulu için bir profesörün gelmesi imkânının verilmesi içindir.
Edebiyat Fakültesindeki fazlalıklar daha ziyade profesörlerin bazılarına birer
pılmasından ibarettir.

miktar zam ya

40 nci düşünülmiyen giderler bölümünde 10 000 lira bir azalma var. Bu ödeneğin bırakılması ye
rindedir.
44. — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar bölümünde 23 500 liralık bir artış
var. Bu yardımlar üniversite harcı, kitap yardımı, hasta olanların tedavisi gibi hususlardır.
45. — Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı hastanelere yapılacak yardımla öğretimi ilgilen
diren fazla masraflar karşılığıdır, lieçen yıldan 405 000 lira fazladır. Bu husus için Tıp Fakül
tesi gerekçesinde esaslı malûmat verildiği için burada onları tekrar etrniyeceğim. Fazlalık öğ
retime yardım parası olarak yatak başına \erilen50 kuruşun 100 kuruşa çıkarılması, hasta iaşe
sinin 200 kuruş yerine 300 kuruş .
Asistan, hemşire, diğer memurlar için 175, hademe için de 120 kuruş üzerinden hesaplanma
sından ileri gelmektedir. Bu artışı sağlamak için Tıp Fakültesine 700 000 lira verilmiş bunun
405 000 lirası buraya, 295 000 lirası da (D) cetveline eklendiği yukarda işaret edilmiştir. İhti
yaç 700 küsur bin liradır.
46. — Yapı ve onarma bölümünde 4 500 lira azalma merkez binasının
ileri gelmektedir.

betonlaştırılmasmdan

47. — 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapım, tesisat, her türlü giderleri bö
lümünde geçen yıldan 1. 132 800 lira fazla var. Buradaki ödenek 4 milyondur. 120 000 lirası
beşinci bölümün ikinci maddesine konmuştur.
Bu suretle İstanbul Üniversitesinin 1948 yılı bütçesinin bölüm ve maddelerinin incelenmesini
bitirmiş oluyorum. Bu inceleme sonunda pek geniş olmıyan İstanbul Üniversitesi bütçesinin ge
niş ölçüde bir ilim zihniyetiyle gereği gibi çalışmayı sağlıyacak bir yol üzerinde yürümekte ol
duğunu ifade ederken diğer üniversite bütçelerindeki bir temenniyi, biran önce teşkilât kanununun
çıkarılmasını dileğini tekrar edeceğim.
İstanbul Üniversitesinin 19.48 yılı bütçesini Komisyonun tasvibine arzederim.
Ankara Milletvekili
F. öymen
( S. Sayısı : 13 )
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Bütçe Komisyonu raporu
T. li. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/254
Karar No. 6

8 . XII . 1947

Yüksek Bakşanlığa
Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2697
sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunulan İstan
bul üniversitesinin 1948 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı cetvelleriyle birlikte Komisyonumuza ha
vale buvurulmakla Millî Eğitim Bakanı Kesat
ttemsetttin Sirer, adı geçen Üniversite Rektör
vekili ve Maliye Baknlığı adına Bütçe ve mali
kontrol Genel Müdürü hazır oldukuları halde
inceleni]) görüşüldü.
Bu bütçe tasarısını komisyon adına inceleyen
raportörün raporu dinlendikten sonra Ün ıversıteyi ilgilendiren türlü konular üzerinde görü
şülmüş, bölümlerle maddeler hakkında geniş.
açıklamalar yapılmıştır.
1948 Bütçesi geçen yıla göre (2 620 163) lira
bir fazlalık ar/etmektedir. Bunun kısımlara da
ğıtılması şu yolda olmuştur.
Birinci kısma
379 678 lira
ikinci kısma
109 111 lira
Üçüncü kısma
568 174 lira
Dördüncü kısma
6 400 lira
Beşinci kısma
428 500 lira
Altıncı kısma
1 128 300 lira
eklenmiştir.
Birinci kısımda yapılan zamlar kanunların
maaş ve özlük haklara ait hükümlerinin bu yıl
için gerektirdiği ödeneklerin ilâvesinden ileri
gelmiştir.
ikinci kısmın hizmete ilişkin olan tertiple
rinde geçen yılda görülen ihtiyaçlara göre bazı
ufak zamlar yapılmıştır, özlük olan bölümle
re de yine hizmetlerin gereklerine uygun ve fa
kültelerin faaliyetlerini karşılıyacak ödenekler
eklenmiştir.
Zamların en mühimimi daire hizmetleri kıs
mında olup bu da; bazı Enstitülerin faaliyetle
rini hızlandırmak, öğretim gereçleri ihtiya
cını sağlamak, daha fazla yayın işleri yapabil
mek, kitaplıklara fazla kitap almak gibi çeşitli
hizmetlerin daha iyi ve verimli ifasını mümkün
kılacak bir istikamet takip edildiği alınan izah

lardan anlaşılmıştır.
Beşinci yardımlar kısmına eklenen en mü
him ödenek, Tıp Fakültesi için hastanelere yiye
ceklerine yapılan yardım ile yine hastanelerde
öğretimi ilgilendiren fazla giderler karşılığıdır.
Bu kısımda bir de muhtaç talebeye yardım
ödeneği vardır. Buraya da mümkün olan fazla
ödenek konulmuştur. Komisyonumuz bu ödenek
üzerinde durmuş; esasını kabul etmekle beraber
yardım işinin Üniversite bünyesi dışında uygun
görülecek bir şekilde idaresinin daha faydalı ola
cağı ve bunun için gerekli incelemeler yapılarak
bilhassa talebenin, özlük işleri arasına konmak
suretiyle, doğrudan doğruya ilgilendirilmeleri
ve bu işin gelecek yıla kadar hallini komisyonu
muz temenniye değer görülmüştür.
Altıncı kısımda Üniversite inşaatı dolayısiyle
görülen artış sözleşmelerin gereklerinden ve bu
yıl içinde yapılması icabeden inşaatın karşılan
masından ileri geldiği ve program gereğince bu
işin ilerlediği anlaşılmış bulunmaktadır. Ko
misyonumuz 1948 yılı zarfında tamamlanacak
veya yeniden yapılacak inşaatta yalnız ihtiyaç
ların giderilmesi bakımından sade ve lüküsten
Ari olması temennisini kayda değer bulmuştur.
Bütün bu hususlarda alman izahlar Komisyo
numuzca uygun görülmüş ve bazı bölümlerde
düzeltmeler yapılarak gider bütçesi teklif gibi
ayniyle kabul edilmiştir.
Gelir bütçesinin de en mühim rakamını Hazi
neden yapılan yardım teşkil etmekte olup top
lamı (14 242 663) liradan ibaretir. Komisyo
numuz bunu da ayniyle kabul etmiştir.
Kanun tasarısı maddelerinde bir değişiklik
yapılmamış ve ayniyle kabul edilmiştir.
tstanbul Üniversitesinin 1948 yılı bütçesi ek
leriyle birlikte Kamutayın onayına arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten

( S. Sayısı : l.'î )

Başkanvekili
Diyarbakır
/. II. Tigrei

Sözcü
Ankara
M. Eriş
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Kâtip
Ankara
E. öymen
Antalya
N. E. Sümer
Diyarbakır
V. Dicleli
İstanbul
Dr. A. Adıvar

Ankara
Ankara
Ar. C. Akkervıan
C. Gölet
Balıkesir
Buras
E. Altan
Dr. M. T. Sim er
Eskişehir
Eskişehir
Muhalifini.
Muhalifini.
.1. Oğuz
A. Potuoğlu
Kastamonu
Kırşehir
M.'Aknhn
8. Tor gut

Kocaeli
Dr. Ş. Bürye

Kütahya
.Muhalifini.
A. 31 ender es
. Tokad
R. A. Sevengü
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Kütahya
Muhalifim.
//. Gedik
Niğde
li. Giirsoy

Kütahya
Muhalifim
A. Tahtakıhç
Samsun
M. A. Yörüker

Yozgad
*S\ îröz
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îstanbul Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN

DEĞÎŞTlRİŞj

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1948 yılı
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (14 242 663) lira ödenek veril
miştir.

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — İ s t a n b u l Üniversitesi 1948 yılı
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (14 242 663)
lira tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir

MADDE 3. — İstanbul üniversitesinin
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlilere ait kadro
ları bağlı (D) işareli cetvelde gösterilmiştir.
Nunıarasiyle adı bağlı (E) işaretli cetvelde
yazılı tertiplerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince yö
netimi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli
memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların
kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olanlar
Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir, ve ertesi
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir.
Bu tertiplerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ek olmaması gerektir.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir

MADDE 4. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

ıMADDE 4. — Ayniyle kabu edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun
hinde yürürlüğe girer.

1 Ocak 1948 tari

MADDE 5. —. Ayniyle kabul edilmiştir.

Maliye ve Millî

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanunu
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
//. Saka
Devlet Bakanı
M. A. Benda
Millî Savunma Bakanı
M. Birsel
Dışişleri Bakanı
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
R. Ş. Sirer
Ekonomi Bakanı
Ç. Ekin

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Barutnı
Adalet Bakanı
Ş. Devrin
İçişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakanı
H. N. Keşmir
Bayındırlık Bakanı
Gülek
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
( S. Sayısı : 13 )

- 1 6 Gümrük ve Tekel Bakanı
8. Adalan

Tarım Bakanı
T. Coşkan

Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak

Ticaret Bakanı
M. N. Gündüzalp

Çalışma Bakanı
T. B. Balta

( S. Sayısı : 13 )
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A - CETVELİ
1947
B.

M.

yıli
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

'

Komisyonca
kabul edilen
Lira

BirİHöi kısım - Aylık,
ücret,
ödenek, emekli ikramiyesi ve
benzeri özlük haklar
I - Aylık ve ücretler
1
1
2
3
4
5
6

2
3
4

Memurlar aylığı
Rektörlük
Tıp Fakültesi.
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

91
1 371
317
571
528
204

91
1 371
317
571
528
204

200
000
400
100
600
000

91
1 371
317
571
528
204

200
000
400
100
600
000

Bölüm toplamı

3 083 300

3 083 300

3 083 300

Açık aylığı
Emekli, dul ve yetim aylıkları

5 000

10 000

10 000

5 000

10 000

10 000

Hizmetliler ücreti
1 Rektörlük
2 Tıp Fakültesi
»
3 Hukuk
4 Edebiyat »
»
5 Fen
6 Ekonomi »

73
667
47
54
145
26

Bölüm toplamı
5

200
000
400
100
600
000

080
720
440
480
320
580

( S. Sayısı : 18)

76
973
47
71
152
30

680
898
440
580
280
300

1 352 178

200
200
300
760

120 000
0
5 300
14 760

128 630
0
5 300
14 760

97 460

140 060

148 690

61
19
5
11

Bölüm toplamı

680
898
440
580
280
300

1 352 178

1 014 620

Geçici hizmetliler ücreti
1 Rektörlük
0 Tıp Fakültesi
2 Hukuk
»
3 Ekonomi »

76
973
47
71
152
30
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1

yılı
ödeneği
Lira

II.

ödeneğin çeşidi

1
2
3
4
5

I I - Başka haklar
4936 sayılı Kanun gereğince
verilecek tazminat
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5
6

1947

163
75
166
134
62

143 000
75 000
150 000
128 400
62- 000

600 000

562 000

558 400

19 200

19 200

.5 400

6 120
2 520

6 120
2 520

12 824
2 799

2 520
2 520
2 520

2 520
2 520
2 520

5 099
2 799
2 799

35 400

35 400

31 720

3 000

15 520

15 520

31 400
5 000
5 000

31 400
10 000
10 000

31 400
10 000
10 000

41 400

51 400

51 400

4 885 180

5 259 858

5 261 208

Bölüm toplamı
1683 sayılı Kanunun 58 nci
maddesi gereğince verilecek
emekli ikramiyesi
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak yardımlar
1 Çocuk zammı
2 Doğum yardımı
3 ölüm yardımı
Bölüm toplamı
Birinci kısım toplamı
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143
75
150
128
65

Komisyonca
kabul edilen
Lira

000
000
000
400
600

4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı
Rektörlük* tazminatı
Tıp fakültesi dekanlığı ve mü
dürlükler
Hukuk Fakültesi dekanlığı
Edebiyat fakültesi dekanlığı
ve yabancı diller okulu müdürü
Fen Fakültesi dekanlığı
Ekonomi »
»

000
000
000
000
000

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira
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1947
M.

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

İkinci kistm - Yönetim gider
leri

1
2
3
4
5
6

I - Hizmete ilişkin olanlar
Kırtasiye
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk y>
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5
6

Döşeme ve demirbaş
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

Aydınlatma
Isıtma
öteberi giderleri
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

000
000
000
000
000
589

5
4
2
2
2
2

000
400
000
500
700
000

18 600

5
5
5
12
155
3

000
000
000
500
000
500

5
4
2
2
2
2

000
400
000
500
700
000

18 600

5
5
5
12
155
3

000
000
000
500
000
500

165 589

186 000

186 000

90 000

90 000

90 000

200 000

220 000

220 000

000
000
000
000
000
000

U 950

»60-«000

68 450

50
2
2
2
2
2

Bölüm toplamı

000
400
000
000
000
000

12 400

5
2
2
2
150
4

Bölüm toplamı

1
2
3
4
5
6

1
4
2
2
2
1

( 8. Sayiöi : 18)

2
3
3
3
2

000
000
000
500
000

50
2
3
3
3
2

000
000
000
000
500
000

63 500

— 19

1947
B.

M.

16
1
2
3
4
5
6

1948 yılı için

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

Başak kâğıt ve defterler
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Feır
>
Ekonomi >

2
3
3
2
1
1

Bölüm toplamı

Hükümetçe
istenen
lira

Ööö
000
000
000
000
000

12 000

Komisyonca
kabul edilen
Lira

2 000
3 000

2
3
3
2
2
2

&ÖÛ&

zsm

2*000
2 O00r
14 500

000
000
000
500
000
000

14 500

s=s

16
17
1$

Posta, telgraf ücret ve gider
leri
Telefon ve başka haberleşme
ücret ve giderleri
Kira karşılığı (Rektörlük)
1 Rektörlük
O Tıp Fakültesi

stm

s ooo

4$ ooo

«roocr

4a ooo

ör
3 000
0

3 000
0
O

0
4 000
a :609i

Bölüm toplamı

7 000
ıt—fi.n.K.n.ı:.

19
20
1
2
3
4
5
6

II •- özlük olanlar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »
Bölüm toplamı

21

Yabancı memleketler yolluğu
1 Rektörlük
2 Tıp Fakültesi
3 HuMk »
4 EdteMyai »

5 Fes

»
(i, f*rwfc: II')

t'

8 ooo

3 000
raıuy.1. uı... rnU.'i..r

0
'— " •-'

L

-

2 000

2 000

2 000

laooo
5 ooa

ıaooo

5 000
2 000
1 500

4 OÖÖ
5 000
3 €öû
15,000?
10 000
3 500:

13 500
9 100
3'500

25S0&

4ö50€r

44 100

5 000 '
15 00Gb
12 00G
4 000*
12 000'

5 000
15 000
12 000
4 000
12 000

2 ÖÖÖ

1
8
4
4
8

000
000
000
000
000

5 000

3 000

— 20

1947
yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi
Ekonomi Fakültesi
Bölüm toplamı

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

3 000

9 000

9 000

28 000

57 000

57 000

Giyecekler
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
•>>
Ekonomi »

1
5
1
1
1

500
000
000
500
500

500

3
5
2
3
3
1

000
000
500
000
000
000

3
5
2
3
3
1

000
000
500
000
000
000

Bölüm toplamı

11 000

17 500

17 500

4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları

7 500

7 500

7 500

İkinci kısım toplamı

663 989

773 050

771 700

5 000

12 000

15 000

6 000

12 000

12 000

5 000

10 000

10 000

2 500

2 500

2 500

166 000
0
8 000
232 000

182 318
3 000
40 000
500 000

182 318
1 000
40 000
500 000

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri
I - Sürekli olanlar
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit giderleri
Kriminaloji Enstitüsünün her
çeşit giderleri
Kanser Enstitüsünün her çeşit
giderleri
Üniversite armağanı
Öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle inceleme ve araştır
ma giderleri
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»

( S. Sayısı : 13 )

— 21
1947
B.

M.
5

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi
Ekonomi Fakültesi

Bölüm toplamı
29
30

Geri verilecek paralar
Spor giderleri

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

1 000

1 000

3 000

407 000

726 318

726 318

1 000

7 000

5 000

2 000

4 000

4 000

1 000
0

1 000
5 000

1 000
2 000

1 000

6 000

3 000

31
1 Mahkeme masrafları
2 Hükme bağlı borçlar
Bölüm toplamı
32
33

34
1
2
3
4
5
6

35

1
2
3
4
5
6

Temsil giderleri
Tıp Fakültesi taşıt giderleri

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

I I - Çeşitli olanlar
Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı
vesair yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif hakkı
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

8 000
42 000
42 000
42 000
42 000
27 000

5 000
42 000
60 000
60 000
52 000
34 000

5 000
42 000
62 000
60 000
52 000
34 000

Bölüm toplamı

203 000

253 000

255 000

Kitaplıklar için alınacak ki
tap, mecmua, gazete ve diğer
yayınlar bedelleriyle ciltleme
bedelleri
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

10 000
15 000
17 000
15 000
15 000
10 000

15 000
15 000
17 000
40 000
45 000
10 000

15 000
15 000
17 000
40 000
45 000
10 000

Bölüm toplamı

82 000

142 000

142 000

( S. Sayın : 13 )
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1947
B.

M.

ödeneğin çeşidi

yılı
ödeneği
Lira

1
2
3
4
5

4489 ve 4936 sayılı kanun gere
ğince yabancı memleketlere
gönderileceklerin her çeşit gi
derleri
Tıp FakültesiL
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

15
7
6
12
4

36

37
1
2

3
4
5
6

38-

39
1
2
3
4
5
6

40

€00
500
000
000
500

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

35
20
15
25
16

Komisyonca
kabul edilen
Lira

000
000
000
000
000

35 000
20 000
15 000
25* 000
16 000

Bölüm toplamı

45 000

111 000

111 000

Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

0
255 330
57 600
256 128
225 664
81 066,

9 000
276 330
60 000
271 128
225 120;
81' 06&

9
276
60
271
225
81

Bölüm toplamı

875 788

922 644

922 644

Yabancı profesörler ve uzman
lar yolluklariyle diğer gider
ler

20 000

2Q 000

20 000

4805 sayılı Kanun gereğince
verilecek emekli keseneği kar
şılığı
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

4 560
68 550
15 870
28 555
26 430
10 200

4 560
68- 550
15 87&
2& 555
26 430
10 200

4 560
68 550
15 870
28 555
26 430
10 200

Bölüm toplamı

154 165

154 165

154 165

30 000

20 W&

20 000

1 854 453

2 422 627

2 422 627

Düşünülemiyen giderler
Üçüncü kısım toplamı

( S. Sayısı: 13)

000
330
000
128
120
066

— 28 —
1947
M.

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

Dördüncü kısmı
Geçen yıl ^borçları

100

2 500

2 500

1928 -1946 yılları borçları

100

100

100

1715 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi gereğince kâğıt para
amortismanı

6 000

15 050

15 050

Dördüncü kısım toplamı

6 200

17 650

17 650
' i l i

•

Beşinci kısım - Yardımlar

1
2
3
4
5

.*

Muhtaç talebeye yapılacak
yardımlar ve burslar
Tıp Fakültesi
Hrikuk »
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

10 000
5 000
5 000
10 000
3 000

10 000
10 000
10 000
20 000
6 500

10 000
10 000
10 000
20 000
6 500

Bölüm toplamı

33 000

56 500

56 500

Tıp Fakültesince yiyecek kar
şılığı hastanelere yapılacak
yardımla öğretimi ilgilendiren
fazla masraflar karşılığı

1 165 478

1 570 478

1 570 478

1 198 478

1 626 978

1 626 978

40 000
193 000
11 000
10 000

40 000
193 fOOO
3 000
15 000

40 000
193 000
3 000
15 000

Beşinci kısım toplamı

Altıncı kısım - Sermaye,
ve tesisler
1
2
3
4

Yapı ve onarma
Rektprlük
Tıp Fakültesi
Hukuk »
Edebiyat »

J

kredi

( S. Sayısı : 1 3 )
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1947
yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi
Fen
Fakültesi
Ekonomi
»

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

10 000
3 000

9 000
2 500

9 000
2 500

Bölüm toplamı

267 000

262 500

262 500

4999 sayılı Kanun gereğince
yapılacak üniversite yapısı, te
sisatı ve türlü giderleri

2 747 200

3 880 000

3 880 000

Altıncı kısım toplamı

3 014 200

4 142 500

' 4 142 500

4 885
663
1 854
6
1 198
3 014

5 259
773
2 422
17
1 626
4 142

KISIMLAR

TOPLAMI

Birinci kısım toplamı
İkinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altına kısmı toplamı
GENEL TOPLAM

180
989
453
200
478
200

11 622 500

858
050
627
650
978
500

14 242 663

5 261
771
2 422
17
1 626
4 142

208
700
627
650
978
500

14 242 663

B - CETVELİ
1947
yılı
tahminleri

Gelirin çeşidi

Lira

Genel bütçeden verilecek öde
nek
Çeşitli gelirler
Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları
GENEL TOPLAM
( S. Sayısı : 13 )

1948 yılı için
Hükümetçe
tahmin edilen
Lira

Komisyonca
tahmin edilen
Lira

12 722 500
1 000 000
520 163
14 242 663

D - CETVELİ
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Rektörlük
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır)
Başbahçıvan
Hesapçı
Daktilo
Aşıcı
Yardımcı
Daktilo
E
İtfaiyeci
Elektrikçi
Yardımcı
Santralci
Kontrolcu
Odacı
itfaiyeci
Bahçıvan
Kaloriferci
Odacı
Yardımcı

2
1
3
4
1
4
•>
o

1
1
9
1
1
2
1
2
1
21
2
4

230
200
175
130
125
115
115
115
100
100
100
100
100
90
75
85
75
60
55

Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Kütüphane memuru
Laborant
Daktilo
Kapıcı
Gece bekçisi
Hemşire
Hademe

1
4
o
O

1
1
5
10
9
2

Hastabakıcı
c)

Eczacı Okulu

Mekanisyen
Ressam
Başlâborant
Kütüphane memuru
Laborant
Daktilo
Hademe

d)

Klinik ve Enstitü

150
150
150
150
130
115
90
75
müstahdemleri

Hastabakıcı
Tıp
a)

Fakültesi

Tıp Fakültesi

Merkezi

Atölye şefi ve ressam
Daktilo (Yabancı dil için)
»
»
»

1
1
1
1
<>
o
3
6
1
6
11
7-

Yardımcı
Başhadcme
Hademe

b)

Diş Hekimliği

Başdiş teknisyeni
Diş teknisyeni
Laborant
Röntgenci
Başhemşire
Mekanisyen

315
285
230
150
130
115
100
115
90
75
60

Okulu
325
255
210
210
175
15Ö

Enstitü başhademesi
Enstitü hademesi
Klinik başhademesi
Laborant

Müzeci veya kütüphaneci
istatistikçi (Hijyen)
:»
yardımcısı (Hijyen)
Ressam - Fotoğrafçı
Enstitü daktilosu
Klinik daktilosu
Hademe

*n * c

e)

150
130
115
100
100
100
90
75
90

30
40
40
17
17
18
3
G
20
20
2.
1
1
17
18
50
75
147

90
75
60
115
100
100
315
270
150
130
150
315
285
150
150
130
90
70
55

2

150

o

Hastanelere özel kadro
Çapa Hasrtahanesi

Hesapçı

( & Sayısı : 13)

Görevin çeşidi

Sayı

Başeezacı
Eczacı .
. Eczacı kalfası
Kaloriferci
»
»
yamağı
Baş aşçı
»
»
yardımcısı
» çırağı
» yamağı
Başhahçıvan
Bahçıvan
Daktilo
Hademe
»
Ayniyat kâtibi yardımcısı
Mübayaat memuru yardımcısı
Gassal
Santral memuru
Kapıcı
Çamaşırhane makinisti
»
kazancısı
Ütücü
Meydancı

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

3
10

Görevin çeşidi

Ücret
225
210
115
150
130
90
210
150
125
90
70
150
90
130
75
90
130
130
130
100
100
210
130
100
90

Hukuk Fakültesi
Daktilo (Yabancı dil bilen)

Yardımcı
Baş odacı
Gece bekçisi
Odacı

Kalorifrci
Meydancı *
Gece bekçisi
Devletler Hukuku Türk Enstitüsü
Daktilo
Hizmetli
Kriminaloji Enstitüsü
Arşivci
Kitaplıkçı
Daktilo
Hizmetli

Çajm Hastahanesi A telvesi

Edebiyat Fakültesi

Şef teknisyen
Teknisyen - Mekauisyeıı
Tornacı
Demirci
Muslukçu
Elektrikçi
Marangoz
(tanıcı ustası
»
» yamağı

370
210
255
250
210
150
150
2P5
130

Klinik özel personeli
Başhemşire
Hemşire

Diyet hemşiresi
Masajcı (Pizikoterapi - Ortop.)
Ebe
Baş ebe

Sşyı

18
20
17
30
7
2
4
2

210
130
115
100
120
150
150
210

Daktilo (Yabancı dil bilir)
Marangoz
Daktilo
»
Kaloriferci
Elektrikçi
Bahçivan
Fennî tesisatçı
Modelci
Gece bekçisi
Hademe

Fen Fakültesi
Bajşbahçivan
Teknisiyen
>
Yardımcı teknisyen
Makinist

( S; Sayı* : 13 )

1
1
2
3
1
1
1
1
1
4
15
31

- ~ Z i *—
GKtrevin çeşidi
Kaloriferci
Makinist
Camcı ustası
Makinist
Elektrikçi makinist
Laborant
»
Teknisyen
Daktilo
Bahçıvan
Kaloriferci
Marangoz
Kitaplıkçı
Laborant
Teknisyen
Daktilo
Laborant
Teknisyen
Bahçivan
Kaloriferci

Sayı

Ücret

1
1
1
1
1
10
1
2
1
2
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1

270
270
230
200
200;
150
180
150
175
150
150
150
150
130
130
130
115
115
115
115

Görevin çeşidi
Gece bekçisi
Hademe
Gece bekçisi
Hademe
Kaloriferci
Hademe
Makinist
Bahçivan
Hademe

Daktilo (Yabancı dil bilir)
»
»
»
»
»
Kütüphane hademesi
Yardımcı
Hizmetli
Odacv meydancı ve bekçi

E - CETVELÎ

B-.

•""•

Üniversitesi
Görevin çeşidi

M.
İstatistik

Ücrei

3
7
6
3
1
12
1
2
34

115
100
100
100
90
90
75
75
75

1
1
2
3
1
4
5
6

230
175
150
130
130
100
90
75

Ekonomi Fakültesi

• ^

İstatistik

Sayı

Üniversitesi

5

Geçici hizmetliler ücreti
1 Rektörlük
2 Tıp
Fakültesi
3 Hukuk
»
4 Ekonomi >
37
Yabancı profesörler ve uzmanlar
ücreti
1 Rektörlük
2 Tıp
Fakültesi
3 Hukuk
»
»
4 Edebiyat
5 Fen
*
• 6 Ekonomi
>

(S, Sayısı: 13)
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Bölüm : 12 — Aydınlatma
Elektrikle çalışan asansör vesair cihazların masrafı da bu tertipten verilir,
Bölüm : 13 — Isıtma
Isıtmaktan başka sebeplerle harcanan havagazı vesair her türlü yakıt giderleri de bu tertipten
verilir.
Bölüm : 14 — öteberi giderleri
Fakültelerin öteberi giderlerine de sarf edilebilir.
Bölüm : 15 — Basılı Kâğıt ve defterler
İdare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defter, cetvel, makbuz, senet, tamim, afiş, katalok, yönetmelik ve benzerleri için sarfedilecek kâğıt, mukavva, baskı giderleriyle, defterlerin
onarımı, kapak, ciltleme ve benzeri bütün giderler.
Bölüm : 17 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri için telefon kurma ve onarma
da bu tertipten verilir
Bölüm : 22 — Giyecekler
İş arasında kullanılan gömlek, tulum, hademelerin resmî elbiseleri ile ayakkabı, kaput, mu
şamba giderleri.
Bölüm : 27 — Üniversite armağanı
Öğretim üye ve yardımcılar iyi e doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde
başarı gösterenlere Senatoca takdir edilecek miktarda armağan verilir.
Bölüm : 28 — öğretimi

yüksek

ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ve araştırma giderleri

Enstitü, lâboratuvar ve okulların fenni âlât ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her
türlü gereçler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hay
vanları alımı, yem bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alât ve cihaz
ların taşım, montaj ve onarma giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya
başka şehirlere gönderilecek öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim üyelerinin yol gider
leri ve tatbikat esnasında yapılacak masraflar; sterilizasyon cihazları, frigorifik cihaz ve te
sisler, projeksiyon, fotoğraf, agrandisman, yazı, hesap, teksir makineleri ve bunların bütün leva
zımı ve teferruatı, montaj ve onarımı, öğretimle ilgili sair benzer levazım, ilmî ve fennî kurum
ların işletme ve devamından doğan sair her türlü giderler.

( S; Sayısı ; 13 )

Ş, Sayısı: 14

1948 yılı
Ankara Üniversitesi Bütçesi

Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu (1/248)
T. C.
Başbalcanlık
Muamelât Genci Müdürlüğü
Sayı : 71 - 927, 6/2697

30 . IX . 1947

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Katma bütçe ile idare edilen Ankara Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1947 tari
hinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederiuı.
Başbakan
Hasan Saka

Ankara Üniversitesi 1948 yılı

Bütçe

!

gerekçesi

'

4936 sayılı Kanunla özerkliği ve tüzelkişiliği haiz olan Ankara üniversitesi, 1948 yılı ikinci
bütçesinde genel şartlar ve imkânları gözönünde bulundurarak bir yıl içinde yapılması zaruri
hizmetlerden ve gerçekleşmesi mümkün ihtiyaçlardan üstün olanlarını sağlamak amacıyle düzen
lenmiş ve 6 664 120 lirayı ihtiva eden bütçe, merkez teşkilâtiyle Dil. ve Tarih - Coği'afya, Fen,
Hukuk, Tıp Fakültelerinin giderlerini çevreliyen bölümlerdeki ödeneklerin istenilmesi zarureti
aşağıda arzedilen gerekçe ile belirtilmiştir.
1 nci bölüm
Memur • aylıklarında görülen 42 000 lira noksanlık 1948 senesinde (L) cetveline alman profe
sörlerin ödeneklerinin mevkuf tutulmasından ileri gemektedir.
2 nci bölüm
Bazı kanuni sebeplerle açık aylığı almaları muhtemel olan memurlara
için bu bölüme 2 500 lira ödenek konulmuştur.

verilecek açık maaşı

3 ncü bölüm
Üniversitemizde çalışanlardan emekliliğe ayrılanlara ve vefatları halinde
olunacak maaşlar için bu bölüme 2 500 lira ödenek konulmuştur.

yetimlerine tahsis

4 ncü bölüm
1948 yılı memurlarının mesken tazminatı için konulan geçici tazminat birinci
alanların ihtiyaçlarını karşılıyacak surette hesabedilmiştir.

bölümden aylık

5 nci bölüm
1948 yılında çalıştırılması zaruri olan hizmetlilerin bağlı kadro cetvelinde gösterildiği üzere
ücret miktarlariyle adedlerinde geçen 3. 4. 5. ve 6 nci sınıflarının ve Fen Fakültesinin 9 ve 10
ncu sömestrılermin yeniden kurulup açılması dolayısiylc artan iş hacmini karşılamak üzere ihti
yaca yetecek kadar ilâveler yapılmasından ileri gelmiştir.
( S. Sayısı : 14 )
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6 ncı bölüm
4204 numaralı Kanun gereğince fakültelerde verilecek olan 'Devrim Tarihi dersleri okutmanla
rının ücretleri karşılığı olarak konmuştur.
7 nci bölüm
öğretim üyeleri ve yardımcılarına 49:56 sayılı Kanunla verilmesi gereken tazminat geçen sene
az sarfedildiğinden bu sene 182 657 lira noksan ödenek konulmuştur. Profesörlerin ekserisi ser
best çalışacaklarını bildirdiklerinden bu bölüme konulan ödenekle 1948 sonuna kadar yapılacak
masrafların karşılanacağı düşünülmüştür.
8 nci bölüm
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev ödeneğinde 880 lira bir noksanlık vardır.
9 ncu bölüm
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince 1948 yılında emekliye ayrılanlara
emekli ikramiyesi için 10 000 liranın verilebileceği tahmin edilmektedir.

verilecek

10 ncu bölüm
Çocuk zammı 1947 yılındaki 20 000 liralık ödenek kâfi gelmediğinden 1948 yılı içiu bu bölü
me 2 000 lira ilâve edilmek suretiyle 22 000 liraya çıkarılmıştır.
11 nci bölüm
Bu bölüme 1 000 lira ilâve edilmiştir.
12 nci bölüm
Bu bölüme konan ödenek 1947 yılı ödeneğinden 3 000 lira noksandır.
13 ncü bölüm
Bu bölüme geçen seneye nazaran 5 000 lira fazla ödenek konulmuştur.
14 ncü bölüm
Bu bölüme geçen seneye nazaran 19 102 lira noksan ödenek konulmuştur.
15 nci bölüm
Aydınlatma bölümüne geçen sene konulan ödenek kâfi gelmediğinden bu yıl 13 500 lira faz
la ödenek konulmuştur.
16 ncı bölüm
Isıtma bölümüne 6 000 lira fazla ödenek konulması geçen senenin verdiği
üzerine hesaplanmıştır.

lüzum

ve ihtiyaç

17 nci bölüm
Öteberi giderleri geçen seneden 5 800 lira,faz ladır. Bu.fazlalık Hukuk ve Tıp Fakültelerindedir. İler iki Fakültenin iş hacmine göre geçen sene verilen ödeneğin kâfi gelmediği anlaşılmasın
dan doğmaktadır.
18 nci bölüm
1948 yılında tedarikine mecbur oldukları basılı kâğıt ve defterler için 4 000 lira bir fazlalık var
dır.
'
19 ncu bölüm
Posta, teıgraf ve telefon giderlerinde 1 200 lira bir fazlalık vardır.
20 nci bölüm
Telefon tesisi ve konuşma ve başka haberleşme giderleri bölümüne geçen yıla nazaran 2 500
lira noksanlık vardır,.
( S. Sayısı : 14 )

- 4 21 nci bölüm
Sürekli görev yokluğunda geçen seneye nazaran 301 lira, fazlalık vardır.
22 nei bölüm
Geçici yoluğuna geçen seneye nazaran 11 900 lira fazla ödenek konulmuştur. Bu fazlalık jüri
heyetlerinin İstanbul'da toplanması neticesinde b u bölüme konulan ödeneğin kifayetsizliğinin anla
şılmasından ileri gelmiştir.
28 ncü bölüm
İler fakültenin branşları çerçevesinde incelemeler için geçen seneki ödeneğin kâfi olmadığı
anlaşıldığından yapılacak incelemelerin daha ge niş bir imkân vermek maksadiyle 1948 yılında
8 500 lira ödenek konulmuştur.
24 neü bölüm
Yabancı memleketler bilim kongrelerine katılma yolluğu ve başka gideleri bölümüne yabancı
memleketlerle bisimsel münasebetler ziyade!eştiğinden bu kongrelere katılacak öğretim üyeleri
yollukları ve diğer giderleri üzerinde fazla durulmuş ve ödenek kalmaması yüzünden ileride
bir zorluğa düşmemek üzere bu bölüme 10 000 lira ilâve ödenek konulmuştur.
25 nci bölüm
Bu sene kadrolarına ilâve yapılmasından ve geçen seneki ödenek kâfi gelmediğinden bu bölüme
8 100 lira fazla ödenek konulmuştur.
'2fi neı bölüm
Hastalanacak memurların tedavi yoluğu için konulan 7 000 lira, peçen senenin aynıdır.
27 nci bölüm
Dil ve Tarih * Coğrafya Fakültesinin Arkeoloji ve Doğu Anadolu Araştırma
her çeşit giderleri bölümüne konulan 10 000 lira geçen senenin aynıdır.

Istanyonlarının

28 nci bölüm
Fakültelerin araştırma ve inceleme, öğretimi ilgilendiren gereç, yolluk ve her çeşit giderleri
431 500 lira olarak tesbit edilmiştir ki; bu miktar geçen seneden 65 000 lira bir fazlalık göster
mektedir. Bu fazlalık fakültelere daha geniş mikyasta incelemeler yapmak imkânı verilmek mak
sadiyle yapılmıştır.
29 neu bölüm
Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit giderleri bölümüne konulan 10 000 lira geçen se
nenin aynı olarak bırakılmıştır.
30 ncu bölüm
Mahkeme harçları ve giderleri bolümü geçen seneden 1 000 lira noksaliiyle 2 000 lira olarak
tesbit edilmiştir.
;•'

31 nei bolüm
Temsil giderleri geçen seneden 1 200 lira fazladır. Bu fazlalık görülen, ihtiyaçları karşılamak
maksadiyle konulmuştur.
32 nci bölüm
Üniversite armağanı için geçen yıl konulan 5 000 lira ödenek aynen bırakılmıştır.
33 ncü bölüm
Bütçeye konulan 12 700 lira ödenek kadro ile kabul edilen taşıtların idare ve onarma gereç
ve her çeşit giderleri karşılığıdır.

( S. Sayısı : 14 )

- S 34 ncü bölüm
Kitap, mecmua, kâğıt, baskı vesaire yayın giderleri; tercüme bedeli ye telif hakkı olarak bu
bölüme konulan ödenek geçen yıldan 29 500 lira fazladır. Bu fazlalık fakültelerin ihtiyaçları
nın artmasından ileri gelmektedir.
35 nci bölüm
Kitaplıklar için alınacak kitap, mecmua, gazete ve diğer yayınlar giderleriyle ciltleme bedeli
olarak bu yıl geçen yıla nazaran 14 399 lira fazla ödenek konulmuştur ki, bu fazlalık fakültelerin
boş bulunan kitaplıklarına faydalı eserlerin temini maksadım gütmektedir.
36 neı bölüm
üniversite tesisleri için konulan 36 000 lira ödenek gecen yıldan 4 000 lira noksandır.
37 nci bölüm
4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri karşılı
ğı olarak bu yıl bütçesine konulan ödenek geçen yıldan 13 000 lira bir fazlalık göstermektedir.
I)U fazlalık bilgi, görgü ve tecrübelerini artırmak maksadiyle yabancı memleketlere daha fazla
öğrenci göndermek arzusundan ileri gelmektedir.
38 nci bölüm
Yabancı profesör ve uzmanların ücretleri karşılığı olarak konulan 440 560 lira geçen yıldan
36 560 lira fazladır. Bu fazlalık kadrolarına göre yeniden getirilecek yabancı profesör ve uzman
ların ücretlerini zamanında karşılamak maksadiyle konulmuştur.
39 ncu bölüm
Yabancı profesör ve uzmanların yollukları ve diğer giderleri bölümüne konulan 15 000 lira ge
çen yıl ödeneğinin aynıdır.
40 nci bölüm
Yabancı memleketlerden konferans için getirtilecek bilginler ücret ve yollukları karşılığı ola
rak konulan 10 000 lira geçen sene ödeneğinin aynıdır.
41 nci bölüm
4805 sayılı Kanun gereğince.verilecek % 5 emekli keseneği karşılığı olarak konulan 95 309 lira
ödenek geçen yıldan 21 424 lira noksan olarak hesap edilmiştir.
42 nci bolüm
Bu bölüme döner sermaye için 50 000 lira ödenek konulmuştur.
43 ncü bölüm
Bu bölüme X lira ödenek konulmuştur.

.;yM.
. •?: •,

44 ücü bolüm
Geçen yıl borçları olarak 1 lira konulmuştur.
45 nci bölüm
Eski yıllar borçları olarak 1 lira konulmuştur.
46 nci bölüm
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı olarak 1 356 lira hesap
edilmiş ve bu miktar ödenek konulmuştur.
47 nci bölüm
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar bölümü bu yıl geçen yıla nazaran 5 000 lira
fazladır. Bu fazlalık muhtaç talebeye daha fazla yardım yapabilmek için konulmuştur;

( S. Sayısı : 1 4 )
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48 nci bölüm
Dil ve Tarih - Coğrafya ve .Fen fakültelerinde Millî Eğitim Bakanlığı hesabına okuyan
ciler bursu olarak konulan 138 000 lira ödenek geçen yılın aynıdır.

öğren

49 ncu bölüm
Hastanelere yapılacak yardım ve hastaların iaşe karşılığı olarak bu yıl konulan 285 100 lira
ödenek geçen yıldan 84 970 lira fazladır. Bu fazlalık 1948 yılında hastanelerde yatacak olan has
taların iaşesi ve bakımından daha iyi bir şekilde temini maksadiyle konulmuştur.
50 nci bölüm yapı ve onarma
Yapı ve onarma bölümüne (B) cetvelinin 5 nci bölümüne ait gerekçede de izah edildiği veçhi
le 1947 yılı sonunda elde kalacak olan nakit mevcudunun, 1948 bütçe yılı içinde istifade etmek
istenilen ve bu maksatla bu para esasen bir yıl için tamamlanacak mahiyette bulunan teklif et
tiğimiz inşaat ihtiyaçlarımıza istisnai olarak karşılık tutulmuştur.

•

"

B — Cetveli Gerekçesi

Bolüm 1
.1)U bölüme konulan Ödenek hazinenin nakden yapacağı yardımdan ibarettir,
Bölüm 2
Oeçen seneye nazaran konulan 38 000 lira fazlalık 1947 malî senesi içerisinde
tının fazlalık göstermesinden ileri gelmiştir.
Bu bolümde geçen seneye nazaran

Bölüm 3
fazlalık yoktur.

Bü bolümde geçen seneye nazaran

Bolüm 4
fazlalık yoktur.

harç tahsila

Bölüm 5
Üniversitenin yeni kurulmuş olması, teşkilât kanun tasarısının henüz kesbükatiyet etmemiş
ve kadroların tamamının kullanılmamış bulunması yüzünden bu yıl içindeki Ödeneklerin tamamı
nın sarfına imkân görülmemesi dolayısiyle 1948 yılına bizzarur 1 288 000 liranın devredileceği
anlaşılmakla bu yıl bütçeine bu miktar varidat olarak 5 nci bölüme ilâve edilmiştir. 1948 yılı
Bütçesinin tatbikatında bu miktar paranın ertesi yıla devrine imkân olamıyacağı şüphesizdir.

( S. Sayısı : 14 )
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istanbul Üniversitesinin 1948 yılı bütçesini inceledim. 1948 yılı bütçesi geçen yıldan 2 620 163
lira fazlasiyle 14 242 663 liradır.
Bu fazlalık Rektörlük ile diğer fakülteler arasında şöyle dağılmıştır:
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
Ekonomi »

1 255
752
60
138
352
41

770
076
400
600
086
231

Gelir bütçesi de 14 242 663 liradır. Bunun 2 722 500 lirası Genel bütçeden verilecek olan ödenektir. Geçen yıla nazaran 1 700 000 lira fazla, 1 milyonu çeşitli giderler; 520 163 lirası da geçen
yıldan devirdir.
2 milyon küsur lira tutan fazla ödenek Rektörlük
mıştır.

ve fakültelerin bölümleri

arasında dağıl

Bölümlerin incelenmesine geçildikte:
1.

Memurlar aylığı bölümünde

değişiklik yok. Kadroya uygun olarak konmuş.

2 nci açık aylığı kullanılması ihtimaline binaen 5 000 lira fazlalaştırlımış.
3 ncü emekli, dul, yetim aylığı, kullanılması ihtimaline binaen 5 000 lira artırılmış.
4 ncü hizmetliler ücreti bölümünde geçen yıla nazaran 337 558 lira fazlalık var.
Rektörlükte
3 600
306 178
Tıp Fakültesinde
Edebiyat »
17 100
Fen
>
6 960
Ekonomi »
3 720 liradır.
Rektörlük (D) cetveline,
1 Hesapçı
1 Yardımcı
2 Bahçıvan
1 Kaloriferci eklenmiş
2 Daktilo çıkarılmış
1 Aşçının ücretine zam edilmiştir.
Tıp Fakültesi (D) cetvelinde geçen yıla nazaran ödenek bakımından fark olduğu gibi sayıca
da hayli farklıdır. Bu yıl bazı ücretlere cüzi zamlar yapıldığı gibi yeni ilâveler de olmuştur. Ge
çen yıl hizmetliler kadrosunun pek dar tutulmuş olduğu, birçok yatak ilâvelerine, Enstitülerde
mesainin artırılmasına rağmen hizmetliler kadrosunun 1946 .yılmdakinden miktar ve aldıkları üc
ret itibariyle daha az olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır.
Tıp Fakültesi bütçe gerekçesinin hizmetliler bahsinde şöyle denmektedir;
( S. Sayışı : 14 )

«Tıp Fakültesi Kliniklerini gelecekte ayrı ye hükmi şahsiyeti olan bir idareye raptmm zaruri
olduğu anlaşılmaktadır. Kliniklerimiz, bulundukları hastanelerde genişledikçe ve yatak sayısı
arttıkça, başka idarelere bağh olan hastaneler çok tabiî olarak kliniklerimizin personel ihtiya
cını
karşılıyarnamışlardır. Bu sebepten bu yıl 295 000 liralık özel bir hastane kadrosu tesisi katî
ihtiyaç haline girmiştir.
Çapa Hastanesi İdaresince ayrılmış olan müstahdemlerin esaslı bir kadro haline
bu ilâveler arasındadır.»

sokulması

Filhakika hizmetliler cetveli incelendiği zaman hizmetlilerin bir tasnife tâbi tutulduğu, ' ya
pacağı işlere göre ayrıldıkları bu arada merkez atelyesiııin gelişmeye elverişli bir duruma ge
tirildiği memnunlukla görülmüştür.
Edebiyat Fakültesi (D) cetvelinde:
I. — Marangoz

' \

4. — Gece bekçisi

, \ ' ••• ?

CV;

I I . — Hademe fazladır.
Fakülte binasnıu ahşap olduğu için daimî tamire ihtiyaç göstermesi bir marangozun ilâvesini
zaruri kılmıştır.
Gece bekçisi vazifesi eskiden hademeler arasında görülürken bu yıl gece bekçiliği görecek kim
selerin bu iş için ayrılmış oldukları görülmüştür.
Binanın geniş, ahşap ve deniz kenarında olması daimî bu takayyüdü gerektirir. Bu yıl profe
sör ve doçentler için yapılan çalışma odalarına ait hizmetler için hademe sayısı artırılmıştır.
Fen Fakültesinin,

(D) cetvelinde geçen yıla nazaran 5 fazlalık var.

1. — Daktilo ;
4. —• Hademe;
150 lira olan 1 laborantın ücreti 180 liraya
o)masından ileri gelmektedir.

çıkarılmış. Fazlalık, kısmen yeni binaya geçilmiş

Ekonomi Fakültesinde:
1. —• Kütüpane kapıcısı:
Kitapların kaybolmaması maksadiyle konduğu gerekçeden anlaşılmıştır.
2. — Hademe, Fakülteye yeni odaların

verilmesinden ilerigelmiştir.

(D) cetvelinde yardımcı, hizmetli, odacı, meydancı, bekçi, diye ayrı ayrı
isim altında toplanması uygun olur sanırım.

gösterilenlerin

bir

5 nci geçici hizmetliler görevi bölümünde geçen yıldan 42 000 lira fazlalık var. 2 ııci maddede
Tıp Fakültesine ait olan 19 200 lira ödenek buradan çıkarılmıştır. 7 nci bölüme eklenmesi gerek
mektedir. Rektörlükte fazlalık 58 800 liradır.
Üniversitenin î> ayrı mahalde inşaata başlanmış olması münasebetiyle Bayındırlık Bakanlığı
nın tasvibiyle kontrol kadrosunun genişletilmesi lüzumundan ileri gelmektedir. Bu para bütçe
nin 47 nci bölümüne konulmuş olan 4 milyondan indirilmek suretiyle buraya konmuştur.
Ekonomi Fakültesindeki fazalık yabancı profesörlerin derslerini Türkçeye çeviren bir doçentin

( S. Sayısı : 14 )
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Avrupa'ya gönderilmiş olmasından dolayı yerine geçici bir tercümee.i alınmasından ileri gelmek
tedir.
6 ncı tazminat bölümünde 38 000 lira bir eksiliş göze çarpmaktadır.
lerin daha ziyade dışarda serbest çalışmak istemeleridir.

Bunun sebebi profesör

7 nci ek görev tazminatı bölümü geçen yılın aynıdır.
Ancak 2 nci maddedeki Tıp Fakültesi dekanlığı ve okullar müdürlükleri yerine dekanlığı ve
müdürlükleri şeklinde değiştimek daha doğru olacak. Çünkü okul müdürlükleri dışında kalan
Kanser Enstitüsü Türk müdür ve hastane müdürü ve içine alması lâzmıgelmektedir. Böyle olunca
2 nci maddenin ödeneği 6 120 yerine 12 824 olması icabeder. 4 ncü maddede Edebiyat Fakül
tesi Dekanlığından sonra ve yabancı diller okulu müdürlüğü tâbirini iâve etmek gerekmektedir.
Ödeneğinde 2 040 lira ilâvesiyle 4 560 lira olması lâzımdır. Rektörlükteki ödenek 15 40(5 lira ola
rak değişecektir. Buradan ikinci maddeye ilâve olunan 1 750, 4 ncü maddeye eklenen 2 040 lira
dan düşürülmüş olacaktır.
8 nci tekaüt ikramiyesi bölümü kullanılması ihtimaline binaen artırılmıştır.
9 nen yardımlar bölümünde geçen yılın sarfiyatı gözönünde tutularak hesaplanmıştır.
10 ncıı kırtasiye bölümünde 6 200 lira artış var. O-eçeıı yıl yapılan denemeye göre yetmediği
görülmüş onun için artırılmıştır. Diğer bir sebep te kâğıt fiyatlarının artmış olmasıdır.
11 nci döşeme ve demirbaş bölümünde 20 411 liralık artış şöyledir:
Tıp Fakültesi
3 000 lira
Hukuk
»
3 000 »
Edebiyat »
10 500 »
Fen
»
5 000 »
Tıp Fakültesindeki artış en zaruri işlerin yapılması içindir.
Hukuk Fakültesinde sıra ve masa ihtiyacını

sağlamak için artırılmış.

Edebiyat Fakültesindeki artışın sebebi ihtiyaç olan yazıhane, sıra, masa, iskemlenin
alınmasıdır, eskiler tamir edilecektir.
13 ncü ısıtma bölümünde 20 000 lira fazlalık görünmektedir.
dan yeni açılan binanın ısıtılmasından ileri gelmektedir.

yeniden

Kömür fiyatına zam yapılmasın

14 ncü öteberi giderleri bölümünde görülen 8 450 lira fazlalık var. Rektörlük ödeneği geçen
yıhnki gibi kalacak kadar 4 950 düşülerek 7 nci bölümün 2 nci maddesine eklenecektir. Edebiyat
ve Hukuk Fakültelerinde artışlar mevcut ödeneğin yetmemesinden, Fen Fakültesindeki 1 500 lira
artış inşaatı biten kısımların açılmasından ileri gelmektedir.
15 nei basılı kâğıt ve defterler bölümü kısmında 2 500 lira fazlalık var.

Bu ödenek yetmemiş.

Ekonomi Fakültesinde 600 liralık aktarma yapılmış. Bir de kâğıt ve baskı fiyatlarının artmış
olduğunu da gözönünde bulundurmak lâzımdır.
16 ncı Posta ve Telgraf ücret ve giderleri bölümünde 5000 lira artma var. Bu ödenek yetme
miştir. Bugüne kadar 7 800 lira masraf yapılmış ve düşünülmiyen giderler tertibinden ödenmiş
tir.
18 nci kira karşılığı bölümünde eksilme var. Yeni inşaat dolayısiyle kira ihtiyacı azalmakta
dır. ödeneğin yalnız Rektörlükte gözükmesinin sebebi kiraların merkezde toplanmasından ileri
gelmektedir. Bir de Ahlat'da Jeolojik, Antropolojik araştırma Enstitüsünün bina kirası buradan
verilmektedir.
( S. Sayısı : 14 )
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20 nei geçici görev yolluğu bölümünde 15 000 lira artış görülmektedir.. Bu artış:
Hukuk Fakültesinde
Edebiyat Fakültesinde
Fen Fakültesinde
iktisat Fakültesinde

.1 000
10 000
8 000
2 000

liradır.
liradır.
liradır.
liradır.

Hukuk Fakültesinde ödeneğin yetmediği, hattâ aktarma zarureti hâsıl olduğu ifade edilmiştir.
Öğretim üyelerinin memleket içinde ilmî araştırma ve inceleme gezilerinin yeter derecede olmasa
bile mümkün olabildiği ölçüde yapılmasını sağlamak, Doçentlik imtihanlarının gerktirdiği yol
paralarının verilmek üzere maddelerde artma yapılmıştır.
Rektörlük ödeneğinden geçen yıla nazaran 6 000 lira bir eksiliş görülüyorsa da bu eksiliş ha
kiki bir mâna ifade etmemekledir. Çünkü Doçentlik imtihanlarınınn gerektirdiği yol parası v. s.
masrafların buradan yapılacağı düşünülmeden aktarma yapılmış onun için yetmemiş. Hattâ böy
lece verilemiyen bir miktar para olduğu verilen izahattan anlaşılıyor.
Buraya 4 000 liranın eklenmesi lâzımdır.
Edebiyat Fakültesindeki 10 000 lira artışın sebebi :
Öğretim üyelerinin öğrencileriyle birlikte memleketin muhtelif yerlerinde
bu yıl biraz daha geniş ölçüde yapmak istemelerinden ileri gelmektedir.

inceleme gezisinin

(»ecen yıl Coğrafyacılar Armutlu ile Yalova a pasında M. T. A. ile birlikte, Tarihçiler Bursa - îznik, Bergama, Efes tarafında incelemelerde bulunmuşlardır. Bu grup Kadirli civarında Karatepe'de diğer bir Arkeoloji grupu eski Antalya (Side) civarında iki kazı yapmıştır. Karatepe'de yapı
lan kazı Hitit tarihi bakımından çok önemli buluntularla, Fenike yazısı, Eti hiyeroglifi ile ya
zılmış kitabeler elde edilmesini sağlamıştır. Bun dan başka Edebiyat zümresi Kütahya, Afyon, An
talya, Burdur'daki kütüpanelerde tarama yapmışlar, şimdiye kadar bilinmiyen birtakım yazma
eserler bulmuşlardır.
Bu seen kısmen aynı yerde, kısmen civarında iki kazı, daha yapılacaktır. Bu ödenekle-bu ka
zıları başarmaya imkân olmadığı için Tarih Ku rııınıı, Müzeler Umum Müdürlüğü ile işbirli
ği yapılarak çalışılması müm/kükn olacaktır.
Fen Fakültesindeki 8 000 lira geçen yıl öğretim üyelerinin yapamadıkları ilmî gezintilerin ya
pılmasını sağlamak üzere konmuştur. Ekonomi Fakültesinde 2 000 lira memleket içindeki ilmî ge
zintilerin bir kısmını yapabilmek doçentlik imtihanlarının gerektirdiği masrafları karşılıyabilmek
üzere konmuştur.
Ancak yukarda belirttiğim gibi Rektörlük maddesine eksik konmuş olan ödeneğin maddeler ara
sında yapılacak küçük tasarruflarla tamamlanması mümkündür.
21 nci yabancı memlektler yolluğu bölümünde 29 000 lira fazlalık görülmektedir. Bu fark ge
nel olarak mevcut ödeneğin yetersizliği dolayısiyle artırılmasından ileri gelmektedir. (îecen
yıl Rektörün Amerika'ya gitmesi dolayısiyle bu ödenek yetmemiş, düşünülmiyen gelirler bölü
münden karşılanmış.
Tıp Fakültesinde 7 000 lira fazlalık görünmektedir. Geçen yıl fakülte adına 12 Kongreye iş
tirak edilmiş, iştirak edenlere ancak masraflarının % 25 - 50 si verilebilmiş, geri kalanını kendi
leri tamamlamışlar. Bu yolda gerek kongrelere iştirak edecek gerek incelemelerde bulunacak öğre
tim üyelerinin yolluklarını karşılamak gayesiyle artırılmıştır.
Hukuk Fakültesinde 8 000 lira artış,

geçen yıl yetmediği, için konmuştur.

( S. Sayısı : 14 )
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Edebiyat Fakültesinde 2 Doçent ingiltere'de Doktora
ealışıyor.

yapmaktadır. Bir Asistan

Amerika'da

Bu yıl da çalışmalarına devam edecekleri için ödenek aynen konmuştur.
Fen Fakültesinde 4 000. Ekonomi Fakültesinde (i 000 lira fazlalığın sebebi: ilmî kongre ve kon
feranslara biraz daha geniş ölçüde iştiraki sağlamak üzere artırılmasından ileri gelmiştir.
22 nci giyecekler bölümünde (i 500 lira fazla var. Hizmetlilere palto, kundura verilmesi düşün
cesiyle konulmuştur.
24 ncü Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit giderleri bölümüne 7 000 lira fazla ko
nulmuştur. Bu Enstitünün çalışması hakkında şu izahat alınmıştır:
Anzilatti'nin Devletler Hukuku kitabı, Prof. Cemil Dilseli'n Birleşmiş Milletler, Sanfransisko
konferansı adlı eseri, Prof. N. Politis'in Tarafsızlık ve Barış adlı tanınmış eseri, Prof.
Snıth'in
Devletler Hukuku değişme yolunda, Prof. Brigg'in Devlet Hukukunun
tedrici
tekâmülü ve
Prof.
Maııry'nin
Devletler
Hususi
Hukuku
konulu
konferansları,
(Türkçe
ve
yabancı
dilde )
bastırılmış
Devletler
Hukukunun
en
son
durumunu
belirten bu
15
konferans
başlıca
dünya
üniversitelerine
dağıtılmıştır. Bundan başka İngiltere'
Amerika. Fransa'dan memleketimize davet edilen 3 profesör beşer konferans vermiştir. Enstitü
nün kitaplığının düzenlenmesine, tamamlanmasına açlışılmaktadır.
25 nci Kriminaloji Enstitüsünün her çeşit giderleri
Bu Enstitü hakkında şu izahat alınmıştır:

bölümüne

(i 000 lira fazla

konmuştur.

(îo86 adam öldürme mahkûmu üzerinde yapılmış olan ankete ait fişlerin tasnifine devam edil
miş. Netice 15 forma tutacağı tahmin olunan bir kitap halinde basılmak üzeredir. Enstitü kü
çük hükümlüler hakkında geçen sene mahdut sayıda yapılan anketi yeter bulmıyarak bütün
ceza ve ıslahevlerinde mevcut küçük hükümlüler üzerinde bir anket yapmış, bu maksatla An
kara Cezaevine bir asistan gönderilmiş, aynı zamanda yeni kurulan Adlî Sicil Müessesesi hak
kında bir etüd yaptırmıştır. Bine yakın olan bu fişlerin tasnifine birinci ankete ait çalışma
bitince başlanacaktır. Enstitü intihar vakaları hakkında bir anket açmış. Bastırılan fişler İçiş
leri Bakanlığı ile temas edilerek Emniyet Teşkilâtına dağıtılmış bulunmaktadır. Beş yıllık bir
devre için tertip edilmiş olan bu ankete ait işler üç ayda bir Emniyet Genel Müdürlüğünce Ens
titüye gönderilmektedir.
2(> nci Kanser Enstitüsünün her çeşit giderleri bölümüne 5 000 lira
yıl bir ecnebi direktör getirilecektir. Enstitünün gelişmesini sağlıyacak
mıştır.
27 nci Üniversite Armağanı henüz
ödenek aynen bırakılmış.

yönetmeliği yapılmamış. Bu yıl

fazla konmuştucr. Bu
çalışmalar için artırıl
dağıtılması düşüncesiyle

28 nci öğretimi ilgilendiren gereç giderleri, inceleni ve araştırma giderleri bölümü Üniversi
tenin ilmî verimini sağlıyacak önemli kısmını teşkil etmektedir. Bu hususta Tıp Fakültesinin bu
madde hakmdaki gerekçesi okunursa ödeneğin yetersizliği gözükür.
Hukuk Fakültesine bu ödenek yeni konmuş, mahkemelerde cezaevlerinde inceleme
için konduğu ifade edilmiştir. Bu kısımdan 2 000 lira indirilmek mümkündür.

yapılması

Edebiyat Fakültesinde '-V1 000 lira fazlalık var. Bir Projeksiyon ile yazma eserlerin fotoko
pilerini yapmak için bir makina alınması, öğrencilerin inceleme gezilerine iştirakinin sağlanabil
mesi düşyncesiyle artırılmıştır.
Fen Fakültesinde geçen yıla nazaran 26 800 lira fazlalık gözükmektedir.
( S, Sayısı : 14 )

Fen Fakültesinin
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yeni binası için ısmarlanan ders aletleri ve makirıalar için konmuştur. Bunların çoğu gelmiş,
Gümrükte olduğu ifade edilmiştir. Öğrendiğime göre bu kısım için Tıp
Fakültesinin
istediği
300 000, profesörlerin istedikleri 559 400 liradır.
Fen Fakültesinin isteriği 780 000 liradır. Bunları işar ederek geçmekten maksadım bu bölüm
ihtiyacının çok büyük olduğunu üniversite verimi için buranın sıklet merkezi teşkil ettiğini be
lirt inektedir.
30 ucu spor giderleri bölümüne 2 000 lira eklenmiştir, üniversitenin öğrenci spor
yardımdır.
32 nci temsil giderleri bölümüne 5 000 lira eklenmiştir. Milletlerarası
zaruretler dolayısiyledir.

temasların

teşkilâtına
gerektirdiği

33 neü Tıp Fakültesi taşıt giderleri aynendir.
1
1
1

Cenaze arabası
Kamyonet (yük için)
tki atlı yük arabasından ibarettir.

34 ncü kitap ve yayım giderleri tercüme bedeli, telif hakkı bölümüne geçen yıldan 50 000 lira
fazla konmuştur. Rektörlük maddesi hariç bütün maddelerdeki artışın sebebi her fakültede hazır
lanmış basılannvan, sıra bekliyen birçok kitap ol uıştur. Baskı ve kâğıt fiyatlarının yükselmiş
olmasını da artışın sebeplerinden biri olarak kaydetnıek isterim.
İler fakültenin Türkçe ve yabancı dille yayımladığı mecmuaları muntazam çıkmaktadır.
Belirli zamanda çıkmıyan dergiler de vardır. Fakültelerin mecmua ve dergilerinde, diğer Türkçe
ve yabancı memleketler ilmî mecmualarında çıkan veya monografi, tebliğ, konferans şeklinde ya
yımlanan ilmî çalışma seyisinin binden fazla olduğu verilen izahattan anlaşılmıştır.
Üniversitenin ilmî mesaisinin başlıca dayandığı bu ve bundan sonra gelecek olan kitaplıklar
bölümünde 28 nci bölümün ikinci maddesinden 2 000 liranın indirilmesini uygun bulmuştum.
Az da olsa bu paranın 34 ncü bölümün üçüncü maddesine eklenmesini komisyonun tasvibine arzederim.
35 nci Kitaplıklar için alınacak kitap ve diğer yayımlar bölümünde 60 000 lira
Bu kısımda Rektörlük için
Edebiyat Fakültesi için
Fen Fakültesi için

fazla vardır.

5 000
25 000
35 000

Rektörlükteki fazlalık Üniversite kitaplığı oraya fazladır. Fazla kitap satmalınmasını sağla
mak için buraya fazla ödenek konmuştur. 14 zümre içindir.
Fen Fakültesindeki 30 000 lira
için istenmektedir.

evvelce tamamen yanmış olan kitaplığı yeniden tanzim ettikleri

36 nci bölüm 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin
her çeşit giderleridir. Burada geçen yıla nazaran 66 000 lira fazla var. İler yıl 20 Doçent ve Asis
tanın yabancı memleketlere gönderilmesi prensipi esas olmuş bu esasa göre ilâveler yapılmıştır.
Yabancı memleketlerde bulunanların listesi eklidir;.
37 nci yabancı profesörler ve uzmanlar' ücreti bölümünde 46 856 lira fazla ödenek görünmek
tedir. Rektörlükte görülen 9 000 liralık ödenek kitaplıklar' uzmanının Rektörlük kadrosuna alın
masından ileri gelmektedir.
Eczacı Okulu için bir profesörün gelmesi ihtimali olmasından. Edebiyat.
( S. Sayısı : 14 )

Fakültesindeki faz-
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lalıklar daha ziyade profesörlerin bazılarına birer miktar zam yapılmasından ibarettir.
40 ncı düşünülmiyen giderler bölümünde 10 000 lira bir azalma var.
44 neü muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar bölümünde 23 500 liralık bir artış var.
Bu yardımlar Üniversite harcı, kitap yardımı, hasta olanların tedavisi gibi hususlardır.
45 nci bölüm Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı, hastanelere yapılacak yardımla öğretimi ilgi
lendiren fazla masraflar karşılığıdır, (lecen yıldan 405 000 lira fazladır. Bu husus için Tıp
Fakültesi gerekçesinde esaslı malûmat verildiği için burada onları tekr'ar etmiyeceğim. Fazlalık
öğretime yardım parası olarak yatak basma verilen 50 kuruşun 100 kuruşa çıkarılması, hasta iaşesinin
200 kuruş yerine 300 kuruş üzerinden hesaplanmasından ileri gelmektedir.
Asistan, hemşire, diğer memurlar için 175, hademe için de 120 kuruş hesaplanmıştır. Bu
artışı sağlamak için Tıp Fakültesine 700 000 lira verilmiş, bunun 405 000 lirası buraya, 295 000 li
rası da (D) cetveline eklendiği yukarda işaret edilmiştir.
46 ncı yapı ve onarma bölümünde 4 500 lira a-'.alına -merkez
ileri gelmektedir.

binasının

betonlaştırılmasından

47 nci 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapım, tesisat, her türlü giderleri bö
lümünde geçen yıldan 1 132 800 lira fazla var. Buradaki ödenek 4 milyondur. 120 000 lirası be
şinci bölümünün ikinci maddesine konulmuştur.
Bu suretle istanbul üniversitesinin 1948 yılı bütçesinin bölüm ve maddelerinin incelenmesini
bitirmiş oluyorum. Bu inceleme sonunda istanbul Üniversitesi bütçesinin geniş ölçüde bir ilim
zihniyetiyle gereği gibi çalışmayı sağlıyıacak bir yol üzerinde yürümekte olduğunu ifade ederken
diğer üniversite bütçelerindeki bir temenni, biran önce teşkilât kanununun çıkarılmasını dileğini
tekrar edeceğim.
tstanbul

Üniversitesinin 1948 yılı

bütçesini Komisyonun tasvibine arzederim.
Ankara Milletvekili
F. öymen

( S. Sayısı : 14 )

14 —
Bütçe kom isyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/248
Karar No, 13

15 . XII . 1917

Yüksek Başkanlığa
Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli
ve
6/2697 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan Ankara Üniversitesinin 1948 yılı Bütçe ta
sarısı ekleriyle birlikte Komisyonumuza hava
le buyurulmakla Millî Eğitim Bakanı Reşat
Şemsettin Sirer ve adı geçen Üniversite Rektör
vekili ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde
incelenip görüşüldü.
Bu üniversite bütçesini inceliyen Raportö
rün raporu dinlenmiş ve Üniversitenin türlü
hizmetleri, çalışmaları, araştırmaları, metotla
rı hal ve istikbali konularında gerek Komisyon
üyeleri başka Milletvekilleri tarafından uzun
mütalâalar serdedilmiş ve gerek Bakanlıkça,
Rektörlük ve Dekanlıklarca gereken cevaplar
ve izahlar alınarak bölümler üzerinde de tar
tışmalar yapılmıştır.
Bu yıl (1 626 000) lira bir fazlalık gösteren
Üniversite bütçesinin en mühim hizmetini inşa
at kısmı teşkil etmektedir. Bu kısımdaki artış
(1 408 000) liradır. Geri kalan (218 000) lira
lık fazlalığın hizmetlere dağıtılması hakkında
Raportörün raporunda etraflı açıklama yapıl
dığından burada tekrar edilmemiştir, fnşaat
kısmına gelince :
Yeni kurulmakta olan Ankara Üniversitesi
nin yapı yönünden ihtiyaçlara tam bir şekilde
tekabül etmesi ve bilhassa basit ve temiz bir in
şa tarzının ihtiyariyle israflara gidilmemevsi
Komisyonumuzca en ileri bir görüş noktası ola
rak belirmiş bulunmaktadır. Ezcümle ilk inşa
plânında yer almış ve Hukuk Fakültesi civa
rında yapılması kararlaştırılmış bulunan Fen
Fakültesinin inşasından tamamiyle vazgeçile
rek bu fakülte tedrisatının Tıp Fakültesi ve
Yüksek Tarım Enstitüsü lâboratuvarlarmdan
istifade edilmek suretiyle temin edileceği ve
yalnız Biyoloji Enstitüsü için bir binanın ya
pılacağı gerek Bakan ve gerekse Rektör ve De
kan tarafından açıklanmış ve Komisyonumuz
ca da uygun görülmüştür.

Tıp Fakültesi tedrisatının da şimdilik mev
cut hastanelerle temini ve yapılması düşünü
len bin yataklı hastanenin daha müsait ve
ekonomi şartlarıı.
uygun olacağı ileri sene
lere bırakılmasının da kararlaştığı alman izah
la rd a 11 an lası 1 mıştı r.
Hukuk Fakültesinde Adalet Bakanlığı he
sabına yatılı olarak okumakta olan öğrenci
lerin de önümüzdeki yıldan itibaren tasfiye
edilmesi bu Fakültelerden, çıkan sayısının ço
ğalması sebebiyle uygun görülmüş ve bu ci
hetin 1949 bütçesinden itibaren gözönünde bu
lundurulması tavsiye edilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı hesabına okutturu
lan bursiyer öğrencilere ait ödeneğin harcan
ma şeklinin düzenlenmesi bu Bakanlıkça yapıl
ması gereken bir konu olmak
itibariyle bu
Ödeneğin Bakanlık bütçesine aktarılmcası Hü
kümetçe teklif edilmiş ve Komisyonumuzca da
uygun görüldüğünden Vİ8 000 liralık ödenek
bütçenin gider ve gelir kısımlarından çıkarıl
mıştır.
Rektörlük için istenen bir otomobil ödene
ği de bütçeden çıkarılmış ve para amortismanı
na gereken ödenek konmuştur. Görüşme sıra
sında yapılan teklif ile bir iki tertipte de bazı
değişiklikler yapılmak suretiyle gider bütçesi
6 522 620 lira olarak Komisyonumuzca kabul
edilmiştir.
Gelir bütçesinin de en mühim rakamını Hazi
neden yardım olmak üzere 5 158 500 ve geçen
yıllardan devredilen 1 288 000 lira teşkil et
mektedir. Harçlar ve ücretler kısmında da bir
artış vardır.
Yukarda izah olunduğu veçhile gelir bütçe
sinin Hazineden yardım kısmında gerekli indir
meler yapılmak suretiyle gelir kısmı da
6 522 620 lira olarak kabul edilmiştir.
Bütçe Kanununun birinci ve ikinci madde
lerinde gelir ve giderin değişmiş rakamlarına
göre düzeltmeler yapılmış ve diğer maddeleri
ayniyle kabul edilmiştir.

( 8. Sayısı : 14 )
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Ankara Üniversitesinin 1948 > ılı bütçe tasa
rısı ekleriyle birlikte Kamutayın onayına arzedümek üzere Yüksek Başkanlığa sumüur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Ankara
R. Erten
/. //. Tigrel
M. Eriş
Kâtip
Amasya
Ankara
Ankara
F. öymen
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman

Ankara
C. Gölet

Antalya
N. E. Sümer

Balıkesir
E. Alt an

Diyarbakır
V. Dicleli

Kırşehir
S. Tor gut

Kocaeli
Dr. F. S. Bürge

Samsun
M. A. Yörüker

(B.Bşşm: U)

Tokad
H. A. Sevengil

Aydın
Gl. it. Alpman
Kastamonu
M. Akalın
Niğde
it. Gürsoy
Urfa
E. Tekeli
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Ankara Üniversitesi 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTtRİŞl

MADDE 1. — Ankara üniversitesinin 1948
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 6 664 120 lira ödenek veril
miştir.

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1948
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (İ 522 620 lira ödenek veril
miştir.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1948
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 664 120 lira
tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1948
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 522 620 lira
tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
liler kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Nunıaralariyle adları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli
geçici hizmetler için aylık ücretli memur ve hiz
metliler kullanılabilir.
Bunların kadrolariyle
bunlardan uzmanlık yeri olanlar Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tertipler
den alınacak kadroların eldeki kadrolara ek ol
maması gereklidir.

MADDE 3. — Avnile kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 3656 sayılı Kanunla eklerine
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L)
işaretli cetvelde gösterilenler 1948 yılında kulla
nılamaz. Bu kadrolarda çalışmakta olanlar hak
kında Memurin Kanununun 85 nci maddesi hük
mü uygulanır.

MADDE 4. — Aynile kabıd edilmiştir.

MADDE 5. — Gider tertiplerinden yapılacak
ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (11)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 5. — Aynile kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Aynile kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
/ / . Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. A. lienda
Ş. Devrin
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. N. Keşmir
N. Sadak
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
.1/. H. Göle
31. Birsel

MADDE 7.

( S . Sayısı : 1 4 )

Avnile kabul edilmiştir
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Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Gülek
E. §. Birer
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Uz
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş. Adatan
T. Goşkan
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
Ş. Koçak
M. N. Gündüzalp
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

( a Sayısı : 14 )
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A - CETVELİ
1947
M.

1948 yılı için

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

Birinci kısım - Aylık, ücret,
ödenek ve benzeri özlük
haklar

1
2
3
4
5

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

55 500
499
247
299
780

500
200
700
000

55 500
457
247
299
780

500
200
700
000

55 500
457
247
299
780

500
200
700
000

1 881 900

1 839 900

1 839 900

Açık aylığı

1

2 500

2 500

Emekli, dul ve yetim aylığı

1

2 500

2 500

5 632

5 632

5 .632

Geçici tazminat
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
»
5 Tıp
Bölüm toplamı
Hizmetliler ücreti
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

30
15
20
40

500
500
500
500

30
15
20
40

500
500
500
000

30
15
20
40

500
500
500
000

112 632

112 132

112 132

52 140

55 860

53 220

88
42
51
217

980
720
840
080

452 760

( S. Sayısı : 14)

90
53
51
342

420
640
840
780

594 540

90
53
51
342

420
640
840
780

591 900
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1947

1948 yılı için

yılı
ödeneği

M.

Hükümetçe
istenen

Lira

ödeneğin çeşidi

Lira

Geçici hizmetliler
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
2 Fen
Fakültesi
3 Hukuk »
4 Tıp
»

0
0
0
0

Bölüm toplamı

G

1
2
3
4

I I - Başka haklar
4936 sayılı Kanun gereğince
verilecek tazminat
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5

116
75
02
181

Lira

600
600
600
600

26 400

600
600
600
600

26 400

120 000
73 543
60 900
28 500

465 600

282 943

282 943

4 800

5 320

5 320

400
720
520
520

18 000
9 720
8 520
8 520

18 000
9 720
8 520
8 520

50 960

50 080

50 080

10 000

10 000

10 000

2 000

2 000

2 000

5 000
2 000

7 000
2 000

7 000
2 000

Bölüm toplamı
1683 sayılı Kanunun 58 nci
maddesi gereğince verilecek
emekli ikramiyesi
4598 sayılı Kanun gereğince
verilecek çocuk zammı
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
( S. Sayışa : 14 )

19
9
8
8

120
73
60
28

6
6
6
6

000
543
900
500

4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ve Türk Devrim Tarihi
Enstitüsü
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

400
600
400
200

6
6
6
6

Komisyonca
kabul edilen

— 20 ~1947
M.

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

Komisyonca
kabul edilen
Lira

3 000
8 000

3 000
8 000

3 000
8 000

20 000

22 000

22 000

1 000

1 000

1 000

1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

4 Hukuk Fakültesi
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5

4598 sayılı Kanun gereğince
verilecek doğum yardımı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5

1948 yılı için
Hükümetçe •
istenen
Lira

4598 sayılı Kanun gereğince
verilecek ölüm yardımı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

5 000

6 000

6 000

1 000

2 000

2 000

1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

Bölüm toplamı

5 000

7 000

7 000

Birinci kısım toplamı

3 003 854

2 955 995

2 953 355

7 100

5 000

5 000

8 000
5 000
3 000

7 000
3 000
3 000

7 000
3 000
3 000

îkinci kısım - Yönetim gider
leri

1
2
3
4

I - Hizmete ilişkin olanlar
Kırtasiye
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »

( S. Sayısı : 14 )
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1947
M.
5

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi
Tıp Fakültesi

Bölüm toplamı
Döşeme, demirbaş ve tesisler
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

5 000

15 000

15 000

28 100

33 000

33 000

40 000

10 000

10 000

5
55
15
30

000
000
000
000

6 000
25 000
12 500
72 396

6 000
25 000
12 500
72 396

145 000

125 896

125 896

Aydınlatma
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
2 Fen
Fakültesi
3 Hukuk »
4 Tıp
»
1

1
2
3
4

2
3
2
5

500
000
000
000

6
3
5
12

000
000
000
000

6 000
3 000
5 000
12 000

Bölüm toplamı

12 500

26 000

26 000

Isıtma
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

12 000
9 500
13. 000
5 000

12 000
8 500
13 000
12 000

12 000
8 500
13 000
12 000

39 500

45 500

45 500

4 000

4 000

4 0Ö0

200
750
750
500

15 000
9 750
9 250
10 000

15 000
9 750
9 250
10 000

42 200

48 000

48 000

Bölüm toplamı
öteberi giderleri
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

10
9
10
7

( S. Sayısı : 14)
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1947

M.

yılı
•deneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

Basılı kâğıt ve defterler
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

7 000

1348 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

7 000
500
000
500
000

Komisyonca
kabul edilen
Lira

7 000

2 000
0
0
10 000

1
1
3
10

1
1
3
10

500
000
500
000

19 000

23 000

23 000

Posta ve telgraf giderleri
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
*
5 Tıp
»

1 000

1 000

1 000

1 000
800
1 000
1 500

1 500
800
2 000
1 200

1 500
800
2 000
1 200

Bölüm toplamı

5 300

6 500

6 500

Telefon tesisi, konuşması ve
başka haberleşme giderleri
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

5 000

5 000

5 000

3
3
5
5

3
3
3
5

3
3
3
5

tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»
Bölüm toplamı

800
000
000
500

800
000
000
000

800
000
000
000

22 300

19 800

19 800

I I - Özlük olanlar
Sürekli görev yolluğu
1 Rektörlük
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
3 Fen Fakültesi
4 Hukuk »
5 Tıp
»

100

100

100

500
500
500
500

200
100
1
2 000

200
100
1
2 000

Bölüm toplamı

2 160

2 401

2 401

( S. Sayısı : 14 )
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1947
n.

1
2
3
4
5

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi
Geçici görev yolluğu
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

1
2
3
4

Bölüm toplamı

1
2
3
4
5

3
4
5

7 000

7 ooa

1
1
1
1

5
1
3
5

5
1
3
5

500
500
500
500

000
900
000
000

21 900

000
900
000
000

21 900

~*--r
5
3
7
5

000
500
500
000

15
4
5
5

000
500
000
000

15
4
5
5

000
500
000
000

21 000

29 500

29 500

5 000

5 000

5 000

Yabancı memleketler bilim
kongrelerine katılma yolluk
ve başka giderleri
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

1
2

Komisyonca
kabul edilen
Lira

4 000

10 000

Memleket içinde ve dışında il
mî inceleme yollukları ve her
türltt giderleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

1948 yılıL için
Hükümetçe
istenen
Lira

Giyecekler
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı
( S. S*y»ı : 14 )

5
5
5
5

000
000
000
000

10
5
5
10

000
000
000
000

10
5
5
10

000
000
000
000

25 000

35 000

35 000

1 400

2 000

1 600

2
2
2
10

500
200
000
000

17 900

5
2
2
15

000
000
000
000

26 000

4
1
3
15

000
800
600
000

26 000
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1947
B.

M.

26
1
2
3
4
5

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

1948 yılı için
Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

1 000

1 000

1 000

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

500
500
500
500

500
500
500
500

500
500
500
500

Bölüm toplamı

7 000

7 000

7 000

îkiııci kısım toplamı

396 900

449 497

449 497

10 000

10 000

10 000

Üçüncü kısvm - Daire hizmet
leri

27

28

1
2
3
4

29
30
31

I - Sürekli olanlar
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anado
lu Araştırma istasyonlarının
her çeşit giderleri
Fakültelerin araştırma, incele
me ve öğretimi ilgilendiren ge
reçleriyle ve öğrenci yollukları
ve her çeşit giderleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

11
60
10
285

500
000
000
000

11
85
15
320

500
000
000
000

11
152
15
320

500
640
000
000

Bölüm toplamı

366 500

431 500

499 140

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her türlü giderleri

10 000

10 000

10 000

3 000

2 000

2 000

1 400

2 000

2 000

Mahkeme harçları ve giderleri
Temsil giderleri
1 Rektörlük
( S. Sayısı :: 14)

1947
tf.

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

1948 yılıL için
Komisyonca
kabul edilen
Lira

Hükümetçe
istenen
Lira

2

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

900
900
900
900

900
900
1 500
900

900
900
1 500
900

Bölüm toplamı

5 000

6 200

6 200

2 500

2 500

2 500

0
2 500
2 500

3 000
4 500
5 200

0
4 500
5 200

5 000

12 700

9 700

Üniversite Armağanı
Taşıt giderleri
0 Rektörlük
1 Fen Fakültsei
2 Tıp
»
Bölüm toplamı

II - Çeşitli olanlar

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Kitap ve mecmua kâğıt, baskı
vesaire yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif hakkı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

v

7

4 V «J

15 000

30 000

30 000

15
19
17
25

20
19
25
25

20
19
25
25

500
000
500
000

500
000
000
000

500
000
000
000

Bölüm toplamı

90 000

119 500

119 500

Kitaplıklar için alınacak kitap,
mcemua, gazete ve diğer ya
yınlar giderleriyle ciltleme be
deli
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
TID
»

25 000

20 000

20 000

12
27
10
15

17
38
13
15

17
50
13
15

Bölüm toplamı
( S. Sayısı :: 14)

000
000
000
000

89 500

000
500
399
000

103 899

000
000
399
000

115 399
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I.

1947
yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

1948 y ılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edilen
Lira
Lira

Üniversite tesisleri
1 Basımevi aletleri, gereçleri ve
her çeşit giderleri
2 Müze tesisi ve her çeşit gider
leri
3 Sağlık ve Sosyal Araştırma ve
her çeşit giderleri

Bölüm toplamı

1
2
3
4

4489 sayılı Kanun gereğince
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin her çeşit giderleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
~1

2
3
4

20 000

20 000

10 000

8 000

8 000

10 000

8 000

8 000

40 000

36 000

36 000

8
5
10
10

8
5
10
10

5
5
5
5

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

20 000

33 000

33 000

Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»

137 000
96 000
3,8 200
132 800

163 560
96 000
48 200
132 800

163 560
96 000
48 200
132 800

Bölüm toplamı

404 000

440 560

440 560

Bölüm toplamı

1

20 000

Yabancı profeör ve uzmanların
yollukları ve diğer giderleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
si
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

3
3
3
3

750
750
750
750

15 000

( S. Sayısı : 14 )

3
3
3
3

750
750
750
750

15 000

3
3
3
3

750
750
750
750

15 000

27 —

1947

1948 yüıı için

yılı
ödeneği

Ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen
Lira

Liı?a

Yurdun içinden ve dışından
konferans için gtirilecek bil
ginlerin ücret ve yollukları
(Askerlik dersi konferans üc
reti dâhil)
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı
4805 sayılı Kanun gereğince
verilecek % 5 emkli keseneği
karşılığı
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»
Bölüm toplamı

2 000

2 000

2 000

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

10 000

10 000

10 000

5 382

5 382

5 382

29
14
17
49

424
496
577
854

17
12
15
44

000
496
577
854

17
12
15
44

000
496
577
854

116 733

95 309

95 309

50 000
5 619

50 000
1

50 000
1

1 242 852

1 378 169

1 454 309

1
1

1
1

1
1

Döner sermaye
giderler
kısım topların

Komisyonca
kabul edilen
Lira

Dördüncü kısım - Borçlular
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1941L - 1946 villan bordan
192g'- 1940 »
»
Bölüm toplamı
( S. Sayısı : 14)
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1947

1948 yılı için

yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

1715 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi gereğince kâğıt para
amortismanı

381

1 356

13 642

Dördüncü kısım toplamı

384

1 359

13 04")

30 000

30 000

30 000

Besinci kışını - Yardımlar
Muhtaç talebeye
yapılacak
yardımlar ve burslar
Üniversite öğrenci bursu
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

000
000
000
000

10 000

2
1
5
10

43 000

48 000

48 000

138 000

138 000

91 250

91 250

91 250

113 880

193 850

193 850

Bölüm toplamı

205 130

285 100

285 100

Beşinci kısım toplamı

380 130

471 100

333 100

0

m ooo

66 000

3 000

42 000

42 000

Bölüm toplamı

Dil ve Tarih - Coğrafya ve Fen
Fakültelerinde Millî Eğitim
Bakanlığı hesabına okuyan öğ
renciler bursu
Hastanelere yapılacak yardım
Öğretimi ilgilendiren giderler
le yatak karşılığı
Hastanelerde iaşe edilecek olan
hizmetliler iaşe karşılığı

2
1
5
5

2 000
1 000

r> ooo

000
000
000
000

Altıncı kısım
Yapı ve onarma
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi
( »S. »Sayısı ; 14)
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1947

1948 yılı için

yılı
ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi
Fen Fakültesi
Hukuk »
Tıp
»

Hükümetçe
istenen
Lira

Komisyonca
kabul edilen
Lira

0
0
5 000

400 000
600 000
300 000

317 000
593 714
300 000

Bölüm toplamı

8 000

1 408 000

1 318 714

Altıncı kısım toplamı

8 000

1 408 000

1 318 714

2 955
449
1 378
1

2 953
449
1 454
13

KISIMLAR

TOPLAMI

Birinci kısım toplamı
İkinci kısun toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
GENEL TOPLAM

3 003 854
396 900
1 242 852
384

995
497
169
359

386 130
8 000

471 100
1 408 000

333 100
1 318 714

5 038 120

6 664 120

6 522 620

B - CETVELİ

e

1948 yılı için

1947
yılı
tahminleri
Lira

Gelirin çeşidi

355
497
309
645

Hükümetçe
tahmin edilen
Lira

Komisyonca
tahmin edilen
Lira

Hazineden yardım
Harçlar ve ücretler
Çeşitli gelirler
Bağışlar ve vasiyetler
Geçen yıldan devredilecek na
kit

5 000 000
37 000
1 115
5

5 300 000
75 000
1 115
5

5 158 500
75 000
1 115
5

0

1 288 000

1 288 000

GENEL TOPLAM

5 038 120

6 664 120

6 522 620

( S. Sayısı : 14 )
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D - CETVELİ
Görevin çeşidi
Ankara Üniversitesi

Sayı Ücret

Dosya, memuru
Odacı

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
10
2
2

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

Fakültesi

Desinatör
Kartograf
Fotoğrafçı
Doktor
Tercüman
»
Fiş memuru
Kaloriferci
Onarıcı
Bahçıvan
Not çoğaltma memuru
Elektrikçi
Hazırlayıcı
Fiş memuru
»
»
Kitaplık yardımcısı
Kaplayıcı
Kaplayıcı yardımcısı
îdare memuru
Daktilo
»
Fiş memuru
Odacı
Türk Devrim Tarihi

Sayı

Itirektörlüğü

Tercümeci
Daktilo (Yabancı dii bilmesi şarttır)
Doktor
Kardeks memuru
Daktilo
»
Daire memuru
Sağlık memuru
Fiş memuru
Başodacı
Dağıtıcı
Odacı
*
Mürettip
Mürettip yardımcısı
Dil ve Tarih ('oğrafya

Oörevin çeşidi

2
33

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

Enstitüsü
150
90

Fen

Fakültesi

Desinatör
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şart
tır)
Daktilo
»
Teknisiyen
»
Tanı aletleri yapıcısı
Laborant
»
Şoför
Fotoğrafçı
Dağıtıcı
Başodacı
(klacı
Hukuk

Faküttrsi

Not çoğaltma memuru
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şartır)
Daktilo
Elektrikçi ve telefoncu
Kaloriferci
» ' yardımcısı
Onarıcı
Balıçivan
Dağıtıcı
Başodacı
Odacı
Tıp

1
2
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
12

2
1
->«»

1
1
1
1
1
1
1

25

Fakültesi

4
Teknisyen
32
Lâboı ant
15
Arşivci
7
Daktilo
(i
»
»
(Yabancı dil bilmesi şarttır) 1
Otoklav memuru
Mülajcı
Bantajcı

( S / S a y ı s ı : 14)
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Görevin çeşidi

Sayı ücret

Masajcı
Röntgen banyacusıı
Hastabakıcı
Lfıboratuvar hademesi
Tercüman: İngilizce - Fransızca ve
Almanca. lisanlarından ikiskii» bil
mesi şarttır
Desinatör
Fotoğrafçı
Telefon santıral memuru
Onarıcı
Şoför

2
1
66
64

150
130
90
90

2
2
1
1
2
1

250
230
200
200
150
200

Görevin çeşidi
Şoför yardımcısı
Bahçıvan
Dağıtıcı
Başodacı
Aşçı
Hazırlayıcı (F. K. ] âbouatuvarlar
ve kitaplık için)
Aşçı yamağı
Terzi
Çamaşırcı
Ütücü
Odacı

Sayı Ücret
1
1
1
1
2

100
175
100
100
150

4
2
2
2
2
16

115
115
115
100
90
90

E - CETVELİ
B.
6

I B.

M.

38

Geçici hizmetliler
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
2 Fen Fakültesi
3 Hukuk Fakültesi
4 Tıp Fakültesi

M.
Yabancı Profesörler ve Uzmanlar ücreti
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
2 Fen Fakültesi
3 Hukuk Fakültesi
4 Tıp Faültesi

L - CETVELİ
Bütçe Kamunu Madde : 4
1948 yılı içinde kullanılmıyacak
Görevin çeşidi

1).

Dil ve Tarih - Coğrafya

Hukuk

Fakültesi
3
3
8

100
90
80
70

3

70

9
6

Doçent

Görevin çeşidi

Sayı Aylık | D.

o

Profesör

memuriyetles

o

4
5
6
9
14

Profesör
»
»
»
Doçent
1 lastabakıcı

( S. Sayısı : 14 )

Sayı Aylık

Fakültesi
3
1
1
2
1
1

100
90
80
70
40
15

- S a 
it - CETVELİ
B. : 16 — Isıtma
Fakültelerin her türlü ısıtma giderleriyle lâbor& tuvar ve Enstitülerin Havagazi sarfiyatları bu ter
tipten verilir.
B. : 23 — Memleket

içinde ve dışında ilmî incelemeler

yollukları

ve

her

türlü

g-iderleri

B. : 24 — Yabancı memleketler bilim kongrelerine katılma yolluk ve başka giderler
Memleket içi ve dışındaki bilim kongrelerine katılacak heyetlerle Senatoca katılmalarına karar
verilen Kongerelere gidecek öğrencilerin her türlü yol vesair giderleri.
B. : 31 — Temsil giderleri
Üniversite ve fakülteler namına yapılacak her türlü resmî ziyaretler, ziyafetler ve toplantıların
gerektirdiği giderler, çelenk ve sair her türlü temsil giderleri.
' ''*'"•*

B. : 32 — Üniversite armağanı

öğretim üye ve yardımcılariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba
şarı gösterenlere Senatoca takdir edilecek miktarda armağan verilir.
B. : 47 - M. : 1 — Üniversite öğrenci bursu
Yardıma muhtaç ve teşvika lâyık öğrencilere 4936 sayılı Kanunun 60 neı maddesi
verilecek lisans ve doktora bursları.

gereğince

M : 2. : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
M. : 3 — Fen Fakültesi
M. : 4 — Hukuk Fakültesi
M. : 5 — Tıp Fakütesi
Fakûltelerdeki yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak her türlü ayni ve nakdi yardımlar.
Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alın mış ve yeniden alınacak olan öğrencilerin yiyecek,
yatacak ve giyecek vesair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harçlık (Burs).
B. : 50 — Yapı ve onarma
Yeniden yaptırılacak binalarla satın alınacak arsalar ve binaların her türlü giderleri.

»-©-«
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S. Sayısı: 23
İdareci Üyeler Kurulunun, 1757 sayılı Kanuna ek Ka
nun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/79)

Yüksek Başkanlığa
Tasarının birinci maddesinde sayıları yazılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi üyelerine
verilen ödeneğin geçici tazminat üe birleştirilmesi ve buna mukabil keseneklere tâbi aylık tutarının
1 250 olarak tesbiti uygun görülmüş tekaüt işlemlerindeki 125 lira maaş esası mahfuz tutularak
4602 numaralı kanunun yürürlükten kaldırılması gerekli bulunmuş ve bu esaslara göre hazırlanan
tasarı Yüce Başkanlığınıza sunulmuştur.
İdareci Üye
İdareci Üye
İdareci Üye
H. Bayrak
M. öker

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/79
Karar No. 17

15 . XII.. 1947

Yüksek Başkanlığa
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin muhtelif
kanunlar gereğince almakta oldukları ödenek mik
tarının artırılması maksadiyle İdareci üyeler
Kurulu tarafından yapılan kanun teklifi Ko
misyonumuza havale buyurulmakla İdareci Üye
Sivas Milletvekili Muttalip öker ve Ağrı Millet
vekili Halit Bayrak hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü.
Tasarının, 4602, 4805, 4988 sayılı kanunlara
göre Büyük Millet Meclisi Üyelerine verilmekte
olan ödeneğin geçici , tazminat ile birleştirilerek
aylık miktarının 1250 lira olmak üzere tesbiti ve
tekaütlük hesaplarında eskisi gibi 125 lira aslî
maaşın esas tutulması maksatlariyle hazırlandığı
yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır.
Devletten türlü şekillerde aylık alanlara muh
telif tarihlerde yapılan zamlar Büyük Millet
Meclisi Üyeleri ödeneklerine tam şekilde ak
settiril mediğinden ve bugünkü mevzuata göre
Meclis Üyelerinin dışarda başka bir görevi de
ifa edemediklerinden teklif olunan tasarı Ko

misyonumuzca da esas itibariyle uygun görül
müştür
Ancak Komisyonumuz, mahiyetteki geçicili
ği itibariyle ileride ne şekil alacağı belli olmıyan ve yalnız mesken buhranına karşı verilmek
te olan geçici tazminat ile esas ödeneğin birleş
tirilmesini uygun görmediğinden geçici tazmi
natın eskisi gibi ödenmesini ve tasarının yal
nız ödeneklere hasredilmesini muvafık görerek
tasarıyı bu esas dairesinde yeniden hazırlamıştır.
Komisyonumuzun ekseriyetle kabul edilen
tasarı ar/edildiği şekilde tanzim edilerek Ka
mutayın onayına konmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Ankara
Ankara
R. Erten
M. Eriş
F. Öymen
Amasya
Ankara
Ankara
A. K. Yiğitoğlv X. C. Akkerman
C. Gölet
Aydın
Balıkesir
Bursa
Muhalifim
E. Altan
Dr. M. T. Sim er
01. R. Alpman

2
Diyarbakır
Muhalif im
V. Dicleli
Eskişehir
Muhalifim
U. Pulattan

Diyarbakır
Ş. Uluğ
Kırşehir
S. Torgot

Eskişehir
Muhalifim
A. Oğuz
Kocaeli
Muhalifini
/. R. Aksal

Kocaeli
Dr. F. Ş. Bürge
Urfa
E. Tekeli

Konya
S. Çumralı

Niğde
K. Gürsot/
Yozgad
Muhalifim
*Sf. t çöz

ÎDARECÎ ÜYELER KURULUNUN T E K L İ F İ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ

1757 sayılı Kanuna eklenen kanun tasarısı

1757 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. — 4602 ve 4805, ve 4988 sayılı Ka
nunlar gereğince verilen ödenek miktarı geçici
tazminat ile birleştirilmiş ve keseneklere tâbi ay
lık tutarı 1250 lira olarak tesbit olunmuştur.
1613 numaralı Kanunun 3 ncü maddesiyle te
kaüt hesabında esas tutulan maaş derecesi 125 li
radır.

MADDE 1. —Milletvekillerinin ödenek mik
tarı 1 150 lira olarak tesbit olunmuştur.

MADDE 2. — Emekli keseneklerine 19 Mayıs
1930 tarihli ve 1613 sayılı Kanunun üçüncü mad
desinde yazılı aylık miktarı esastır.
MADDE 2. — 4602 sayılı Kanun kaldırılmış
tır.

MADDE 3. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4602
sayılı Kanun kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Teklifin 3 neü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından yürütülür.

MADDE 5. — Teklifin 4 ncü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir.

MMaataM
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S. Sayısı: 24
İdareci Üyeler Kurulunun, 3135 ve 4440 sayılı Kanun
lara ek Kanun teklifi vefBütçe Komisyonu raporu (2/80)

Yüksek Başkanlığa
3135 ve 4440 numaralı kanunlarla ödenen yollukların kifayetsizliğinden dolayı bir misli artı
rılması hakkında Milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından yapılan teklif kurulumuzca incelen
miş ve hazırlanan tasarı ilişik olarak Yüksek Başkanlığınıza sürümüştür.
İdareli üye
İdareci üye
İdareci üye
H. Bayrak
M. öker

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/80
Karar No. 18

15 . XII. 1947

Yüksek Başkanlığa
3135 ve 4440 sayılı kanunlarla ödenen yol
lukların bir misli artırılması hakkındaki İda
reci Üyeler Kurulu tarafından yapılan kanun
teklifi Komisyonumuza havale buyurulmakla
İdareci Üye Sivas Milletvekili Muttalip öker ve
Ağrı Milletvekili Halit Bayrak hazır oldukları
halde incelenip görüşüldü.
Bu tasarı ile 3135 ve 4440 sayılı kanunlar
gereğince Büyük Millet Meclisi Üyelerine se
çim çevrelerini dolaşmak için verilmekte olan
yolluk ödeneklerinin bir misli artırılması teklif
edilmektedir.
Milletvekillerinin seçim çevrelerini, Meclisin
faaliyetine ara verdiği her zamanda dolaşabil
mek ve halkla Meclisin temaslarını çoğaltmak
için bu yolda sarfı gereken giderin artırılması
gerektiği gibi nakil vasıtalarına ödenen ücret
lerin de yüksek olması bu zarureti gerektirmek
tedir.
Komisyonumuzca ekseriyetle uygun görülen
ve aynen kabul edilen tasarı Kamutayın onayı

na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Kâtip
Sözcü
Başkan
Ankara
Ankara
Mardin
M. Eriş
F. Öymen
R. Erten
Ankara
Ankara
Amasya
C. Gölet
A. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
Balıkesir
Bursa
Aydın
E. Alt an
Dr. M. T. Simer
Muhalifim
Gl. R. Alpman
Diyarbakır
Eskişehir
Diyarbakır
Muhalifim
Ş. Uluğ
Muhalifim
A. Oğuz
V. Dicleli
Kırşehir
Kocaeli
Eskişehir
§. Torgot Muhalifim
Muhalifim
E. Polatkan
/ . R. Aksal
Kocaeli
Konya
Niğde
Dr. F. §. Bürge
S. Çumrah
R. Gürsoy
Urfa
Yozgad
E. Tekeli
Muhalifim

8. Içöz
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İDARECI ÜYELER KURULUNUN TEKLIFI
3135 sayılı ve 15 .II. 1947 tarihli Kanuna
kanun tasarısı

ek

MADDE 1. — 3135 ve 4440 sayılı kanunlar
la kabul edilmiş olan yolluklar bir misli artı
rılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun
hinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu
Meclisi yürütür.

1 Ocak 1948 tari

kanunu

( S. Sayısı : 24 )

Büyük

Millet

S. Sayısı: 28
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, çalışmaya
kudretleri müsait olan bilûmum askerî ve mülki
emeklilerin ilkokullarla köy enstitülerinde, ortaokul
larla liselerde öğretmenlik yabapilmelerine dair Kanun
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/64)

28 . X . 1947

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına
Gerekçe
Kemali iftiharla söylenebilir ki, son yirmi sene zarfında memlekette kültüre olan şevk ve arzu
çok yükselmiş bulunmaktadır. Birçok kazalarda ortaokula kavuşmak çareleri aranmakta ve öğ
retmen noksanı dolayısiyle halk tarafından temin edilecek okul binalarına rağmen dahi bu yara
ya merhem bulunamamaktadır. Hattâ faaliyette bulunan birçok orta okullarda bile öğretmen
noksanı göze çarpmaktadır.
Son zamanlarda adetleri çoğalan ve hergün biraz daha artan köy okul binlarınm öğretmen
sizlik yüzünden kapıları kilitli olduğu gibi açılanlarda da beş sınıfa ancak bir eğitmen veya
hut köy enstitüsü mezunu gayrikâfi bir öğretmen bulundurulabilmektedir.
Bu noksanın telâfisi uzun zamanlara mütevakkıf bulunduğu varestei arz ve izahtır. Şu hal
de bizim bugünkü devrelerimizi geçiren milletler ve bilhassa Almanya'ya göz atarak ona göre
kısa bir zamanda memleketimizin kültür alanında lâyık olduğu derecede yükselmemizi temin
etmeyi teemmül etmek lâzımdır. Oralarda bu noksan, bilhassa ordudan, devlet teşkilât ve müessesatmdan yüksek tahsil görmüş ve suveri muhtelife ile emekliye ayrılmış bulunanlardan telâfi
edilmiştir.
Bizde de henüz çalışabilecek; bilhassa kültür alanında memlekete nafi olabilecek mühim
unsurların mevcut olduğu muhakkaktır. Bunlar bir kursa dahi tâbi tutulmadan bu vazifeyi tamamiyle yapacak iktidar ve liyakatte oldukları gibi köylülerimizin kalkınmasını da temine kâfi gele
cek meziyettedirler.
Bu mühim ve mühmel unsuru öğretmenlik ile tavzif ederek köy, kasaba, şehir ilkokulları ile
köy enstitülerinde, ortaokul ve liselerde öğretmen olarak çalıştıracak ve bu müddet zarfında
emekli aylıklarını kesmemek şartiyle öğretmen maaşlarını da kendilerine verecek olursak hem
müşkül durumda bulunan, millete büyük hizmet etmiş olan bu emeklileri müreffeh bir hayata
kavuşturmuş, hem de Millî Eğitim ordumuzun kadrosundaki açığı kapatmış oluruz.
Bu maksatla tanzim ettiğim teklifimi leffettim. Yüksek Meclisin nazarı tasviplerine arz Du
yurulmasını dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

—2—
SEYHAN MİLLETVEKİLİ SİNAN TEKELİ
OĞLU'NUN TEKLİFİ
Çalışmaya kudretleri müsait olan bilûmum aske
rî ve sivil emeklilerin köy, kasaba, şehir ilkokul
ları ile köy enstitülerinde, orta ve liselerde öğ
retmenlik ile vazifelendireceklerine
dair kanun
teklifi
MADDE 1. — Gerek ordudan ve gerek Dev
let devair ve müessesatmdan emekliye ayrılmış
ve halen çalışabilecek kudrette olan yüksek
tahsilli emekliler köy, kasaba, şehir ilkokul
ları ile köy enstitülerinde orta ve liselerde öğ
retmen olarak istihdam olunurlar.
MADDE 2. — öğretmenliğe alman emekli
lerin emekli aylıkları öğretmen maaşları ile
birlikte tediye olunmak ve bütün öğretmen hu
kukuna sahip bulunmak şartiyle emeklilikleri
ref olunur.

MADDE 3. — Vücutlarından istifade edilemiyecek bir çağa ulaşan bu öğretmenler tekrar
emekliye şevklerinde son hizmetleri nazarı iti
bara alınmak şartiyle yeniden emekliye irca
olunurlar.
MADDE 4. — Bu kanun yayın
itibaren yürürlüğe girer.

tarihinden

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

Mîllî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/64
Karar No. 3

15 . XII . 1947

Yüksek Başkanlığa
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun ça
lışmaya kudretleri müsait olan bilûmum askerî
ve sivil emeklilerin köy, kasaba, şehir ilkokullariyle köy enstitülerinde, ortaokul ve liselerde
öğretmenlik ile vazifelendirileceklerine
dair
olup 5 . XII . 1947 tarihinde Komisyonumu
za havale buyurulan kanun teklifi, teklif sahibi
ile Millî Eğitim Bakanlığının temsilcisi hazır bu
lundukları halde görüşülüp incelendi.
öğretmenliğin ayrı bir ihtisası gerektirdiği,
öğretim çalışmalarının yorucu, hattâ yıpratıcı
olduğu, dinlenmiye muhtaç emeklilerden bu
alanda verimli surette faydalanmanın imkân
sız bulunduğu öğretmen yetiştirme işi, Millî Eği
tim Bakanlığınca planlandığından böyle bir zor
lamaya zaruret olmadığı mülâhazalariyle, tek
lif olunan kanun tasarısı Komisyonumuzca bir
muhalife karşı kesin çoğunlukla reddolunmuş-

tur.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Sözcü
lillî Eğitim Ko. Başkanı
Urfa
Erzurum
S.
K.
Yetkin
C. Dursunoğlu
Kâtip
Bingöl
Ankara
Kars
T. Banguoğlu
A. R. Bekman
T. Taşkıran
Denizli
Çorum
Çanakale
R. Aydınlı
Muhalifim.
/ / . İlgaz
İV. tfnen
izmir
istanbul
Diyarbakır
E.
Çınar
F.
N.
Çamhbel
0. Ocak
Trabzon
Tekirdağ
Maraş
Z. Molaoğlu
E. Ataç
E. Soysal
Trabzon
M B. Tarakçıoğlu
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( S. Sayısı: 28 )

S. Sayısı: 29
Akçaabad'ın Güzari Köyünden Hurşitoğlu Ahmet Sevi
mi'n ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu(3/146)
T. C.
Başbakanlık
Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No. 5/4 - 3689
G. No. 6/2424
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

25 . VIII . 1947

Casusluk suçundan IX. Kor. As. Mahkemesince ölüm cezasına mahkûm edilen 1319 doğumlu
Ahmet Sevim hakkındaki hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince
yapılmasına dair olup Millî Savunma Bakanlığının 14 . VIII . 1947 tarih ve 47 - 6168 sayılı tezke
resiyle gönderilen As. Yargıtay'ın 24 . VI . 1947 tarih ve 2108/1949 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin
dosyanın ilişik olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/146
Karar No. 10

16 . XII . 1947

Yüksek Başkanlığa
Casusluktan dolayı suçlu Akçaabadm Gü
zari köyünden Hurşitoğlu 1319 doğumlu Ah
met Sevim'in ölüm. cezasına çarptırıldığı hak
kında IX. Kor. 2. No. lı Askerî mahkemesinden
verilen hükmün onanmasına dair Askerî Yar
gıtay Genel Kurulundan çıkan 26 . VI . 1947
tarih ve 2108 esas 1949 karar sayılı ilâm Ana
yasanın 26 ncı maddesideki işlemin yapılması
için Başbakanlığın 25 Ağustos 1947 tarih ve
5 - 4 3689/6 - 2424 sayılı tezkeresiyle birlikte
komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu
işle ilgili dâva dosyasının tetkikmda:
Adı geçen Ahmet Sevim'in casusluk yapmak
üzere memlekete girdiği mahkemece sabit gö
rülerek hareketine uyan Askerî Ceza Kanu
nunun 3914 sayılı Kanunla muaddel
56 ncı

maddesinin (D) fıkrası delaletiyle aynı madde
nin A fıkrası mucibince ve bu fiilin Bakanlar
Kurulunun 28 . XI . 1940 tarihli ve 2/4806
sayılı kararnamesiyle kabul edilen fevkalâde
zamanda işlenmiş bulunmasından dolayı ölüm
cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Ahmet Sevim'e hükmedilen ölüm ceza
sının yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin Ka
mutayın yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle
karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Ko. Başkanı Bu. E. Sözcüsü
Kâtip
Kayseri
izmir

R. özsoy

E. Oran

Ankara
E. H. Ergun
Bursa
A. Konuk

Antalya
N. Aksoy
Denizli
N. Küçuka

Balıkesir
O. N. Burcu
İsparta
R. Güllü

istanbul
Kastamonu
Manisa
M. H. Gelenheğ
Dr. F. Ecevit
F. Uslu
Muğla
Kırşehir
Rize
İV. özsan 8. Kurutluoğlu Dr. 8. A. Düemre

( S . Sayı*: 20)

S. Sayısı: 31
Beyşehir'in Balkanda köyünden Mustafaoğlu Mustafa
Metlek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/147)

T. C.
--,-,--.Başbakanlık
Yazı işleri ve Sicil Müdürlkğü
özel No. 5/4 - 3657
G. No. 6/2425
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

..........
25 . VIII . 1947

Adam öldürmek suçundan dolayı "Mustafaoğlu 1325 doğumlu Mustafa Metlek'in Ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve
sonraki kanuni işlemin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının
12 . VIII . 1947 tarih ve 72/204 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay'ın 30 . VI . 1947 tarih
ve 35/31 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Adalet Komisyonu roparu
T.B.M.M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/147
Karar No. 9

"--...-

..^
16.XII. 1947

Yüksek Başkanlığa
Karısı Fatma Metlek ve kaynanası Hatice
Günay ile kayınbiraderi Yakup Günay'ı öldürmekten suçlu Beyşehir'in Balkanda köyünden
Mustafaoğlu 1325 doğumlu Mustafa Metlek'in
ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında Konya
Ağır Ceza mahkemesinden verilen hükmün
onanmasına dair Yargıtay Ceza Genel Kurulundan çıkan 30. VI. 1947 tarih ve 1/35 esas, 31
karar sayılı ilâm Anayasanın 26 nci maddesindeki işlemin yapılması için Başbakanlığın 25
Ağustos 1947 tarih ve 5 - 4 - 3657/6 - 2425 sayılı
tezkeresiyle birlikte Komisyonumuza havale buyurulması üzerine bu işle ilgili dâva dosyasının
tetkikında :
Adı geçen Mustafa Metlek'in, karısı, kaynanaşı ve kayınbiraderini aynı kasit altında ve

bir anda öldürdüğü mahkemece sabit görülerek
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun-450 nci
maddesinin 5 nci bendi gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
Mustafa Metlek'e hükmedilen ölüm cezasının
yerine getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi
hükmü uyarınca karar verilmesinin Kamutayın
yüce tasvibine sunulması oybirliğiyle karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Bu R. Sözcüsü
Kayseri
İsparta
R. özsoy
R. Güllü

Kâtip

2

—
Ankara
E. H. Ergun
Bursa
A. Konuk

Antalya
N. Aksoy
Denizli
.İV. Küçüka

Balıkesir
0. N. Burcu
istanbul
M. H. Gelenbeğ

—
izmir
E. Oran
Manisa
F. Uslu

«•»

( S. Sayısı: 31)

Kastamonu
Kırşehir
Dr. F. Ecevit S. Kurutluoğlu
Muğla
Bize
İV. özsan> Dr i S. A, JHUmre

