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23 .II. 1955

Çarşamba

Münderecat
Sayfa
1. — Sabık zabıt hulâsası
542
2. — Havale edilen kağıtlar
542
3. _ Yoklama
543,572
4. — Müzakere edilen maddeler
543
1. — 1954 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun lâyihası ve
Bütçe Encümeni mazbatası (1/194)
543:548,
552,564,619:622
2. — 1955 malî yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası (1/126)
548:571,572:617
A — Dahiliye Vekâleti bütçesi
548:565
B — Emniyet Umum Müdürlüğü büt
çesi
565:569 !
C — Jandarma Umum Kumandanlığı
bütçesi
569:571

D — Maliye vekâleti bütçesi

Sayfa
572:583

E — Devlet Borçları bütçesi

583:585

. F — Maarif vekâleti bütçesi

585:617

3. — Ankara Üniversitesi 1955 yılı
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası (1/127)
585:617
4. — İstanbul Üniversitesi 1955 yılı
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/134)
585:617
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/135)
585:617
6. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve
Bütçe Encümeni mazbatası (1/128)
585:617

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci celse
Adliye Vekâleti Bütçesi üzerinde müzakere
cereyan etti.
İnikada ara verildi.
İkinci celse
Adliye Vekâleti Bütçesinin 202 ncı faslın
dan maada diğer fasılları kabul edildi.
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesi kabul olun
du ve Kore Şehitlerinin hâtırasını taziz için iki
dakika ayakta saygı duruşunda bulunuldu.
Dahiliye Vekâleti Bütçesinin heyeti umumiyesi üzerinde müzakere cereyan etti.

Kabul edilmiş bulunan Millî Müdafaa Vekâ
leti Bütçesi münasebetiyle şanlı ve kahraman
Ordumuza Türkiye Büyük Millet Meclisinin se
lâm ve sevgilerinin iblâğına dair takrirler kabul
edildi.
23 . I I . 1955 Çarşamba günü saat 10 da top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtip
Balıkesir Mebusu
Çorum Mebusu
Esat Budakoğlu .
Sedat Baran
Kâtip
Kayseri Mebusu
İbrahim Kirazoğlu

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Pa
saport Kanununun 14 ncü maddesinin (B) ben
dine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/109) (Hariciye ve Dahiliye encümen
lerine)
2. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/110) (Maliye ve Bütçe encümenlerine)
Mazbatalar
3. — İstanbul Birleşik İdaresinin ayrılması
hakkındaki 6349 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata-

lan (1/163) (Ruznameye)
4. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve 7 ar
kadaşının, Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Ka
nunla değiştirilen 47, 56, 58 ve 60 ncı mad
delerinin tadiline dair kanun teklifi ve Adliye
Encümeni mazbatası ile Bütçe Encümeni Reis
liği tezkeresi (2/75) (Ruznameye).
5. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayıb
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar
ilâvesi ve 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/125) (Ruzna
meye)
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Açılma saati : 10,05
REİS — Reisvekili Fikri Apaydın (Kayseri)
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Attüâ Konuk (Antalya)

3. — YOKLAMA
REÎS — Yoklama yapacağız efendim.
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı)
REÎS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum.
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Ruznameye geçmeden usul hakkında söz rica ediyo
rum.
R E Î S — Buyurun.
ABDULLAH AYTEMÎZ (Maraş) — Muhte
rem .arkadaşlar, belki usul altında bir usulsüz
lük yapmış olacağım, müsaadenizi almak şartiyle 3 - 4 dakikayı geçmiyecek bir maruzatta bu
lunacağım. Çünkü bu, Yüksek Meclisin haysiyet
ve şerefinin de mevzuubahis olduğu bir mesele
dir.
Muhterem arkadaşlarım; bütçenin umumi müzakeresindeki. beyanatımı hikâye ve nakledecek
değilim, bu cümlenizce malûmdur, zabıtlara da
geçmiştir. Fakat genç muhabirler maalesef söy
lediğim sözlerin mânasını anlamadan, kavrama
dan değil, dilim varmıyor ama, kasti mahsusla
uydurulmuş demek de istemiyorum ama işin aza
metine binaen böyle demek yerinde olur, benim
burada huzurunuzda ve şayanı şükrandır kî bra
vo sesleri ve alkışlarla karşılanan beyanatımdan

dolayı dört gazete (Gürültüler) baştan başa ba
na izafe ettikleri bu zabıtname ile hücum etmek
tedirler. Yanlış malûmata binaen bu gazeteciler
baş makalelerinde hakikaten benim tutar yerimi
bırakmamışlardır. Bu baştan başa suç teşkil eder.
Bunlar Büyük Mîllet Meclisi kürsüsünde konuşulmıyacak da nerede konuşulacak. Bir taraftan
Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu kürsü her türlü
müdahaleden masundur, söylenen sözler suç teş
kil etmez derken ve biz bundan cesaret almaz
sak.. (Gürültüler)
REÎS — Müsaade edin Abdullah Bey. Mev
zuubahis ettiğiniz husus tamamen şahsi bir me
seledir. Zatiâliniz bir mebus olarak kendi fikir
ve kanaatlerinizi bu kürsüden beyan etmişsiniz.
Bunun gazeteler tarafından aksi surette tefsiri,
yazılışı tamamen şahsidir. Bu itibarla rica ede
rim, bu hususu bırakınız.
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Aynı
zamanda Meclisin de buna iştirak ettiği mev
zuubahis olmuştur. Binaenaleyh son sözüm, ben
yazılarımı kendilerine yollıyacağım, ümidederim ki, tashih ederler. Ahmet Emin Yalman gibi,
hatalarını tashih ve itiraf etmek faziletini ne
fislerine çok görmezler.

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/194) (1)

na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının ruznameye alınarak
görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Komisyonu Mazbata Muhariri
Hadi Hüsman

REÎS — Efendim, bir takrir var okuyoruz:
Yüksek Reisliğe
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu*

(1) 206 sıra sayılı matbua zaptın

sonundadır.

REÎS — Efendim, münakaleden ibarettir,
uzun sürmez, ruznameye alınarak görüşülmesi
hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Görüşülmesi kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere
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geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad- i F.
delere geçilmesi kabul edilmiştir.
J
308
1954 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun
MADDE 1. — 1954 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (6 590 500) liralık münakale yapılmıştır.
CETVEL
F.
Başvekâlet
204 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
301 Merkez daireleri büro
masrafları
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
304 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve masrafları
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
309 Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Tenzil

Zam

3 000

1 500

7 500

4 500

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
304 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve masrafları
3 500
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü
452 Staj masrafları
2 500
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi
masrafları ve yollukları
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Zam

2 000

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardımlar
30000
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
307 Yolluklar
30 000
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Adliye Vekâleti
202 Ücretler
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardımlar
REÎS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14
ncü maddesinin (D)
fıkrasiyle 34, 38 ve 39
ncu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
417 Kovuşturma masrafları
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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20 000

75 000

115 000

175 000

400 000
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F.
420 Mebusların seçim mas
rafları
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Tenzil
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Zam

Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

20 000

7 000

453 Milletlerarası münase
betlerin
gerektirdiği
masraflar
REİS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
454 Sigorta masrafları
REİS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

1 000 000

15 000

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
207 Ecnebi dil
bilenlere
3656 sayılı Kanunun 5
nci maddesi gereğince
ödenecek para mükâfatı
1 500
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

50 000

Maliye Vekâleti
209 5434 sayılı Kanunun 14
ncü maddesinin (D) fık
rası ile 34, 38 ve 39 ncu
maddeleri gereğince T.
C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler

30 000

REİS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

Jandarma Umum Kumandanlığı
201 Maaşlar
20 000
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
409 Muayyenat
100 000
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Hariciye Vekâleti
304 Posta, .telgraf ve tele
fon ücret ve masrafları
REÎS —Kabul edenler...

Tenzil

i- F.

575 000

Dahiliye Vekâleti
209 5434 sayılı Kanunun 14
ncü maddesinin
(D)
fıkrasiyle 34, 38 ve 39
neu maddeleri gereğince
T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
R E İ S —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
301 Merkez daireleri
büro
masrafları
R E İ S — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
304 Posta, telraf ve telefon
ücret ve masrafları
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
418 Millet Vekilleri Seçimi
Kanununun 15 nci mad
desi gereğince seçmen
kütük ve kartlarının dü.zenlenme masrafları
57 000
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

O : 1

Devlet Borçları
827 3525, 3738, 4171, 4882,
5359, 5582, 5676, 5852
ve 5977 sayılı kanunlar
gereğince temin olunan
kredi ve istikrazlar
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

201 Maaşlar
110 000
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Maarif Vekâleti
20 000

REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

505 000

î : 47
F.

Tenzil

206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardım
lar
REİS —Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
301 Merkez daireleri büro
masrafları
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
304 Posta, Telgraf ve Tele
fon ücret ve masrafları
R E İ S — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
305 Kira bedeli
R E Î S — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Nafıa Vekâleti
304 Posta, Telgraf ve Tele
fon ücret ve masrafları
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.

201

202

206

308

â3.2.195Ö
Zam

20 000

7 000

18 000

50 000

2 000

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Maaşlar
265 000
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Ücretler
100 000
REİS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardım
lar
75 000
REÎS — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi
masrafları ve yolluk-

Ö : İ

! F.

Tenzil

lan
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
302 Vilâyetler büro masraf
ları
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve masraf
ları
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
414 Taşıma masrafları
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
422 İşçi Sigortaları Kuru
muna ödenecek prim
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Ziraat Vekâleti
206 4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zam ve yardımlar
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
207 Ecnebi
dil
bilenlere
3656 sayılı Kanunun 5
nci maddesi gereğince
ödenecek para mükâfatı
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
307 Yolluklar
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

- M 0 -

Zam
15 000

15 000

5 000

9 500

59 000

1 000

10 000

1 500

35 000

t : 4?
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F.
418 Tarla ziraati tohum ıs
lah, deneme, üretme, ça
yır ve mera, kauçuk iş
leri umumi masrafları
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
420 îpekböcekçilik, tavukçu
luk ve arıcılık işleri
umumi masrafları
R E Î S — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
428 Sulama, toprak, etüd ve
tahlil ve kimyevi güb
re, küçük su ve arteziyen işleri umumi mas
rafları
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
429 Kimyevi madde, ecza
ve ilâçlar
R E l S — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

23.2.1955
Zam

ler... Etmiyenler.
bul edilmiştir.

30 000

741 Yapı işleri ve esaslı ona
rımlar
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
784 5775 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak liman ve
sair deniz tesisleri
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

100 000

4 000 000

Ziraat Vekâleti

45 000

711 Makine, alet ve gereç
ler onarımı
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

121 500

Münakalât Vekâleti

6 500

742 Limanları temizleme, ta
rama ve mendirek mas
rafları
000

7 500

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
(Madde 1 tekrar okundu.)

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
741 Radyo istasyonları ya
pımı her türlü masrafrafları
4 522 000
R E Î S — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

75 000

Ka-

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
751 Satmalmacak
makine,
alet ve gereçler
74 500
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

70 000

Maarif Vekâleti

Zam

Nafıa Vekâleti

60 000

Münakalât Vekâleti
304 Posta, telgraf ve telefon
ücret ve masrafları
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
R E Î S — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

761 Yeni tesisler
R E Î S — Kabul eden-

Tenzil

F.

REÎS — Cetveli ile birlikte maddeyi reyinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun
itibaren mer'idir.

neşri tarihinden

R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur.
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Bendenizin Sayın Dahiliye Vekilinden ricam;
KEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen! muamelât memurlariyle emniyet müdürlerinin
ler... Madde kabul edilmiştir.
Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi i durumlarının giderilmesini temin bakımından
I Yüksek Heyetinize yeni bir tekMfi kanuni geyorum.
[ tirmesidir.
Sayın arkadaşlar; Yüksek Heyetinizin ma2. — 1955 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası | lûmudur ki, polis mesai müddetiyle mukayyet
I değildir. Bu teşkilât içinde senelerce kalmış
(İ/126)
I bir arkadaşınız olmak haysiyeti ile şu ciheti ke
mali fahri'le söyliyeyim ki, polisin cumartesi,
A — Dahiliye Vekâleti bütçesi
pazarı, bayramı, seyranı yoktur. Emniyet teş
EEÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesinin müza
kilâtı mensupları asgari 12 saatten aşağı olma
keresine devam ediyoruz.
mak üzere vazife görmektedirler.
Söz Ekrem Anıt (Samsun) undur.
i
Çok partili sisteme girdikten sonra bilhassa
EKREM ANIT (Samsun) — Çok muhterem
artan iş hacmi dolayısiyle geceyi gündüze kat
arkadaşlarım, evvelâ memleketin emniyet ve
mak mecburiyetinde kalan bu teşkilât mensubu
asayişini bugün müstakar bir unsur haline ge
arkadaşlarım haftalarca evlerine uğramıyacak
tirmiş bulunan hükümete, bu mesut ve hayırlı
bir durumdadırlar. Kadro kifayetsizliği yü
neticenin istihsali için gecelli, gündüzlü sarsıl
zünden rasyonel çalışma imkânlarına da sahip
maz bir aşk ve iman ile çalışmakta bulunan
değildirler. Kanun ve nizamlar dâhilinde bu
devlet zabıtasına minnet ve şükranlarımı arz
teşkilât mensupları kendilerine tevdi edilen
ederim.
vazifeleri lâyıkı ile ve zamanında aksaksız bir
şekilde ifa etmek için feragatle çalışmakta
Sayın arkadaşlarım; 1955 Dahiliye Vekâ
dırlar. Bu meslek mensuplarına yüksek heye
leti bütçesinin müzakeresi dolayısiyle benim de
tinizin malûmu olduğu üzere iktisadi Devlet
Sayın Dahiliye Vekilinden bâzı ricalarım ola
Teşekküllerinde fazla mesai sarf edenlere
caktır. Bunların başında Yüksek Heyetinizin
prim, tazminat namı altında verilmekte olan
devlet zabıtasına, meslekî bilgilerini artırmak,
para misillû. Gönül ister ki bu teşkilât men
zabıtayı telsiz ve radyo, telefon cihazları gibi
suplarına da fazla mesai bedeli olarak tazmi
modern tesislerle bezemek, nihayet devlet za
nat verilmesi lüzum ve zaruretine kaani bulun
bıtasını motorlu nakil vasıtalariyle takviye et
maktayım. Bu dileğimin yüksek heyetinizce de
mek gibi hakikaten zabıtamızın kendisine mev
du bütün ödevleri aksaksız bir surette ifa ede i tasvip buyurulacağma inanıyorum.
bilmesini temin bakımından her zaman ibzal bu
Dahiliye Vekilinden ikinci ricam; 15 Ağus
yurmakta olduğu lütuf ve teveccüh, zabıtamızı
tos 1953 tarihinden itibaren yürürlükte bulu
Büyük Heyetinize karşı daima medyunu şükran
nan bir Kanun vardır. 6136 sayılı Ateşli Si
bir vaziyette bırakmış ve zabıta bu, teveccüh ve
lâhlarla bıçaklar hakkındaki bu Kanunun ge
takdirlerinize mazhar oltaıak için çırpınmakta
çici ikinci maddesi hükmüne dayanılarak (Ka
bulunmuştur.
nunen imali, taşınması yasak edilmiş olmasın
dan dolayı) bıçak imal eden ve satanlardan
Saym arkadaşlarım • polis memurundan em
alınan ve miktarı 150 bini mütecaviz olan
niyet âmirine kadar olanlar hakkında geçmiş
sivri uçlu ve oluklu bıçakların bedeli bulunan
iktidarın yapamadığını hükümetimiz ve Yüksek
Heyetiniz yaparak, onları taltif etmek ve kad I 175 675 lira 76 kuruş bugüne kadar 135 000
ro maaşlarını yükseltmek suretiyle kendilerini j lira kadar para ödenmiştir. Fakat imalcilere
ve satıcılara daha
ödenmesi
lâzımgelen
hakikaten memnun ve minnettar bırakmıştır.
40 675,76 kuruş vardır. Bugüne kadar bu
Ancak bu teşkilâtta bugün cidden müşkül du
meblâğın . verilememesi dolayısiyle imalciler
rumda olan muamelât memurları ile emniyet
ve satıcılar haklı olarak sızlanmakta ve şikâ
müdürlerinin de terfihlerine cidden lüzum ve
yet etmektedirler. Bendeniz vicdani bir borç
zaruret vardır. Sevk ve idare vazifesiyle mü
telâkki ederek yine Sayın Dahiliye Vekilin
kellef, maaşları 35, 40, 50 lira olan bu müdürlerin
den, bugün için karşılıksız borçlar tertibinemrinde 70 liralık bir emniyet âmiri bulunuyor.
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den ödenmesi lâzımgelen, bu paranın bir an
evvel istihkak sahiplerine ödenmesini temin
bakımından Yüksek Heyetinize süratle bir
kanun teklifinde bulunmasını rica ederim.
Sayın arkadaşlarım, idari, adlı, siyasi sa
halarda görev almış bulunan polis memurları
ve emniyet teşkilâtı mensupları hakkında ibzal
buyurulmakta olan teveccühü şükranla karşı
lar, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
*

*

*

REİS — Süleyman Çağlar
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) —
Efendim, bendeniz Dahiliye Vekâleti bütçesinin
tenkidine geçmezden evvel, dün muhalefet parti
si adına konuşan sözcü sayın Mehmet Hazer ar
kadaşımın bir tenkidine cevap vereceğim. Şöyle
buyurdular; son milletvekilleri seçiminde aday
lığını koymuş bulunan dahiliye memurlarının
yerlerini değiştiriyorlar. Halbuki ben 1950 den
bir misal vereceğim. 1950 de hiçbir siyasi parti
ye dâhil olmadan halk tarafından aday gösteri
len bir memura, onların yaptığı muameleyi arz
etmek istiyorum.
O aday ki, hiçbir yerde kürsüye çıkmamış,
hiçbir zaman halk topluluğuna hitap etmemiş,
ancak ve ancak kendisini aday gösterenlerle hasbühal etmiş bir zatın bu hareketi memuriyetten
ihracını müstelzim diye hakkında Memureyn Ka
nununun 3 ncü maddesinin tatbiki istenmiş.
MEHMET HAZER (Kars) — Evvelâ Me
murin dir, Memureyn değil, dilini düzelt.
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Devamla) — 0, te
lâffuza bağlıdır. Evvelâ siz kendi lisanınızı, hat
tâ harekâtınızı düzeltin.
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ayıp
ayıp.
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Devamla) — Her
halde senin kadar münevver ve senin kadar ve
daha iyi bu memleketi sevenlerdenim. (Sağdan,
belli olmaz sesleri) Bu emir sözle değil Ankara
Valiliğinden Sinob müddeiumumiliğine yazıl
mıştır. Bunun cezası; 20 sene bu memlekete aşk
la, şevkle vazife gören bir memurun bir kalem
de ihracını düşünen eski iktidar ve onun sözcü
leri, dünkü kurt bugün kuzu postuna bürünüp
sizlerden merhamet dileniyor. Hattâ şunu da
arz edeyim ki, kendi gözündeki merteği görmez,
başkasının gözündeki çöpü seyrederler. İşte eski
iktidar bugünkü muhalefetin gözleri kararmış,
ne yaptığını bilmiyor.
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SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sinir
lenme, sinirlenme..
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Devamla )— Arka
daşlar; Kastamonu umumiyet itibariyle orman
lık mmtakadır. Bu mmt akada sık sık köylerde
yangın vuku bulur. Ben şöyle bir şey düşünüyo
rum. Köylerin ekserisi toplu bir haldedir. Bura
larda gruplar teşkil ederek küçük bir itfaiye eki
bi teşkil edilirse zannediyorum, yangınlar önlen
miş olur. Gerçi şimdi şükranla arz ederim ki bu
gibi yerlerde vukubulan yangınlar sırasında da
ha iyi daha modern vasıtalar kullanılıyor. Fakat
daha evvelki iktidar zamanında Boyabad'm bir
köyünden bahsedeceğim.
Bu köy yandı, ancak kendilerine 250 şer li
ra para verildi. 1953 te benim köyüm de yan
mıştı, yanan köyün yerine gayet güzel ve mo
dern bir köy kurdu Demokrat Parti Hükümeti.
Arkadaşlar; bir de emniyet teşkilâtından
bahsetmek istiyorum, gerçi benden evvel konu
şan Agâh Erozan, Mehmet Ali Sebük ve Ekrem
Anıt arkadaşlarımız gayet güzel ve etraflıca
izah ettiler, onun için ben teferruatına girmiyeceğim. Emniyet teşkilâtı ve Türk zabıtası ken
disine tevdi edilen vazifeyi bihakkın yapmak
tadır ve yapmıya da mecburdur.
Ancak, şunu arz edeyim, gördüğü vazife ile
aldığı para kabili kıyas değildir. Çok yakm
bir zamanda bir vakıaya şahit oldum. 5 Şubat
Cumartesi günıi idi, o gün Yugoslavya - Hacet
tepe maçı varmış. Zabıta memuru oradan dön
müş, Ulus'taki noktadan Bahçelievler karakolu
na telefon etti, ben de dinledim. Vazifesini sor
du, saat beş buçukta maç münasebetiyle vazife
si bitmiş fakat altıda tekrar vazife almak mec
buriyetinde imiş. Kendisi de Keçiören'de oturayormuş. Altıda vazifeye başlıyacağma göre
evine yemeğe gidemedi ve bu münasebetle akşam
yemeğini de lokantada yemek mecburiyetinde
kaldı.
İktisadi devlet teşekküllerinde olduğu gibi
bunlara bir fazla mesai ücretinin verilmesini ri
ca edeceğim. Her halde Dahiliye Vekilimiz bun
lar için bir kanun getirecektir.
Hepinizi saygiyle selâmlarım.
REİS — Kemal Eren,
KEMAL E R E N (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar, Dahiliye hizmetlerinde yakinen alâkası
olması dolayısiyle bendeniz evvelâ taksimatı
mülkiye üzerinde durmak istiyorum. Biraz da
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Yine bu mevzu ile ilgili olarak hükümetimi
günün mevzuu olması bakımından işin ehemmi- I
zin âmme hizmetlerini halkın ayağına götürme
yetle ele alındığı da muhakkaktır.
faaliyetleri arasında birtakım nahiyeleri kaza ha
Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz
line getirdiği görülmektedir. Geçen senelerde
ki, bugünkü taksimatı mülkiyemiz günün icap
elliye yakın kaza teşkü edilmiştir. Fakat öyle
larına, iktisadi şartlara ve bilhassa münakale
zannediyorum ki bunlardan bir çoğuna kayma
imkânlarına göre gözden geçirilmesi lâzımgelen
kam bulunamamıştır. Bunda eleman kıtlığı mevbir mevzudur. Nitekim Sayın Reisicumhurumuz
zuubahis olabilir. Buna muvazi olarak nahiyele
Meclisin 9 ncu devresinde açılış nutuklarından
rimizin tam teşkilâtlı bir hale getirilmek sure
birisinde, Taksimatı mülkiyenin yeniden gözden
tiyle küçük çapta kaza teşkilinin bu maksadı te
geçirilmesine işaret buyurmuşlardır. Hükümeti
min edeceği de muhakkaktır. Tam teşkilâtlı na
miz de son senelerde buna muvazi olarak bâzı
hiyeler de küçük çapta birer kaza demektir.
tedbirlere başvurmuştur. Bu meyanda bâzı kaza
ve tahakkuk ve tatbik kabiliyeti kaza teşkilâtı
larımızın vilâyet haline getirilmesi suretiyle taKna nazaran hem maddi bakımdan, hem de ele
simatı mülkiyeyi ele aldığı görülmektedir An
man bulunması bakımından daha kolaydır. Bu
cak bendenizin burada işaret etmek istediğim
noktanın da derpiş edilmesine bilhassa işaret et
nokta, Hükümetin bu işi bugün ele aldığı gibi
mek isterim.
münferiden ve mahallî ihtiyaçlara göre değil,
kül .halinde memleketin ihtiyaçlarını, münakale
Muhterem arkadaşlarım; mahallî idarelerimiz
şartlarını ve iktisadi şartları nazarı itibara a>a
den, özel idareler üzerinde durmak muhakkak
rak memleketimizde umumiyetle mülki teşkilâtı
yerindedir. Bugün özel idareleri tanzim eden
mızda bir değişiklik yapılması icabediyorsa, bu
kanun çok eski bir kanundur ve günün şartla
nu memleket ölçüsünde derpiş etmek ve zamanla
rına uymaktadır. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz
tatbik etmek üzere hattâ bunu bir programla
da vilâyetlerin idaresi malûmunuz veçhile tevsii me
tesbit edip ilân etmek ve bütçenin imkânları de
suliyet ve tefriki vezaif esasına dayanmaktadır. Birecesinde tahakkuk ettirme yoluna gitmek lâ
naenaleh eldeki kanun bu maksattan uzaktır ve da
zım gelmektedir.
ha evvel hazırlanan özel İdareler Kanunu da ge
ne bu maksadı temin edecek mahiyette değildir.
Bu arada üzerinde durulması icabeden bir
Bilhassa bu lâyihada özel idarelerin muhtariye
cihet te Hükümetimizin bâzı vilâyetleri ikiye
ti de tanınmamıştır. Ayrıca hizmetlerin hangisi
bölmek suretiyle, vilâyet adedini çoğaltmak su
mahallîdir, hangileri merkezî hizmet karakteri
retiyle küçük vilâyet sistemine gittiği görülmek
ni arz etmektedir, bunlar tefrik edilmiş değildir.
tedir. Eğer prensip olarak bu kabul edilmişse,
Yüksek malûmunuz, mahallî idarelerin sebebi
ki bendeniz de buna taraftarım, bugünnkü hiz
vücudu hizmetleri mahallî olarak ayırmak ve bu
met ölçüsüne göre, memleketimizde köylerde başhizmetleri mahallî varidatla temin etmek sure
lıyan hizmetleri teşvik yolunda küçük vilâyetle
tiyle
görülmesini mahalline bırakmaktır. Ge
rin teşkil edilmesi, hakikaten bu hizmetleri ko
çen
devre
gelen özel İdare Kanununda da hiz
laylaştıracaktır. Maamafih bunun aksi de ileri metler bir tefrike tâbi tutulmamıştır. Hüküme
sürülebilir, büyük vilâyet sistemi de aynı kuv
tin ziraat programı dışında kalan, hükümetin
vetle ileri sürülebilir. Binaenaleyh her şeyden
sağlık programı dışında kalan işleri mahallî hiz
evvel bunun prensibini halletmek, yani vilâyet
mettir
denmiştir. Halbuki hangilerinin mahallî
leri küçülterek mi, umumi valilikler ihdası su
hizmetler
olduğunu tefrik etmek ve bunu kanu
retiyle mi taksimatı mülkiyede değişiklik yapıl
nun bünyesinde derpiş etmek hususu nazara alın
ması arzu edilmektedir? Kanaatimce evvelâ bu
mamıştır. Bugünkü sistemimiz devamiyet arz
nun prensibinin halli bundan sonra da taksimatı
öden bir sistem değildir. Bugün yapılan yardım
mülkiyenin kül halinde ele alınması ve bu işin bir
yarın
yapılamaz. Halbuki aynı hizmeti aynı
program dâhilinde tatbik edilmesi
lâzımiır.
tempoda
idame edecek şekilde özel idarelere ge
Böyle almaz da bu iş bugünkü gibi münferiden
lir kaynakları temin edildiği takdirde, merkezî
ele alınırsa bu hal birtakım kazalar hattâ vüâ
bir yük olmadan bu hizmetleri bugünkü tempoda
yetler arasında rekabetlere, geçimsizliklere yol
yürütmek ve müstakar bir yolda mevcudiyetini
açar. Bendeniz bilhassa bu noktaya işaret etmek
l idame ettirmek mümkün olacaktır.
istiyorum.
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Yeni kanunun bu esasları ihtiva etmesi der
piş edilirse Meclisten daha kolay çıkacaktır.
R E Î S — Müddet tamam Kemal Bey.
KEMAL EREN (Devamla) — Hepinizi hür
metle selâmlarım.
REÎS — Tahir Akman.
TAHÎR AKMAN (Çankırı) — Muhterem
arkadaşlar; Demokrat Parti iktidarından sonra
memleketin iktisadi sahasında ve iktisadin bir şu
besi olan ziraat sahasında büyük inkişaflar hu
sule gelmiş ve hükümetimiz ve hükümetimizin
hususi teşebbüsü" de ele alarak büyük smai te
şebbüslere girişmiş, yol, köprü, meydan, baraj
işlerini ele almış ve bunların bir an evvel faa
liyete geçirilmesi hususunda gayretler sarf et
miştir.
Bu suretle düne nazaran âmme hizmetleri
daha ziyade genişlemiş ve gelişmiş bulunmak
tadır.
Âmme hizmetlerinin ifası bakımından âm
me hizmetlerinin başında bulunan ve bu işleri
ifa ile mükellef bulunan elemanların da vazife
ve mesuliyetleri düne nazaran daha çok genişle
miş ve devlet teşkilâtının bütün kademelerin
de ve bilhassa faal vazife alan kısımlarında mü
şahede ettiğimiz gibi, köyden itibaren nahiye,
kaza ve vilâyetlerde de bu âmme hizmetlerinin
çok genişlemiş ve başında bulunan elemanların
da bu vazifeleri dolayısiyle fazla mahmul bir
hale gelmiş oldukları da büyük bir hakikattir.
Bu itibarla arz etmek istediğim nokta şudur;
vilâyetlerde bütün idare âmirleri, düne naza
ran daha çok çalışmak mecburiyetindedirler.
Yol yapıyorlar, su getiriyorlar, köprü yapıyor
lar, memleketin bütün hizmetleriyle meşgul olu
yorlar. Bu arada, bilhassa valilerimizin merkez
kaymakamlığı hizmetini de ifa etmeleri, bu va
zifelerini daha ziyade aksatmaktadır. Onun
için bir merkez kaymakamlığı teşkilâtının ku
rulmasının artık bir zaruret haline geldiği ka
naatini taşıyorum. Bu vaziyette bütçeye her
hangi bir külfet tahmil edilecek değildir. Bu
gün bütün vilâyetlerimizde hukuk işleri mü
dürlüğü vardır. Çoğunun vazifesi azdır. Bu
kadroların üçte ikisinin lâğvedilmesi suretiyle
merkez kaymakamlığının ihdası pekâlâ müm
kün olabilir. Diğer teşkilât ise esas itibariyle
vilâyetlerde mevcuttur. Derhal merkez kayma
kamlığına bağlanmak suretiyle bu müessese
faaliyete geçebilir.
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Diğer taraftan bir hareket halinde bulunan,
bugünkü mmeleketimizin bu harekete ayak uy
durması için idare adamlarının - Valilerimizin
esasen vardır - kaymakamlarımızın motorlu va
sıtalarla teçhiz edilmesi zaruret haline gelmiş
tir. îdare adamlarımız bunları keyifleri için
kullanmazlar. Şark'da, Garp'ta at sırtında se
nelerce feragatle hizmet etmişlerdir. Esasen
kanunu da çıkmış bulunmaktadır; bir an evvel
tahakkukunu Sayın Vekilden rica ederim.
Bir noktayı daha belirtmek mecburiyetinde
yim, fakat bu mevzua temas etmek istemiyor
dum. Bütçe, müzakerelerinde temas edildi. Bir
meslek arkadaşımın işi hiç bilmiyormuş gibi
burada konuşmasına temas edeceğim. Mesele
şudur; dün memurların parti münasebetlerini,
parti işlerine nasıl karıştırıldığını ve parti için
de nasıl haşır neşir olduğunu bilmez gibi aynı
zamanda bu işleri kendisi tatbik ederek, işin
içine politika katarak eski iktidarın mûtat metotlariyle harekete geçtiği halde, memurlar po
litikaya karıştırılıyor, memurlar politika oyunlariyle mağdur ediliyor, gibi sözlerde bulun
ması dolayısiyle bu mesele hakkında ben de
biraz konuşmak istiyorum.
Efendim, benim kanaatime göre hizmet ve
siyasi bakımdan memurları iki kısma ayırmak
lâzımdır. Birisi 1950 den evvelki memurlar di
ğeri de 1950 den sonraki memurlar. 1950 den
evvelki memurun birinci vazifesi Halk Partisi
organı olarak, Halk Partisi amaline hizmet
demek, ondan sonra âmme hizmetleri gelir.
Bütün memurları memuriyet hayatımızda gör
dük, bunların acılarını da çektik. 1950 den
sonra politika içine karıştırılmış olan memuru
politikadan nasıl kurtaralım, diye uğraşmışızdır. Âmme hizmetleri ve halk işleri bir tarafa
bırakılarak politikaya karışan memurlar affe
dilmiş hattâ daha iyi yerlere gönderilmiştir.
öteden beri alışılmış olan bu usul birdenbire
önlenemez. Bu eski iktidarın hatasıdır. Bende
niz 1942 yılında kaymakam oldum. 43 yılında
seçim var. Bu seçimde Halk Partisi müntehibisani adayı kazanamamış. Kıyametler koptu ve
bana derhal Halk Partisi namzedini kazandıra
caksın diye emir verdiler. Ben ne yapabilirdim.
Nihayet bir müntehibisani seçimde kaybetmiş.
Olmaz dediler, ve ısrar ettiler. Seçimi bozun,
yenileyin, dediler. Ne yaparsınız, rica, minnet
durdurduk. Bir müntehibisani kaybetmiş, bi-
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zimle ne alâkası vardı. Fakat bir kayaya çarp j
mıştık.
I
1946 seçimleri malûm. O zaman Ürgüb'de I
bulunuyorum, illâ bizi kazandıracaksın, diye j
emir verdiler. Parti müfettişleri telefon açıyor I
ve eğer bizi kazandırmazsan seni şöyle asarız, I
böyle keseriz, diye tehditler savuruyordu. Ne {
yapalım, mukadderatımıza razıyız, müdahale !
j
etmemize imkân yok, dedim.
|
1947 de Gercüş'e gittim. Yine bir emir, bu j
rada Demokrat Parti teşkilâtını kurdurmıya- ;
caksm. Bunların bu.kadar mümanaatına rağ |
men Allah'a şükür yine de kuruldu.
i
Nazimiye'ye gittim. Demokrat Parti teşki j
lâtı kuruldu. Hep bize raslıyor. Salih Keçeci ]
de vardı, illâ siz de bir söz söyleyin dediler.
Ben de bitaraf olduğumuzu söyledim. Bunu er
tesi günkü gazeteler yazdı. Memur tabiî Halk
Partisinin tabiî üyeleri idi. Ondan sonra de
mokratsınız, dediler. Oradan da Kadirli'ye tâ
yin edildim. Buranın iki belediye reisi var, bi
risi Demokrat Partili, diğeri ise Halk Partili. j
Belediye meclisinin ekserisi Demokrat Parti
den. Belediye reisine işten el çektiriliyor. Bu
na da sebep hesabı katî cetvellerini tam vak
tinde gönderilmemiş. Bunun için işten el çek
tirilmez. Bir sual açmak suretiyle meselenin
halli cihetine pekâlâ gidilebilir. Bu işten el
çektirme keyfiyeti öyle bir zamanda yapılacak
ki, tam Halk Partisinin ekseriyette bulunduğu
bir zamanda meclisten el çektirilmek keyfiyeti
tebliği yapılacak. Bu meyanda Mehmet Hazer'in Kurşunlu'da ne yaptığını pekâlâ biliyoruz.
Vatandaşların üzerinde kırbaç şaklatıldığmı,
telgraf direklerinin kırıldığını.. (Bravo sesleri,
alkışlar).
RElS — Vaktiniz tamamdır.
Münakale Kanunu için rey vermiyen arka
daşlar lütfen reylerini istimal buyursunlar.
ŞEVKİ ECEVlT (Sivas) — Muhterem arka
daşlar; bendeniz Dahiliye Vekâletinin vazifesi
cümlesinden olan bir mevzu hakkında vekil ar
kadaşımdan izahat lûtfunda bulunmasını rica
edeceğim. Ba mevzu, memleketimizde bir nüfus
tahriri yapılması mevzuudur. Raporu tetkik et
tim, maalesef buna ait hiçbir kayıt göremedim.
Arkadaşlar, yüksek malûmunuz olduğu üzere
1320 yılından beri bu memlekette nüfus tahriri
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yapılmamıştır. 50 senesinden beri eski kayıtlarla muamele yapılmaktadır. Bu yüzden bilhassa Türk köylüsünün mâruz kaldığı müşkülâtın ne kadar girift, ne kadar büyük olduğunu
hepimiz gayet iyi bilmekteyiz. Kayda esas olacak hukuki mahiyeti haiz bir tahrir yapmak hakikaten kolay bir şey değildir. Bunun maddî
portesi belki 20 - 25 milyona baliğ olacak ve birçok külfete badi bulunacağını tahmin etmekteyim. Ama yapılmıyacak iş de değildir. Çünkü
bugün köylünün bu yüzden ne kadar çok sıkmtılara duçar olduğu ve miras işlerinin ne kadar
karma karışık bir halde bulunduğunu hepimiz
yakînen bilmekteyiz. Bu itibarla acaba bu mesele ne zaman ele alınacaktır? 1953 bütçesinin müzakeresi sırasında bendeniz bu mevzua işaret et
miştim. Vekil arkadaşımız ele alındığını, ka
nunun hazırlanmakta olduğunu söylemişlerdi.
Bugüne kadar bir netice alınmadı. Bu mevzu
acaba önümüzdeki senelerde ele alınacak ıradır?
Bu meselenin önümüzdeki sene içinde ele alın
ması ve hal yoluna sokulması zamanının geldiğini tahmin etmekteyim. Vekil arkadaşımın şah
siyetine ve icraatına fazlaca itimadım vardır.
Bu meselenin de artık hal zamanı geldiğini ken
dilerine hatırlatmak istedim.
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar).
ASIM EMREM (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz emniyet camiası içinde, Em
niyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve Polis Ens
titüsü adını taşıyan bir öğretim ve ilim mües
sesesi hakkında kısaca maruzatta bulunacağım.
Bu müessesenin öğretim üyeleri ve talebele
ri bakımından son derece haklı olduğuna ve is'afı zamanının çoktan gelip geçtiğine kani bu
lunduğum iki mühim ihtiyacı vardır.
Polis Enstitüsü 1938 yılında ihdas edilmiş
I ve teşkilâtı gayet geniş olan emniyet meslekinin
orta kademelerine, ilk ve yüksek kademelerine
değil, bilhassa orta kademelerine eleman yetişL tirmek gayesiyle kurulmuştur. Enstitünün ilk,
orta ve yüksek olmak üzere üç kısmı vardır.
Yüksek kısmına lise mezunu alınır, kıymetli
bir müessesemiz olan Gazi. Terbiye Enstitüsü .
gibi, lise mezunlarını iki yıl okuttuktan sonra
j mezun eder. ilk ve orta kısımlarına da, daha ev
vel mesleke intisabetmiş veya intisabedeeek olan
daha aşağı tahsil kademesindeki elemanlar almI maktadır. Bu durumda olan Polis Enstitüsü
I 1938 de kadroları yapılırken öğretmenlerin âza-
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mi kadroları 55 lira olarak tesbit edilmiş, bilâhara 3656 sayılı Kanun, Barem Kanunu çıktık
tan sonra 55 lira asli maaş olan ibu kadrolar
60 liraya ibl;ğ edilmiştir. Bugün lise mezunla
rına iki yıl ders okutan ve 3201 sayılı Emniyet
Teşkilâtı Kanununa göre meslekî sahada yüksek
tahsil veren bu müessesedeki öğretmenler 60 iira asli maaşta sıkışıp kalmışlardır. Şahsan tanıdığım birçok kıymetli arkadaşlarımız bu 60
liralık kadroda 4598 sayılı Kanunun verdiği
hakkı, iki üst dereceyi, 80 lira asli maaşı 7 - 8
yıldan beri almakta ve birçokları da terfi müd
detlerini çoktan ikmal ettikleri halde kadrosuzluk yüzünden terfi edememektedirler.
Enstitü öğretmenlerinin diğer öğretim mües
seslerinden farkı vardır. Enstitünün fonksiyonu
icabı ekseri yıllarda, yaz aylarında, tatil ayla
rında, ilk kısım, orta kısım adı ile kısımlar
açılır ve öğretmenler tatil yapmak imkânından
seve seve mahrum kalırlar. Yaptıkları vazife
lerin çok ulvi olduğuna kani bulunduğum ilk
mektep muallimleri için dahi 60, 70, 80 lira
maaşa çıkamaz diye bir kayıt mevcut değilken
polis enstitüsü gibi yüksek kısmı olan bir öğ
retim müessesesi öğretmenini bu kadar az bir
maaşla dondurmak ve sıkıştırmak ümidederim
ki, Yüksek. Meclisçe de-tasvibedilmez. Sayın
Dahiliye Vekilimizden öğretmenler hakkında
birinci istirhamım; bu kadro darlığının halle
dilmesidir. Bunun halli malî bir külfet yüklenıeden dahi mümkündür. Çünkü küçük kadro
lar var. 25 - 30 lira gibi.. Bunlar bütçenin (L)
cetvelindedir. Bu kadroları hamur yapmak su
retiyle bütçeye bir yük tahmil etmeden enstitü
muallimlerinin kadro işini halletmek mümkün
dür.
Enstitü hakkındaki ikinci mâruzâtım da,
enstitünün yüksek kısmında okuyan gençler
hakkındadır muhterem arkadaşlarım.
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i izalesini keza Muhterem Hükümetimizden ve
kıymetli Dahiliye Vekilimizden istirham ederim.
Bendenizin maruzatım bu kadardır. (Alkış
lar.)
REÎS — Pertev Saııaç.
PERTEV SANAÇ (Trabzon) — Muhterem
ı
arkadaşlar; bendeniz fazla vaktinizi yemiyeceı
ğim. Bendeniz 3201 sayılı Kanunun bir mad
ı
desine temas edeceğim. Bu madde demokratik
prensiplere aykırıdır. Madde öyle bir salâhi
|
yet vermiştir ki Vekiller Heyetinde bile bu
salâhiyet yoktur. îcra Vekilleri 80,90 liraya
|
bir adam tâyin edebilir mi? Bu madde bu
salâhiyeti emniyet teşkilât kanununun bünyesi
içinde fakat emniyeti umumiye tarafından
1 tatbik edilmiyen, bir teşkilâta verilmiştir.
Millî Emniyete verilmiştir. Madde der ki; hu
lâsa olarak; emniyet müfettişliklerine, mua
vinliklerine hariçten her hangi bir insan alı
nabilir. Bir sene kullandıktan sonra bu kim
se bütün hukukiyle ve vecaibiyle memur olu
yor. Şart yok. Türk vatandaşı olmak, okur
yazar olması kâfi. Bu kadrolar içinde yüksek
kadrolar ida vardır. Yüz lira, seksen, doksan
liralık böyle aledderecat aşağı yukarı kadro
lar vardır. 30 lira asli maaşlı bir memuru,
80 - 90 lira asli maaşla tâyin etmek nasıl olur?
Bu iş Vekilin bile salâhiyeti dâhilinde değil
dir. Vekili, ancak bir memuru 40 lira asli
ı maaşla tâyin edebildiği halde bundan yukarı
kademeleri de müşterek kararname ile terfi
ve tâyin edebilir. Tatbikatta da böyle. 47 nci
madde için Emniyet Genel Müdürlüğü şöyle
bir formül bulmuştur, Millî Emniyet Başkanı
nın teklifi üzerine arz olunur şeklinde onay
yaptırıyor. Bu gibi onayların mevcut olduğu
dosyaların tetkikiyle kolayca anlaşılır. Hattâ
Vekilin bulunmadığı zamanlarda bu onayları
Müsteşar imza ediyor. Bir Müsteşar 80,90 lira
ya bir memuru nasıl tâyin edebilir? Bu madde
böyle işliyor, bu çok fecidir. Ne bizim Memu
rin Kanunlarımızda, ne de Vekâletler Teşkilât
Kanunlarında ve hattâ Dünya Hukuk rejimle
rinde böyle bir maddenin mevcut olmıyacağını tahmin ediyorum.

Bu gençler, demin de arz ettiğim gibi lise
mezunudurlar. Enstitüye mümasil olan, müşa
bih olan başka öğretim müessesesine intisabeden
lise mezunları orada iki sene tahsilden sonra 30
lira maaşla işe başlarlar. Fakat maalesef bu
enstitüyü bitirenler bu maaşı alamamaktadırlar,
Sayın Vekilden bu maddenin bir an evvel
Barem Kanununun tanıdığı bu haktan istifade
kaldırılmasını rica ediyorum. Bu bir realite
edememektedirler. Eğer komiser muavinliği kad
dir, hilafı »hakikat değildir, tetkik etsinler.
rosu varsa 25 lira asli maaşla işe başlarlar. Bu
da pek aşikâr olan bir adaletsizliktir. Bunun da •
Mâruzâtım bundan ibarettir.
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REÎS — Halil Turgut. (Yok sesleri)
Müfit Erkuyumcu.
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, bir tek temenni için söz al
mış bulunuyorum; bu temennim de Memurin
Muhakemat Kanunu hakkında olacaktır. Yük
sek Meclisin malûmudur şimdi mer'i bulunan
Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri, me
murlar için ayrı bir tahkik ve muhakeme usu
lü kabul etmektedir. Bu kanundan vatandaş
şikâyetçidir; kanunun imtiyaz tesis eden hü
kümlerinin kaldırılması icabeder. Geçen dev
re içerisinde Hükümet Memurin Muhakemat
Kanununun tadili hakkında bir tasarıyı Mec
lise getirmişti. Bu tasarı Adalet ve İçişleri
Komisyonlarından
geçti Meclis gündemine
girdi; fakat görüşülemediği için hükümsüz
kaldı. Tahkik ettim, şimdiye kadar bu tasarı
tekrar ele alınmamıştır.. Sayın Vekilden rica
ediyorum, esasen Hükümetten gelen bu tasa
rıyı tekrar ele alsınlar, Mecliste görüşülsün.
Ve öteden beri bir şikâyet ve ıstırap mevzuu
olan bu iş de bu devre içerisinde halledilsin.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — İsmet Uslu.
İSMET USLU (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar, benim mâruzâtım, gayet kısa olacaktır.
Yalnız bizler de içinde yaşamış insanlar olarak
şuiıu arz edebilirim ki dünün Dâhiliye Vekâle
ti anlayışı ile bugünün anlayışı arasında bü
yük fark vardır. Eğer muhterem arkadaşlarını
dünün işlerini arıyorlarsa çok hata ediyorlar.
Bugün insanların hayatı sigortalıdır. Bizimki
de sigortalıdır, onlarınki de sigortalıdır.
Yalnız şimdi söyliyeceğim ve arz edeceğim
mevzu birer ihtiyaç olmakla beraber bugün ce
miyete gayet zararlı bir hal almakta olan bir
mevzudur. İnsan ahlâkını, cemiyet ahlâkını ga
yet kötü bir yola sevkeden barlar ve kulüpler
mevzuu vardır.
Muhterem arkadaşlarım, barlar, bilhassa bi
zim o tarafta insan mezbahası denecek derece
de insan saadetini, evleri yıkmktadır. Bâzı in
sanlara da apartmanlar yaptırtmaktadır. Bugün
kü emniyetin elindeki mevzuat da bunun ıslahını
mümkün kılmıyacak derecede sistemsiz bir şe
kilde yazılmıştır. Bu barların bir ihtiyaç oldu
ğunu kabul ediyorum. Fakat bunların, ailele
rin de gidebileceği bir hale getirmek üzere ıslah
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edilmesini istiyorum. Barlar bugünkü haliyle
bir mezbahadır. Dahiliye Vekilinden bunlara
son verilmesini temenni ediyorum.
Bir de kulüpler mevzuu vardır. Kabul edi
yorum ; oyun bir ihtiyaçtır. Ama, bâzı vekil ar
kadaşlarımızın da gördükleri bir hakikat var
dır ki; bu kulüplerde bakara masaları, rulet ma
saları vardır. Bu masalarda yüzbinlerce lira ba
tıran birçok aile babaları mevcuttur. Bu haller
bizim taraflarda çok olmktadır. Bir gün Sayın
Devlet Vekili Osman Kapani ile Karataş'ta
birlikte bir yemek yemiştik. Kulüpte bize ba
kara masasını gösterdiler.
Muhterem arkadaşlar; kahvelerde on ku
ruşluk kahvesine, çayına oyun oynıyanlar ku
mar oynadı diye mahkemelere sevkedilir, kulüp
lerde yüzbinlerce lira bakara, rulet masasında
döner, buna kimse müdahale etmez. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar; Sayın Vekilimizin ve
tiler Bankası Umum Müdürünün gayet dürüst
ve namuslu olduklarına yüzde yüz emin olmak
la beraber, bir hakikati ortaya atmakta fayda
mülâhaza ediyorum. .Dirayetine güvendiğim
vekilimizin, samimiyetine ve çok dürüst oldu
ğundan emin bulunduğum İller Bankası Genel
Müdürünün dikkatlerini celbedeceğim : Geçen
lerde Yenice kazasının 150 bin liraya su ihalesi
yapıldı. İhaleye iştirak edenler % 25 kırarak
37 bin küsur lira eksiğine işi aldılar. Mütaahhitlerin aralarında konuşmalarına şahit oldum.
Anlaşarak birkaç bin lira indirmediklerine
üzülüyorlardı. Buna rağmen bu ihaleden 40 bin
lira kazanmakta idiler. Benim yanımda çekin
meden konuşurlar. Ben onların yanında mebus
değil çiftçiyim.
150 bin liralık ihalede 75 bin lira kâr olur
mü? Bâzı ihalelerde mütaahhitler anlaşıyorlar,
pek az kırıyorlar. Bâzıları anlaşmıyorlar az kı
rıyorlar.
İller Bankası Umum Müdürü Nafiz Beyin
şahsına ve dürüstlüğüne büyük inanım vardır.
Bu gibi kötü mevzuların hallini hassaten rica
ederim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
REİS — Muzaffer M Mühto.
Bir arkadaş kaldı, onun için kifayet takri
rini okutmıyacağım, izin verirseniz, o arkadaş
konuşsun.
MUZAFFER ÂLİ MÜHTO (Kastamonu) —
Muhterem arkadaşlar, 1953 yılı idari taksima-
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tından aldığım notları burada arz edeceğim.
Bu arzımla bir tenkid değil Sayın Dahiliye Ve
kilinden bir ricada bulunacağım. 1953 yılı ida
ri taksimatına göre 64 vilâyet, 460 kaza, 490
nahiye ve 34 000 de köy vardır. Kastamonu
vilâyetinin 11 kaza, 8 nahiye ve 1 054 köyü
vardır. 64 vilâyete göre Kastamonu'ya 14,2
nahiye düşer, kaza adedine göre de 21 nahiye
düşer. Köy sayımıza göre de 28 nahiye düşer.
Bundan maksadım, Dahiliye Vekili arkadaşımız
dan ricam, bu vaziyetleri göze alarak nahiye
teşkilâtının Kastamonu'da biraz daha artırıl
masını rica olacaktır.
ikinci ricam; seçmen kütüklerinin, yani
seçmen ehliyetinin bir yaş üzerinde tevhidi lü
zumudur. Muhtar seçimi için ayrı bir yaş, me
bus seçimi, için ayrı bir yaş, meclisi umumi âzalığı seçimi için ayrı bir yaş. Bunlar için ayrı
ayrı kütükler tanzim edilmekte ve bu ise bele
diyeyi ve vilâyeti fazlasiyle işgal etmektedir.
Her halde bunlara bir yaş tevhidi yaparsak fay
dalı bir iş yapmış olacağız ve bu suretle hem
teşkilâtın emeğinden ve hem de masraftan ta
sarruf etmiş bulunacağız.
Arkadaşlar, her nimet bir külfet mukabili
dir diye bir söz vardır. Emniyette çalışan ar
kadaşlarımızdan kalifiye memur istiyoruz. Fa
kat kalifiye memur isterken de bunlara lâyık
oldukları ücreti veremiyoruz. Bu yüzden de
emniyette çalışan arkadaşlar yavaş yavaş mes
lekilerinden çekilmektedir. Bu sebeple emniyet
teşkilâtına biraz daha ehemmiyet ve terfih im
kânları vererek bunları vazifelerinde tutmak
mecburiyetindeyiz. Bütçe Encümenine, fazla
çalışanlara tahsisat verilmesi için bir teklif
gelmişti, bu teklif, Maliye Vekilinin itirazı
üzerine geri alınmıştır. Bu teklifin malî por
tesi 9 milyon lira imiş. 3 milyarlık bir bütçede
9 milyonun fazla olduğu düşünülerek geri bı
rakılmasını ben doğru bulmuyorum. Hem iş
bekliyoruz, hem de mukabilinde parayı vermi
yoruz. Onun için tatmin etmek cihetine gitmekliğimiz lâzımdır. Aksi takdirde dışarda hu
susi müesseseler daha fazla para veriyorlar, her
kes oraya kaçar. Bundan dolayı vebal de bi
zim üzerimizde kalır. Onun için bu kanun tek
lifinin Yüksek Heyetinize getirmesini ben Dah i l y e Vekilinden bilhassa rica edeceğim.
Dahiliye bütçesi münasebetiyle biraz da jan
darma erlerimizin durumuna temas edeceğim.
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Bendeniz memleketin asayiş ve emniyeti ile va
zifeli olan bu erler için geçen devre bütçe ko
nuşmalarında jandarma erlerine de rayice gö
re takdir olunan bedelin verilmesini temenni
etmiştim. Eski bir kanuna göre jandarma er
lerine maktu bir tahsisat veriliyordu. Benim
teklifimde bunun rayice göre verilmesi vardı.
Bir miktar artırıldı ise de bu miktar rayice
göre hesabedilnıiyor. Bir kazada şube erleri
ne rayice göre tahsisat veriliyor. Jandarma er
lerimiz ise maktuan kendilerine verilen bir pa
rayı almaktadırlar. Bugünkü iktisadi şartlara
göre hayat standartları daima değişmektedir.
Jandarmalarımız bu pahalılık karşısında çok
mağdur durumda kalmaktadırlar. Bunların te
lâfisini Sayın Vekilimizden rica ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum.
SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Dahiliye Vekâleti bütçesi müzakere edi
lirken benim en çok vekilden istiyeceğim maru
zatımı izah etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Bunlardan en evvel zikir edeceğim merkez va
lileri işidir. Bunlar vaktiyle Halk Partisi za
manında vilâyetlerin idaresini ellerinde tuttuk
ları zaman Halk Partisine temayül etiklerinden
dolayı merkeze alınmış valilerdir. Artık bizim
idare âmirlerimiz arasında Halk Partisi, Demok
rat Parti lehinde çalışan insanlar kalmamıştır.
Hepsi devletin memurudurlar. Onun için ara
sında çok kıymetli arkadaşlar bulunduğunu
ben yakinen biliyorum, artık Dahiliye Vekili bu
merkez valileri işine bir son versin, bunlara lâ
yık olduğu değeri versin, tecrübeli ve hakika
ten elyak bu insanları vazifede kullansın. Halk
Partisi zamanında bunlar geri çekilmiş kuvvet
ler gibi idi. O zaman merkez valisi nerede sıkı
şık bir durum olursa oraya Halk Partisinin
amalini temin için gönderilirdi.
Dahiliye Vekilimizden tekrar rica ediyorum,
bu merkez valilerine lâyık oldukları dereceler
de iş başına getirsin onlardan istifade etsin;
Sonra; demin arkadaşım bahsetti, barlar
dan, kulüplerden. Ufak kazalarda da artık - ida
re âmirlerinin hataları olsa gerek - rasgele bar
lar açılmaya başladı. Bilhassa bizim Adananın
Osmaniye kazasında her gün iki üç adamı bar
da boğuyorlar. (Zengin sesleri) Zengin değil,
fukara, hattâ bir pekmezci bara düşmüş, para
sını yedikten sonra barda pantolonunu da soy
muşlar. Ora halkı tarafından yapılmış olan maz-
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batayı Dahiliye Vekili Beyefendiye takdim et
tim. Çok rica ederim, Adalet Vekili burada yok,
idare amirleriyle mahkemeler karşı karşıya ge
liyorlar, idare âmiri inzibati mecburiyet var
diye kapatıyor, hâkim tekrar açılmasına karar veriyor. Yani idare âmiri ile adlî makam çarpışıyor. Bu memleket bizimdir, bunun idaresi, adliyesi ayrı ayrı şeyler değildir, memleketin bekasını temin etmek için elele vererek memleke
tin ıslahına doğru gitmek mecburiyetindeyiz,
Sonra trafik memurları :
t
Trafik memurları bilhassa Ankara'da şöförlere çok çirkin muamelede bulunuyorlar.
Arkadaşlar; şoförler de bu memleketin evlâtlarıdır, diğerleri de bu memlektin evlâtlarıdır. Bu iki kardeşin birbirlerine kötü muamele
yapması her halde iyi netice vermez. Vekil Beyden bilhassa bu hususu rica ediyorum, lâzımgelenlere muktazi emri lütfetsinler.
Sonra jandarmalar :
Jandarma Teşkilâtında bilhassa bölük kumandanları fazla zabit mevcudu, mevcut kâfi
olmadığı için birçok kazalarda ve diğer teşkilâtında bu vazifeyi jandarma onbaşıları yap
maktadır. Bunlardan bâzıları halka fena muamele yapmaktadır.
Jandarma Umum Kumandanından bilhassa
rica ediyorum, ötede beride ne kadar zabiti varsa bunları kazalara göndersinler, ve jandarma
lar halka iyi muamele yapsın halk bir çokların
dan bizardır. Demokrat Parti iktidara geldik
ten sonra artık bunların olmaması lâzımdır, ben
de Demokrat Parti milletvekili olduğuma göre
(Yağa paşa sesleri) Demokrat Parti idarecilerinden halka iyi muamele yapmaları için jandarmalara emir vermelerini rica edeceğim.
Sonra, asıl mühim olan mesele, öteden beri
bu işin üzerinde duruyorum. Bizim müttefikimiz olan Yunanistan aleyhinde konuşmuyorum.
Yunanlıları çok sevdiğim için onlar hakkında
hiçbir söz sarf etmemeye ahdü peyman ettim,
Ama Garbi Trakya'da ve 12 adalardaki ırkdaşlarımıza çok fena muamele edenlere göz yummamalıdır. Bu ırkdaslarımız bu fena muameleler
karşısında Türkiye'ye hicret etmektedirler. Fa
kat elimizdeki kanuna göre bunlar iade ediliyor.
Halbuki bu ırkdaslarımız zulüm gördükleri için
kaçmış gelmişlerdir. Ben Fethiye'de kaymakam
iken Rodos Türkleri ile tanışırdım. Vaziyetlerini söylediler, ben de icabeden yerlere söyledim.
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Bunları geri göndermek doğru değildir. E tabii
! ne kadar Türkler gelmişse o kadar Rumun Yu
nanistan'a gönderilmesini teklif ediyorum. Bir
sulh muahedesiyle biz onları Trakya'da istanbul
İ Rumlarına karşı bıraktık. Eğer onlar bu muame
i lede devam ederlerse biz de mukabelebilmisile
j müracaat etmek mecburiyetindeyiz.
j
Eğer Yunan Plükümeti bizim müttefikimizse
o da bizim oradaki ırkdaşlarımıza, dindaşlarımı
j za şimdi yapmakta oldukları zulümleri reva gör
j memelidirler.
j
Arkadaşlar; ben yakinen biliyorum, Garbi
| Trakya'da, Dimetoka'da hiçbir Türk kalmamış
• tır, hepsinin malı mülkü gasbedilmiştir, orada
' kalanlar da perişan bir haldedirler. (Doğru,
ı doğru sesleri)
J
Arz ettiğim gibi Yunanlılar eğer bizim müt
j tefikimiz ise neden müttefikimiz olan bu devlet
! bizim oradaki ırkdaşlarımıza iyi muamele yapmı
; yorlar, bizim onlara gösterdiğimiz iyi muamele
j yi göstermiyorlar. Biz Yunanlıların bize bırak
j tığı etabli ramlarına o kadar iyi muamele ediyo
j ruz ki, onlar vaktiyle istanbul'dan dışarı bile
çıkmazken bugün istanbul'da, her yerde ticaret
j yapabiliyorlar. Acaba Garbi Trakya'daki bir
Türk bunu yapabilir mi?
Arkadaşlarım; Hükümetimizden çok rica edi
] yorum, bunun üzerinde şiddetle ve hassasiyetle
dursunlar ve bizim etabli rumlarma yaptığımız
muameleyi nazarı itibara alarak Yunan Hükü
metini ikaz etsinler, bizim oradaki Türk ırkdaş
larımıza bu kötü muameleleri yapmakta devam
ederlerse mukabelebilmisilde bulunmak mecbu
j riyetinde kalacağımızı ihtar etsinler, oradan bi
] ze kaç ırkdaşımız gelirse o etabli ramlarından
o kadar göndermek zarureti hâsıl olacağını da
i söylesinler.
i
Zannediyorum ki, Büyük Millet Meclisi de
benim sözlerime iştirak eder ve benim bu mâru
j zâtımı hüsnütelâkki ederler. (Bravo sesleri, al
j kışlar)
I
Bir noktaya daha temas edeceğim, acaba nü
fus sayımı bu yaz içinde yapılacak mıdır, onu da
Dahiliye Vekili Beyden rica ediyorum.
REİS — Dahiliye Vekili.
DAHİLİYE V E K t L l NAMIK GEDlK (Ay
dın) — Çok muhterem arkadaşlarım; Dahiliye
Vekâleti bütçesi münasebetiyle görüşen arkadaş
} larıma gerek tenkidleri gerek temenni ve ikazla
I rı bakımından sıra ile arzı cevap ediyorum:
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Hak sahibi olarak ve mutad veçhile ilk ceva
bım Sayın Halk Partisi sözcüsü arkadaşıma ola
caktır. Memleketteki iç politika meselelerine bil
hassa konuşmalarında büyük ehemmiyet verdi
ler, bu mevzuda vekâletimiz görüşünün ne ol
duğunu, gerek kendileri gerek umumi efkârın
dikkatle takibetmekte bulunmasına rağmen üç
gün evvel Demokrat Parti ve Hükümet adına
geniş beyanda bulunan Başvekilimizin bu mev
zua mütaallik izahatından sonra yeniden aksi
istikamette kürsüye getirilmesine hiç de lüzum
yoktu. Bendeniz bilhassa, iç politika mevzuunda
gerek Büyük Millet Meclisinde gerek umumi ef
kâr karşısında lüzumsuz beyanlardan, sakınma
nın zaruri olduğuna kaaniim. Ancak zaruret ha
sıl olduğu takdirde bu beyanları yapmak bir va
zife telâkki edilir. Bu itibarla kendilerine arzı
cevap edeceğim: Arkadaşım burada yüksek hu
zurunuzda üzerinde durmadan geçemiyeceğimiz
bâzı iddia ve kendilerince bâzı müşahhas deliller
bildirdiği için müsaadenizle ve bu münasebetle
bizzat şahıslarından misal vermek suretiyle arzı
cevap edeceğim.
Arkadaşım iç politika işlerini 1954 mebus se
çimlerine kadar götürdüler ve oradan ele almak
suretiyle şu üç günden beri, ferahlık verici bir
havanın mevcut olmasına ve şu Mecliste gerek
muhalefete ve gerek iktidara mensup arkadaş
ların konuşmalarını tetviceden, çok iyi sözleri,
konuşmaları başka bir istikamete doğru tevcih
ettiler. 1954 mebus seçimleri münasebetiyle ve
onu takibeden günlerde hükümetçe yapılmış bâzı
tasarrufları ileri sürdüler. Muhalif
partiden
mebusluk için adaylığını koyup kaybeden me
murlara kendilerince reva görülmüş olan bâzı
hâdiselerden bahsetmek istediler.
Muhterem arkadaşım gayet iyi bilirler, ken
dileri 1954 seçimlerine takaddüm eden günler
de Manisa'nın Akhisar kazasının kaymakamı
bulunuyorlardı. Bu meseleleri bütçenin komis
yondaki müzakereleri sırasında bir az kapalı
olmak üzere arz etmiştim, ama zannediyorum,
tavzihine lüzum hâsıl oldu, yeniden buraya gatirildi.
Vekâlete bir müracaat yapıyorlar, seçime
tekaddüm eden günlerde mezuniyet talebediyorlar. Dahiliye Vekâleti seçim hazırlıklarının
yapıldığı bir sırada bir idare âmirinin vekâlet
ten yapmış olduğu bir izin talebini, elbette
haklı olarak, is'af etmiyor, Bu defa emsali mi-
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sillû bir vesika ibraz ediliyor ve zannederim
Akhisar Verem Hastanesi tabiplerinden birisi
tarafından verilmiş olan rapor vekâlete ibraz
edilmek suretiyle hastalık münasebetiyle izin
talebediliyor. Vekâlet bu talebi is'saf ediyor.
Mmtakalarma gidiyorlar, oradan vekâlete bir
müracaatları vâki oluyor.
— Buraya geldim, vatandaşlarım beni 1954 se
çimlerinde Halk Partisinden namzet göstermek
için teşvik ediyorlar, binaenaleyh ben de politi
kaya gireceğim; kanunların bana verdiği im
kânlardan istifade etmek istiyorum, senelik
mezuniyetimi talebetmekteyirrı diyor. Dâhiliye
Vekâleti geniş bir anlayışla arkadaşımızın bu
talebini yerinde buluyor ve kendisini mezun
addediyor. Bir aylık müddet kâfi gelmiyor, on
gün daha mezuniyet, neticenin istihsali için
zaruri oluyor, müracaat ediyorlar, aynı Dahi
liye Vekâleti muhterem arkadaşımıza on gün
daha mezuniyet veriyor, siyasi teşebbüsünü res
men beyan etmiş olan bu arkadaşımıza. Ve ne
tice malûm. Burada Grup sözcüsü olarak haki
katler karşısında nasıl konuştuğu cümlenizin
malûmu olduğuna göre seçime takaddüm eden
günlerde ne pahasına olursa olsun seçimi kazan
mak havası içinde ve hayal edilen bir iktidar
haleti ruhiyesi içinde elbette o günkü iktidar
çok ağır ithamlarla ve üzerinde halen memuriyet
sıfatını taşıyan bir namzet tarafından zedeleni
yor.
Arkadaşımız bugün, seçim neticesinde, muh
terem bölge vatandaşlarının temsilcisi olarak
aramızdadır. Kendileriyle burada memleket me
selelerini müspet bir görüşle beraber mütalâa
etmek bizim için de hakikaten zevkli bir iştir.
Kanunların bugünkü tatbikatından şikâyet ede
rek, gelenin gideni aratacağını göstermekte ol
duğuna işaret ettiler. Arkadaşlar; hakikâtlâr
apaçık meydanda iken, hazır bir mektup halin
de burada Yüksek Huzurunuzda ifade edilen
bu beyanlar ne dereceye kadar insaflıdır, bu
nun takdirini bizzat kendilerine ve muhterem
Türk umumi efkârına bırakıyorum. O günlerin
tekrar gelmemesi yalnız bizim tarafımızdan
değil bütün milletçe temenni ve niyaz edilmek
tedir. (Alkışlar.)
Nakil ve tâyin işlerinde şahsi ölçüler hâ
kimdir, buyurdular. Fakat misal vermediler.
Kendilerince bu iş böyle telâkki edilir, müte
madiyen müspet delil ve konuşmalar karşısın-
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da aynı şey üzerinde ısrar edilirse bu kanaat
lerinden kendilerini vazgeçirmeye imkân ola
maz. Ancak misal göstermek şartiyle haklı ola
bilirler.
Sonra arkadaşım bir meseleye daha temas
ettiler ve dediler ki, «Vatandaşa eşit muamele
mevzuunda Dahiliye Vekâletinin ilk adımı at
masını bekliyoruz.»
Arkadaşlarım, katettiğimiz merhaleleri gör
memek ve takdir etmemek imkânı yoktur. Va
tandaşlara eşit muamele yapılmadığı iddiasın
da bulunan arkadaş, bunun Dahiliye Vekâle
tince ele alınması temennisinde bulunmakta
dır. «îlk adımı siz atın.». Diyor;
Dört seneden beri sathı vatanda cereyan
eden hâdiselerden bigâne oldukları anlaşılıyor.
Hattâ o kadar bigânedirler ki, şimdi elimde
C. H. Partili bir vatandaş tarafından şahsıma
yazılmış olan mektupta bir küçük istika ki
bütün vekâletim sırasında, elime gelen tek şi
kâyettir. Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi
bendenizi bu mevzuda kendisine muhatap te
lâkki ettiği için bu işe teşebbüs eden arkadaşı
ma müteşekkirim. Bir kazamızda bir nüfus me
muruna nüfus işlerini takibetmek üzere müra
caat eden şahsın yakasındaki Cumhuriyet Halk
Partili rozetini görerek bir Halk Partili kal
madığını zannediyorduk, telmihi bu vatandaşı
fevkalâde rencide ediyor, hâdise Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Sekreterliğine aksettirili
yor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter
liği bu hâdiseyi benim şahsıma intikal ettiri
yor; diyor ki, bir memurun âmme hizmetinin
ifası sırasında kanuni olarak kurulmuş bir par
tiye mensup olmasından dolayı üzerinde hassa
siyet gösterdiğinizden emin olduğumuz idare
âmirlerinin tarafsızlığı ile ne dereceye kadar
kabili teliftir. Şimdi grup adına konuşma ya
pan arkadaşım vatandaşlara eşit muamele ya
pılması hususunda ilk adımın Dahiliye Vekâ
leti tarafından atılmasını burada talebetmektedir. Sayın Turgut Göle arkadaşımın imzasiyle
bendenize gelen bu yazı.bu mevzuda, hükümet
olarak, ne derece hassas olduğumuzu peşinen
ifade etmektedir. Şu halde arkadaşım, bu mek
tuptan da evvel hazırlamış bulunduğu (Sol
dan : Gülüşmeler) bir müdafaayı, bir grup ko
nuşmasını şu kürsüye getirmiş bulunmaktadır*.
Arkadaşlar, bizim, bir vatandaşa karşı bir me-
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murun şu küçük telmihini dahi hiçbir zaman
tecviz etmemekte olduğumuzu burada açıkça
ifade ederim. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar).
Muhterem arkadaşım seçimlerden sonra,
Halk Partisi saflarında seçime katılmış bâzı
memurların yerlerinin değiştirildiğini, işlerin
den, güçlerinden olduklarını ifade ettiler.
Gaibin avukatlığını yaptıklarını zannetmekte
yim. Ve zannederim ki, müvekkilleriyle, yakın
zamanlarda, konuşmuş değillerdir. îdari tasar
ruflarımızda, geniş müsamaha (Doğru sesleri)
anlayışı içinde, hareketleri af ile neticelenmiş
olan bu arkadaşlarımız bugün vazifelerindedir.
Onlara bu muameleyi yaparken sahte bir fazi
let örneği vermiş olmak karariyle değil, bu
memlekette sadece okumuş hak sahibi insanlar
dan bile, bu memleketin yapı taşında âzami şe
kilde istifade etmek kararında olduğumuzun
delilini vermekteyiz. (Bravo sesleri).
Emniyet mevzuunda konuşurlarken, bugü
ne kadar ifade etmediğimiz ve etmeye de lüzum
görmediğimiz iki hâdise üzerinde durdular. Bi
risi; aylar evvel Üsküdar C. H. P. îlce bina
sında Hüseyin Cahit Yalçın'm 80 nci yıl dönü
mü münasebetiyle yapılması istenen bir top
lantının zabıta kuvvetleri ve silâhlı kuvvetler
vasıtasiyle men edilmiş olduğu keyfiyetidir.
Bunun bir silâhlı nümayiş mahiyetinde olduğu
nu ifade ettiler. Sonra daha ileriye gittiler,
dediler ki, bu nümayişde, devşirme insanlar
olarak İstanbul halkına resmî beyanlarda ha
karet edildi. Hangi İstanbul lıalkı arkadaşlar?
Bu hâdise adlî mercilerden geçmiş, infaz safha
sında bulunan bir adlî karara karşı yapılmak
istenen bir harekettir. (Kıyam sesleri) Böyle
hâdiseler karşısında Dahiliye Vekâletinin ve za
bıtanın eli kolu bağlı sokak mitingleri ve kal
dırım gürültüleri karşısında hareketsiz kala
cağını zannediyorlarsa onu burada açıkça ve
katî olarak reddederiz. (Soldan, bravo sesleri).
Arkadaşlar, büyük bir kalkınmanın hızı
içinde bulunan bu memlekette ideallerimizin
tahakkuku ancak mânevi huzurumuza ve mâne
vi bütünlüğümüze bağlıdır. Bu gibi siyasi ka
rarlar veya muhtelif istikametlerden tevcih
edilmesi muhtemel ve bu birliği za'fa uğrata
cak mahiyette parçalıyacak, memlekette mâne
vi kuvvetimizi teşebbüsler karşısında daima
uyanık Türk zabıtası ayakta duracaktır. (Bra
vo sesleri).
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Hüseyin Cahit mevzuunda İstanbul'da ya
pılmak istenen toplantı için Üsküdar tercih
edildi. Çünkü Hüseyin Cahit Yalçın Üsküdar
ceza evindedir. Bütün istanbul'da bunun hazır
lığı propagandası yapıldı. Hükümet olarak bek
ledik. Müracaat ettiler. Müracaatta; 80 ncı yıl
dolayısiyle Üsküdar Halk Partisinde partililer
ve vatandaşların iştirakiyle oir toplantı yapı
lacaktı. Yani bu orada başlıyacak ama nerede
bitecek?. İstanbul'dan birçok vatandaşın türlü
vesilelerle Üsküdar toplanması mümkün olur
sa, toplantıdan çıkan soluğu yukarda Adliye
binasında ceza evi önünde alacak, büyük bir
manifestasyon arkadaşlar. Büyük dâva, vilâ
yetçe bu talebe izin verilmedi. Vali burada yet
kisini kullandı. Bana, hakkında muamele yaptı
nız mı diye soruyorlar. Bendeniz emrettim, hak
kımda yapılacak muameleyi Yüksek Meclis tak
dir etsin. (Alkışlar).
Üsküdar'da hazırlığımızı yaptık, tertibatı
mızı aldık. Bundan sonra ve bundan böyle ya
pılması muhtemel bu tarz manifestasyona mâni
olmak için kararlı idik. Bunu kendileri de bili
yorlardı. Oraya birçok Halk partililer geldiler,
yüz kişi kadar zabıta kendilerine ihtar etti, toplanamıyacaklarını anladılar. Bu defa adliye bi
nası önüne doğru aynı heyet gitti. Orada da
emir almış olan zabıta kuvvetlerimiz bu teşeb
büse mâni oldu? Hâdisenin cereyan tarzı budur.
Bir trafik polisinin, komiser muavininin
meselesini buraya getirdiler. Bunun uzun boy
lu münakaşaları, hattâ gazetelerdeki karşılık
lı münakaşaları yapıldı.
Trafik polisi bizim nazarımızda Bakanlığın
görüşüne göre halkla en sıkı teması bulunan bir
emniyet unsurudur. Kendisinden beklediğimiz
hizmet çok büyüktür.
Kanunun vatandaşlara tanıdığı hudutlar
içinde serbestçe işlerini görürken yaptığımız te
şebbüslerle bize kolaylık göstermesini rica et
mek hakkımızdır. Daha ileri giderek haklı ve
kanuni hudut içinde plâkasını değiştirme hak
kına sahip bir vatandaşımız sokak ortasında
plâkasını bu vaziyette değiştiremez ve trafik
memuru yaptığı müdahale, ile kendi mmtakasmda 8 - 10 dakika durdurulamaz. Biz tasarru
fumuzu bu maksatla yaptık ve hakikaten mes
leğinde çok iyi olan bu memuru halkla daha az
teması olan bir hizmete naklettik. Bunun hesa
bını mı bizden istiyorlar?
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Muhterem arkadaşım dediler k i ; bâzı ka
rarnameler çıkıyor, bu kararnameler kısa za
manlarda politik sebeplerle tadil ediliyor. Ben
kendilerine cevabımı Bütçe Komisyonundaki
görüşmeler sırasında arz etmiştim. Ve kendile
rine çok güzel bir de misal vermiştim. O mmtakada olan arkadaş, Şark hizmetini bitirmiş ol
duğu için otomatik olarak Garp'ta vazifelen
dirmek üzere kararnameye ithal edilmiştir. Fa
kat o arkadaş vekâlete müracaat yapıyor, di
yor k i ; Şark'ta 3 senemi ikmal ettim ama bu
lunduğum kazada bitirmediğim hizmetler var,
müsaade ederseniz ben bu hizmetleri bitirmek
için vazifeme devam edeyim. Kaymakamın bu
haklı isteği karşısında vekâlet olarak biz ne ya
parız? Kendileri vekil olsaydı en yapardı? Ben
sadece bu arkadaşı takdir ettim ve bunun baş
kalarına güzel bir örnek olmasını buradan te
menni etmekteyim. (Soldan alkışlar) Onun dı
şında ufak tefek tasarruf elbette olur.
Arkadaşım bâzı noktalara temas ettiler, bele
diye reislikleri vekillerle idare ediliyor, dediler.
Zannederim ki, bu, kanuni bir tasarruftur.
Kanunsuz bir hareketimiz mevcut ise tenkide de
ğer. Onun dışında âmme menfaati ve belde men
faatini esas almak üzere aldığımız karar, kanuni
olduğu takdirde mucibitenkid olmamak icabeder,
Bu tenkidlere cevaplarımı arz ettikten sonra,
temennilerinin de yerine getirilmsi hususunda ar
kadaşıma samimî kalble, elimden geldiği kadar
gayret sarf edeceğimi arz ederim.
MEHMET HAZER (Kars) — Teşekkür ederim.
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Devamla) — Agâh E rozan arkadaşım bâzı esaslı
noktalara temas buyurdular.
Bunlardan bir tanesi, Dahiliye Vekâletinin
merkez teşkilât kadrolarının ele alınması, mülki
ye müfettişleri kadroları, Köy, Belediye ve özel
İdareler kanunları.
Şunu arkadaşıma arz edeyim ki; biz vekâleti
mizde gerek merkez gerek taşra teşkilât kanunla
rımızı ıslah edici mahiyette bir çalışma içinde bu
lunuyoruz. Bilhassa vekâletimizde masa mesuli
yeti ihdas etmek suretiyle işi yakinen kontrol ede
cek şekilde formüle etmekteyiz.
Teftiş kadromuzu aded bakımından daha kifayetli hale getirmek hususunda teşebbüslerimiz
vardır. Yetiştirilmeleri ve kabulleri hususundaki
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temennileri Bütçe Komisyonunda da lütfetmişler
di. Biz çalışmalarımızda bunlardan istifade etme
ye gayret edeceğiz.
Köy Kanunu, geçen devrede ele alınmış ve üze
rinde çalışmalar yapılmış bir mevzudur. Vekâleti
miz bu kanun üzerinde çalışmalarını bitirmiş bu
lunmaktadır. Heyeti Vekileye sevkı hazırdır. Bun
dan sonra da Belediye ve özel İdareler Kanunu
ile meşgul olacağız.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Efendim, kaç
maddedir Köy Kanunu?
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Geçen devre hazırlanmış ve 161 mad
de halinde olan Köy Kanununu şimdilik yarı ya
rıya indirmiş vaziyetteyiz.
Mecit Bumin arkadaşımız, tam teşkilâtlı nahi
yelerin kazalara tereihan kurulması hususunda bir
temennide bulundular. Biz; idari hizmet kademe
si olarak en kifayetli kademeyi kaza teşkilâtı şek
linde kabul ediyoruz. Ve memleket realiteleriyle bu mutabakat halindedir. Bu itibarla tam teş
kilâtlı nahiyelerimizi müstakbel kazalarımızın çe
kirdeği olarak kabul ediyoruz. Bugün, sadece bir
nahiye müdürü, bir jandarma kumandanı ve bir
baj^raktan ibaret olan, bir emniyet kademesi ha
linde olan kifayetsiz nahiyelerimizi bugünün rea
litelerine uygun bulmuyoruz. O itibarla, Vekâle
timiz; Yüksek Heyetinizden bu şekildeki nahiye
lerimiz için kadro talebinde bulunmıyacaktır. Tam
teşkilâtlı nahiyelerimizden, kaza haline getirdikle
rimizden bakiye kadroları diğer köylerimize tevzi
etmek suretiyle yeni ihdaslar yapacağız. Bunun
için de 1955 senesi içinde yani şu sıralarda bize
geçen yıldan bakiye 36 kadroyu bir kararname
mevzuu olarak Başvekâlete intikal ettirmiş bulun
maktayız.
Mehmet Ali Sebük arkadaşım emniyet mev
zuundaki kıymetli fikirlerini bundan evvelki bir
kadro kanunu münasebetiyle burada lütfetmiş
lerdi. Yeniden bu mevzu üzerinde durdular. Hak
lı olarak üzerinde görüşülmesi icabeden bir mev
zudur. Emniyet teşkilâtımızın şu son yıllar için
de Yüksek Meclisin takdiri ile kazanmakta oldu
ğu imkânlar hiç şüphe yok ki, eskisi ile mukaye
se edilemiyecek kadar müsaittir ve minnete ve
şükrana lâyıktır. Elbette bu teşkilâtı daha mo
dern mânada kurmak, geliştirmek hususunda
ki gayretlerimiz ve Yüksek Meclisin arzuları de
vam etmektedir. Bugün kemali fahir ile söyliye-
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bilirim ki üzerlerine çok ağır hizmet mesuliyeti
almış olan bu teşkilât mensupları, bâzı memle
ketlerdeki emsaline nazaran yıpratıcı bir mesai
içinde bulunmaktadırlar; fakat bunalmamaktadırlar. Bu hizmeti seve seve yapıyorlar. Yük
sek Meclis bunu zaman zaman takdir etmektedir
ve bu arada geçen Devre getirmiş olduğumuz
tasarı yüksek tasvibinize mazhar olmuş ve bir
kısım emniyet mensuplarının terfihleri bu müna
sebetle sağlanmıştır.
Bu defa da, hazırlamış olduğumuz bir tasa
rıyı, emniyet müdürleri ve muamele memurları
nın terfihleri hakkındaki bir tasarıyı yakında
Yüksek Meclise arz etmek üzereyiz.
Zabıtamızın tevhidi işi üzerinde görüşen ar
kadaşlarım eski bir meseleyi haklı olarak bura
da yeniden dikkatimize sundular ve bu mevzuda
biz de vekâlet olarak ilk günden itibaren çalış
maktayız. Biz yurdun emniyetini huduttan başlıyan bir sisteme bağlamak ve imkân nispetin
de peyderpey polis teşkilâtımızı kazalara ve na
hiyelere kadar götürmek kararındayız. Hudut
emniyeti deyince akla hiç şüphe yok gümrük
muhafaza teşkilâtı ve hudut taburları gelir. Millî
Müdafaa Vekâleti, Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
leti, Dahiliye Vekâleti temsilcileri tarafından bu
mesele etüd edilmiş ve bir rapor hazırlanmıştır.
; Bu rapor tetkik edildiği zaman görülür ki biz
I noktai nazarımızda, o zaman da ısrar etmişiz.
Bugünkü şartlara ve zaruretlere göre bu işi tet
kik mevzuu olarak yeniden ele aldık. Yapacağı i mız inceleme sonunda gümrük muhafaza teşkilâtı
ve Millî Müdafaa Vekâleti iştirak ederse, emniî yet organlarının sevk ve idaresinin bir elde,
I kontrol ve idaresi ve vekâletimizde toplanack
j şekilde tedbirlenmesi mümkün olacaktır. Dai hiliye Vekâleti bu mevzuu kendi bünyesinde
\ toplamak temayülündedir. (Alkışlar).
Nüfus işlerimizden bahseden arkadaşlarımıı za kısaca arzı cevap edeyim.
Bu mevzuda vekâletimizin 1952 senesinden
itibaren çalışmaları mevcuttur. Geçen seneki
bütçe müzakereleri sırasında da ifade edildiği
veçhile - ki arkadaşımız buna temas ettiler muhterem selefim tarafından Yüksek Meclise
arz edilmişti. Nüfus yazımı işi, bizim de men
sup olduğumuz ve altı milletin dâhil bulundu
ğu Beynelmilel Ahvali Şahsiye Komisyonunda
ittihaz edilmiş bâzı esaslara göre ayarlanacaktır.
Bu husustaki çalışmalara vekâletimizce bir
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gelenler, buraya geldikten sonra tabiiyet be
müddet dalıa devam edilecektir. Sayımda malî
külfetlere de katlanılması mecburiyetinde kala- i yannameleri vermek şartiyle vatandaşlığımıza
kabul edilmektedirler. Bunların hazırladıkları
cağız. Bugünkü hesaba göre 20 milyon portesi
olan bir iştir. Bu sayım yapıldıktan sonra ye
beyannameler vekâletimize gönderiliyor. Em
niden ele alınmış olan Nüfus Kanunu da elbetniyet Umum Müdürlüğünün mütalâası alındık
teki Yüksek Heyetinize arz edilecektir. Buna
tan sonra kararnamesi tanzim ve Başvekâlete
intizaren bu sene bütçemize elimizde mevcut
arz ediliyor. Şimdiye kadar 1 947 kişi alınmış
hakikaten fersude hale gelmiş olan nüfus def
bulunmaktadır. 360 kişinin de kararnamesi
terlerinin bir kısmını yeni tatbikatımıza takad
Başvekâlete sunulmak üzeredir. Merkez kay
düm ederek yenileme ve kabili istifade bir hale
makamları hakkında Tahir Bey arkadaşımızın
getirmek için ödenek koymuş bulunmaktayız.
soruları hakikaten ihmal edilemiyecek bir nokArkadaşlarım, muhtelif vesilelerle teşkilât ve
tai nazardır. Ancak biz bu boşluğu doldurmak
taksimatı mülkiye mevzuunda görüştüler. Bu
maksadiyle, Yüksek Heyetinizden vali muavin
mevzudaki prensibimiz Teşkilâtı Esasiye Kanu
leri için 125 liralık bir ödenek talebinde bulunnumuzda sarahaten kayıtlıdır. Yeni yapacağı j duk. Yüksek Meclis çok isabetli bir kararla
mız ihdaslarda ve vekâletçe yapacağımız bu
kabul buyurdu. Bu lûtfundan dolayı Yüksek
mevzulardaki tasarruflarda iktisadi ve coğrafi
Meclis» ve bu meseleyi dâva edinen Agâh Erşartları dikkate almak mecburiyetindeyiz. Kü \ ozan arkadaşımıza müteşekkiriz. Biz bu meseçük vilâyet, büyük vilâyet gibi çok rijit ve bu
j leyi bu bünyede mütalâa ettik. Ayrıca kayma
günkü gelişmemize pek uymıyan kıstaslarla bu
kam noksanımız dolayısiyle hukuk işleri mü
meseleyi mütalâa etmiyoruz. Bu mevzuu kül
dürlüğü müessesesinden istifade etmekteyiz.
halinde ve esaslı bir tetkike tâbi tutarak ele
Eğer fırsatlar bize imkân verirse ve bugün bil
alimak hususundaki temenni ve ikazlarınıza ve
hassa kaymakam yetiştirme ve kaymakam açı
kâletimiz tamamen iştirak etmekte ve bu iş
ğımızı kapama bakımından vekâletçe üzerinde
için bilhassa kendi merkez teşkilât bünyemizde
durduğumuz bu mevzu müşkülâtımızı hallede
vazifeli bir büro ihdas edilmiş bulunmaktadır.
bildiğimiz takdirde bahis buyurulan bu nok
Bize gerek kaza ve gerek vilâyet kanaliyle ge
tainazar hakikaten netice almak bakımından
len bütün talepler evvelâ bu büroda tetkike tâ
şayanı iltifattır. (Çok lâzım sesleri).
bi tutulmakta ve yeni kararlara gideceksek
Bir arkadaşımız emniyet teşkilâtımızda bil
bunları bizzat mahallinde tetkik ve şartlarını
hassa
Millî Emniyet Teşkilâtımızda bazan ve
yerinde tesbiti faydalı ve zaruri görmekteyiz.
kilin dahi muvafakati alınmadan müsteşar imMahallî idareler, özel idareler hakkında da
zasiyle bâzı yüksek kadrolara tâyin yapılmış
vekâletimizin görüşü, hazırlanacak olan kanun
olduğunu ifade buyurdular.
tasarısiyle Yüksek Meclise olgunlaşmış olarak
50 liralık emniyet müfettiş muavinliğine ka
intikâl edecektir.
dar olan tâyinler vekâletin inhasiyle eldeki
Arkadaşlarımızın sual ve temenni olarak iz
mevcut mevzuata göre, daha yukardaki kadro
har etmiş oldukları diğer hususlara toplu ola
lara müşterek kararname ile tâyin olunmaktarak kısmen arzı cevap edeceğim. Eğer unutu
I dır.
lanlar varsa, rica edeyim, bendenize hatırlat
Bir arkadaşımız, Ateşli Silâhlar hakkındaki
sınlar, tekrar cevap arz ederim.
Kanun
dolayısiyle vatandaşlarımızdan tesellüm
Bu arada Sayın Sinan Tekelioğlu'nun Garbi olunan silâh bedellerinden 40 bin küsur lirasıTrakya Türkleri hakkında vekâletimizde ne mu
I
nın
halen ödenmemiş bulunduğunu ve ödenmesi
amele yapılmakta olduğu hususundaki sualleri
i
hususunda
vekâletin ne gibi bir teşebbüste bu
ne kısaca cevap arz edeyim:
lunduğunu
sordular.
Batı-Trakya Türkleri hakkında, eskiden bâ
Bu mevzuda Maliye Vekâleti ile yazışma ha
zı tahdidat mevcut idi. Bu tahdidat, 30 . I I I . I
lindeyiz.
Maliye Vekâletinin yeni hazırlıyacağı
1954 tarih, 2781 numaralı kararname ile kaldı
bir
teklif
ile bu 40 bin küsur liralık borç da va
rılmış bulunmaktadır.
tandaşlarımıza ödenmiş olacaktır.
Gerek burada ve gerek 12 adada 3657 sayılı
Muhterem arkadaşlarımın suallerine kısaca
Kanun hükümlerince serbest göçmen vizesiyle I
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zecek olan bu kanunlardır. O kanunlara intizar
etmekte olduğumuzu ifade etmek mecburiye
tinde kalıyorum.

arzı cevap ettim. Soracakları başka şeyler var
sa, emirlerine amadeyim.
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) —
Seçim ehliyetinde yaş hakkında, yaşın indiril
mesi hakkında vekâlet ne düşünüyor?

HÜSEYIN

DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Bu hususta henüz vekâletçe alınmış
bir karar yoktur.
PERTEV ARAT (îzmir) — Trakya ve ada
lardan gelen vatandaşların vatandaşlığa alın
dıklarını ifade ettiler. Halbuki arkadaşlar, ora
dan geçmek suretiyle bize gelenlerin iade edil
diklerini söylediler. Bu şikâyet zaman zaman
mesele olarak ortaya çıkmıştır. Vize almadan
gelen bu kabîl kimseler hakkında ne muamele
yapılmaktadır?
DÂHÎLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK .(De
vamla) — Bu mevzuda arkadaşımız hatırlarlar.
Bilhassa İzmir'de bu kabîl işler cereyan etmek
tedir, etabli mülteciler vardır. Bunlar hakkın
daki muamele Dahiliye, Devlet ve Hariciye vekâletlerince hazırlanmış ve Yunanistan Hükü
meti ile kararlaştırılmış bir protokol üzerine
muktezası yapılmaktadır. Bu vatandaşlarımızın
toplu olarak îzmir ve civarına vizesiz olarak
geldikten sonra haklarında mülteci muamelesi
yapılarak buralarda kalmaları hususunda ta
lepler son zamanlarda artmıştır. Bunlardan bir
kısmının yurt dışı yapılması için emir verilmiş
olduğu söylendi.
Cari muamele : Mevcut olan ve yalnız bizde
değil, Yunanistan Hükümetinin de alâkadar ol
duğu bir protokol gereğince yapılmaktadır. Bi
zim tasarrufumuz sadece idare âmirlerinin dik
katini çekmek ve üzerinde durmaktır, bu yal
nız bizim değil, Devlet ve Hariciye bakanlık
larının da alâkadar olduğu bir mevzudur.
MEHMET ALÎ SEBÜK (izmir) — İzmir'
den aldığım birçok mektuplarda nahiye mü
dürlerinin maaşlarının az olduğundan bahsedil
mektedir. Zatiâlinizin parti müfettişi bulun
duğunuz zamanlarda bu cihet malûmunuzdur,
getirileceği beyan edilen tasarıda bunların va
ziyetleri, maaşları düşünülmüş müdür?
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (De^
vamla) — Efendim, Merkez ve Taşra Teşkilât
Kanunumuzda bu cihet dikkate alınacaktır. Bi
liyorsunuz ki, Barem ve Personel Kanunu di
ye bir mevzu vardır. Bütün müşküllerimizi çö-

ORTAKCIOĞLU

(Çorum) —

Yunanistan'daki ırkdaşlarımıza kötü muamele
yapıldığı matbuatta aşağı yukarı iki seneden
beri yazılmaktadır. Hükümet olarak bunların
yurdumuzdaki Yunan ırkından olan kimselerle
değiştirilip değiştirilmiyeceği hususunda bakan
lık ne düşünüyor?.
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Bunun, Dahiliye Vekâletinin mev
zuu olmaması icabeder. (Kâfi, kâfi sesleri, al
kışlar)
Arkadaşlarımın çok kıymetli olan mütalâa
larına müteşekkirim. Mehmet Hazer'in beni ma
zur görmesini rica ederim. Açıldığı için konuş
tum. Memleketin umumi havası ve müşterek
çalışmalarımız, hakikaten ivazsız ve" maksatsız
bir şekilde çalışmayı icabettirecek zaruretlerle
malâmaldır. Bir fidan diktik, büyütüyoruz, al
tını beraber besliyelim ve bilhassa küçük poli
tika işleriyle meşgul olmaktan mümkün olduğu
kadar tevakki edelim. Reddi miras icaberese
50 den evvelki yakın maziye ait olsun. Eğer
bize iştirak etmek istiyorsanız bu memlekette
kazmakta olduğumuz topraklar sizlerin de, çok
muhterem arkadaşlarımızın da hüsnüniyet gay
retlerinin, alın terlerinin dökülmesini ve böyle
ce, mevcut mesut istikbale iştirakiniz bakımın
dan çok lüzumlu görüyoruz ve bunu sizlerden
rica ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar)
Arkadaşlarım, kabul buyuracağınız bütçe
rakamları Dahiliye Vekâletinin yapacağı hiz
metlerin mesnedi olacaktır. Yüksek ve kıymetli
mütalâalarınız da enaz bu rakamlar kadar bizim
nazarımızda kıymetlidir, bunları da elimizden
gelen gayretle değerlendirmeye çalışacağız.
(Bravo sesleri, alkışlar)
REÎS — Açık reye arz edilen lâyihaya rey
vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini versinler.
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim.
Söz Mehmet Hazer'indir.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; Dahiliye Vekâleti bütçesinin müzake
resi münasebetiyle Muhterem Vekilin verdiği
izahatı ve cevapları sükûnla elbette ki biraz da
memnuniyetle dinledim ve karşıladım. Biz hiç
bir hâdiseyi küçük politika hissiyle Meclis ve
efkârı umumiye huzuruna getirmek niyetinde
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değiliz, bunu itiyadetmek de istemiyoruz. Ama
bâzı dâvaları bu Meclise getirmekten elbette bi
zi menetmek değil elbette teşvik etmek istersi
niz.
Efendim; bir insanın takdir edersiniz k i ;
şahsından bahsetmesi çok üzücüdür, ağırdır.
Fakat müsaadenizle kısaca buna temas etmek
zaruretinde kaldım. Sayın Vekil aynı zamanda
doktor oldukları için bir rapor hakkında beni
itham etmemeliydiler. Bu hastalık insanlar için
mukadder olduğu gibi, rapor almak da kanu
ni bir haktır. Binaenaleyh, ben bu hakkı istimal
etmişsem çok görülmemek lâzımdır. Bundan
başka hamdolsun sicilimde herhalde başka bir
kara yer de yoktur. Bununla da iftihar ederim.
- -Şimdi efendim; kısaca sayın Vekil Beyefen
dinin temas ettiği hususlarda noktai nazarımızı
arz edeceğim.

C:İ

kat vekâlet müessesesi, malûm olduğu üzere geçi
ci bîr müessesedir, işi ve hizmeti uzun bir müd
det idare etmeye elverişli değildir. O hizmet ve
müesseseyi kısa zamanda asiline kavuşturmak
lâzımdır. Halbuki bugün vakıa bâzı belediyelerin
bir sene bâzılarının yedi ay, sekiz ay vekâletle
idare edildiği merkezindedir. Biz bunu bir ihti
yaç, bir dert ve bir dâva olarak gördük ve arz
ettik.
Nakillerin tesirle yapıldığı meselesine gelin
ce; bu mevzuda benden daha çok bilhassa Büt
çe Encümeninde Demokrat Partiye mensup olan
arkadaşlar durdular.
DAHİLÎYE V E K l L l NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Dahiliye Vekâleti bütçesinde böyle bir
şey olmadı.

Evvelâ aday memurlar meselesi : Aday me
murlar meselesinde sayın Vekil Beyden, bütçe
münasebetiyle de bâzı hususları rica etmiştim;"
teminat vermişlerdi. Ancak, şahsi teminatın ki
fayetsiz olduğunu ve bu yazımda da belirttim,
bu teminatın kanuni teminata bağlanması lâzımgeldiğini .söylemiştim. Bunu çok görmesinler.
Bugünün ihtiyacı yarın da mevcut olacaktır.
Binaenaleyh bu gibi haklar şahsi sempati ile de
ğil, kanunun teminatı ile sağlanmalıdır. Îçtimaatı Umumiye Kanununun vatandaşa verdiği
toplanma hürriyeti Halk Partisinin değil, De
mokrat Partinin çok yakından tanıdığı bir hür
riyettir. Muhalefet yıllarını toplantılar yaparak,
mitingler tertip ederek geçirmiş bir partinin si
yasi muarızlarının bir yılda bir defa, o da ken
di binasında yaptığı bir toplantıyı çok görmeme
leri lâzımdır. îçtimaatı "Umumiye Kanununda
nerede ve ne zaman toplantı yapılmıyacağı açık
lanmıştır. Toplantı Meclis civarında, müruru
ubura mâni olacak yollarda ve gece vakti yapı
lamaz. Yapılan bu içtimain kanuni olduğu da
o içtimai tertip edenler ve ona iştirak edenler
hakkında şimdiye kadar bir takibatın yapılma
mış olması ile de sabittir. Binâenaleyh bu içti
main icabettiği zamanlarda bilhassa muhalefet
tarafından kullanılmasını kolaylaştırmak Hükü
met için bir vazife olmalıdır.
Başkanvekilliği meselesine de kısaca temas
edeceğim. Belediye Eeisliklerinin. her hangi bir
suretle inhilâli halinde vekil tâyin etmeye Hü
kümet salahiyetlidir. Buna itirazımız yoktur. Fa

MEHMET HAZER (Devamla) —Meselâ
Van 'm Gürpınar kazasının vaziyeti, hattâ encü
mende gülüşmelere bile sebep olmuştu. Şefik
Bey de Trakya'nın bir kazasına kaymakam gel
mediğini söylemişti. Yani nakillerin tâyinden
sonra durdurulması ve başka yerlere tâyin ya
pılması ve tâyin edildiği hizmetlere gitmemek,
raporla gitmemek ve türlü sebeplerle ortaya çı
kan vaziyetler var. înfaz edilen bir şey olsun.
înfaz edilsin.
DAHİLÎYE V E K Î L l NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Biz de öyle yapıyoruz.
MEHMET HAZER (Devamla) — Biz de öy
le istiyoruz.
Efendim; bu mevzuda noktai nazarımızı
mufassalan arz ettiğim için huzurunuzu daha
fazla işgal etmek istemiyorum.
Şimdi Tahir Akman arkadaşımın ithamları
na cevap vermek mecburiyetindeyim.
Arka
daşlar; ben hayatımın Iher safhasının hesabını
vermeye daima amadeyim. Bugün, Demokrat
Partiden çıkarılmış bir adamın sevk ve idare
siyle yapılmış bir hareketin beni ilzam etmiyeceği bedihidir. Kurşunlu'lar beni gayet iyi
tanırlar. Kendileriyle arkadaşlığımız devam
etmektedir. Ankara'ya gelen Kurşunlu'lar,
Demokrat Partiye mensup olsun, Millet Par
tisine mensup olsun, Halk Partisine mensup
olsun, hepsi beni ziyaret ederler. Yakında yine
Kurşunlu'ya gideceğim. İsterlerse Tahir Bey
de teşrif etsinler, görsünler.
TAHÎR AKMAN (Çankırı) — Dayak atar
sın.
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MEHMET HAZER (Devamla) — Ben öm
rümde kimseye dayak atmadım.
REİS — Bir kifayet takriri var. Fâk&t söz
almış arkadaşlar da mevcut. Müsaade ederse
niz kifayet takririni okutuyorum.
Reislik Yüksek Makamına
Vaziyet aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederiz.
23 . 2 . 1955
Elâzığ
Yozgad
Şevki Yazman
Hâşim Tatlıoğlu
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet kabul edilmiştir.
1954 malî yılı Muvazeriei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun lâyihasına (320) arkadaş
rey vermiş, (317) kabul, (2) ret vardır, lâyi
ha Yüksek Meclisçe tasvibedilmiştir.
Fasıllara geçiyoruz efendim.
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Söz istiyenler var. Kifayet de olsa gruptan sonra bir
kişinin konuşmaya hakkı vardır.
REİS — Elbette son söz milletvekilinin ola
caktır, nizamnamenin hükmü yerine gelmiş
bulunuyor.
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Grup
admâ konuşulmuştur, bir arkadaşın daha ko
nuşması icabetmektedir.
REİS — Fasıllara geçiyoruz efendim.
F.

Lira

101 Vekil tahsisatı
12 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
29 307 224
201 Maaşlar
REİS —• Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir.
1 376 250
102 Ücretler
REİS — Evvelce ittihaz buyrulan karar gereğince bu fas
lı encümene veriyoruz.
203 Merkez geçici
hizmetlileri
59 937
ücreti
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve

F.
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302

303

304

305

306

307

3og
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1 348 800
yardımlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
3 000
kâfatı
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
1 008 025
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
838 200
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro mas
rafları
83 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro masrafları
760 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
65 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
508 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir.
Kira bedeli
22f 000
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
15 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Harcırahlar
1 746 200
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4593 sayılı Kanun gereğinnce
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
51 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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309

276 800

Taşıt masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Nüfus işleri
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nei maddesi gere
ğince seçmen kütük ve kart
larının düzenlenme masrafları
R E l S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420 Dumlupmar'da Zafer Bayra
mı töreni umumi masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

232 300

418

452 Staj masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
R E l S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B — Emniyet

Umum Müdürlüğü

100 000

8 000

2'5 000

3 001

24 710

160 200

40 000

59 500

bütçesi

RElS — Emniyet Umum Müdürlüğü bütçe
sine geçiyoruz, söz Agâh Erozan'mdır.
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin konuşmasına başlamadan evvel sayın Vekil
Beyefendinin buyurdukları gibi her türlü mah
rumiyete rağmen büyük bir feragat ve feda
kârlık içinde çalışan Türk zabıtasını huzuru-
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nuzda büyük memnuniyet ve şükranla anmak
vicdanlarımızın şerefidir.
Muhterem arkadaşlar, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün hem bugün için, hem de istikbal için
emniyetin her bakımdan' iyi hazırlanmasını
sağlamak, yolunda çalışmasını temin edelim.
Bu mesleki cazip bir hale getirmek için bugün
den işe başlamak zorundayız. Bugün İstanbul'
da vazife gören Türk polisi 152 lira maaş al
maktadır. Bugünkü hayat şartlarına göre bu
para ağır ve hususiyet taşıyan hizmetin karşılı
ğı değildir.
Bendeniz polislerimizin bu ağır vazife ve
mesuliyetlerini ve vazifelerindeki hususiyetleri
nazarı itibara alarak kendilerine maaşlarından
gayri her ay maktuan 50.— lira fazla mesai üc
reti verilmesi yolunda bir teklifte bulundum.
Bu teklifim halen encümenlerde müzakere edil
mektedir. Yüksek Meclise intikal ettiği zaman
arkadaşlarımın beni destekliyeceklerini ümit
ederim. (Hay, hay sesleri).
Muhterem arkadaşlar, emniyette muhabere
ve münakalenin ehemmiyeti malûmdur. Polisin
münakale işi yalnız jeeplerle temin edilemez. Bu
arabaların her yerde hizmette bulunmaları hiç
bir zaman matlup neticeyi vermiye çektir. Çün
kü Maslak yolunda bir kadillâk veya krayslerle 80 - 100 kilometreden daha yüksek bir sürat
le kaçan suçluyu, 60 - 70 kilometre süratle giden
bu arabalarla takibetmek mümkün değildir.
Dahiliye Vekili Namık Gedik (Aydın) — 25
binek aldık.
AGÂH EROZAN (Devamla) — Emniyet Ge
nel Müdürlüğü 1952 de bu jeepleri alırken isa
bet olmadığını söylemiştim. Bugün de aynı fi-,
kirdeyim. Fakat şayanı şükrandır ki kıymetli
arkadaşım Namık Gedik kısa bir zamanda bunu
daha müspet bir hale ifrağ etmek suretiyle 20 25 kadar yeniden binek arabası almışlardır.
Muhterem arkadaşlarım; Sayın E. G. M. ve
bilhassa Dahiliye Vekilinden rica ediyorum,
Bütçe Komisyonunda vait buyurmuşlardı. Em
niyet mensuplarının Avrupa'ya gönderilmesi
her bakımdan faydalıdır. Bugün buna daha faz
la ehemmiyet verilmesi lâzımdır.
Aziz arkadaşlarım, bugün polisin aldığı ma
aşla, gördüğü hizmetleri karşılaştıracak olur
sak, bu vazifenin tamamiyle bir şeref meselesi
ve mesleki haline geldiği tamamiyle ortaya çı
kar. Bunu yüksek takdirlerinize arz ederken bu
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şerefli ve şerefli olduğu kadar da güç ve feda ' haza mesele adliyeye intikal etmiştir, adliye ti
kârlık mesleki hususi bir terfihe muhtaçtır.
tizlikle üzerinde durmaktadır.
Bu terfihte hattâ geç kaldığımıza kâaniim.
PERTEV ARAT (İzmir) — Şu anda dük
Ben şuna inanıyorum ki, zabıtaya ne verirsek
kân kapatılmıştır diye bir şey yok?
mukabilini on misli alacağız. Bu itibarla Türk
NAMIK GEDİK (Devamla) —. Hayır, polis
zabıtasından Yüksek Heyetimizin hiçbir şey
orada içki içildiğini görmüş, bir tedbir olmak
•esirgemiyeceğine emin olduğumdan Sayın Veki
üzere kendisine tavsiye etmiştir.
lin ve Emniyet Genel Müdürünün emniyet men
REİS — Muhit Tümerkan, buyurun.
suplarının her sahada terfihlerini sağlıyacak yeni
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim,
imkânlarla gelmelerini ve bu mesleki cazip bir
demin kifayet hakkındaki itirazımın haklı oldu
hale getirerek ilk mektep mezunu polis almak
ğunu, ve Riyasetin, bir zühulü bulunduğunu peşi
tan kurtulmalarını hassaten rica ediyorum.
nen ifade ve izah edeyim :
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem arka
Filhakika grup sözcülerimiz C. H. P. adı
daşlar, dün çıkan Halkçı gazetesinde okuduğuma
na konuşmaktadır? Başkan «O da bir milletvekili
göre bir polis memuru 21 Şubat akşamı Ankara'
dir.» dediler. Doğru. Bakan da bir milletvekili
dir. Encümen sözcüleri de... Talebimize uygun
nın Balgat köyünde muhtarın oğlu tarafından bıbirçok emsaller de vardır. Grup sözcülerinin,
«çak darbesiyle şehit.edilmiştir. Bunun emsali gihükümet ve encümen sözcülerinin dışında da bir
İbi vazife şehidi olarak kabulüyle yetim ve dul
milletvekilinin söz hakkı olması lâzımdır. Başka
larına maaş tahsisini rica ederim.
nın itirazı yersizdir, tavzih ederim.
DAHİLÎYE VEKÎLİ NAMIK GEDİK (Ay
REFET AKSOY (Ordu) — Sözcü şahsı na
dım) — Elhamdülillah ölmemiştir. Sıhhattedir.
mına konuştu.
PERTEV ARAT (Devamla) — Çok şükür.
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) —Ozaman
Gazetenin yazdığına göre hâdisenin sebebi, sigara
sırası
değildi, Mehmet Hazer arkadaşımızın sıra
almak için bakkal dükkânına gelmiş olan şahsa
sı gelmemişti. Grup sözcüsü olmasaydı konuşma
polisin dükkânın kapanma saati geldiğini, alış ve
sırasını bekletirdiler. Ben huzurunuzda tavzih et
riş edilemiyeceğini söylemiş olmasıdır, Hakikaten
> dükkânın kapanması için alınmış br karar, veril- miş olayım.
REİS — Riyasetin konuşmamanız için bir
: miş bir emir var mıdır? Benim bildiğime göre Pomaksadı yoktur.
ilis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununda böyle bir
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Ben de
i salâhiyet yoktur.
kasıt vardır, demedim. Zühul ihtimalinden bahs
Bizi bu hususta tenvir etmelerini Sayın Vekil
ettim.
den rica ederim.
Efendim, bir mevzuun ehemmiyetine göre, ko
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
nuşulan şeyler toplu bir halde söylenmiş olursa
'dın) — Efendim, bu hâdiseye bendeniz dün, vu
arkadaşlara daha faydalı şekilde izahat vermek
kuundan bir müddet sonra, arkadaşlarımın verdi
imkânı hâsıl olur. Onun için ısrar ettik.
ği malûmatla agâh oldum ve gayet tabiî bize ak. j?imdi, 7 - 8 mevzu vardır. Her mevzuda ayrı
isettirildiği gibi idiyse çok müteessir olacaktım.
ayrı onar dakikanızı mı alayım? Bunları her fa
-Ama çok şükür polisimiz bugün Nümuıae Hasta^
nesinde yatmaktadır ve sıhhati yerindedir, İnşaiL- şımda huzurunuza getirmekten artık çekindiğim
için bir noktayı arz edeyim : Emniyet teşkilâ
Ish yakında şifa bulup çıkacaktır.
• < Hâdise adliyeye intikal etmiş olduğu için bu tının, yıllarca önce işlenmiş falili meçhul cinayet
leri son günlerde meydana çıkardıkları haberleri
rada bir şey söyliyeeek vaziyette değilim. Ancak
ni okudukça memleket hesabına büyük sevinç duy
bildiğimiz şudur, bu köyde mevcut olan bir dük
duk. Bunda, yeni modern aletlerin ve malzemenin
kâna, sigara almak bahanesiyle değil, çünkü dük
ve fennî vasıtaların büyük tesiri vardır. Bunla
kânın kapatılması için bir sebep değildir, içki içil
rın temini yolundaki gayretleri teşekkürle ifade
diğini gören polis, dükkânı kapatmasını sahibine
etmek isteriz. Bu alet ve vasıtaların artırılmasını
söylemiş, öyle zannediyorum ki, bu hâdise bu ka
dar şiddetli reaksiyon verecek mahiyette değil ve bu husustaki yeni teklifleri memnuniyetle kar
dir, kulağımıza geldiğine göre, daha evvel arala şılarız. İnşallah memleketimiz, suç faili meçhul
rında bir anlaşmazlık olduğu merkezindedir. Ma- kalmıyan memleketler arasına girecektir.

68»' —

t : 47

23.2 1955

0:1

Mahalle bekçileri teşkilâtı ile ilgili dilekler
belki Sayın Bakanın ıttılaına kadar gelmiştir.
Bu mahalle bekçileri meselesinin hususi yeni
bir disipline bağlanması ve mümkünse halkla
bekçi teşkilâtı arasında bir ödeme; aylık alıp
verme gibi durumların bâşkâ şekle konulması
çok yerinde olur; Halk arasinda büyük sözlere,
hattâ bâzan üzüntülere sebep olduğunu hatır
latır, bu mesele üzerinde bu bakımdan durul
masını rica ederiz.

arasında bu durum memnuniyetsizlik yaratmak
tadır.
Emniyette çalışan arkadaşların terfihine gi
dilmesi bir memleketin birinci davasıdır, bu
dâvanın halledilmesini ben de canugönülden te
menni etmekteyim.
REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul'
edilmiştir.

Ufak bir görgümü arz edersem, bu iş üze
rinde durmuş olmaklığımm, bu işe ehemmiyet
verişimin sebebi daha iyi anlaşılmış olacaktır.

P.

Bir evde idik, kapı çalındı, bir zat geldi,
dedi k i ; bekçi parası tahakkuk ettiriyoruz.
Evet dediler. Ne verirdiniz diye sordu, bir lira
verirdik, dediler. O halde ben size beş lira takdir
ettim, dedi. Vakıa bunun itirazı, temyizi var
dır. Fakat sadece eve gelen bir kişinin bir lira
veriyordunuz ben şimdi beş lira takdir ettim
demesi, yani bu şekilde tek bir şahıs tarafın
dan tebligata mâruz kalınmış olması acaba usu
lüne uygun mudur, bilmiyorum, fakat halk üze
rinde bıraktığı intiba bakımından hükümetin
işlerine karşı bâzı üzüntüler doğurabilir. Bunun
üzerinde durulmasını rica ediyorum. İlgililer ta
rafından gerekli müracaat da yapılmıştır.
Bir şey daha arz edeceğim: Maddesi geldiği
zaman dememenizi rica edeceğim; telli ve telsiz
telefonların abone ücreti kısmı var. Ben poli
sin bu vasıtalarının, telefon ve radyolarının
yerlerinin^ ve miktarlarının hattâ posta idare
since bile bilinmesinin doğru olduğuna kani de
ğilim. Bir anlaşma yapılarak bu abone bedelle
rinin- tamamen hazfedilmesi ve polisin dilediği
kadar radyo ve telli, telsiz telefon kullanması
lâzımdır. Bu hususu da takdirlerinize arz ede
rim.
RElS — Zeki Erataman.

201

202

203

206

2«T

208

209

ZEKl ERATAMAN (Tekirdağ) — Efendim;
ben de bir noktayı arz etmeden geçemiyeceğim.
Bekçiler mevzuu gelmişken arz edeyim; bil
hassa Sayın Dahiliye Vekilinin nazarı dikkatini
çekmek isterim, malûmunuzdur, bekçiler; âmme
hizmeti gören vatandaşlardır. Fakat hepimiz,
kazalarımızda; illerimizde müşahede ederiz,
bekçiler; çok defa, valinin; kaymakamın, poli
sin emir eri mesabesindedirler. Buna sureti katiyede mâni olmak lâzımdır ve bilhassa halk
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Lira
Maaşlar
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ücretler
REİS — Prensip kararı gere
ğince bu faslı encümene iade
ediyoruz, efendim.
Geçici hizmetliler ücreti
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
3201 sayılı Kanunun 86 ncı
maddesi gereğince verilecek
para mükâfatı
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4367 sayılı Kanun gereğince
verilecek er tayını
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

37 992 782

402 000

9 751

..1?

•

^

2 527 640)

-****>-

i-;w*? *."''''

20 000

2 487 428

3 113 400
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Hazarda emniyet ve asayişi
muhafaza uğrunda yaralanan
veya şehit düşen polis âmir
ve memurlarına 1475 sayılı
Nakdî Tazminat Kanunu ge
reğince verilecek tazminat
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Merkez daireleri büro mas
rafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Harcırahlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3201
ve 4598 sayılı kanunlar
308
gereğince ödenecek
tedavi
masrafları ve harcırahları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Binek
hayvanlarının
yem,
405
muytabiye, nal, mıh ve başka
malzemeleri, tedavi ve ilâç
bedeli ve köpekler için yiye
cek masrafları

F.
406

410
10 000
416

30 500

417

575 000

418

72 750

450
483 500

420 000

451
7 400

571 000

103 000

452

453

455

828 300
501

502

163 680

701

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Haber alma masrafları
203 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecek ve teçhizat masrafları 3 437 473
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Okullar masrafları
487 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yollama masrafları
31 200
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Telli ve telsiz telefonlar ve
telsiz işletme masrafları ile.
radyo ve benzeri cihazların
abone ücretleri
21 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar
1 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın masrafları
3 800
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Staj masrafları
2
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
60 002
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Prevantoryum ve sanatoryum
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve
sair umumi masrafları
74 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen-yıl borçları
30 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
34 600
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yapı onarımı ve küçük yapılar
500 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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I durmamız lâzımdır. Jandarmamız memleketin
bugünkü realitelerine uyacak şekilde hakkiyle
yetişmiş değildir. Onun için nazari' bakımdan
751 Satmalmacak makina, vasıta
çok iyi olan bu birleştirme tatbikatta iyi neti
ye malzemeler
1 225 000
celer vermiyecektir. Bunun için jandarmamı
REÎS — Kabul edenler... Et
zı da polis ayarında yetiştirmemiz lâzımdır.
in iy enler... Kabul edilmiştir.
Kalifiye jandarmaya ihtiyacımız vardır.
Bunu böylece işaret ettikten sonra bir nok
C — Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi
taya daha işaret edeceğim. Jandarma subay
RE IS — Jandarma Umum Kumandanlığı
larını her zaman bulmak mümkün. Fakat ge
bütçesi müzakerelerine başlıyoruz.
dikli kadrosu çok noksandır. Bu yüzden bu
Sinan Tekelioğlu.
hizmetlerin lâyıkı veçhile ifa edilmemesine,
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
esas olarak ifa edilmemesine sebep teşkil et
daşlar, senelerden ,beri jandarma ile polisin
mektedir. Bu bakımdan bilhassa rica ederim.
birleştirilmesi için çalışılmaktadır. Fakat bu
Her sene daha geniş kadrolarla gedikliye yer
güne kadar hiçbir netice vermedi. Biz jandar
verin, ehemmiyetle daha ziyade üzerinde duru
maları muvazzaf efradın içerisinden ayırarak
larak, bilhassa gedikli adedinin jandarma kad
âdeta angarya şeklinde onları karakollara da
rosunda çoğaltılması memleketin hayrına ola
ğıtmaktayız. Jandarmalığın bir meslek oldu
caktır. Bunu da temenni etmekteyim.
ğu ve bir meslek haline sokulması lâzım geldi
RElS — Arslan Bora, buyurun.
ği kanaatindeyim. Bugün orduya dâhil olarak,
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar
iki, üç sene orduda kalarak terhis edilecek olan
kadaşlar, birçok arkadaşlarımızın emniyet teş
bir jandarmadan lâzım geldiği kadar hizmet
kilâtı hakkında gösterdikleri yüksek hassasi
beklemek hiçbir zaman mümkün olmaz. Dahi
yet, temenni ve isteklere aynen iştirak eder.
liye Vekilinden rica ediyorum, bu mesleki ya
Emniyet teşkilâtımızın bütün mensuplarını hür
meslek haline soksunlar veya iki zabıta kuv
metle anarım.
vetini birleştirsinler. Ehil insanları, ehil olan
Muhterem arkadaşlar, bendeniz burada bil
jandarma veya polisleri lâzım olan yerlere gön
hassa jandarma teşkilâtına temas edeceğim.
dererek halkın bilhassa istifadesini temin et
Bugün memleketimizin en uera köşelerinde
sinler. Bunu genç vekilimizden beklemek bi
büyük feragatla ifayı vazife eden jandarma teş
zim bir hakkımızdır. Jandarmaların maaşları
kilâtımızın ne şartlar altında çalışmakta oldu
da çok azdır, iaşe bedelleri de çok azdır. Na
ğunu yakînen bilen bir arkadaşınız olarak hu
sıl polisler hakkında iyi bir vaziyet düşünüyor
zurunuzda bu teşkilâta erinden en üst kademe
sak jandarmalar hakkında da aynı şeyi düşün
sindeki kumandanına kadar hepsine teşekkür
mek mecburiyetinde olduğumuzu bilmemiz icaetmeyi bir vicdani borç bilirim.
beder. Bilhassa şehirlier haricinde vazife gör
Şimdi Sayın Vekilden bâzı hususların bir an
dükleri için, köylerde vazife gördükleri için,
evvel tahakkuk ettirilmesi için birkaç temen
kontrol ve muayeneden hariç kaldıkları için
nide bulunacağım. Bunlardan birisi; bugün ge
bunların maaşlarım, köylüye bâr olmamaları
rek harb sahasında ve gerekse yurt içinde istek
için yükseltmek mecburiyetinde olduğumuzu
ve muhabereyi emniyetle temin eden muhabere
bilmek lâzımdır. Jandarmanın maaşlarını sü
cihaz ve sisteminin halen jandarma sınıfında
ratle ve derhal artırmak Demokrat Parti için
mevcut muhabere vasıtalarının bu maksada ik
büyük bir vazifedir. Bunu takdir ediyorum ve
tifa etmediği bütçe gerekçesi tetkik edildiğin-.
bu hususu Vekil Beyden rica ediyorum.
de görülmektedir. Bu hususta bir teklifte bulu
RElS — Zeki Erataman.
nacaktım. Fakat formalite bakımından bu hu
susun encümen veya hükümet tarafından taZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
kabbül etmeleri temennisini tercih ettim. Gerek
rem arkadaşlar; iktidarımız hakikaten tevhidi
hükümetin ve gerekse encümen raporunda teba
zabıta üzerinde birkaç seneden beri çalışmak
rüz ettirilen bu mühim ihtiyacın tamamı olma
tadır. Fakat her gün gazetelerde görüyoruz
sa bile yarısını lütfetmelerini rica ediyorum.
ve anlıyoruz ki, bu iş üzerinde esaslı surette

F.
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İ, nci temennim : Gerek jandarma sınıfının
vazifesi icabı ve gerekse genişliyen ve genişle
mekte olan mülki taksimatın bu vüsati nispe
tinde vazifesini lâyikiyle, sürat ve emniyetle ba
şarabilmesi için bu sınıfın süratle motörleştirilımesi icabetmektedir. Halen mevcut olan vasıta
lar da bu işe kifayet edecek bir kapasitede ol
madığı da aşikârdır.
3 ncü temennim : Jandarma karakollarının
bina itibariyle çok perişan bir halde olduğunu
' ve liîfhassa ıssız ve dağ başındaki karakol ko-öttN&nı ailelerinin bina yokluğu yüzünden çek
tikleri ıstıraplara bir an evvel son verilmesidir.
*
4 ncü temennim : Bilhassa asayiş bakımın' dan 66 vilâyetin içinde birinciliği kazanan Tun' celi'ride halen mevcut 29 asayiş karakolu bulun
ması bizi üzmektedir. Bu hususun da nazarı iti
bara alınmasını bilhassa rica ediyorum.
5 nci temennim; jandarma personeli teminin
deki müşkilâtı biliyoruz. Devlet hizmetinin en
hassas unsurlarından biri olan jandarmanın da
ha da verimli çalışabilmesi için muktedir bir
personele ihtiyaç vardır. Binaenaleyh bu mes
leğe rağbeti artırnjak için, jandarma mesleği
ni daha cazip bir hale getirmek lâzım olduğu
kanaatindeyim.
Arz ettiğim bu temennilerin yerine getiril
mesini sayın genç ve enerjik vekilimizden rica
ediyorum.
REİS — Fasıllara geçilmesini kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1

F.
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210

214

215

216

301

201 Maaşlar
20 541 800
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
540 750
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler. . Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
1 026 900
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince

302

303

304

305

570 —

O : 1
Lira

T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
1 125 648
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
3 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hazarda vazife görürken ya
ralanan subay ve erlerin 1475
sayılı Nakdi' Tazminat Kanu
nu gereğince verilecek tazmi
nat
30 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Atışlarda, erleri okutmada,
binicilikte, öğretim ve eğitim
de başarı, görevini yapmada
yararlık gösterenlere 1493 sa
yılı Kanun gereğince verile
cek ikramiye
6 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 yıl hizmetten sonra terhis
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4
ncü uzatmadan sonra terhis
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince
verilecek ikramiye
9 450
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro masraf
ları
13 600
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro masrafları
315 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
80 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
165 300
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
310 264
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

47
F.
306 Giyecekler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
807 Harcırahlar
R E İ S — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar*
gereğince ödenecek
tedavi
masrafları ve harcırahları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
401 Matbaa masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Motosiklet
ve hayvan satmal
405
ına ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrayanların
tazmini

23.2.1956
Lira
20 211

1 020 001

27 500

1 054 000

8 500

268 500

R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23 262 075
409 Muayyenat
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
11 782 575
410 Askerî malzemeler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Harb
malzemeleri ve teçhizat
1 000 000
411
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

F.
412
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Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
150 000
leri
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
413 Veteriner ecza ve malzemeleri
10 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
414 Taşıma masrafları
1 200 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
416 Okullar masrafları
125 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları
9 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs masrafları
498 500
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
34 400
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
62 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar
774 124
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
REİS — Bugün saat 15 te toplanılmak üzere
celseye son veriyorum.
Kapanma saati : 13,00

ÎKÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 15,05
REÎS — Eeisvekili Tevfik ileri
KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), îhsan Gülez (Bolu)

R E Î S — Yoklama yapıyoruz.
(İçel mebusluklarına kadar yoklama yapıldı)
REİS — Ekseriyetimiz vardır, celseyi açıyo
rum.
R E Î S — Hariciye Vekâleti ve Milletlerarası
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı bütçelerini, Harici
ye Vekilinin seyahatte bulunması dolayısiyle te
hir ediyoruz.
D — Maliye Vekâleti

F.

209

Bütçesi

REÎS — Maliye Vekâleti bütçesine geçiyo
ruz.
Söz Hüsnü Göktuğ'undur. (Yok sesleri)
Olmadığına göre başka söz istiyen yok. Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir.

210

218

Lira

12 000
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
42 119 125
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4 463 205
202 Ücretler
REİS —• Evvelce vermiş oldu101 Vekil tahsisatı

ğunuz prensip kararı gereğince
202 nci faslı komisyona veriyo
ruz.
412 875
203 Geçici hizmetliler ücreti
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
2 615 500
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi

Lira
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301

302

303

304

305

306
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gereğince ödenecek para mükâ
fatı
5 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
2 049 268
R E İ S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
2 100
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4910 sayılı Kanunun 15 nci
maddesi gereğince ödenecek ka
sa tazminatı
285 500
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Merkez büro masrafları
350 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro masrafları
1 240 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
2 650 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
1 314 000
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler kira bedeli
135 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
26 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
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4 453 720
307 Harcırahlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
230 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14 200
309 Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
310 Elçilikler Maliye müşavirlik
leri ve mümessillikleri mas
rafları
45 500
REÎS — Kabui edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
739 500
401 Matbaa masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
25 000
403 Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48, nci maddesini ilgilen
diren masraflar
8 500 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
408 Komisyonlar huzur ücretleri
297 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
585 000
417 Vergi tahsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hazine
muameleleri masraf
418
ları
7 192 703
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
419 Millî mülkler muameleleri mas
rafları
1 060 000
REÎS - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin gerektirdiği mas
raflar
250 000
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
422 3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar bereğince tohumluk iş-

423

424

425

426

427

428

leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler
8
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5420 ve 5826 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak ödemeler
karşılığı
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet binalarının yangına kar
şı emniyeti ve yangından ko
runma masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kaza teşkili masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Trafik Kanununun 56 ncı mad
desi gereğince tesis edilecek
fon karşılığı
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bina, Arazi ve Buhran vergile
rinin özel idarelerden umumi
muvazeneye alınması dolayısiyle yapılacak her türlü mas
raflar
21

465 652

400 000

200 000

550 000

200 000

250 000

000 000

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem
arkadaşlar; hükümetin bu mevzu hakkında Yük
sek Heyetinize takdim ettiği lâyiha Muvakkat
Encümende tetkik edilmiş ve Yüksek Heyetini
ze henüz arz edilmemiştir. Binaenaleyh, o kanun
lâyihasının alacağı şekle göre neticeyi Yüksek
Heyetinize arz etmek üzere bu faslın encümene
iadesini rica ederim.
R E Î S — 428 nci fasıl encümene iade edil
miştir.
F.
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451 Yayın masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et-

213 000

573 —
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456

460

476

501

502
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miyenler... Kabul edilmiştir.
Staj masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Düşünülemiyen masraflar
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İhtiyat tahsisatı
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kurs masrafları
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

33 500

100 000

240 000

210 000

200 000

110 000

607

613

534

614

399

615

000

616

566

617

istanbul Üniversitesine yar
dım
16 344 022
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesine
yardım
9 298 906
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
608 Petrol Dairesi Eeisliğine
469 455
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
609 5539 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi gereğince Karayolları
Umum Müdürlüğüne yapılacak

Lira

5 502 147
Ödemeler
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
610 Devlet Su İşleri Umum Müdür
4 564 000
lüğüne yardım
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
5889
sayılı Kanun gereğince
611
özel idarelere yapılacak ödeme
ler
32 000 000
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
612

601 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım
826
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım
910
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne
1 265
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
605 Ankara Üniversitesine yardım 16 244
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
606

P.
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618

619

620

621

574 —

5889 sayılı Kanun gereğince be12 000 000
ledivelere yapılacak ödemeler
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Belediye hastaneleri umumi
400 000
masraflarına yardım
E E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
15 000
ne yardım
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
25 000
Darülacezeye yardım
E E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kızılay Kurumuna yardım
550 000
E E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Çocuk Esirgeme
Kurumuna
100 000
yardım
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Darüşşefakaya yardım
165 000
E E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
250 000
Türk Eğitim Derneğine yardım
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Musevi Hastanesine yardım
65 000
R E Î S —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım
85 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
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623

624

625

626

627

628

629
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Ermeni Hastanesine yardım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
İstanbul Esnaf Hastanesine
yardım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler?... Kabul edilmiştir.
Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şehitlikler îmar
Derneğine
yardım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Tarih Kurumuna yar
dım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Hukuk Kurumuna yar
dım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

630 Bâzı milletlerarası derneklere
yardım
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
631 Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
633 Muhtelif turizm teşekküllerine
yardım

65 000

50 000

40 000

30 000

20 000

90 000

15 000

10 000

20 000

30 000

50 000

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; memlekette turizme verilen
ehemmiyeti, Yüksek Meclisin turizm dâvasına
gösterdiği alâka ile ölçmek, ispat etmek müm
kündür.
Memleketin her tarafı, turistik kıymetlerle,
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tabiî güzelliklerle doludur. Dünyanın her ta
rafından bu hususta müracaatlar vâki olmak
ta, memleketi tanımak için müracaatlar yapıl
maktadır.
Basın - Yayın Umum Müdürlüğünün turis
tik bölgelerde bir büro açması icabederdi, fakat
bu mesele kâfi derecede taazzuv etmediği için
bu işlere başlanamamıştır. Yer yer teşekkül
eden ve bugün sayıları kırkı aşmış bulunan tu
rist dernekleri bu vazifeyi ifa etmektedir. Bu
dernekler bir taraftan memleketin turistik kıy
metlerini tespit edip harice tanıtmaya çalışır
ken öbür taraftan da memlekette turizm terbiye
sinin gelişmesine çalışmaktadır. Memlekette tu
ristik şartların inkişafına gayret etmektedir
ler.
Bugün Maliye Vekâletinin bütçesine alın
mış olan 50 bin liradan, dernek başına bin li
radan biraz fazla bir miktar isabet etmektedir.
Bu, bâzı derneklerin muhabere masrafına bile
kâfi gelmez arkadaşlar. Dernekler çok büyük
inkişaflar göstermişlerdir. Artık anane haline
gelen festival ve kermesler yapılmaktadır. Bu
sebeple'derneklerin masrafları çok aşmış bulun
maktadır. Devletin ifasiyle mükellef bulundu
ğu vazifenin de bir kısmını üzerine almış bulu
nan dernekleri biraz malî bakımdan destekle
mek çok yerinde bir hareket olur, arkadaşla
rım. Onun için bütçeye konmuş olan 50 bin li
ranın 100 bin liraya iblâğı hakkında muhterem
arkadaşlarımın tertip ve tanzim ettikleri takri
ri Riyasete takdim ediyorum. Lütfen kabulünü
rica ederim.
REÎS — Takriri okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Memlekette henüz teşkilâtlanmak üzere bu
lunan turizm faaliyetinin inkişafını temin maksadiyle mevcut 50- ye yakın turizm cemiyetine
yardım edilebilmesi için Maliye Vekâletinin, der
neklere yardım faslına konulan 50 000 liranın
100 000 liraya iblâğı hususu Yüksek Meclisini
zin tasviplerine arz olunur.

İzmir
Antalya
H. ökeren
A. Tekelioğlu
Antalya
Gazianteb
E. Karan
S. İnal
Çoruh
Giresun
. Çeltikçioğlu
T. İnanç
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Rize
M. F. Mete
İzmir
1. Sipahioğlu
izmir
A: Aker
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Hatay
îzmir
A. M. Bereketoğlu
A Güngören
Antalya
Erzurum
Konya
Z. Çavuşoğlu
H. özyörük
A. Okur
Burdur
Hatay
İstanbul
Ş. Sarıçalı
L. Kırdar
M. özbey
Antalya
B. Onat
Kocaeli
S. Yalım

Çanakkale
N. Togay
Seyhan
M. Ünaldı

Erzurum
Hatay
E. Tuncel
A. Çilli
Çorum
Kayseri
A. R. Kılıçkale
I. Kirazoğlu
Bolu
Kastamonu
B. Aktaş
S. Baysal
Van
Niğde
H. Kartal
A. U. Arıkan
Gümüşane
E. Ocaklı
İçel
R. Çetin
îzmir
M. Balaban
(Okunamadı)
Hatay
Ş. inal
(Okunamadı)

Seyhan
Z. Akdağ
Burdur
H. Çimen
Seyhan
E. Batumlu
Seyhan
A. Topaloğlu
Van
M. Görentaş
Konya
H. R. Atademir

Trabzon
îzmir
M. A. Sebük
H. Ağanoğlu
îzmir
Konya
P. Arat
S. Sönmez
Bursa
Bursa
A. Erozan
S. R. Emeç
İstanbul
Bursa
F. N. Çamlıbel M. Erkuyumcu
İçel
Çankırı
Y. Çukuroğlu
C. Boynuk
Antalya
Çankırı
A. Konuk
T. Akman

REÎS — Bütçe Encümeni sözcüsü, buyurun.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Efendim, bu teklif Encü
menimizde de yapıldı ve şu esbabı mucibe ile
iltifat görmedi.
Bu fasla konulan 50 bin lira para, muhtelif
mmtakalarda, kâza ve vilâyetlerde turizm der
nekleri adiyle ve mahallî ihtiyaçları karşılamak
maksadiyle kurulmuş olan derneklere 500 lira
dan 2 500 liraya kadar yapılan birtakım cüzi
yardımlar karşılığından ibaret idi. Bu dâvayı
halledecek bir miktar değildi. Esasen Devlet
Vekili arkadaşımızın turizm dâvasını bir turizm
bankası kurmak suretiyle topyekûn ele alacağı
nı ifade etmesi üzerinedir ki işin bu kabîl kü
çük yardımlarla teminine imkân olmadığına ve
bundan bir fayda hâsıl olmayacağına kanaat ge
tiren encümenimiz bu teklifi kabul etmemiş ve
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mevcudu olduğu gibi bırakmıştı. Şimdiki yapı
lan teklif üzerine takdir Yüksek Heyetinizindir.
REİS — Burhanettin Onat.
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlarım; yapılan bir işin kıymeti
maddi ölçülerle ölçülmez. Bazan çok para verir
siniz az iş, elde edersiniz, bazan az para ile çok
iş görülebilir. Şimdiye kadar bu derneklere; az
para verilmiş olması bu derneklerin az iş gör
müş olması demek değildi. Arkadaşlar vakit
dardır daha fenası bundan evvelki bir iki ko
nuşmam neticesinde muhterem Meclisin bende
nize karşı fazla sempatisi tezahür ettiği için;
şimdiden ret ret diyorlar.
Arkadaşlar, şahsıma karşı bir şey varsa şah
sımı tecziye edin. Memleket dâvalarından beni
kabahatli tutmayın. Beni tıkın şu kürsünün al
tına, üç gün aç, susuz kapatın, fakat memleke
tin en büyük bir ihtiyacını, ben istediğim için,
reddetmeyin arkadaşlar. Çok rica ederim. Hadi
Hüsman Bey arkadaşım bu cemiyetlere verilen
bin liranın, bin iki yüz liranın maksada kâfi gelmiyeceğini beyan buyurdular, öyle ise kendile
ri Bütçe Komisyonunda bulundukları sırada bu
50 bin liranın da kaldırılmasını müdafaa edey
diler, dha iyi olurdu. Arkadaşlar, mesele orta
dadır. Kabul ederseniz teşekkür ederim; kabul
etmezseniz bana reddedilmenin zevkini bir kere
daha tattıracağınız için size bir kere daha te
şekkür ederim.
REİS — Efendim, takririn dikkate alınma
sını reylerinize arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Etmiyenler... Takrir dikka
te alınmamıştır, reddedilmiştir.
633 ncü faslı 50 000 lira olarak reylerinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. .
F.

Lira

634

izmir Fuarına yardım
REİS — Kabul edenler... Et- •
miyenler... Kabul edilmiştir.

635

Millî
Kütüpaneye
Yardım
Derneğine yardım
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

636
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Şehitlik ve Abidelerin imar
Derneğine Çanakkale âbidesi

50 000

15 000
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Lira

F.

637

638

639

640

641
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inşaatı için
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ağaç Koruma ^Derneğine
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Göçmenlere Yardım Derneği
Ankara Şubesine
,
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mevlâna Celâlettini Rumi'nin
türbesi etrafının tarh ve tan
zimi için Konya Belediyesine
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Seyyitbattal Gazi Türbesinin
tamiri için Seyyitbattal Gazi
Tarihî Eserlerini Onarım ve
Güzelleştirme Derneğine yar
dım
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hacıbektaşı Veli Türbesinin
tamiri için Hacıbektaş Beledi
yesine

REÎS — Bu fasla zam yapılması
bir takrir var, okuyoruz :

100 000

5 000

5 00Q

300 000

100 000

10 000
hakkında

18 . I I . 1955
Büyük Millet Meclisi Riyaset Makamına
Türk büyüklerinden Hacı Bektaşi Veli haz
retlerinin türbelerinin tamiri ?çin 1955 bütçesine
10 000 lira tahsisat konulmuş bulunmaktadır.
Senelerce metruk bırakılan bu makam ancak
asgari 200 bin lira ile restore edilebilir. Tari
hî ve mimari kıymeti haiz bulunan bu türbenin
bir an evvel tamir ve restoresi için 1955 yılı
bütçesine 190 bin lira daha ilâvesi ile bu fasla
mevzu paranın 200 bin liraya iblâğını rica
ederiz.
Bu yardımın Maliye Vekâleti bütçesinin
yardımlar kısmının 641 nci faslında nazarı
itibara alınmasını arz ve rica ederiz.
Tokad
Tokad
Tokad
H. Kangal
Y. Ulusoy
ö. Suner
Tokad
Tokad
Tokad
M. Şahin
S. Gülüt
î. Baç
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Tokad
Ağrı
Erzincan
O. Hacıbaloğlu
H. öztürk
V. Varol
Yozgad
Sivas
Sivas
N. Kurban
H.
Çitil
K. Oskay
Tekirdağ
Ankara
Sivas
N. Arman
ö . Bilen
M. Turhan
Ordu
Amasya
Tekirdağ
M. C. Bengü
K. Eren
F. Mahramlı
Kocaeli
Van
Ordu
N. Akın
H. Kartal
B. Baykal
Van
Amasya
Kocaeli
M. Görentaş
î. Olgaç
E. Alican
Erzurum
Balıkesir
Kocaeli
A.
Eryurt
M. Iştın
S. Yalım
Hakkâri
Samsun
Tunceli
Ü. Seven
A. Eker
B. Turgut
Urfa
Sivas
Niğde
H. H. Oral
E. Erdinç
H. Ülkün
Kırklareli
Urfa
Balıkesir
A. Ceylan
M./ Hatiboğlu
V. Asena
Bingöl
Urfa
Bingöl
S.. Göker
C. öncel
E. Yıldız
Trabzon
Trabzon
Trabzoon
P. Sanaç
î. Şener
S. Dilek
Karss
Trabzon
Sivas
H. Erdoğan
S. Orberk
A. Doğruyol
Elâzığ
Trabzon
Samsun
S. Toker
H. Ağanoğlu
ö. Güriş
Yozgad
Zonguldak
Seyhan
T. Alpay
S. Başol
M. Akçalif
Kocaeli
Çorum
Kocaeli
S. Dinçer
K.
Terzioğlu
K. Meriç
Antalya
Balıkesir
Kocaeli
A. Konuk
M. Tuncay
N. Unat
R E Î S — Efendim, burada on bin lira var. De
mek ki 190 bin lira daha isteniyor.
Komisyonun sözü var mı?
Hadi Hüsman.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜS
MAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; mem
leketimizin muhtelif noktalarında, muhtelif âbi
deler, eserler vardır. Bu âbidelerin bir kısmı da
tamire muhtaç bir haldedir. Bunların tamir be
dellerinin bütçedeki tahsisattan daha çok olması
da mümkündür. Bu âbidelerin, eserlerin tamiri
için bütçeden mahallî belediyelere yardım faslı
ayrılmıştır. Fakat takdir buyurursunuz ki, bunla
rın bütün ihtiyaçlarının bu sene bütçesiyle karşı
lanması asla mevzuubahis değildir. Hacıbektaş
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türbesi için bu sene bütçeye on bin lira tahsisat
konmuştur. Önümüzdeki sene de yine bu maksat
la aynı şekilde yardım yapılacaktır. Bu suretle
belediyelere sene besene yardımlar yapılması mevzuubahistir. Onun için bu fasla konulan tahsisa
tın kâfi görülerek arkadaşımızın teklifinin kabul
edilmemesini rica ederim, önümüzdeki yıl büt
çesinde icabının yapılacağını arz ederim.
REİS — Takririn dikkate alınmasını reyleri
nize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Takrir reddedilmiş, dikkate alınmamıştır.
641 rıci faslı 10 bin lira olarak reylerinize arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
F.

Lira

642 Türk Ocağına yardım
R E İ S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ankara
Yenişehir camii inşa
643
atına yardım
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
644 Marifetname Müellifi ibrahim
Hakkı'nm Tıllö'deki Türbesi
nin tamir ve ihyası için kuru
lan derneğe
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
645 Kırkpmar güreşçileri için Edir
ne Belediyesine yardım
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
647 Ankara Orduevine yardım
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
648 Adana'da Kuvai Milliye Müca
hit ve Gazileri Cemiyetine yar
dım

100 000

75 000

15 000

25 000

200 000

15 000

Yüksek Reisliğe
Adana, Kurtuluş Savaşında pek büyük fe
dakârlık gösteren Cenup vilâyetlerimizden bi
risidir, Bu muhit halkı kanlariyle vatan toprak
larını sulayarak bu Meclisin temelini kurmuş
lardır.
Bu sıralarda baskına uğruyan kitle halin
de düşman süngüsüyle delik deşik edilen 100 ki
şilik bir şehit kafilemizin yatmakta oldukları
Kâhyaoğlu Hanı ve civarına muhtelif yerde ya-
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tan şehitlerimizi de naklederek İstiklâl Savaşı
mızın azamet ve şerefiyle mütenasip bir âbide
yapmak üzere hazırlıklar ikmal edilmiştir.
Bu sene, bunun ikmali için muktezi olan
yüz bin liranın Türkiye Kuvayi Millîye Mücahit
ve Gazileri Cemiyetinin alfı yüz kırk sekizinci
yardım faslmdaki on beş bin liraya eklenmesi
ni ve bu suretle mukaddes ve vatani bir iş olan
bu âbidenin ikmal ve intacına müsaadelerinizi
arz ve istirham eyleriz.
21 . II . 1955
Seyhan
Elâzığ
Ş. Yazman
S. Tekelioğlu
Mardin
istanbul
R. K. Timuıroğlu F. N. Çamlıbel
Kayseri
Samsun
S. Hacıpaşaoğlu
H. Üzer
M
(Okunamadı)
Ankara
R. Eren
Samsun
Okunamadı
E. Anıt

Tunceli
B. Turgut
Uşak
O. Dengiz
Trabzon
R. Tarakçıoğlu
Kütahya
A. Kavuncu
Zonguldak
N. Kirişçioğlu
Kayseri
F. Apaydın
Muğla
A. Sarıoğlu
Tunceli
A. Bora

Ankara
Kocaeli
S. Kurtbek
K. Meriç
Tokad
Afyon K.
M. Şahin
S. Koraltan
Çoruh
Konya
R. Gökmenoğlu
Z. Ural
Diyarbakır
Kars
Ankara
ö . Bilen
R. Karaosmanoğlu
S. Atalay
Bitlis
Erzurum
(Okunamadı)
N. Barut
Z. Çavuşoğlu
Erzurum
Hatay
Kocaeli
R. S. Burçak C. Ramazanoğlu
S. Dinçer
Bolu
* Bursa
Trabzon
A. Erozan
S. Baysal
P. Sanaç
Afvon K.
Edirne
Hatay
K. Yaşınkılıç
A. F. Atakan
G. Yiğitbaşı
Trabzon
Trabzon
Yozgad
E. Nutku
S. Orberk
H. Tathoğlu
Ankara
Seyhan
(Okunamadı)
H. Türegün
M. Akçalı
(Okunamadı
Ağrı
(Okunamadı)
H. Öztürk
Kars
Sinob
Urfa
M. Hazer
S. önhon
V. Dayıbaş
Samsun
Seyhan
Sinob
A. Eker
I. Uslu
H. T a n
Kayseri
içel
içel
I. Kirazoğlu
Y. Çukuroğlu
R. Çetin
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Seyhan
E. Batumlu
Erzurum
E. Tuncel

Erzurum
A. Eryurt

23.2.195Ö

Çorum
A. R. Kılıçkale
Uşak
Y. Aysal

REÎS — Sinan Tekelioğlu.
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, Adana Kurtuluş savaşını ve Cenup
vilâyetler savaşını bilirsiniz. Henüz devlet te
şekkül etmeden sırf halkın gayret ve fedakâr
lıkları ile başarılmış bir harekettir. Bu harbde
Maraş, Aymtab, Urfa ve Adana büyük feda :
karlıklar göstermişlerdir. Türk milletinin tari
hine altın sayfalar ilâve etmişlerdir. Çukurova
harekâtında Temmuz ayları esnesmda Fran
sızların tazyiki ile bütün Adanalılar şehri terk
etti. Bu esnada evini barkını çoluk çocuğu ile
terk eden insanlardan yüz kişiden mürekkep
olan bir kafileye ermenilerden müteşekkil bir
kuvvet saldırmış, yedi yaşındaki çocukların bile
ırzlarına geçmişler, analarının karınlarından
çıkardıkları yavruları dahi param parça etmiş
lerdir. 30 seneden beri bir sönük âbide orada
yatmaktadır. İstiklâl Savaşının Cenup harekâ
tında şehit olanların ruhlarını şadetmek için
buraya bir âbide dikilmesi lâzımgelirken şimdi
ye kadar hiçbir faaliyet gösterilmemiştir. Ada
nalılardan para toplıyarak o mukaddes tarihi
yaratan şehitlere iane ile bir şehitlik yapmak
istedik. Türk milletinin yegâne hâkimi ve var
lığı olan Büyük Millet Meclisinden bir tahsisat
alarak Türk milletinin ve İstiklâl Harbinin şeref
ve azametiyle mütenasip bir âbide yapmak, bir
Cenup vilâyetleri şehitliği kurmak gayesini
güttük. Esasen 648 nci fasılda bu cemiyet için
15 000 lira kabul edilmiştir. İsteğimiz bunun
100 000 liraya çıkarılmasıdır. Eğer bu tahsisatı
kabul ederseniz, şimdi bu sakaf etrafında dola
şan aziz şehitlerimizin ruhlarını da taziz etmiş
olacaksınız. Takdir ve karar sizlerindir.
REİS — Komisyonun bir diyeceği var mı ?
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim,
bu mevzu hakkında komisyonunuzun fazla söyliyecek bir şeyi olamaz. Yalnız Hükümet tek
lifine ilâveten şunu arz edeyim M, Bütçe Encü
meniniz takriben 7 . 8 yüz bin liralık yardım
ve ihya tekliflerini kabul etmiş bulunuyor. Ni
hayet böyle bir dernek teşekkül etmişse bu sene
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bir faaliyete girişsin, gelecek sene kendilerine
bu yardımı yapmak mümkün olur. (Doğru,
doğru sesleri).
REİS — Sinan Tekelioğlu.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, bu cemiyet tam iki sene evvel teşekkül
etmiş bir cemiyettir. Adı «Türkiye Kuvayı Mil
liye Mücahitleri ve Gazileri Cemiyeti» Bu cemimiyet de menafii umumiyeye hadim cemiyetler
arasındadır. Bütçedeki yardım 15 bin liradır.
Bizim ricamız bu rakamın 100 bin liraya iblâ
ğıdır. Bizim ricamız açıkta kalmış, ötekinin,
berikinin ayağının altında bulunan bu mübarek
şehitlerin mezarlarını bir an evvel kurtarmak
ve bunların kabirlerini yaptırmak arzusundayız.
Bu Meclis en kudretli, en şerefli bir Meclistir.
Bu gibi vatanı kanlariyle sulamış mübarek şe
hitlerin ayak altında kalmalarını istemez. Bu
nun esirgenmemesini bilhassa rica ediyorum.
REİS — Efendim, takrirle, mevcut 15 bin
liraya yüz bin lira ilâvesi istenmektedir. Sinan
Tekelioğlu arkadaşımız ise 15 binin yüz bine
çıkarılmasını istiyor. Bu itibarla 15 bin liraya
daha yüz bin lira ilâvesini derpiş eden bu
takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmemiş ve reddedil
miştir.
Şimdi 648 nci faslı 15 bin lira olarak rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
P.
650

Lira
5085 sayılı Kanun gereğince
özel idarelere yapılacak öde
meler
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

452 000

651 6085 sayılı Kanun gereğince
belediyelere yapılacak öde
meler
1 130 000
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
652 Bina, Arazi ve Buhran vergi
lerinden özel idarelere verile
cek hisse
34 000 000
653 Bina, Arazi ve Buhran vergi
lerinden belediyelere verile
cek hisse
4 000 000
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BÜTÇE E. M. M. HÂDl HÜSMAN (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, biraz
evvel arz ettiğim esbabı mucibe ile gerek
652 ve gerekse 653 ncü faslın, geçici komis
yondan Yüksek huzurunuza sunulan kanun
tasarılarının neticesine kadar Komisyona iade
sine müsaade buyurulmasmı rica ederim.
REÎS — 652 ve 653 ncü fasıllar komisyo
na iade edilmiştir.

F.

Lira

654 Yardımsevenler Derneğine

25 000

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
türbesinin
655 Şair Ahmetpaşa
ikmali inşaatı için Bursa Es
ki Eserleri Sevenler Kuru
muna yardım

25 000

656

657

658

659

660

661

662

REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
îstanbül Enstitüsüne yardım
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dumlupmar âbidesinin bakım
masrafları için Afyon Beledi
yesine yardım
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Veysel Karani Türbesi ve Ca
mimin tanzimi için Veysel
Karani Türbesi Tamir Der
neğine
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk El Sanatlarını Tanıtma
Derneğine
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Kanser Araştırma ve
Savaş Kurumuna
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şehit makberlerinin
tamiri
için Edirne Belediyesine
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk Kadınlar Birliğine
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

20 000

25 000

25 000

10 000

100 000

50 000

20 000
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Efendim yeniden 663 numaralı bir fasıl
açılmasına dair bir takrir var, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Millî orduda vazife gören subay ve askerî me
murların emekli dul ve. yetimlerini bünyesinde
toplıyan ve bunlara içtimai yardımda bulunan
ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerden olan
Eski Muharipler cemiyetine de Malûl Gaziler
misillü umumi bütçeden yardım yapılması bir
emri zaruridir. Bu itibarla 1955 yılı bütçesinin
Maliye Vekâleti yardımlar kısmında yeniden 663
numaralı bir fasıl açılarak Eski Muharipler Ce
miyetine yardım tertibine 15 000 liranın tahsi
sat olarak bütçeye konulmasını arz ve teklif ederiz.
23 . II . 1955
Seyhan
Bolu
Kastamonu
P . Belen
S Tekelioğlu
A M. Tanöver
Elâzığ
Çorum
Kastamonu
A. R. Kılıçkale
M. Ş. Yazman
H. Dura
.Kayseri
Yozgad
Kayseri
O. N. Deniz
î. Kirazoğlu
H. Tathoğlu
Elâzığ
Ordu
Bolu
ö . F . Sanaç
A. Hatı
M. Yazıcı
Burdur
Çorum
Uşak
M. özbey
H. Ortakcıoğlu
Y. Aysal
Zonguldak
İstanbul
Ankara
H. Balık
ö . Bilen
N. Bezmen
Kayseeri
Çanakkale
Çoruh
S. Baysal
H. Kurmel
Y. Gümüşel
Bingöl
Muş
Çanakkale
N. Tugay
N. Araş
Ş. Çağlayan
Hatay
Erzurum
Muş
R. S. Burçak
G. Emre
A. M. Bereketoğlu
Hatay
Afyon K.
C. Ramazanoğl ıı
G. Yiğitbaşı (Okunamadı)
Hatay
izmir
Bitlis
H. ökeren
Ş. Mursaloğlu
N. Barut
Denizli
istanbul
İstanbul
Z. Göktürk
A. R. Karaca
C. Türkgeldi
Rize
Antalya
(Okunamadı)
M. F . Mete
B. Onat
izmir
Bursa
Kastamonu
M. A. Sebük
A. F. Yücel
M. Â. Mühto
Aydın
Siird
Çanakkale
S. Karanakçı
N. Gevecî
M. D. Süalp
Konya
îzmir
* İsparta
S. Giz
I. Aksu
R Gökmenoğlu
Kayseri
Kocaeli
Bursa
ö . Mart
S. Çıracıoğlu
N. Unat
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Bursa
M. Erkuyumcu
Trabzon
S. Orberk

Denizli
A. Çobanoğlu

23.2 . 1955

Bursa
B. Zağra
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I İma (50 000) liranın 664 ncü fasıl olarak ko
nulmasının kabulünü Yüksek Meclisin takdir
lerine arz ve teklif ederiz.

(Okunamadı)

Kayseri
Kayseri
Çorum
1. Kirazoğlu A. R. Kılıçkale
K. Gündeş
REİS — Bütçe Komisyonu.
Erzurum
Ankara
Çoruh
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
H. Türe gün
R. S. Burçak
H. Çeltikçioğlu
RİRİ HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim,
Aydın
Edirne
.
%
1
bütçedeki tahsisat ile harb malûlleri cemiyeti
N. Geveci
C.
Ramazanoğlu
R.
Nasuhioğlu
ne bir yardım yapılıyor ki, bâzı fakir, fukara
Seyhan
Ordu
Muğla
ve muhtacı muavenet olanlara cemiyet kanaF. Boztepe
Y. Başer
1. Uslu
liyle, maluliyet dolayısiyle yapılan bir yardım
Kayseri
Muğla
Ankara
dır. Fakat Eski Muharipler Cemiyetine şimdiye
ö.
Bilen
Z.
Mandalinci
ö.
Mart
kadar böyle bir yardım yapılmamıştır. Aşağı Balıkesir
Mardin
Sivas
yukarı hepimiz eski muharibiz, askerlik yap
E.
Erdinç
H. Satana
A. Karagür
tık. Onun için Harb Malûlleri Cemiyeti ile Es
Van
İstanbul
Gazianteb
ki Muharipler Cemiyetini mahiyet bakımından
H.
Durmaz
C.
Türkgeldi
A.
Ocak
bir tutmamak lâzımdır. Mamafih mürüvvete en
Diyarbakır
Diyarbakır
Kayseri
daze olmaz. Takdir sizindir.
Y.
Azizoğlu
H.
Turgut
O. N. Deniz
R E İ S — Fahri Belen.
Sivas
Uşak
Diyarbakır
FAHRİ BELEN (Bolu) — Muhterem arka
M. Turhan
Y.
Aysal
M.
H.
Ünal
daşlarım; Eski Muharipler Birliğinin bünye
Kocaeli
Kocaeli
Hatay
sinde tam 30 bin yetim ve duli vardır. Bunlara
N.
Akm
S.
Göksel
M.
Kuseyrioğlu
şefkat elinizi uzatmanızı istirham ediyorum,
Kocaeli
Sivas
Seyhan
takririn kabulünü rica ediyorum.
S.
Dinçer
B.
örnekol
E.
Batumlu
REİS — Efendim, açılacak 663 ncü fasılla,
Hatay
Afyon K.
Afyon K.
Eski Muharipler Derneğine 15 bin liralık bir
G. Yiğitbaşı ,A.. M. Bereketoğlu
K. özçob an
yardım yapılması teklif edilmektedir. Bu tak
Erzurum
- Erzurum
Bingöl
riri reylerinize arz ediyorum. Takriri nazarı i
C. Önder
H.
Numanoğlu
E.
Yıldız
dikkate alanlar işaret buyursunlar... AlmıyanVan
Kastamonu
Seyhan
lar... Takrir nazarı dikkate alınmış ve Bütçe
A. M. Tanöver M. Görentaş
M. Akçalı
Encümenine havalle edilmiştir.
Kırklareli
Erzincan
Van
Efendim, 664 ncü fasıl açılması hakkında
M.
A. Ceylân
V.
Varol
H.
Kartal
bir takrir daha var :
Tokad
Bolu
Bolu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
O.
Hacıbaloğlu
S.
Çonkar
A. Hatı
Selçukiler zamanında kurulmuş olup tıp ta
Çoruh
Ordu
Yozgad
rihinin ilk tıbbiyesi olan Kayseri DarüşşifasıM. Yazıcı
M. Bumin
M. Ataman
mn restore edilmesi bir emri zaruri halini al
Mardin
Seyhan
Maraş
mıştır. İlmî ve mânevi değeri yanında büyük
A. Kalav
M. Ünaldı
A. Aytemiz
mimari kıymeti ihtiva eden ve dünya muvace
Sivas
Edirne
hesinde medarı iftiharımız olan bu müessese ve
K. Oskay
'
K. Yaşmkılıç
bina harap olmaktadır.
(Alkışlar, çok muvafık sesleri).
Bu sene adı geçen Darüşşifanm 750 nci
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Çok
kuruluş yılı münasebetiyle Beynelmilel Tıp
muhterem arkadaşlarım; Maliye bütçesinin seKongresinin Kayseri'de toplanmak üzere mü
mahati ifade eden bu yardımlar faslına ayrı bir
racaatı vâki olmuş ve hazırlığa başlanmıştır.
fasıl olarak eklenmesi için bizim de nâçiz bir
İçi ve dışı hele yabancı ilim erbabına gösterilemâruzâtımız olacaktır.
miyecek şekilde harap bulunan binanın tamiri
için yüksek semahat ve anlayışlarına güvene
Dünyanın bundan 750 sene evvelki halini
6
rek Maliye Vekâleti Bütçesinin yardımlar fasbir düşününüz. İşte o tarihte dünyanın ilk tıp
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mektebi Kayseri'de kurulmuştur. Bina olarak ı F.
hâlâ orada duran bu mektep bugün çok harap
bir durumdadır.
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
RElS — Kabul edenler... EtSon defa öğrendiğimize göre bu tıbbiyenin
kuruluşunun 750 nci yıllı dolayısiyle beynelmi
mi/enler... Kabul edilmiştir.
lel tıp kongresi Kayseri'de toplanmaya ka
711 Makine, alet" ve malzemeler
rar vermiştir. Bu sebeple biraz olsun binanın
onarımı
elini, yüzünü açmaya yardım etmiş oln§ak için
RElS — Kabul edenler... Et
bu kadarcık bir lûtfunuzu Muhterem Heyeti
miyenler... Kabul edilmiştir.
nizden rica etmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri,
735 Millî emlâk tefevvüz ve satmşiddetli alkışlar).
alma masrafları
* Esasen takdirlerinize güvenmiş olduğum için
RElS — Kabul edenler... Et
huzurunuzu tasdi etmiş bulundum. Hürmet ve
miyenler... Kabul edilmiştir.
teşekkürlerimi sunarım.
736 3867 sayılı Kanun gereğinee
(Kabuli, kabul sesleri, alkışlar).
yapılacak ödemeler
RElS — Efendim, 664 neü yeni bir fasıl
RElS — Kabul edenler... Et
olarak 50 000 liranın kabulünü istiyen bu tak
miyenler... Kabul edilmiştir.
riri reylerinize arz ediyorum.
741 Yatırımlar için istanbul Tek
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA ÎHSAN BAÇ
nik Üniversitesine
(Tokad) — Müsaade buyurur musunuz? Encü
REİS — Kabul edenler... Et
men olarak mütalâamızı bildirelim.
miyenler... Kabul edilmiştir.
RElS — Buyurun. (Reye, reye sesleri)
742 Yatırımlar için istanbul Üni
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ÎHSAN BAÇ
versitesine
(Tokad) — Muhterem, arkadaşlarım, bu teklifi,
RElS — Kabul edenler... Et
Yüksek Heyetiniz kabule taraftar görünüyor
miyenler... Kabul edilmiştir.
ama, şunu arz edeceğim, memlekette buna
743 Yatırımlar için Ankara Üni
benzer bir sürü eserler var. Bunların hepsini
versitesine
tamir etmeye kalkarsak bütün varidat bütçe
RElS — Kabul edenler... Et
miz yetmez. Sonra Kayserili vatandaşlarımız
miyenler... Kabul edilmiştir.
memleketimizin en zengin insanlarıdır, bu işi
Yatırımlar
için Hudut ve Sa
744
kendileri yapsa ne olur ? Komisyon bu teklifi
hiller Sağlık Umum Müdürlü
kabul etmemektedir, reddini rica ederiz. (Reye,
ğüne
reye sesleri).
RElS — Kabul edenler... Et
RElS — Kâmil Gündeş, buyurun. (Reye, re
miyenler... Kabul edilmiştir.
ye sesleri).
745 Yatırımlar için Devlet Hava
KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Kıymetli
yolları Umum Müdürlüğüne
arkadaşlarım, izhar buyurulan kadirşinaslığı
RElS — Kabul edenler... Et
nızdan dolayı teşekkür ederim, istenilen elli
miyenler... Kabul edilmiştir.
bin lira ille bu binanın restore edilmesi kabil
Fâtih külliyesi onarımı için
746
değildir, biz de Kayserililer olarak bu işe yar
Vakıflar Umum Müdürlüğüne
dım edeceğiz, restore işi belki bir milyon lira
RElS
— Kabul edenler... Et
ya mal olacaktır. Bunun ikmali için elden ge
miyenler...
Kabul edilmiştir.
len gayreti yapacağız. Yalnız yüksek semaha
Vekâlet
servisleri
için alına
tınızın bir nişanesi olmak üzere bu yardımın
751
cak muhtelif makina ve arşiv
lûtfedilmesini rica edeceğim.
malzemesi ile ilgili her çeşit
RElS — Takriri dikkatinize arz ediyorum.
masraflar
Kabul edenller... Kabul etmiyenler... Takrir dik
kate alınmıştır,
(Alkışlar)

komisyona havale edilmiştir.

582

RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
4 000 000

37 500

2 000 000

1 638 500

6 180 001

6 335 000

3 270 001

350 000

10 374 500

460 000

135 000
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752 3827 sayılı Kanun gereğince
satmalmacak taşıtlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
753 Satmalmacak makina ve alet
ler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
771 4604 sayılı Kanun gereğince
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
772 3202 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinin (C) fıkrası gere
ğince sermaye olarak Ziraat
Bankasına

Lira

F.

3 603 751

2 000 000

1 500 000

14 806 250

BÜTÇE KOMİSYONU MAZBATA MU
HARRİRİ HÂDl HÜSMAN (istanbul) — Bu
faslın komisyona verilmesini rica ediyoruz efen
dim"
RElS — Bu faslı komisyon geri istiyor. Fa
sıl komisyona verilmiştir.
F.
773 3202 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi gereğince ihtiyat ser
maye olarak Ziraat Bankasına
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
775 5016 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince Milletlera
rası Para Fonu Müessesesi
imar ve Kalkınma Bankasına
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu
maddesinin B fıkrası gereğin
ce Devlet Malzeme Ofisi Umum
Müdürlüğüne
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
777 6086 sayılı Kanunun 30 ncu
maddesi mucibince turizm kre
di fonu
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

C :2
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Lira

1 000 000

Lira

778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı.
maddesi gereğince sermayele
rine mahsuben Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumuna
(1 000 000 lirası Türk Hava
Kurumundan satmalman uçak
ve motor fabrikası taksiti kar
şılığıdır.)
12
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
779 6143 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına
15
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
791 5539 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne
104
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesinin 5 nci fıkrası ge
reğince Karayolları Umum
Müdürlüğüne
187
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
793 Yatırımlar için Devlet Su iş
leri Umum Müdürlüğüne
157
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

000 000

•
000 000

497 853

399 997

270 000

E — Devlet borçlan bütçesi
2 742 200

RE IS — Devlet borçları bütçesine geçiyo
ruz :
Tümü üzerinde söz isiyen yoktur. Fasıllara
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.

1 000 000

2 000 000

Lira

801 Emekli, dul ve yetim maaşı ve
tahsisatları
97 431 200
REÎS — Muhit Tümerkan, buyurun.
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş
lar, geçen yıl emekli, dul, yetim ve malûllerin
maaşlarının muayyen bir yaştan sonra Gelir
Vergisinden muaf tutulmaları için verdiğimiz
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Lira

karar iki milyona yakın insanı, yüz binlerce ai
leyi minnettar etmiştir. Bu kararı almak için be
nim yaptığım teşebbüs karınca kararınca bir
emeğimin geçmesine vesile olmuştu. Bu arada
hükümetçe dört bin liradan fazla geliri bulu
nanların bu karardan istisnasına ait olan teklif
yapıldı. Büyük Millet Meclisinde bu da kabul
edildi. Bu tarihten sonra birçok dul, yetim,
emeklilerin mektupla, telefonla veya bizzat vâ
ki müracaatlarında dört bin liraya kadar ve hat
tâ daha az geliri bulunan kimselerin de emekli,
dul ve yetim maaşlarının da vergi muafiyetine
tâbi olmasının daha uygun olacağını bildirdiler.
Meseleyi ortaya koymakta benim de bir yardı
mım olacağını söylediler. Sayın Maliye Vekili
nin 150 - 200 lira maaş alan dul, yetim ve emek
linin maaşlarından vergi kesilmesinin doğru olmıyacağmı takdir edeceğine eminim. Bunların
maaşlarından % 10 - 15-20 kadar vergi kesil
mesinin adalete ve hakka uymıyacağı kanaatini
kabul buyurmanızı rica ederim. Başka geliri
olmıyan emekli, dul ve yetimlerin maaşlarının
vergiden muaf tutulması, için Yüksek Meclisin
atıfetini esirgemiyecektir. Bu sefer olsun Mali
ye Vekâletinin bir teklifle gelmesini rica edece
ğim.
En son aldığım bir mektubu, bir vatandaşın
şikâyetini okursam siz de hak verirsiniz :
öyle yaşlı erkekler var ki, 65 yaşından yu
karı olan hasta ve malûller istifade edecek hük
münün dışında kaldıkları halde servetleri oldu
ğu gibi hususi şirketlerde de çalışmaktadırlar.
Halbuki biz zavallı dullar sırf emekli maaşı ile
geçiniyoruz. Hiçbir kimseden ayrıca yardım gör
müyoruz. Bu hayırlı teşebbüsün Mecliste dul ve
yetimler hakkında ve aynı zamanda başka* bir
taraftan maaşı olmıyan fakir erkekler için teş
mil edilmesini Yüksek Meclisten ve müşfik kal
binizden rica ederim.
îmza yerine : Vaktiyle çok iyi yaşamış, şim
di ise büyük bir sıkıntı içinde bulunan zavallı
bir dul...»
Sayın bakandan bu nokta üzerine, bugünkü
bütçe telâşı içinde olmasa bile, önümüzdeki ay
lar içinde parmak koymasını rica ederim. Gele
cek teklifin Millet Meclisinin şefkat ve atıfet
hislerinde iyi bir yer bulacağına hiç şüphe et
miyorum.

O:2

REÎS — 801 nci faslı reye arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F.
802

803

804

806

817

818

821

822
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Lira
Vatani hizmet karşılığı maaş
lar
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi
bedeli
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2463, 2614, 3322, 4057, 4625,
4275, 4938, 5072, 5185, 4753,
5618, 5382, 5864, ve 6218 sayılı
kanunlara istinaden yapılan
istikrazlar (Konsolide iç borç
lar ) yekûnu
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1513, 2248, 2354,, 2701, 2808 ve
3523 sayılı kanunlar gereğince
nakden ödenecek borçlarla
kaldırılmış Hatay Devletinden
devredilen borçlar
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
4649, 4604, 4911, 6400, 5433 ve
3892 sayılı kanunlar gereğince
yapılacak ödemeler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hükme bağlı borçlar
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
5582 sayılı Kanuna istinaden
Hazinece verilen
avansların
mahsubu için 6371 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak öde
meler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

952 400

20 000

23 531 600

89 248 500

2 500

4 580 500

2 000 000

10 000 000
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2434, 3525, 3738,4171 4882,
5676, 6377, 5282,5359, 5852,
6338 ve 5824 sayılı kanunlar
gereğince temin olunan kredi
ve istikrazlar
141 344 002
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F — Maarif Vekâleti

bütçesi

3. — Ankara Üniversitesi 1955 yılı
Bütçe
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası
(1/127) (1)
4. — İstanbul Üniversitesi 1955 yılı Bütçe
kanunu lâyihası ve Bütçe Ensümeni
mazbatası
(1/134) (2)
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/135) (3)
6. — Beden Terbiyesi Umum
Müdürlüğü
1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/128) (4)
REÎS — Maarif Vekâleti bütçesini konuşur
ken Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
istanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğü bütçesi de beraber görüşüle
cektir.
Heyeti umumiyesi üzerindeki müzakereleri
açıyorum.
Söz C..H. Partisi Meclis Grupu adına Fethi
Ülkü 'nündür.
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA F E T H Î
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlar; Millî
Eğitim Vekâleti bütçesinin görüşülmesine baş
lanan şu saatte Büyük Türk Milletinin istikbali
ni yapmakta olan muhterem irfan ordusunu en
derin hürmet duygularımızla selâmlarız.
Maarif, bir milletin serveti, terbiyesi ve şe
refidir.
Anane, âdet ve mefahiri milletten doğan millî
gurur ve onurun hepsi maarif mânasında mün(1)
(2)
(3)
(4)

95
81
73
83

sayılı
sayılı
sayılı
sayılı

matbua
matbua
matbua
matbua

zaptın
zaptın
zaptın
zaptın

sonuna bağlıdır
sonuna ballıdır.
sonuna bağlıdır.
sonuna bağlıdır.
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ı demiçtir. Ba şereflerden payı olan her vatan
daşın, milletin maarifi ile ilgisi teessüs etmiş
demektir.
Dili kelâm söyliyen, eli kalem tutan her yurt
taşın fikrî seviyesi, feyiz aldığı müessesenin, öğ
retmenlerin ve millî örf ve ananenin eseridir.
Maarif, bir milletin mevcudiyetinde bayrak gibi
müşterek bir kıymettir. Bu hususiyetle değiş
mezlik ifade eder. Bu zihniyetle ele alınan maa
rif, hükümetlerle, vekillerle, hattâ iktidar değiş
meleriyle dahi sarsılmaz. îdare tarzına hâkim
prensip ne olursa olsun Türk Milletinin maarifi
müstekardır. Maziyi istikbale bağlıyan bir sil
siledir. Onun ancak tekâmül etmesi beklenilir.
Bu tekâmülün muvaffakiyet ümidi, sağlam bir
programa istinadetmekle kuvvetleşir. Muhtelif
çağdaki çocukların öğretimini istihdaf eden ve
müesseseleriyle bütün yurt sathına yayılmış bu
lunan maarif teşkilâtına ait bütün kademelerin
yekdiğeri ile münasebet ve inkişaflarını bu pro
gram ayarlıyacaktır. Mahallî istekler ancak bu
program içinde mütalâa edilerek kıymetlendirilmelidir. Millî Eğitim Vekâletinin böyle bir pro
gramı olup olmadığını bilmemekteyiz.
Anayasamızın 87 nci maddesiyle mecburi ve
ücretsiz olduğu taayyün etmiş bulunan ilk öğre
tim dâvasını halle koyulmadan orta öğretimi ge
liştirmeye ve bunun gibi orta öğretimi tatmin
etmeden yüksek öğretimi organize etmiye imkân
yoktur. Aynı kıyas fikriyle; tesisler meydana
getirilirken, lâzımgelen personelin de yetiştiril
mesi göz önünde tutulmalıdır. Yani, vekâlet, ile
ride ne kadar okul açacağını ve bu ihtiyaca ye
tecek elemanı 'nereden, ne suretle temin edece
ğini bilmeli ve buna programında yer vermeli
dir. Aksi takdirde kendilerinden çok şey bek
lenilen bu irfan müesseseleri itibarlarından kay
bederler. Halen öğretmensiz bulunan birçok okul
noksanlarının telâfisine gidilmediği takdirde
buna misal teşkil edeceklerdir.
Maarif Vekâleti teşkilâtı, muhatabı ve ifade
si itibariyle hiçbir vekâletle kıyaslanamıyacak
bir mahiyet arz eder. Bu bakımdan görüşlerimi
zi izaha çalışırken her bölüme ait hususiyetleri
de belirteceğiz.
İlköğretim :
İlköğretim, tahsil çağının temeli olması ve
büyük rîîr kitleye hitabetmesiyle Millî Eğitim
Vekâletinin çok nazik bir mevzuudur. Anayasa
mıza göre ilköğretim mecburidir. Anayasanın
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mecbur ettiği bir hususun hükümetçe ve milletçe
ne kadar hassasiyetle ele alınması lâzımgeldiği
aşikârdır. Hem o kadar ki Anayasa bu öğretim
den hiç kimseyi muaf tutmamıştır. Sihhatli ço
cukların yanında hasta, sakat ve anormal ço
cukların da öğretim ve eğitimin yapılması aynı
maddenin şümulü içindedir. Hal böyle olması
lâzımken biz ancak 1950 sayımına göre tesbit
edilmiş olan 3 497 500 ilköğretim çağındaki
çocuktan ancak 1 781 888 ini okutabilmekteyiz.
Okul çağından aşağı olan 1,5 milyonu aşkın
çocuk ile ise hemen hiç meşgul olmamaktayız
Bunun yanında sayıları bir milyona yakın özel
eğitime muhtaç çocuk mevcudiyetine mukabil
ancak 400 kadar kör ve sağır ve 3 bine yakın
kimsesiz çocuğu himaye etmekteyiz. Garp mem
leketlerinde i l k o k u r i 4 yaşında bitirildiği, yani
sekiz yıl olduğu halde bizde ancak (5) yıldır.
Fakat buna rağmen yurtta bugüne kadar okur
yazar sayısını ancak % 35 e çıkarabilmiş du
rumdayız. Bunda ordunun ve diğer öğretim ya
pan müesseselerinin de hakkı vardır. Netice,
ilköğretim dâvasının lâyık olduğu ehemmiyet
ve süratle ele alınmadığını ifade eder.
Yurttaşı okutmak bahse konu olunca öğre
timde tedricî bir tekâmül göz önünde tutma
gerekir. Birini ikmal etmeden ötekine geçmek
hatalara yol açar. Her şeyden önce ilköğretimi
bütün müessese ve teçhizatı ile yurdun ihtiya
cına göre ayarlamak lâzımdır. Halen binlerce
köyümüz okulsuzdur. Birçok okullarımız öğret
mensizdir. Mevcut okulların ekseriyeti harap
haldedir. Okul binası inşaatı ve onarımı için
bu bütçeye 20 milyon lira konmuştur. Geçen
yıla nazaran 5 milyon lira bir artış olmakla
beraber paranın iştira kıymeti ve ihtiyacın bü
yüklüğü nazarı itibara alınınca bu miktarın
kâfi olmadığı neticesine varılır, öğretmen yok
luğunu yeni öğretmen okulları açmak, mevcut
öğretmen okullarını tevsi etmek, hattâ lise me
zunlarını pedagojik bir formasyona tâbi tutarak
kabul etmek gibi tedbirlerle telâfi etmek müm
kündür.
Aktif metotla öğretim yapmak durumunda
olan ilkokullarımız lüzumlu malzemeden mah
rum oldukları için de beklenilen randımanı verememekteedirler.
İlköğretimden, yoksul çocukların Himayesi
ve özel eğitimin yeri büyüktür. Memleketimiz
de yukarıki rakamlarla ifade ettiğimiz kimse
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siz ve tahsil imkânlarından mahrum vatan ev
lâdının ihmal edilmemesi büyük hizmet olacak
tır. Onları okutmakla beraber istikbale müceh
hez olarak hazırlıyabilmek için ilköğretim mü
esseselerinin kâfi derecede teçhizatlı olması bek
lenilir. Gerçi bu mevzuda hizmete girmiş kör,
sağır, dilsiz okulları ve yetiştirme yurtlan var
dır. Fakat bunlar ihtiyacın azameti karşısında
senbolik olmaktan öteye geçememektedirler.
Bilhassa yetiştirme yurtları bugün için ancak
pansiyon hizmeti görmektedirler. Kör ve sağır,
dilsizler için ise okul sonrası hakları tanınıp
tesbit edilmiş durumda değildir.
Yetiştirme yurtlarnım aklen ve bedenen
anormal olan çocuklara da teşmili ve bu müesse
selerin bir nevi rehabilitation merkezleri haline
getirilmesi şayanı temennidir. Bütün bunlar ve
kurulması beklenilen müşahede merkezleri ve
mesleke yönetim merkezleri gibi ihtisas istiyen
müesseselere personel yetiştirilmesi ön - plânda
tutulmalıdır. Matlup şekilde çocuk himayesi iç
timai ve ahlâki bünyemizin selâmeti bakımından
da lüzumludur.
Bilhassa Doğu ve Cenup bölgelerimizde ma
hallerinin hususi ihtiyaçlarına göre tesis edil
miş bulunan kız uygulama okullarının büyük
faydaları göz önünde tutularak sayılarının ço
ğaltılması ve bu okullarda çocuklara muhitle
rine uygun sanatların öğretilmesini faydalı bul
maktayız. Dağlık yerlerde ve nâmüsait şartlar
içinde ve ferden mektebe müstahak görülmiyecek kadar küçük köycüklerin vasat yerinde ya
tılı ilkokullar açılması bu bölgelerde sakin
olanların büyük müşkülünü halledecektir.
İlköğretimde okula devam müessesesi de
üzerinde ehemmiyetle durulmaya değer. Muhte
lif vesilelerle okula göndermiyen veya gönderemiyen vatandaşlarla okul idaresinin, bir keli
meyle öğretmenin münasebeti çok zamanlar
müşkül safhalara girmektedir. Bu cihetin en
uygun şekilde kanuni bir müeyyideye bağlan
ması pek şayanı temennidir.
İlköğretim dâvasını hal ve mevcut güçlük
leri bertaraf etmek gayesiyle hükümetçe bir
ilköğretim kanunu hazırlanmış olduğunu mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Formalitesinin
bir an evvel ikmal edilerek B. M. M. ne sevkım
rica ederiz.
Ortaöğretim :
Ortaöğretim ilkokulun devamı durumunda
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düşünülmesi lâzımgelen ortaokullarla liseleri
içine almaktadır. Ortaokulun gayesi ilkokul
müktesabatını takviye ise de lisenin gayesi öğ
renciyi üniversiteye hazırlamaktır. Durum böy
le olunca öğretimde- takibedilmesi beklenilen
tedrisat programı ilkokul bilgisini takviye
eder mahiyette lise programlarında üniversite
yi yadırgamıyacak şekilde hazırlatmak, hattâ
programlar hazırlanırken karma komisyonlar
dan faydalanmak düşünülebilir. Ortaöğretim
müesseseleri çocuğa anlar çağdaki itiyadlarmı
kazandıran yerler oldukları için bunların baş
langıçtan itibaren muntazam işler durumlariyle çocuğa ve muhite intizam ve güven
telkin eder mahiyette olmaları gerekir. Lâbora
tuvarsız, bahçesiz, sahnesiz, kütüpanesiz ve
bütün bunlardan daha ileri olarak öğretmensiz
okul ancak şekilden ibarettir. Ortaokullarımız
da hoca azlığı bu yüzden çocuklarımızın avare
kalışı herkesin gözü önünde bulunan bir key
fiyettir. Maarif müesseselerinde keyfiyet nok
sanlığı irfana nakîsa verir.
Nitekim, halen 3 700 saat branş dersi, 11 313
saat branş dışı okutulmakta ve 5 677 saat de
ücretle okutulmaktadır. Bütün eksikliklere rağ
men okullarımızdan iyi semere almıyorsa o an
cak ve ancak fedakâr ve kanaatkar Türk öğ
retmeninin yaratıcı eseridir.
Aktif metodun tatbik edilmesi gereken okul
larımızda bu işin lâboratuvarsız, kütüpanesiz
yapılamıyacağı bedihidir.
Mevcut müesseselerimizin ihtiyaca göre ıs
lahı ve yeni açılacak olanların ise noksansız ku
rulması bunlardan beklenilen fayda bakımın
dan ehemmiyetle üstünde durulmaya değer,
yeni açılması düşünülen kolejlerin yurda fay
dalı olacağı, fakat tedricî tekâmüle hürmet et
mek lâzımgelirse buna şimdilik pek erken baş
lanılmış olduğu kanaatindeyiz.
Ortaokul ve liselerimizde ana dil yanında
yabancı dil tedrisatı ayrı bir önem taşır. Genç
ve kifayetli lisan hocalarımızın gayretiyle bu
dâva günden güne gelişebilir. Ancak haftalık
yabancı dil saatlerinin az oluşu derslerin mal
zemesiz yapılışı bugüne kadar beklenen fayda
ları temine imkân vermemiştir. Yeniden yet
kili hoca yetiştirilmesi ve mevcudun kurslar ve
yabancı memleketlere seyahatlerle bilgilerinin,
görgülerinin takviyesi temin edilmelidir. Ço
cuklar için de C. î. S. gibi Unesco'ya bağlı bey-
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nelmilel teşekküllerden faydalanarak dış mem
leketleri tanıtmak, yabancı dile heves ve imkâ
nını artırmak çarelerine başvurulabilir. Lisan
öğretiminde mevziî ve imtiyazlı müejsseseler
kurmayı değil, bütün öğretim müesseselerinde
topyekûn kalkınmaya gidilmesini salim bir yol
saymaktayız.
Bugün için liselerimiz ve birçok yerlerde
ortaokullarımız vilâyet merkezlerinde olduğu
için çocuklar bu merkezlerde okumak zorunda
kalmakta, otellerin veya kiralık odaların bir
çocuk için nâmüsait havası içinde okuldan fay
dalanamamakta, hattâ birçoklarının karakteri
bozulmaktadır. Hususi surette ve ancak ka
zanç arzusiyle açılmış olan pansiyonlar hem ki
fayetsiz, hem de murakabesiz oldukları için
faydalı olamamaktadırlar. Millî Eğitim Vekâ
letinin gerekli yerlerde pansiyonlar açması, hiç
olmazsa kurulanları maddeten ve manen des
teklemesi şayanı temennidir.
Aziz arkadaşlar; ortaöğretim müessesele
rinde personelin ehemmiyeti ve bunun karşı
sında noksanlığına işaret etmiştik.
Burada da müdür muavinlikleri üstünde du
racağız : Lise ve ortaokullarda müdür muavin
leri idarede müdür yardımcısı olarak öğrenci
lerin okul içi, okul dışı durumlariyle yakından
ilgilenmesi lâzımgelen terbiyecilerdir. Halbuki
müdür muavinleri maalesef bir nevi kitabet
hizmetinde istihdam ettirilmekte ve asli vazi
felerinden uzaklaşmaktadırlar. Müdür yardım
cılarını hakiki vazifeleriyle baş başa bırakabil
mek ve böylece öğrenciyi eğitime daha geniş
mikyasta imkân verebilmek i'çin Millî Eğitim
Vekâletinin tedbir almasını temenni etmekte
yizAziz arkadaşlar; tedrisatta metotlu olması
nı günün icaplarına göre pratik bilgilere de yer
verilmesini beklediğimiz ortaöğretimin tahsil
müddeti hususunda da katî bir karara vararak
istikrar temin edilmesi lâzımdır. Bazan 12, bazan 11 yıla irca edilen liselerin vesile olacağı
anormal durumu takdir buyurursunuz.
Teknik öğretim :
Teknikleşmek yolunda bulunan memleketi
mize teknik eleman yetiştiren sanat ortaokul
ve enstitülerimizin faaliyetini takdirle anarız.
Bu müesseseler Türk işçisinin kendisine imkân
verildiği takdirde neler yaratmaya kaadir ol-
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duklarını ispat etmişlerdir. Basit atelyelerden
çıkan mütekâmil eserler bunun delilidir.
Bu mütevazı atelyelerde motor döküldüğü
nü, yeniden radyo imal edildiğini görmek me
sut hâdiselerdir. Ancak bu tesis ve atelyelerin
daha inkişaf ettirilmeleri ve meslek nevilerinin icaplara göre ayarlanması lâzımdır. Bil
hassa kız tekniköğretimin lüksten kaçınarak
Türk aile seviyesinin anane ve maddi takatini
de göz önünde tutmak suretiyle faaliyetine de
vam etmesi şayanı temennidir.
Bilhassa yurdun birçok yerlerinde icrayı
faaliyette bulunan gezici teknik kursların fay
da ve gayretini şükranla kaydetmek isteriz.
Köy köy gezerek bilgilerini yaymakta olan bu
fedakâr öğretmenlere minnetimiz büyüktür.
Köylünün erkeğe ve kadına has teknik bilgiyi
alması, okulu köylünün ayağına götürmüş ol
ması memleketimizde büyük bir ihtiyacın kar
şılığıdır. Köylünün meskeninde, yaşayışında, ev
düzeninde bu kursların büyük hissesi olacaktır.
Gezici kursların adedlerinin çoğaltşlmasmı ve
bunların etüdü yapılmış bölgelerin ihtiyaç
ve lüzumuna göre cihazlandırılması gerekir.
Tekniköğretim camiasında yer almış olan
Ticaret liselerimizde ticari gelişmemiz nispetin
de inkişaf ettirilmelidir.
Yükseköğretim :
Millî Eğitim Bakanlığının bu bölümü yük
sek okullarla meşguldür. Üniversite, muhtari
yeti dolayısiyle bu müessesenin şümulüne gir
memektedir. Yüksek okullar meslek adamı ye
tiştirirler. Bu okulların yurdun sadece bir tara
fına değil, bölgelerin ihtiyaç ve kabiliyetlerine
göre dağıtılmış olması şayanı temennidir.
Yükseköğretimde fakir öğrencilerin de geniş
mikyasta istifade edebilmesi için imkânlar aran
malıdır.
Yurt dışında tahsil gören gençlerimize ko
laylık gösterilmesini, bu mevzua mümkün mer
tebe bol döviz tahsisini temenni etmekteyiz. Ya
bancı memleketlerin kültür seviyesinden hissement olması beklenilen gençlerimizin gerçek
ten müstefit olmaları için talebe müfettişliği
kadrolarımızın takviye edilmesi lâzımdır.
Paris Üniversite sitesinde oradan faydala
nan hemen her milletin paviyonu olduğu halde
Türk talebelerinin bundan mahrum oluşları ve
vâki birçok teşebbüslerin akim kaldığı gerçeği
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karşısında vekâletin bir çare araması ümicledilmektedir.
Yükseköğretim müesseselerine hoca yetiştir
mek hükümet için bir kajgu olmalıdır. Ortaöğ
retim müesseselerine öğretmen yetiştiren mües
seseleri çoğaltmak ve teşkilâtlandırmak lâzımdır.
Yüksek okullara, üniversiteye girme imkân
larının çoğaltılması, memleket münevverini "ço
ğaltmak bakımından faydalı olacaktır. Millî
Eğitim Vekâletiyle üniversitenin münasebeti
değişmez şekilde tâyin ve tesbit edilmelidir.
Halk eğitimi :
Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Vekâle
tinin okul çağındaki çocuklar dışında yetişkin
ler eğitimi ile ilgilendiğini görmek memnuniyet
vericidir. Ancak uzun zamandan beri ilk hazır
lıkları başlanmış olan bu teşebbüsün halen yet
kili bir organizasyon haline gelmemesi üzün
tü ile karşılanacak bir hâdisedir. 1951 de bu
mevzuda seminerler yapıldı. Mütehassıslar ra
porlar verdiler. Kanun tasarıları hazırlandı.
Hattâ mevzu ve çalışma tarzı tam mânasiyle
tebellür etmeden 6 vilâyette de teşkilât kurul
du. Fakat bir türlü kanun teklifi Meclise gele
medi. Halk eğitiminin Millî Eğitim Vekâleti
nin ne anlamda ve ne türlü hizmetlerle ilgili
olarak kabul ettiğini bu mevzuda çalışacak per
sonelin nasıl yetiştirileceğini öğrenmek isteriz.
Kanaatimizce halk eğitimi okuma çağındaki ço
cuk sayısından daha geniş bir kütleye hitabe
den çok cepheli bir eğitim şubesi olacaktır.
Genç, ihtiyar birçok vatandaşı şümulüne alacak
olan bu müessesenin aynı zamanda rehabilitation'a da hizmet etmesi beklenilir. Orduda, fab
rikada, iş yerinde, hastanede, ceza evinde, köyde
halk eğitimi yapılabilecektir. Böylece halk eği
timi muhtelif vekâletlerin şümulüne girer gi
bi görülmek vasfı ile halk eğitimi teşkilâtının
Millî Eğitim Vekâletinden ziyade Başvekâlete
bağlanması lâzımgelen bir genel müdürlük ol
ması lâzımdır.
Halk eğitimi genel müdürlüğü bizatihi bir
eğitim teşkilâtı olmakla beraber, halk içinde
eğitimle meşgul fahrî derneklerin kurulmasını
ve onların maddeten, manen desteklemeyi de
vazife bilmelidir.
Halk eğitimi bahsinde folklordan, seyyar sergi
lerden, göze ve kulağa hitap eden her türlü eği
tim- vasıtalarından faydalanmak lâzımdır. Fa
kat bütün bunlar için vilâyetlerden kövlere ka-
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dar uzanan bir teşkilâta, sahne faaliyetine her
türlü toplantılara imkân veren yerlere ihtiyaç
hâsıl olacaktır. Halk Partisi iktidarı zamanın
da aynı nevi hizmetler için yapılmış olan halkevlleri bugün başka hayırlı hizmetlere tahsis
edilmiş olması karşısında yenilerini yapmak
düşünülecek midir?
Bugün % 35 ile ifade edilen okur - yazar sa
yımızı artırmak için halk eğitimi faaliyetinden
âzami miktarda faydalanılacağını ümidedebiliriz.
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leket de bu ihtiyacı karşılıyacak durumda değil
dir. 220 bin lira ile mevcudun muhafazasından
başka bir şey yapılamıyacağı kanaatindeyiz.
Halbuki her vilâyet bir kütüpane beklemekte
dir. Yurdun her tarafında sahipsiz yüz binler
ce eser okuyacak insan barınacak yer bekle
mektedir. Çocuk kitaplarını kıymetli eserler
olarak karşılarız.

Çocuklara küçük yaştan ibaren okumak zev
kini vermek büyük bir hizmet olaacktır. Bir
çok illerden öğretmenler davet ederek çocuk
kitaplığı mevzuunda kurslar tertibedilmiştir.
Neşriyat ve sansür :
Fakat bugüne kadar bu arkadaşlara bir hizmet
Millî Eğitim Vekâleti, bir yandan okul ça
verilmemiştir. Millî Kütüpaneyi milletin mü
ğındaki çocukları okuturken, diğer taraftan
kemmel
bir fikir hazinesi olarak karşılarız. Küda memlekette fikir hayatını doyurmak, ona
tüpaneciliğin en modern tekniğiyle işliyen ve
gıdasını hazırlamakla vazifelidir.
Kıymetli
binlerce vatandaşın hizmetine günün her sa
eserleri hazırlatmak, şahsan ele alınmış olan
atinde açık bulunan bu değerli eserin günden
ları desteklemek, bilinmiyen değerleri meyda
güne tekâmül ettiğini görmekten memnuniyet
na çıkarmak vekâletin neşriyat faaliyeti cümduymaktayız. Bodrumlarında yüz binlerce tas
lesindendir. Yerli ve yabancı klâsik eserlerin
nif edilmemiş kitap bulunan yeni paviyonlarmintişarına devanı edilmesini temenni etmekte
da tesisler vücuda getirecek olan bu faydalı
yiz. Bilhassa illim erbabının eser vermesini te
eserin işlemesi için verilen 200 bin liranın çok
min ve niyeti para kazanmak olmıyan ilmî eser
az
olduğunu ifade etmekten de kendimizi ala
leri teşvik lâzımdır. Eser vermek suretiyle hiz
mıyoruz. Köylünün fikrî kalkınması, ilkokul
met edenler, Maarif Vekâletinin bu bölümünün
bilgisinin takviyesi için köyler arasında seyyar
daimî müzaharetine mazhar olmalıdırlar.
bir
kitaplık faaliyetine artık ihtiyaç vardır.
Muhtelif yollarla yurda giren ve Türkiye'de
Bu
mevzuda
yer yer bâzı dernekller tarafından
intişar eden müstehcen kitap ve mecmuaların .
teşebbüsler yapılmaktadır. Bunların destek
men'i, gençlerimizin bunların tesirlerinden kur
lenmesi
bu fahrî hizmetleri cesaretlendirecektir.
tarılması da bu bölümün vazifesi cümlesinden
olacağı kanaatindeyiz. Mekteplerle ilgili ba
Müzeler, eski eserler :
sın-yayının mesuliyetini bu müessese taşımak
Mazideki zafer ve sanatkâr duygusunun mil
tadır.
letin sadık şahitleri olan eski eserlerimizin mu
Okul kitapları meselesi üzerinde ehemmiyet
hafazası da bugün için Millî Eğitim hizmetleri
le durulmaya değer bir keyfiyettir. Kitapların
arasındadır.
tedrisat başlamadan ihzarı ve çocuğun kitabı
Dâvanın büyüklüğü karşısında bugünkü teş
na sahip olarak okulla başlaması lâzımdır. Bu
kilâttın kifayetsizliği aşikârdır. Yurdun her ta
sene Aralık ayında dahi kitap ariyan çocukla
rafında tarihî değeri olan o kadar çok eser ve
ra raslanmakta idi. Çocuk neşriyatı üzerinde
harabe mevcuttur ki onların mahiyetini tesbit
ehemmiyetle durmak lâzımdır.
etmiş ve tanıtmış olmak şöyle dursun henüz ha
Kütüpaneler :
Memleketin kütüpaneye olan ihtiyacı aşi
kârdır. Bilhassa halkevlerinin kapanışından
sonra okuyan zümre tamamen açıkta kalmış
gibidir. Vilâyetlerde yeni yeni kitaplıklar ku
rulmakta fakat bunlar az kadrolarla ve nâmüsait binalarda tesis edilmekte olduğu için şim
dilik kâfi derecede istifade temin edememek
tedirler. Kütüpanelere verilen tahsisat da mem-

berdar dahi olunmamıştır. Bilhassa Doğu illeri
mizde bunun çok misalleri vardır. Aynı zaman
da turistik bir kıymet ifade eden bu ecdat ya r
digârmın tanınması ve itibar mevkiine konması
elbette şayanı temennidir. Saraylarda mahfuz
müzelerimizin iyi muhafazası elbette millî bir
borçtur.
Okul sağlığı :
öğretim müesseselerinde okuyan milyonlarca
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çocuğun ve onları yetiştiren öğretmen sıhhatinin
vikayesi önemli bir meseledir.
Bu mevzua girenlerin çağı ve fikren çalışma
ları dikkat nazarına alınınca bunun ayrı bir hu
susiyeti olduğu meydana çıkar.
Bu itibarla okul sağlığı münhasıran okul ça
ğındaki çocuklarla ve yetiştiricilerin sıhhatiyle
meşgul olan müesseselerin tabiplerin hazakatine
emanet edilmek lâzımdır.
Halbuki bugün yüksek malûmunuz olduğu
• veçhile okul sağlığı tesadüfen daha doğrusu şef
kati temin edilen doktorlar tarafından sağlan
maktadır. Millî Eğitim Vekâletinin bu mevzuda
gösterdiği tutumluluk bunun dışında hareket et
meye maalesef imkân vermemektedir. 1000 öğ
rencisi bulunan bir lisenin sıhhat mesuliyetini
üstüne alan doktora ancak 50 lira gibi küçük bir
ücret verilmektedir. Asli hizmetine ilâveten bir
doktorun bu işi ne derece alâka ile karşılıyabileceği elbette takdir buyurulur. Hiç olmazsa
Millî Eğitim Müdürlüğü kadrolarında birer ta
bip bulundurulmalıdır.
Okul için çocuğun sıhhati mevzuunda her
türlü prevantif tedbirler alındıktan soara hasta
lığa müstait olan veya hasta olan her yaşta Mil
lî Eğitim mensuplarının himaye ve tedavi im
kânlarını artırmak lâzımdır.
öğrencilerin tatil aylarında boş vakitlerini*
kıymetlendirmekle beraber temiz hava, sağlam
gıda almak imkânlarını sağlıyacak tatil kampla
rına ehemmiyet verilmesi de faydalı olur. Beden
eğitimi derslerinin ve spor ekzersizlerinin de çacuğun içtimai terbiyesi için olduğu kadar sıhhi
gelişmesi bakımından mütalâası lâzımdır.
Teşkilât meselesi :
Maarif Vekâleti öteden beri maarif kelimesi
ne yaraşacak şekilde tevazu içindedir. Fakat bu
hal işleri aksatacak kadar ifrata varmıştır. Ge
nel müdürlüklerin ağır yükünü çekecek kadar
personel yoktur. Bu yüzden muamelât süratle
görülmemektedir. Birçok Genel Müdürlük ve
müdürlükler vekâleten idare edilmektedir. Bu
keyfiyetin personeli noksan tutması neticesini
doğurduğu gibi mesuliyet mevkilerini boş bırak
mış olmak bakımından da mahzuru aşikârdır.
Birçok meseleler vardır ki hangi umum mü
dürlüğün şümulüne gireceği tam mânasiyle tâ
ayyün etmemiştir. Yetiştirme yurtları, öğretmen
okulları, özel okullar, uygulama okulları bu cüm
ledendir. îmam - Hatip okulları, dış münasebet-
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ler, halk eğitimi gibi hususlar da tedahül halin
dedir. îl teşkilâtında Mîllî Eğitim müdürlükleri
vilâyetin iş külfetine göre ayarlanmamıştır.
Maarif müdürleriyle lise müdürleri arasında
bilhassa sicil verme yetkisi mevzuundaki anlaş
mazlıkların halli bu makam sahiplerini huzura
kavuşturacaktır.
Memlekette öğretim ve eğitim prensiplerini
vaz'etmek gibi pek nazik bir vazifesi olan talim
terbiye heyetinin tam bir fikir serbesttîsi içinde
çalışması temenniye şayandır.
Maarif Şûrasına şiddetle ihtiyaç vardır. Maa
rif Şûrası, öğretim ve eğitimde bizzat çalışanla
rın mevcut prensiplerin işleyiş imkânlarını bil
dirmeleri ve âtiye ait temennilerini duyurmala*
rı bakımından pek önemlidir. Şûrada tesbit edi
len esasların ehemmiyetle göz önüne alınması lâ
zımdır.
Millî Eğitim Bakanlığınca Şûradan seçilmiş
bir heyet bulundurulması, bu heyetin doğrudan
doğruya Şûra Genel Kuruluna karşı mesul olma
sı Millî Eğitim işlerinin daha müstakar idame
sini temin edecektir.
Güzel sanatlar :
Güzel sanatların günden güne inkişaf halin
de olduğunu görmekten memnunuz. Tiyatro Ge
nel Md. tahsisatının artırıldığına, Konservatuvar teşkilâtının genişletildiğine memnunuz. Gü
zel Sanatlar Akademisi kadrolarının inkişaf ha
linde olduğunu takdirle karşılarız.
Güzel sanatın bütün şümuliyle halkın arasına
götürülmesini temin edecek teşebbüslere girişil
mesini candan temenni etmekteyiz. Konservatuvar ve tiyatroların Anadolu'ya temsil heyetleri
göndermeleri, muhtelif yerlerde sergiler açılma
sı cidden halkın bir ihtiyacını karşılıyacaktır.
Halk Partisi iktidarı zamanında başlanmış olan
folklor faaliyetini bir enstitü haline getirmek,
ecdadın bu kıymetli yadigârını yurt içinde, yurt
dışında yaymak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlar;
Buraya kadar Millî Eğitim Vekâletinin meş
gul olduğu mevzular hakkında görüş ve fikirle
rimizi belirtmeye çalıştık. Buradan da, Millî
Eğitim dâvasını, daha doğrusu irfan meşalesi
ni ellerinde tutan öğretmenlerin durumundan
bahsedeceğiz.
Muhterem arkadaşlar;
öğretmen millet ve memleketi tealisi uğrun-

— 500^

t : 47

23.2 .1955

C :2

öğretmen maaş ehli olmasına rağmen öğret
da binbir meşakkate katlanarak her yaşta in- I
menliğin serbest meslekten madut olması haiz
sanın zekâsı ve ruhiyle meşgul olan şahsiyet ol
makla muhteremdir. Türk milleti ve islâm dini
olması beklenilen hürriyeti de ifade eder. öğ
ilmi daima takdir etmiş ve ilim yolunda hasretmenin vicdanından gayri korkusu onu kitap
rünefsedenlere lâyik oldukları mümtaz mevkii
ların kuru satırları arasına hapseder, klâsik ol
vermiştir. Nitekim «ilim Çin'de dahi olsa alı
maktan kurtaramaz, öğretmen iyi yetişmiş ola
nız» Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi
rak sınıf adlı atelyesinde ve ancak vicdanın ışı
olurum.» «öğretmenin vurduğu yer cehennem
ğında kendisine emanet edilen vatan evlâdının
ide yanmaz» gibi mukaddes armağanlar bu asil
istikbalini örmelidir. Hiç şüphe yok ki ilham
-alâkanın ölmez şahitleridir.
millî mefahirden, millî vahdeten ve millî men
Hv1'- V : \ V- t £ . • --*r %*??•;
İmparatorluk devrinin en haşmetli günlerin- I faatten alınacaktır.
«de Yatfüz Sultan Selim gibi kudretli bir hükümNe kadar tevazu içinde, ne kadar maddi ih
' dar gocuğuna ibret dersi vermek için hocasının ı tirastan uzak bulunursa bulunsun, öğretmen de
bizzat kendisini dövmesine rıza gösterirken,
bir insandır. O da bir aile geçindirmek mesuli
^Cumhuriyetin banisi ve «en hakiki mürşit ilim
yeti altındadır. Geliri ise diğer memuriyetlerin
dir.» diyen Atatürk dünyada emsalsiz gösterilir
bütün avantajlarından mahrum en basit halde
ken büyük bir kalabalık içinde hocasının elini
dir. Bir ilkokul öğretmeninin 150, ortaokul ve
öperek bu memlekette en çok hürmete lâyik ola
lise öğretmeninin 170 lira aldığı ve bugünün ha
nın öğretmen olduğunu ilân ve tespit etmişler
yat şartları göz önünde tutulursa kendilerine
dir.
bu milletin istikbalini emanet ettiğimiz insanla
rın ne büyük sıkıntı içinde olduklarını anla
Fakat muhtelif dünya hâdiselerinin zoriyle
makta güçlük çekmeyiz. Daima okumak, gez
maddenin mânaya hakimiyeti baş gösterince
mek,
görmek ihtiyacında olan öğretmen bu pa
öğretmen de maalesef maddi takatiyle ölçülme
ra
ile
en mübrem ihtiyaçlarını dahi temine ka
ye başlanmış ve böylece asırların tesis ettiği
dir
olamazken
içinde bulunduğu huzursuzluğu
saygı sarsılmıştır. Çocuk kolaylıkla hocasını şi
takdir edersiniz. Bu da yetmiyormuş gibi beş
kâyete, aile kolaylıkla çocuğunun hakkına ina
dakikalık teftişte öğretmen hakkında not ver
narak öğretmeni küçümsemeye cesaret göster
mek
durumunda olan birçok müfettişlerin naks
mektedir. Yerli ve yersiz şikâyetlerle öğretmeni
raporları
veya kadrosuzluk öğretmenin terfiine
habis bir menfaat uğruna lekelemeye çalışırken
engel
olmaktadır.
Son çıkan intibak kanunun
millî karakteri zedelediğine aldırış dahi etmibirçok öğretmenlerin yüzünü güldürmüş oldu
yenler çoğalmaktadır. Bu hâdise içtimai bir
ğunu şükranla arz ederiz. Ancak bu kanunla
tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır.
birçok
öğretmenlerin mahrum kaldıkları fakat
Muhterem arkadaşlar;
onların
durumlariyle de ilgilenildiğini öğren
İdareciler bugünün icaplarını yerine getirir,
mekten
memnunuz.
öğretmen milletin âtisini hazırlar. Bizim bugün
mucibi iftiharımız olan ne varsa ya bizzat ya
dolayısiyle hocalarımızın eseridir. Bu mukad
des çatı altında millî menfaatleri korumak yo
lunda düşünülebiliyor ve düşündüklerimizi
haykırabiliyorsak övündüğümüz inkilâplarımız
varsa bütün bunlar bu ruhları şadolası hocala
rımızın eseridir. Sağlam bir millî istikbale mü
yesser olmak istiyen milletler daima öğretmen
lerinin kaderine güvenir o mübarek mesleği lâ
yik olduğu mertebeye çıkarırlar.
Bu mülâhaza ile öğretmenliğin hiçbir zaman
siyasi mevkilerin müdahale ve tazyikine taham
mülü yoktur. Bu bakımdan Millî Eğitim Vekâ
leti en az Adliye Vekâleti kadar nazik bir mev
kidir.
I

•

İlk köy enstitüsü mezunu öğretmenlerle,
birkaç yıl sonra çıkmış olan öğretmenlerin ma
aş durumları arasındaki adaletsizliğin de
halledilmesini önemle temenni etmekteyiz. Bir
öğretmen bankası kurulacağı haberi bu meslek
erbabının ihtiyaçları bakımından ferahlık verici
olmuştur.
öğretmenlerin nakil işi de önemle üstünde
durulmaya değer bir keyfiyettir. Vekâletin bu
hususta hazırladığı ve tatbik etmekte olduğu bir
yönetmelik vardır. Onda talepler sebeplerin
ehemmiyet derecesine göre sıralanmıştır. Birin
ci sırayı pek haklı olarak sıhhi mazeretler, teş
kil etmekte, sonuncu madde ise ailevi sebep
lere taallûk etmektedir.
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Fakat çok zamanlar, sıhhi mazerete tercih
edilebilecek ailevi sebepler bu yönetmeliğin dar
çerçevesi içinde gözden uzak tutulmakta ve ek
seriya birinci madde içinde mütalâa edilebilmek
için hatırla alınmış raporlara istinadederek da
ha önemli mazereti olanlardan evvel geçmek
mümkün olmaktadır. Muayyen bir müddet bir
mahalde kalanların nakle müstehak olacağı ada
letini ihlâl etmiyecek bir yönetmeliğin hazırlan
ması şayanı temennidir. Talebe istinadeden bir
çok nakillerin harcırahsız olması vekâletçe is
tenmektedir. Yolluksuz bir naklin öğretmenin
kifayetsiz bütçesiyle kabili telif olamıyacağı aşi
kârdır. îdari makamların yersiz müdahaleleri
bilhassa siyasi müesseselerin noktai nazarının
öğretmenin nakline katiy*en müessir olmamasını
bitaraf meslek olan öğretmenliğin istikrarı bakı
mından da şart görmekteyiz. Vekâletin öğret
menin şahsiyetine dokunmadan yapacağı salim
tahkikat neticeyi tâyin etmelidir.
Yukardan beri meziyet ve haklarına temas
ettiğimiz öğretmenlerin, kendilerinden bekleni
len hizmetleri lâyikiyle yapabilmeleri için yetiş
melerine yardım etmek vekâletin vazifesi cüm
lesinden olduğuna kaaniiz. Bu cihet başta düşü
nülen bir husus olmalıdır, öğretmenin okuldan
öğrendiğiyle iktifa etmesi, günün ilmî, içtimai
gelişmeleri karşısında mümkün değildir. Vekâ
let muhtelif şekilde kurslar, seyahatler tertibederek
öğretmenin bilgisinin ve görgüsünün artmasına
hizmet etmelidir. Mümkün mertebe, öğretmenin
yabancı memleketlerle teması imkânları aranma
lıdır. Yabancı memleketleri görmek arzusunda
bulunan öğretmenlere döviz tahsisi hususunda
cömert davranmak lâzımdır.
öğretmenin çevresiyle ilgisini temin ve bu
ilginin eserini istemek memlekete büyük eserler
kazandırabilir.
Takdire şayan eser veren veya meslekinde
üstün başarı gösteren üğretmenler mükâfatlandırılmalıdır. Takdir, ne kadar mahviyetkâr olur
sa olsun insan oğlunun ihtiyaç duyduğu bir
keyfiyettir.
Muhterem arkadaşlar,
Millî Eğitim Vekâletinin 1955 yılı bütçesinin
Büyük Türk Milletine hayırlı olmasını diler, ir
fan yolunda hizmet edenlere muvaffakiyet te
menni ederiz. (Sağdan : Alkışlar.)
REÎS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, buyu
run,
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MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlarım; Yüksek Huzurunuza su
nulmuş olan 1955 bütçesiyle memleketimizin ilk,
orta, lise, teknik ve yüksek okullarına ayrılmış
olan paraların yekûnu 365 milyon küsur liradır.
Bu tahsisat 1951 yılında 189 milyon lira idi.
Aradaki fark 175 milyon küsur liradır ki, aşağı
yukarı 1951 bütçesinin iki misli demektir.
Üniversitelerimizle beden terbiyesi işlerine
tahsis edilen parayı da işe katacak olursak 1955
bütçesiyle Maarife tahsis edilen paraların yekû
nu 427 milyon küsur liradır ki, bu rakam Maarif
tarihimizde başlı başına bir inkılâbı ifade etmek
tedir.
Şu tahsisat maarif işlerimizde geniş mikyasta
hamleler yapılmakta olduğunu gösterir. Bu ba
kımdan hükümeti tebrik etmeyi bir vazife telâk
ki ederim. .
Bu dâvayı elinde tutanları Allah muvaffak
etsin. Ancak maarifimizin istikbali bakımından
faydalı olacağını zannettiğim bâzı noktalara te
mas etmeden geçemiyeceğim. Şöyle k i ;
15 yıllık maarif hayatımıza göz atacak
olursak mekteplerin tahsil müddetleri ve mu
allimlerin yetiştirilmeleri üzerindeki çalışma
larda bir kararsızlık kendisini göstermekte
dir. Meselâ;
1. Liselerimizin tahsil müddetleri 11 yıl
iken birkaç yıl önce 12 yıla çıkarıldı ve bu
yıl tekrar 11 yıla indirildi.
2. Köy Enstitüleri teşkil edilmiş ve 13 yıl
sonra bunlar kaldırılarak tekrar öğretmen
okulları kurulmuştur.
3. Ortaokullara, Oazi Terbiye Enstitü
sünden öğretmen yetiştirilirken bu fikirden
vazgeçilerek lise muzunları (Terbiye Enstitü
sü) denilen müesseselerden toplu tedris öğret
meni adı altında bidayeten bütün dersleri
okutabilecek mahiyette öğretmenler yetiştiril
mesi usulü kabul edilmiş ve fakat iki yıl son
ra bu gençlere bütün dersler değil, içtimai ve
fennî dersler adiyle iki şubede yetiştirilme
leri usulüne varıldı. Vakıa maarifteki bu ha
reketler dinamizme delâlet eder gibi telâkki
edilebilirse de bir mebdeden harekete geçtik
ten birkaç yıl sonra tekrar geriye doğru dö
nüp birinci mebdeye avdet etmek ve böylece
bir zikzak teşkil etmek maarif bünyesindeki
dinamizmi değil, bir rahatsızlığı ifade eder.
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Her yeni hamle bütçeye yeni yeni masraflara ı leketin kara ve su servetleri kıymetlendirilmektedir.
ve zaman kaybına sebep olmaktadır ki asla
Yurdumuzun mesut bir istikbale kavuşması
doğru değildir.
uğrunda
yapılmakta olan bu fevkalâde çalış
Bunun sebebi nedir : Mekteplerin tahsil
malara
üniversitelerimizin
rehberliğini istemek
müddetleri ve ders programları ile nevileri
hakkımızdır.
İstanbul
Üniversitesine
bağlı olan
üzerinde karara varan iki müessesemiz var
hidro
biyolojik
enstitüsünün
kıymetli
araştır
dır. Maarif Şûrası, Talim ve Terbiye dairesi.
maları sayesinde bugün denizlerimizden istifade
Bunlardan Maarif Şûrasının kararları istişari
imkânlarını kısmen elde etmiş bulunuyoruz.
mahiyettedir. Fakat ruznamesi üzerinde va
Bu araştırmalar daha da inkişaf edecek ve ne
racağı kararlar Maarif Vekâletinin işleyişi
ticede balık sanayiimiz tam mânasıyle kurulmuş
üzerinde müessir olabilecek görüşler meydana
olacaktır.
koyabilir. Ancak bu Şûranın azaları; Meselâ
Bu gibi araştırmaların teknik, sosyal saha
son yapılan 8 Şubat 1953 Şûrasına 331 âza
larda
da yapılmasını ve böylece Türk âlimleri
iştirak etmiştir. Bunun 255 tanesi ya maarif
nin
kendi
varlıklarını göstermelerine en çok
teşkilâtına mensup veya bizzat vekil beyin
muhtaç bulunduğumuzu belirtmek isterim. Hal
şahsan davet etmiş olduğu zevattır. Geri ka
kımızın bin bir türlü problemleri onların reh
lan 76 âza ise Maarif Vekâleti ile irtibatı olberlikleri ile hal yoluna girecektir.
mıyan zatlardır. Şu rakamlar gösteriyor ki
Şu ciheti de belirtmek isterim k i ; artık üni
Maarif Vekâleti her hangi bir meselede kendi
versitelerimiz memleketin muhtelif bölgelerine
noktai nazarını kazandırmak için bilerek, istiyapılmak
devrine girmiş bulunuyor. Bugün 499
yerek daima çoğunluğu elde tutmaktadır.
ortaokulda
108 282 ve 80 lisede 32 852 talebe
Böyle bir çoğunluğun doğru ve fakat hoşa
okumaktadır.
Geçen yıl liselerimizden beş bin
gitmiyecek kararlara varması pek zordur. Ma
kadar
talebe
mezun
olmuştur. Bu gençleri İs
arif Şûralarının samimî, ciddî kararlara vara
tanbul ve Ankara Üniversitelerine devam etmibilmeleri için her türlü tesirden azade olma
ları zaruridir. Bu sebepten Şûra azalarını buna I ye mecbur tutamayız. Diğer âmme hizmetlerin
de olduğu gibi yüksek tahsil müesseselerini bu
göre seçerek yeni usuller bulmak icabeder.
gençlerin ayaklarına götürmek yolunu tutma
Talim ve Terbiye Dairesine gelince : Bu
lıyız (Alkışlar.)
daire doğrudan doğruya vekilin seçeceği zat
REİS — Mehmet Özbey.
lardan teşekkül eder. Bunların o makamda
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem
kalmaları veya derhal başka hizmetlere veril
arkadaşlar, memleketimiz maarifinde hayırlı
meleri Maarif Vekilinin elindedir.
bir ilerleyiş vardır. Her sene yeni yeni okulla
Maarifin erkânı harbiyesi demek olan bu
rın yapılışı ve okuma faaliyetinin artışı yurdu
ilim adamları Maarif Vekilinin tesiri altında
muz için sevinç vericidir. Türk maarif ideali
kaldıkları müddetçe onların kendi kanaatleri
nin tahakkuku için aşağıdaki temennilerimin
ni izhar etmeleri de pek zordur. Talim ve Ter
kabulünü rica - ederim:
biye azalarını bu tesirden kurtarmadıkça ma
ilkokullar azdır, eski yapılanların çoğu da
arifimizin bugünkü zikzaklarını her zaman
eskimiştir, bir kısmı da yıkılmak üzeredir. Bu
beklemeliyiz. Bu daire bu bakımdan ıslaha
okulların tamiri çok fakir ve mütevazi köy büt
muhtaçtır.
çeleriyle imkânsızdır, özel idare bütçelerinin
de
kifayetsizliği meydandadır. Mühim ders mal
Üniversiteler;
zemesinden hattâ Türkiye haritasından mah
Türkiyemiz bugün ziraatte, bayındırlık işle
rum, geri okullarımız vardır. Okul yaptırma
rinde, ekonomide, sanatta, maden işlerinde ham
müteşebbis derneklerine yardım faslının artırıl
leler yapmaktadır. Bataklıklar kurutulmakta;
ması yerinde olur.
dağ başlarına kadar topraklar makine ile ekil
ilkokul öğretmenlerine gelince; Türkiye'de
mekte, yollar, köprüler yapılmakta, bataklıklar
mevcut 35 bin öğretmen kadar daha bir 35 bin
kurutulmakta, feyezanlar önlenmekte, maden
öğretmene ihtiyacımız vardır. Bunun halen mev
ler araştırılmakta ve işletilmekte, her cinsten
fabrikaların yakılmasına çalışılmaktadır. Mem- | cut öğretmen okullarından temini çok uzun se-
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nelere muhtaçtır. Bunun en kestirme, faydalı I sin. Talim ve Terbiyenin müstakil olması ve il
ve amelî yolu mevcudu binleri aşan ve bomboş
hamını Maarif Şûrasından alması uygun olur.
gezen ortaokul mezunlarından öğretmen okulla
Üniversiteye gelince; istanbul'da üniversite
rına talebe almak suretiyle bu uzun intizar dev
inşaatı laubali bir şekilde devam edip gitmek
resini yarı yarıya kısaltmış ve âzami tasarruf
tedir ve hâlâ da bitirilememiştir. Taş taş üs
sağlanmış olacaktır.
tünde kalmıyan Avrupa'da yepyeni bir Almanya
Ortaokullara gelince :
kurulduğu halde, ondan daha eski zamanda te
Her kazada bir ortaokul olması o kaza mu
meli atılan tek üniversiteyi, aradan uzun seneler
hitinin kültürünü tatmin bakımından faydalı
geçtiği halde bugün en büyük ilim ve idare ör
olur. Ancak ortaokullara da yetecek öğretmen
neğimiz olacak üniversitenin binasını kurama
yetiştirmek şarttır. Bilhassa yabancı dil öğret
mıştır.- Bu çok acıdır. Yüksek okul gençleri han
menine, İngilizce muallimlerine okullardı şid
ve otel köşelerinde, gayrisıhhi evlerde okurlar.
detle ihtiyacı vardır. Bunun için yetiştirici
Talebe yurtları kifayetsiz ve kontrolsüzdürler.
kursların ve okulların açılması çok isabetli ola
Bunlar için ucuzca sıhhi talebe yurtlarının ya
caktır.
pılması yerinde olacaktır.
Muallim mekteplerine çok az talebe alıyo
Türkiye'de fakir ve zeki birçok gençler p a 
ruz. Nitekim bu sene Gazi Terbiye Enstitüsüne
rasızlıktan okuy amamaktadırlar.
Türkiye'de2 500 müracaat vâki olmuş ve ancak 180 kişi
bir zirai kredi gibi, bir yüksek tahsil fonunun»
alınabilmiştir. Bu miktar çok azdır. Bu ağır
kurulması yerinde olacaktır.
tempo ile Türkiye'deki öğretmen ihtiyacını da
Türkiye'de, istanbul ve Ankara'dan başka
ha yarım asırda gideremeyiz.
Doğu'da, Batı'da, Ege'de, Karadeniz'de ve AdaLiselerimize gelince :
I
na'da yarım asırda tekâmül edebilecek üniver
Liselerimiz maalesef Fransız liselerinin kö
sitelerimizin şimdiden ve demokrat iktidarımız
tü bir kopyasıdır. Ezberciliğe istinadeder. 1946
tarafından temellerinin atılması, Türk vatanını
senesinden beri Fransızlar kendi liselerinin
hakikaten muhtaç olduğu nura ve saadete gark
programlarında Napolyon devrinden kalma, ta
edecektir.
haccür etmiş Cizvit sistemini dahi değiştirme
ilahiyat Fakültesine gelince; memlekette
ye başlamışlardır.
henüz
istikametini ve kıvamını alamamış imam
Bu bozuk sistemden dolayı ilkokullarda
hatip
okullarına, bomboş gezen ortaokul
sınıfta kalan yüzde 30 ise; bu miktar liseleri
mezunlarından
alınacak olursa, Türkiye'de mü
mizde yüzde 60 a kadar yükseldiği vâkıdır.
nevver hoca bekliyen 61 000 cami kürsüsüne
Çünkü mevcut sistem talebeye düşünce, karar,
peyderpey
yetiştirilme imkânları sağlanmış ola
araştırma imkânını vermiyor. Müşahedeye lâcaktır.
imam
- hatip okullarının çoğu bina ba
boratuvara istinadetmiyor. Ezberciliğe daya
kımından
okul
evsafından çok uzaktırlar. Bun
nıyor. Liselerden üniversitelere gidecek talebe,
ların
ciddî
olarak
ele alınmasına lüzum vardır.
gidecekleri şubelerdeki bölümlere göre ve o isti
İlahiyat Fakültesinin Diyanet işleri Dairesi ile
kamette hazırlanmalıdır. Liselerin 11 sene ol
daima anlaşarak çalışmaları memleketin hay
ması uygundur. Değişen bakanlardan birisinin
rına olacaktır.
aklına eserek bunu 12 seneye çıkarması doğru
Halen inşa halinde bulunan Türkiye'mizin
değildir. Nitekim ilerde yeni bir bakan çıkıp da
mühendis ve teknik elemana şiddetle ihtiyacı
liselerin 10 seneye indirilmesi kararının da doğ
vardır. % 90 nı üniversite kapısından geri çev
ru olamıyacağı gibi. Vekillerin arzularına göre
rilen binlerce lise mezunlarından müsteit olan
daima sistem değiştirmek doğru değildir. Sis
larından mühendis ve fen memurları yetiştire
tem işi talim ve terbiyenin vazifesidir. Yalnız
rek bu ihtiyaca cevap verecek tedbirlerin tezce
yetkili Talim ve Terbiyenin müstakar bir şah
alınması lâzımdır.
siyete sahip olması lâzımdır. Aynı Talim ve Ter
biye, dün lisenin 12 sınıf olması uygundur de
Muhterem arkadaşlar; Türk halkını müsait
miştir. Bugün de yine aynı Talim ve Terbiye li
zamanlarında terbiyevi tedbirleriyle ileri bir ce
selerin 11 sınıflı olması uygundur demektedir.
miyet olarak yetiştirmek maksadiyle Maarif Ve
Korkarım ki yarın da 10 sene uygundur deme- I kâleti bütün Devlet daireleriyle i§ birliği yapa"»•HWB-:
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rak bîr (Halk Eğitimi Umum Müdürlüğü) kur
masına şiddetle ihtiyaç vardır.
Bakanlığımızın çok geciken Beden Terbiyesi
Kanununun bugünkü icaplara göre hazırlıyarak
Meclise getirmesini, okul içi sporlarına gereken
önemin verilmesi ve lüzumlu tahsisatın ayrılması
yerinde olacaktır; Okul dışı sporuna bilhassa her
vilâyet ve kazamızın bir spor sahasına kavuştu
rulması iktidarımızın eseri ve nasibi olmalıdır.
Yabancı memleketlere ihtisasa ve tahsile gön
derilen gençlerin üniversite mezunu olması ye
rinde olur. Lise talebeleri gençler orada kendin
ce o renkli, ışıklı âlemde kendilerini gaybediyorlar ve orada kalıyorlar. Avrupa ve Amerika'da
tahsilini bırakıp orada kalan bir tek Japon yok
tur. Fakat bine yakın Türk vardır. Bu çok acı
dır. Amerika'ya ilim için tahsile gönderilen ta
lebelerin yanında yüksek idareci yetiştiren büyük
üniversitelere de talebe göndermemiz uygun olur.
Muhterem arkadaşlar; amele muhiti bulunan
yerlerde (birer çocuk bakım evlerinin) açılması
cemiyetimiz için faydalı olacaktır.
Maarifin övünülecek en güzel eseri; Cumhu
riyet Kız Enstitüleridir. Köy dikiş kurslarının
memleketin her köşesine fazlaca dağıtılması ha
yırlı olacaktır.
Muhterem arkadaşlar; 45 lira alan eğitmen
ler, 105 lira alan enstitü mezunu öğretmenler
vardır. Bugünkü ağır hayat şartları içerisinde
bir hademenin 100 lira aldığını düşünürsek, bir
aile geçindiren eğitmenin aldığı 45 lira maaşının
azlığını siz takdir buyurunuz. Bu miktarın artı
rılması yerinde olur arkadaşlar.
Sayın arkadaşlar, vatanımız, dünyada hiçbir
Devletin nasip olmadığı zengin ve her devrin
tarihî eserlerine ve âbidelerine maliktir. Bunla
rın çoğu bakımsızlık ve alâkasızlıktan yıkılmak
ta ve bozulmaktadırlar.
Sayın arkadaşlar; okullardan dağılan ve so
kağa boşalan talebelerin çoğu otobüslere, tram
vaylara saldırmakta ve asılmakta, köyden geçen
otomobilleri taşlamaktadırlar. Arkadaşlar evvel
ce mekteplerde (Musahabatı ahlâkiye ve diniye)
dersleri vardı. Çocuklara nezaket, adabı muaşe
ret, hak ve adalet, din gibi çok güzel dersler ve
öğütler verilirdi. Bugün de mekteplerimizde din
dersleri vardır. Fakat noksandır. Bu hususların
tamamlanması Tâlim, Terbiyenin vazifesidir.
Köylerde ve kasabalarda vesaitin taşlanmaması
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I için Vekâletin sık sık tamim yapması faydalı ola
caktır.
j
Mekteplerimizde okutulan kitapların bir çoğu
çocuk seviye ve alâkasından uzaktır.
Muhterem arkadaşlar; son temennim; Türki
ye'de çacuklarımızm terbiyesine çok dikkat et[ mek mecburiyetindeyiz. Her gün çıkan kötü roI man ve mecmualar, gazetelerin yarış yaparcası
na çıplak kadın resimleri, Türk filimlerinin he
men ekserisindeki açık, iğrenç bayağı kadın sah
neleri Türk ahlâk dıvarını yıkmak için elele ver
miş çalışmaktadırlar.
Bütün dünya matbuatının günlük gazetele
rin de hiç görülmemiş çıplak kadın neşriyatı biz
dedir ve aşırı vaziyettedir. Bu bir tereddidir, ön
lenmesi lâzımdır. Bunlar Türk ahlâkının temel
taşlarını sökmektedir. Bu hususta Hükümetin
âcil kararlar ve cezai tedbirler alması lâzımdır.
I
Türkiye maarifine milyonlar vermek suretiy
le en büyük fedakârlığı yapan büyük Türk Mil
letinin bir vekili olarak bu millet kürsüsünden
ve siz muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum.
(Alkışlar)
REİS — Ahmet Morgil.
AHMET MORGİL (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar, bütün memleket münevverlerinin it
tifakla şikâyetçi olduğu bâzı maarif meseleleri
vardır ki, bunları - halledecek mevkilerde bulu
nanlar bile tamamiyle, bu şikâyetlere hak verirI 1er ve iştirak ederler. Fakat ne hikmettir bil
mem, bir türlü bu davalara el koymazlar. Bu
meselelerden biri okul müfredat programlarıdır.
Bütün memleket münevverleri ve bu mevzu
da tetkikat yapmış olan ecnebi mütehassızlar,
programlarımızın çok yüklü olduğu noktasında
ittifak halindedirler.
Arkadaşlar, okul âlim yetiştirmez, ancak
esas bilgileri verir. Ve ilmî araştırmanın yolu
nu gösterir. Bu gayenin tahakkuku için öğret.
menin mevzuları pedagojik esaslar dairesinde
işliyerek talebeye örnek olması icabeder. Bugün
kü program muvacehesinde öğretmen, çok yükI lü olan programı bitirmek endişesiyle talebenin ka
fasını kısa zamanda silinmeye mahkûm, yarımyamalak ve aburcubur bilgilerle doldurmak mecbu
riyetinde kalmaktadır.
Programların en padagojik şekilde işlenebile
cek ölçüde ve hayatta tatbik kabiliyetini haiz
esas bilgileri ihtiva edecek tarzda tanzim edilmeI sini bilhassa rica ederim.
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2. Birçok gençlerimiz, ortaokul veya lise- 1i bu suretle bâzı nahoş hâdiselere hattâ terki tah
yi bitirdikten sonra hayata atılmaktadırlar. Bun sile sebebiyet veren öğretmenler de vardır. Kon
ların bugünkü gelişen iş hayatı içinde ekmekle trol, murakabe, emir, talimat ve emsali vasıta ve
rini kazanabilmeleri için elektriçilik, daktiloluk, tedbirlerle Maarif Vekâleti tarafından irfan mu
muhasebecilik, defter tutma, stenoluk, inşaat hitimizde yaratılacak hava ile bu aksaklıkların
kalfalığı ve saire gibi pratik iş ve maharetlere büyük nispette önlenebileceğine inanıyorum.
programlarda yer verilmelidir.
8. Teftiş kadrosu, pedagojik mânada teftiş
3. Halk eğitiminin Maarif Vekâletince ehem yapabilecek bir mahiyet ve genişliğe ulaştırıl
miyetle ele alındığını memnuniyetle müşahede
malı, sadece kusur ve mesuliyet ariyan teftiş sis
etmekteyiz. Bunun bir an evvel geliştirilmesini,
temi yerine ikaz ve irşadederek yol gösteren ve
bu mevzuda çok faydalı olacak öğretici filim yetiştiren bir teftiş sistemi kurulmalıdır. Bu
faaliyetinin artırılmasını ve bu faaliyetin köyle
mahiyetteki bir teftiş, çok muhtaç olduğumuz
re gidebilecek şekilde cihazlandırılmasmı rica
iyi idare elemanlarını da bulup meydana çıka
ederim.
racaktır.
4. Millî meselelerdeki aksaklık ve muvafMaarif müdürleri ve ilk öğretim müfettişle
fakiyetsizlikleri tetkik edin, (cemiyetteki ahlâk
ri, inşaat işleriyle lüzumundan fazla meşgul
za'fı) mn en mühim faktör olarak karşımıza çık
edildiklerinden idare, murakabe ve yetiştirme
tığını görürsünüz. Terbiyenin mutlak bir kud
fonksiyonları kısırlaşmakta, hattâ umumi kül
rete sahip olduğu kabul edilmese bile tesirinin
tür ve pedegojik formasyonları günden güne
büyüklüğü asla inkâr edilemez. Bu itibarla ah
zayıflıyarak âdeta basit bir iş adamı haline gel
lâk terbiyesine çok ehemmiyet vermek mecburiye
mektedirler. Bunun için nafıa dairelerinde bi
tindeyiz. Ahlâk terbiyesi derken, sadece bugün
rer okul inşaat servisi kurularak maarif müdür
okul idarelerini, öğretmenler tarafından bu mev
ve müfettişlerinin esas vazifeleriyle daha ya
zuda sarf edilen münferit gayretleri kasdetmi- kından alâkadar olmalarına imkân verilmelidir.
yorum; bu mevzu, ehemmiyetle münasip bir öl
Köy okulları, yarının ihtiyacı göz önünde
çü ile devletçe bir millî dâva olarak ele alınma
tutularak
beş dersaneli olmalı ve bu okulların
lıdır.
plân tatbikatı mahalline bırakılmalıdır.
5. Bugün ortaöğretimdeki yabancı dil ted
Okul talebenin gözünde bir temizlik ve in
risatı tamamiyle verimsizdir. Bu tedrisata ayrı
lan mahdut zaman heder olmaktadır. Okulları tizam örneği olacaktır. Bu itibarla bu temizlik
ve intizamın fiilî yapıcısı olarak okul hademesi,
mızda yabancı dil tedrisatına lâyık olduğu ehem
zannedildiğinden çok daha mühim bir unsur
miyeti vermeliyiz.
dur.
Bu vatandaşların ücretleri çok azdır. Bu
6. Tek ve yüksek menşeli öğretmen yetiştir
yüzden birçok okullarımız iyi vasıfta hademe
me yoluna girilmelidir, öğretmen yetiştiren bu
bulamamakta
ve binnetice okullarımızda temiz
müesseselere olgun ve iyi ahlâklı talebeler alın
lik,
intizam
ve
buna mümasil hizmetler aksa
ması mevzuunda çok titiz davranılmalıdır.. Bu
maktadır.
müesseselerde talebeler kuvvetli bir müşahede
Bu hal diğer devlet dairelerinde de aynıdır.
altına alınmalı ve en küçük bir ahlâk ve karak
Hademe ve odacı ücretlerinin artırılmasını
ter za'fı görülenler müesseseden çıkarılmalıdır.
da
temenniye şayan bulmaktayım.
7. öğretmenliğin en geniş mânada sabır ve
RElS
— Agâh Erozan.
tahammül, şefkat ve semahat istiyen bir meslek
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
olduğuna şühe yoktur, öğretmenlerimizin çok
büyük bir kısmını tenzih ederek arz edeyim ki; kadaşlar, okul dâvası, maarif dâvası, topyekûn
çocuğun veya gencin pisikolojik yapısını nazarı I bir memleket dâvası halinde elimizdedir. Maa
dikkat ve ehemmiyete almıyan, notu âdeta bir I rif ordumuzun her zaman kudretli ve kuvvetli
otorite vasıtası yapan ve not hususunda lüzu
olması bir memleketin istikbali ile alâkalıdır.
mundan fazla titiz davranarak mütaakıp yıllar- I Bu bakımdan Maarif bütçesi ile alâkadar olmıda telâfisi mümkün olan bir bilgi noksanlığı yü yan tek vatandaş olmadığını tahmin ederim. Her
zünden yılların heder olmasına sebep olan, oku
veli bununla çok yakından alâkadardır. Bende- .
lu ve dersi talebe için kofkunç hale getiren ve | niz hem bir veli sıfatiyle hem de hasbelkader
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Galatasaray ve Bursa liselerinde hocalık etmiş
bir arkadaşınız sıfatiyle bu mevzu ile çok ya
kından alâkalıyım.
Arkdaşlar, sınıflardaki talebe miktarı 70 100 ün üstündedir. Bir okuldaki sınıflarda ta
lebe miktarının 70 - 100 ün üstünde bulunması
karşısında arzu edilen neticeyi almak ne hoca
için mümkündür, ne de talebe için. Bu işi sür
atle ve kestirme yoldan halletmek lâzımdır. Bir
sınıfın âzami talebe miktarı 30 - 50 arasındadır.
Bunun üstüne geçen her rakam maarif için iyi
bir netice elde etmeyi imkân dâhiline sokmaz.
Bugün talim ve terbiye dosyaları tetkik N edil
sin, görülecektir ki, işlerinin % 50 sinin talebe
velilerinin şikâyetleri olduğu görülür. Talim ve
terbiye heyeti azaları esas mevzularla meşgul
olmaktan ziyade talebe velilerinin şikayetleriy
le meşguldür. Benim çocuğum sınıfta kaldı,
bunda hoca suçludur, dikkat buyurunuz daima
hoca suçludur. Bu devri artık kapamak ve
Türk hocasına inanmak lâzımdır, arkadaşlar.
(Alkışlar) Biz hiçbir zaman notlarımız kırık
olduğu zaman, sınıfta kaldığımız zaman hoca
suçludur, demedik, hattâ ailelerimizin yanma
büyük bir suçlu olarak gittik. Halbuki bugün
ana ve baba çocuklarının her türlü ihmaline,
çocuğunun kifayetsizliği fıtri kabiliy etsizliğine
rağmen hocayı haksız görmekte ve mütemadi
yen hocayı şikâyet etmektedir. Bu devri kapa
mak lâzımdır.
Şuhu bilhassa arz etmek isterim, Çalışma
Vekâleti kurulduğu devrelerde ilkokul öğret
menlerinden 10 bine yakın bir kitle öğretmen
lik meslekinden istifa edip birçok mesleklere
girdi ve hattâ onların kadrolarını ilk mektep
muallimleriyle ilk mektep müfettişlerinin dol
durduğu vâkıdır. Düşünün arkadaşlar; on bin
öğretmen muallimlikten ayrılıyor. Niçin? Sebebi
açık; şurası şayanı dikkat ve memnuniyettir ki,
bunların hepsi gittikleri yerlerde çok muvaf
fak olmuşlardır. Bunların meslekten ayrılma
ları şüphe yoktur ki, memleket ve maarif için
iyi olmamıştır. Bunların meslekten ayrılmama
sını sağlıyacak tedbirler alınmalıydı. Otuz se
neden beri bu işler esaslı bir şekilde ele alın
mamıştır. Rica ederim; bizim zamanımızda ar
tık bu işler ele alınsın.
Zamanımızda birçok yerlerde ortaokullar
açıldı. Bir tek müdür ve muallim gönderdik.
Kaymakam Fransızca, askerlik şubesi reisi ta-

C :2

rih, malmüdürü hesap okuttu. Bu şekilde orta
okuldan mezun bir arkadaşın lise ve üniversi
teyi nasıl takibedeceğini takdirinize bırakırım.
Arkadaşlar, hoca dâvası halledilmedikçe,
her okulun kadrosu ile mütenasip hoca bulun
madıkça hiçbir surette lise açmıyalım. Arka
daşlar, aksi takdirde fayda yerine zararlı neti
celer doğar.
Bütçe Komisyonunda eski Maarif Vekili,
şimdiki Reisvekili Tevfik İleri arkadaşımız bir
hâdiseyi nakletmişti, Adana'ya teftişe gittiğin
de bir okula girmişler ve bir dersi takibetmişler, hoca dersi anlattıktan sonra dersi kim an
ladı, diye talebelere sormuşlar; bir tanesi biraz
anladım, demiş, bir diğerine sormuşlar anlama
dım, demiş, velhasıl bir bayan öğretmenin an
lattığı 45 dakikalık riyaziye dersinden kimse
bir şey anlamamış.
Niçin böyle oluyor, diye sorduklarında;
efendim okulda bir tek riyaziye hocası var, o da
bu bayan öğretmendir. Bütün riyaziye dersleri
bu bir tek bayan öğretmenin üzerindedir. Ve
kâlete geldikleri zaman görmüşler ve yeni bir
riyaziye hocası ile burayı takviye edelim, de
mişler. Fakat kendilerinin de ifade buyurduk
ları gibi, ikinci bir riyaziye hocasını bulup Ada
na Lisesine göndermek mümkün olmamıştır.
Hoca durumu böyle iken şuraya, buraya lise
açmak faydalı değil* zararlıdır.
Maarif Vekilinden rica ediyorum, çocukları
mızı okutanların, bilhassa ilkokul hocalarının
hususi bir baremi olması lâzımdır. Bizi okutan,
bize ilim öğreten, bizi bu hale getiren insan
lara terfih sahasında en geniş imkânları sağla
mamız bizim için şerefli bir vazife olmalıdır.
Bu geniş bir plândır. Bu yapılmadıkça bu mesleke rağbet olmıyacağı gibi cazibesi gün geç
tikçe kayıp olan bu meslek elemanları, kıymetli
hocalar ayrılacaklardır. Hoca bulamamaktayız
arkadaşlar. Takdirlerinize arz ederim, riyaziye
hocasını niçin bulamıyoruz? Dört senelik tah
silden sonra riyaziye hocası liselerde 25 lira
asli maaşla çalıştırılıyorlar. Düşünün, dört se
ne okuyup da 25 lira maaşla çalışacağıma, iki
sene daha okurum, mühendis olarak 70 lira
yevmiye alırım. Binaenaleyh Maarif Vekâleti
25 lira asli.maaşla riyaziye hocası bulmak yo
lunda çok müşkülât çekecektir ve tahmin edi
yorum ki, .bu tempo ile, bu baremle hocalar ya
vaş yavaş mesleklerinden ayrılmak mecburiye-
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tinde kalacaklardır. Buna rağmen mesleke fe
ragatle ve fedakârlıklarla başlı olanlar vardır ve
çok şükür bunlar çoktur. En büyük hata, devri
cumhuriyetin en büyük hatası 30 seneden beri
düştüğümüz hata şudur : Hoca yetiştirmemiz,
talebe artışı ile beraber yürümemiştir. Hocaya
lâyık olduğu kıymet ve refah verilmemiştir,
Son olarak şunu arz ederim ki, hocalarına kıy
met veren memleketler istikballerine emniyetle
bakabilirler.
REİS — Remzi Çakır. (Yok sesleri).
!
Nuri Ocakçıoğlu.
NURİ OCAKÇIOĞLU (Malatya) — Muhte
rem arkadaşlarım; Maarif Vekâleti bugün ve
kâletlerin temelidir. Geçenlerde: «Maarif Ve
kâleti bütçesi geldiği zaman konuşacağım.» de
dim.
Bugün muallimliğe neden rağbet yok? Es
kiden biz rüştiyede okurken, babam oğlumu
okutsun diye hocaya iki sene hizmet etti. Mu
allimliğe bugün heves yok. Sebebi; bunda
usuller ve şahıslar âmil oluyor. Bugün lâyikliği ve inkılâbı halka anlatacak makam muallim
lerdir. Mektepte anlatacak ve halka kendisini
sevdirecektir. Fakat bazan öyle zamanlar ol
du ki, bir muallim, babam sakallı demesinler
diye babasının sakalını kestirtti.. Bu hareket
tabiî muhitte nefret uyandırdı.
İlk tedrisat müfettişi iken bir gün kayma
kamın yanında oturuyordum. Bir liste geldi;
kaymakam baktı, bu liste ne? dedi. Kazada bir
davet varmış, listeyi okudu, muallimlerin hiç
biri davet edilmemiş, sana da yok, sebebi ne,
dedi. Kaymakamı, hâkimi, müddeiumumiyi, tah
sildarı çağırmışlar. Tahsildarla ne işi var demeyin.
Tahsildar vergiyi üç, dört ay sonra tahsil ettimi
adam şu kadar kazanacaktır. Muallimler okut
maya mecburdur, neden davet etsin? Muallim
leri de davet etsinler diye söylemiyorum.
Muallimler mahrumiyet içindedir. Mütema
diyen çalışmalarına karşılık maaşları pek az
dır. Eskiden maaşları 10 liradan başlardı.
Sonrakiler on beş liradan başladı. 10 lira ile
başlayıp yedi, sekiz sene meslekte çalışmış bir
öğretmene, mektepten yeni çıkıp 15 lira ile
tâyin edilen öğretmenin vaziyeti bu suretle bir
oldu. Bunu esaslı halletmeli. İlkokul, ortaokul
ve İdse muallimlerinin maaşları artırılmalıdır.
Memleketin kalkınması ilkokuldan başlar. Or-
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ta-Anadolu'ya, Şarki-Anadolu'ya hâkim git
mez, doktor gitmez, maliyeci gitmez. Hepsi
Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kalmak ister.
îlkmektepten başhyarak lise, orta ve yüksek
tahsilde yurt sevgisi aşılanırsa, memleket sev
gisi uyanır. Muallimin talebesinde alâka uyan
dırması, cazip hale koyması ve talebeyi uyut
maması için tatbikata ilgi göstermeli, talebe
nin ruh haini anlıyarak, tedbir alıp, yetiştir
meli, yoksa talebeye istediği kadar malûmat
versin, hiçbir kıymeti yoktur.
Arkadaşlarımız konuştular, Fethi Ülkü ar
kadaşımız icabeden izahatı verdiler. Diğer ar
kadaşların izahatını dinledik. Ben onların do
kunduğu şeylere dokunmıyacağım. 1932 sene
sinde asker olduk, Mayıs ayı geldi, gideceğiz.
Şube reisine müracaat ettim, liseyi bitir, ondan
sonra gel, dedi. Bunun üzerine mektebe baş
vurdum, sınıfımızın en tembel arkadaşları kal
mıştı, muallim, şimdiye kadar nerede idin, ar
kadaşların devam etsin, sen devam etmeden
sınıf geç, öyle şey olmaz, dedi, tabiî ses çıkar
madık. İmtihan başladı, öteki arkadaşlar mu
vaffak olamayınca, muallimin bizde de ümidi
yoktu, fakat seslendi, içeri imtihana girdim,
muvaffak oldum, muallim neticede benden özür
diledi.
Buna benzer bir hâdise, bir vilâyetten diğer
vilâyete nakledilirken oldu. Oğlum hasta oldu
ğu için orta mektep bitirme imtihanına gireme
mişti, nakledildiğimiz vilâyetteki liseye, kaydetirmek istedim. Talebeler bir yerde muvaf
fak olamayınca başka bir yere giderek orada
hatır ve sair ile sınıf geçmeye çalıştıklarından
böylece vilâyet, vilâyet dolaştıklarından bu te
sir altında kalan müdür : «Oğlunu buraya kaydettirmiyelim. Bu lise bildiğiniz diğer
liselere benzemez. Çocuk ortaokulda imtihanı
versin ondan sonra bize kayıt yaptırın» dedi.
Ben de oğlumun yüzüne söylüyorsun, o da gör
sün ve gözünü açsın çalışsın. Geçerse geçer, geç
mezse ne yapalım, dedim. Lise müdürü kaydı
yaptı, çocuk imtihana girdi, ortadan mezun ol
du.
Muhterem arkadaşlar; Agâh Erozan arka
daşımızın da söyledikleri gibi hata daima öğret
menlere yükletilmektedir. Ortada oğlum ikma
le kaldı, sebebini oğlum şöyle anlattı : Baba
hocam nehri gösterdi, ben ona dağ dedim, ik
male bıraktı, dedi. Muallim tabiî pek haklı ola-
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rak sınıfta bırakmış. Ondan sonra muallimle
ilk karşılaştığımda baktım yolun karşı tarafına
geçiyor, ben derhal yanma vardım, benden bir
az çekinir gibi oldu. Oğlumu- gayet haklı olarak
sınıfta bırakmışsın dedim. Fakat bazan böyle
olmuyor. İlkokulda, bir çocuktan, fevkalâde
okuduğundan, çalıştığından muallimi memnun,
ebeveynini tebrik ediyorlar. Fazla üzerine düş
meyin, sonra çocuk şımarır. Yüzüne söylemek
bence pek de doğru değil dedim. Aynı yerde bu
çocuk diğer okula naklediliyor, çocuk her ak
şam müteessir ağlar, çünkü muallim çalışmı
yorsun demiş. Günün birinde muallim değişmiş,
çocuk mektepten ve muallimden çok memnun.
Sebebi de ilk mektepte bir muallim birinci sınıf
tan ta son sınıfa kadar aynı talebeleri okut
tuğu için daha yakından tanıyor. Hariçten yeni
bir talebe gelince benim talebem değil diye,
ehemmiyet vermiyor. Bunda muallimin ruh ha
lini anlamamasıdır, hatayı muallime bulurlar,
veliler akşam kendi çocuklariyle alâkadar ol
mazlar, çocuğun sözüne inanırlar. Halbuki ço
cuk derslerine çalışmıyor, muallim haksız yere
bıraktı dedi mi ona inanır.
Bilûmum muallimlerin, maaşları, odacıların,
daire hademelerinin ücretleri artırılmalı, bina
lar yapılmalı, hepsi bugün nazarı itibara alına
cak meselelerdendir.
îmam - Hatip mekteplerinden çıkacak tale
beler, lâyikliği, inkılâpçılığı öğrenmeli, gittik
leri yerlerde radyo, sinema, haram fikrini kal
dırmalı. Bu prensiplerin din aleyhtarlığı olma
dığını anlatmalı, yapamazlarsa bunlara verilen
emekler boş olur. Hakiki din bilgisi fenle veril
meli.
Tâyin, nakil, terfi işlerini arkadaşlarım izah
ettiler. Ben de aynen iştirak ederim.
Bir de lokaller meselesi vardır. Lokalden
maksat her halde kıraathane yahut kahveha
ne olsa gerek. Bilhassa orada tavla oynuyorlar.
Halbuki toplanıp meslekten konuşacaklar, ted
ris ve terbiye usullerini müzakere edecekler.
Maksadın bu olması lâzımdır. İcabında ufak te
fek oyun oynanabilir.
Ben müddeiumumi iken bulunduğum yerler
de bunlara müdahale ettim, memurların ziyafe
te gitmelerinin önüne geçtim.
Bendeniz fazla rahatsız etmiyeyim. Ama bu
da bu meseleyi alâkadar eder, sadet içindedir.
Geçen gün burada hâkim teminatından bahset-

tim. Arkadaşlar fikrimi cerhetti, diye yazılı
yor. Bu, parti işi değil, memleket işi. Lütfen
kalkar, eğer Orta - Anadolu'ya» mahrumiyet
bölgesine giderlerse teşekkür olunur. Ben, mah
rumiyet bölgesi diye memleketi ayıramıyorum,
Demin arz ettiğim gibi, memleketin her tarafı
birdir. Eğer kalkar giderlerse şayanı hürmettir.
Yoksa 20 sene İzmir'de, İstanbul'da kalsın, diğer
arkadaşlarını düşünmesin, doğru olmaz. Tekrar
ediyorum, teminata sadıkım, lüzumludur..
Bu işin bir heyete verilmesini ve heyetin se
çilmesi şeklini izah ettim, yanlış anlaşılmış.
Yeni İstanbul gazetesi muhabiri anlıyamamış. Dikkatli dinlesin, nüshayı doğru bulmadım.
REİS — Vaktiniz bitmiştir, hem de mevzu
dışına çıktınız.
Hasan Hayati Ülkün (Yok sesleri).
Âliye Temuçin.
ÂLİYE TEMUÇİN (Ankara) — Muhterem
arkadaşlarım; ben, Maarif Vekâleti bütçesinin,
Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında uzun
ca bir konuşma yapmış ve görüşüme göre, maa
rif meselelerine temas etmiş idim. Çok muhte
rem Celâl Yardımcı, arz ettiğim görüşlerimin
birçoklarını kabul ettiğini beyan ederek beni
bahtiyar etmişti.
Bu kere on dakikalık konuşmak imkânından
faydalanarak bâzı mevzular üzerinde durmak is
tiyorum.
Ben, millî eğitimin anlamı üzerinde durmak
ve topyekûn Türk Milletinin keyfiyeti demek
olan ve bir milletin bütün davranışlarının, fikir
hayatının, moral hayatının ve şüphesiz bunlar
dan ötürü sirayet eden mekanik hayatın bir bü
tünü olan millî eğitimin hali hazır içinde bulun
duğu durumu ve alması icabettiği istikametin
neler olacağını kısaca hulâsa etmek istiyorum.
Bana öyle geliyor ki bir memlekette ne ya
pılırsa yapılsın, namütenahi maddi imkânlar
sağlansın, hazineleri altınlar dolup taşsın, yol
ları, köprüleri, barajları, her şeyi tamamen ya
pılmış, iktisadi hayatı görülmemiş bir seviyeye
varmış olsun, bütün bunların yanıbaşında eğer
o memlekette milletin mânevi hayatı da aynı şe
kilde o milletin maddi hayatı ile müteradif bir
şekilde ilerlememiş ise bunun hiçbir faydası ol
maz.
Her gün ve her yerde Tasladığımız ufak-te
fek hatalar küçük olsa bizi rahatsız etmektedir.
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Çocuklarımızda gördüğümüz hatalara, esnaf
hayatımız, ticari hayatımızda rasladığımız ha
talara daima temas eder dururuz.
Bizi çok muztarip eden bu arızalardan ötü
rüdür ki millî eğitimimizin istikametini, ana
hatlarını, milletimizin moral eğitimi olarak mut
laka tâyin etmek ve çizmek, ferdi beşikten alıp
mezara kadar takibetmek zarureti vardır. (Al
kışlar).
Muhterem arkadaşlarım, şu millet fevkalâ
de terbiyeli bir millettir, şu millet millî gele
neklerine ve mukaddesatına bağlı bir millettir.
Şu millet aile hayatında ve karakterinde, şu
millet maarifte, hâsılı muhtelif milletlerin hu
susiyetleri hususunda verebildiğimiz hükümle
rin hepsini maarife bağlamak mümkündür.
Fertlerin, çocuklarını ta beşikten mezara kadar
yetiştirmeyi mümkün kılan milletler âtisi sağ
lam milletlerdir. Bunun için millî eğitimimizin
mutlaka ana hatlarını ve prensiplerini tâyin et
mek mecburiyetindeyiz. Ve biz üstelik bu me
deni âleme geç girmiş bir milletiz. Biz 30 sene
de büyük inkılâplar yaptık. îskolâstik zihniyet
ten modern bir zihniyete geçivermiş bir mille
tiz. Bundan ötürüdür ki bunun her gün, yeni
tezahürleriyle, ihtilâtlariyle karşı karşıyayız.
Bugün de yepyeni bir sistemin içindeyiz.
demokratik bir rejim. O takdirde evlâtlarımı
zın, demin dediğim gibi, ta beşikten alınarak
hayatlarının sonuna kadar takibedilmesi ve
bunların demokratik esaslar dâhilinde yetişti
rilmesi ve her şeyin başında iyi bir insan, iyi bir
vatandaş ve memleketsever, iyi bir Türk evlâdı
olarak hazırlanmaları zarureti vardır.
Millî eğitimimizin hedefini ana hatlariyle
çizdiğimiz zaman, bugün içinde bulunduğumuz
durumun tezatlar içinde olduğu apaçık ortaya
çıkar. Mekteplerimizin kemiyet bakımından
ve keyfiyet bakımından üstünde durulmaya de
ğer fevkalâde ehemmiyetli meseleleri vardır.
öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve aynı zaman
da öğretmenlerin eğitim sistemleri üzerinde du
rulmaya değer çok ehemmiyetli noktalar var
dır ve bütün bunların üstünde de, bugünkü
maddeci, bugünkü materyalist dünyada, bugün
kü mideci dünyada, her şeyin menfaatlere ve
maddeye istinadettiği bu dünyada, mânevi de
ğer ve faziletlerimizi ve bize atalarımızdan in
tikal etmiş olan millî hasletlerimizi muhafaza
edebilmek için mutlaka insan gücünün dışın-
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da bir gayret sarf etmek mecburiyetimiz var
dır. Hakikaten Maarif Vekâletine bu memle
kette hiçbir teşekküle ve hiçbir müesseseye na
sip olamıyacak bir, gayret sarf etmek mecburi
yeti yüklenmiş olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım; tezatlarla dolu
yuz. Bir tarafta küçücük bir münevver kütle.
öte tarafta % 80 ümmi bir kütle, Büyük şehirle
rimizin aile hayatı bir başka türlü. Kasabaları
mızda ve köylerimizdeki aile hayatı herkesçe
malûm. Çocuklarımızın mektep sıralarında al
dığı terbiyeyi sokak ne hale getirmekte? Evler
bunlarla ne dereceye kadar meşgul olmaktadır?
19 ncu asırdan bu yana iktisadi hayatta husule
gelen inkişaftan ötürü kadın da çalışmaya mec
bur olduktan sonra, medeni ve ileri memleketle
rin yerine ikame ettikleri birtakım iktisadi ve
içtimai müesseseler henüz memleketimizde mev
cut olmadığı için, çok daha uzun yıllar bekle
memiz lâzımgeliyor. Eğer milletçe
fevkalâde
büyük gayretler sarf etmez ve gene milletçe
malî imkânlar bulmazsak daha çok uzun yıllar
sosyal ve ekonomik müesseselerden mahrum ka
lacağız, ve bu, yarının gençlerinin istikbali ba
kımından bizi endişelere sevk edecek mahiyet
tedir.
Annesi çalışan çocuk evde kiminle kalmak
tadır? Evde hizmetçi varsa başka türlü yetiş
mektedir, sokakta kalırsa başka türlü yetişmek
tedir. Bugün çok ihtiyaç duyulan ana okulları,
kreşler nerede? Bunlar muazzam iktisadi dâva
lardır. Bu itibarla yarının neslinin yetiştirilme
si meseleleri, ana okulları, kreşler ve devletçe
ele alınması lâzımgelen fevkalâde ehemmiyetli
mevzularımız vardır. Bütün bunları buraya bağ
lamaktaki maksadım biz insan hayatının, temel
eğitiminin birlikte başlamış olduğunu düşünmek
te olduğundan ötürüdür.
Aziz arkadaşlarım, bir insan üç kısımdan
teşekkül eden muazzam bir varlıktır. Onun bir
fikir hayatı, bir moral hayatı, bir fizik hayatı
vardır. O halde bugünkü eğitimimiz çocukları
mızın fikrî hayatında, moral hayatında neler
sağlamakta, fizikî hayatında neler temin etmek
tedir, nelerini inkişaf ettirmektedir? Okulun
yanısıra aile bu sahalarda ne gibi yardımda
bulunmaktadır, ne kadarını temin edebilmek
tedir? İçtimai müesseseler bunların kaçta kaçını
yapmaktadır? Bütün bunlar büyük bir etüd,
iI üzerinde şiddet ve ehemmiyetle durulması lâ-
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zıîrigelen bir meseledir. Muazzam bir halk eği
timi dâvası bu mevzuda kendisini göstermekte
dir. Talk eğitimi meselelerinin bir an evvel Mec
lise getirilmesini can ve gönülden arzu edenler
denim. Halk eğitimi mevzuu Meclise getirilir
ken bunun, diğer vekâletlerle mutlaka koordine
edilerek getirilmesine ben şahsan taraftarım.
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kadaşlar, Sayın Vekilden birkaç temennide bu
lunacağım.
1. Teşkilâtı Esasiye Kanunun «ilk tahsil
mecburi ve meccanidir» hükmünün yerine ge
tirilmesi için hazırlanmış bulunan ilköğretim
Kanunun bir an evvel getirilmesini,
2. ilkokul Bina Yapma Derneklerine yapı
lacak yardımda fakir vilâyet ve kazalar göz önü
Zira sosyal hizmetleri topyekûn olarak içine
ne alınarak daha titizce tevzi edilmesini,
alacak, en ücra memleket köşelerine kadar va
3. ilkokul nispetinin düşük olduğu vilâyet
racak halk eğitimi mevzuuna, yolu girer, köp
lerde
fazlaca, diğer vilâyetlerde de yeter nispette
rüsü girer, ziraati girer, sağlığı girer, ebesi,
okul binalarının yapılmasına teşekkür ederim.
doktoru girer ve bunlarla beraber okuyup yaz
Eskiden zorla köylerde yaptırılan okulların bir
ması,. kalemi, kâğıdı, öğretmeni girer. Bu, ko
çoğu
yoktur, birçoğu haraptır. Birçoğu da ca
ordine edilecek muazzam bir dâvadır. Sosyal
mi
ve
mescit kenarlarında birer odadır. Fakat
hizmetler, vatandaşların iyi vatandaş ola
hattı
zatında
böyle köylerde öğretmen kodrosu
rak yetiştirilmesi bakımından en mühim iştir.
Binaenaleyh Halk eğitiminin millî eğitim mev . da mevcuttur. Bu yerlerdeki binaların bir an
evvel ikmal edilmesini,
zularında büyük bir koordinasyonla, diğer va4. Edindiğim bilgiye göre mevcut eğitmen
kâletlerin iştirakiyle, memleketin ehemmiyet
sayısı halen 3 000 küsurdur. Bunların menşe
verilmesi lâzımgelen en büyük bir meselesi ola
ve mevzuatları bakımından öğretmen olamıyacakrak bunu düşünmekteyim ve buna hükümetimi
ları muhakkaktır. Ancak bugüne kadar 15 se
zin bilhassa Maarif Vekâletimizin müzahir ol
neden
fazla müddetle hizmet görmüş, feragatla
masını rica edeceğim, iktidarımızın maarifetçalışmış
ve okuttukları talebeler de diğer öğret
leri hizmetleri çok büyüktür. 1923 te Cumhuri
menlerin okuttukları talebelerden farksız olarak
yet Hükümeti memleketi devraldığı zaman Os
üçüncü sınıfı bitirip dördüncü sınıfa devam edi
manlı saltanatından, 4890 ilkokulumuz vardı.
yorlar. Bukadar müddetle hizmet görmüş bu
27 senede bunları 12 bine çıkardık. Bizim ikti
eğitmen sınıfına önümüzdeki yıllarda ihtiyaç var
darımız fevkalâde büyük bir hamle ile bu ye
sa,
ki vardır, hemen biraz terfih edilmelerine
kûnu 16 bin küsur ilkokula çıkardı. Demek ki,
böyle
15 seneden fazla vazife görenleri vazifele
27 senede 8 000; dört senede 4 000. Bu az bir
rinden ayırırken de bir mikdar ikramiye veril
şey değildir ve fakat tekrar etmek istiyorum ki,
mesi
yerinde olur kanaati ile Hükümetin bir ka
millî eğitim bir kemiyet işi değildir; bir keyfi
nunla
Meclisimize gelmesini,
yet işidir.
5. Eğitim enstitülerini bitiren genç öğret
öğretmen iyi değilse ve o mektepte ders va
menlerin müfettiş olarak çalıştıkları gözükmek
sıtası namına hiç bir şey yoksa ve yine o mille
tedir. Bu teftiş cihazına daha tecrübeli öğret
tin yüzde sekseni ümmi ise, yine bu milletin
menlerin verilmesini,
içtimai hayatında tezatlar, tezatlar, namütenahi
6. Gezici marangoz, demirci ve bilhassa ya
tezatlar mevcutsa bu işin ehemmiyeti büyük bir
pı, biçki dikiş kursu kadrolarının yurdumuza
halk eğitimi dâvası olarak elbette karşımıza
yetecek miktara çıkarılmasını,
çıkacaktır. Hocalarına herif diyen gençlerimiz
7. Ortaokul yapı derneklerine hükümetimi
varsa bunlar sinemada nara atarsa, sokaklarda
zin yardımına teşekkür ederim. Yalnız bu yıl
ki çirkin hareketlerinden muztarip olursak, bun
birçok ortaokul binaları ikmal edilmeden açıl
ları bir an evvel ahlâki ve içtimai müeyyideler
mış oldu. Bu eksik binaların'harabiyetten kurle doğru yola sevk etmemiz icabeder. Memleket 1 tarılması için evvelâ bunların tamamlanmasını
gençlerinin bihakkin iftihar edeceğimiz bir yo I ondan sonra yeni derneklere yardım yapılma-,
la sevk edilmeleri günlerinin pek yakın olaca | sini,
ğından ümit varız. Demokrat iktidardan bunu |
8. ilkokul öğretmenlerinin banka işinin
bilhassa rica ederim. (Alkışlar).
bir an evvel neticelendirilmesini rica eder, he
MEClT BUMlN (Çoruh) — Muhterem arpinizi hürmetle selâmlarım.
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REÎS — Fethi Ülkü (Yok sesleri). Muzaf
fer Âli Mühto.
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) —
Aziz arkadaşlarım, ben bir hukukçunun muvaf
fak bir Maarif Vekili olabileceğim cidden ispat
eden muhterem Celâl Yardımcıyı tebrikle sö
züme başlarım. (Soldan: bravo sesleri).
Ben, benden evvel konuşan arkadaşlarımın
söyledikleri mevzuları tekrarlamadan, riayet
ettikleri 10 dakikalık müddeti dahi doldurma
dan sözümü bitireceğim.
Arkadaşlar, mektep kitaplarında birtakım
terimlerle karşılaşıyoruz. Bunlar öyle yabancı,
anlaşılmaz ve bugünkü konuşma dilimizden
öyle uzak şeyler ki bunları ne biz ne de çocuk
larımız anlıyabilmektedir. Bu uydurma kelime
lerden size misaller arz etmek isterdim. Fakat
bu bütçenin bu kadar çabuk geleceğini ümidetmediğim için bu misalleri yanıma almamış
tım. Şimdi aklıma geldi, meselâ; «hazım» a
«sindirme, sindirim» diyorlar. Çocuklar dahi
hazmı anlıyorlar fakat indirmeyi anlamıyorlar.
Ricam, artık bu uydurma terimler kalksın ve
konuşulan dil mekteplerimizde konuşulsun. Biz
bugün çocuklarımızın konuştuklarını anlıyamaz
hale geldik.
Din dersleri mekteplere konmuştur. Bu ted
risat devam etmektedir. Benim bir temenni ola
rak arzu ettiğim bu din derslerinin yalnız 4-5
nci sınıflarında değil, ilk sınıflardan başlama
sını ve hattâ orta okullarda da teşmilini rica
edeceğim. Zira Allah korkusu Din duygusu genç
ve taze kafalarda yerleşirse artık o genç hem
ebeveyni ve hem memleket için çok faydalı bir
unsur olur. Onun için bu gençleri Dini ve mâne
vi bilgilerle teçhiz etmemizin bilhassa lüzumuna
kaniim. Ağaç küçük fidan iken eğilir diye söz
vardır. Onun için çocuklarımızı küçükten mâne
vi ve kudsi, ahlâki bilgilerle teçhiz etmeliyiz.
îkinci temennim, imam ve Hatip okullarının
birisinin de Kastamonu'da açılmasını teklif edi
yorum. Bundan evvelki valimizin Vekâlete yan
lış aksettirmesi yüzünden mezkûr mektep açıla
madı. Yeni kadrolardan birisi Kastamonu'ya ve
rilirse çok yerinde bir iş olur; çünkü bütün ha
zırlıklarımız tamamdır. Kastamonu tarihî bir
beldemizdir. Vaktiyle askerî okulların ve ordu
muza birçok güzide Paşaları yetiştiren ve âlim
leri sinesinden çıkaran Karadenizin merkezini
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teşkil eden tarihî kahraman bir beldemizdir. îlim
meşalesinin bu ülkemize de, ulaştırılmasını rica
eder ve açılacak olan kolejlerden birisinin burada
açılmasını arz ve istirham eylerim.
Üçüncü temennim de şu olacaktır: Geçen sene
Ankara Hukuk Fakültesi talebelerinden bir ar
kadaş Dilekçe Komisyonuna kendisine bir imti
han hakkı verilmesi için müracaat etmişti. Bu
müracaatın esbabı mucibesini İstanbul Hukuk
Fakültesi ile Ankara Hukuk Fakültesi arasındaki
tedrisat aykırılıkları teşkil ediyordu. Biz bu es
babı mucibeyi haklı görerek bu kürsüden Anka
ra Hukuk Fakültesi tedrisat usulünün İstanbul
Hukuk Fakültesiyle birleştirilmesini müdaffa
ettik. Ve Bunun haksiz olduğunu ileri sürdük.
Geçen sene bütçe müzakerelerinde de aynı te
mennide bulundum. Fakat hâlâ bu hususta bir
karar alınmadı. Bir misal arz edeyim :
Ankara Hukuk Fakültesinde derslerde kader
birliği vardır. Bir talebe dört dersten bir gün
lük imtihana girer. Eğer birisinde muvaffak ola
mazsa dördünde de muvaffak olmamış farz olu
nur. Bâzı insanlar heyecanlı olabilirler. Bir ders
ten muvaffak olamıyan bir talebe diğeı dersler
den de heyecanın tesiri ile muvaffak olamaz.
İstanbul'da bu usul yoktur. Aynı memleketin
iki üniversitesinde iki ayrı sistemin tatbikini
doğru görmüyorum. Hangisi doğru ise onun
tatbikini rica ederim. Doğrusunun tatbikini
evleviyetle tercih ederim tabiî. Daha birtakım
farklar vardır, üssü mizan meselesi bu. Anka
ra'da var, istanbul'da yoktur. Ben şahsan
hukuku bitirmiş bir arkadaşınızım, bizim za
manımızda asgari imtihan günleri arasında bi
rer gün fasıla vardı. Bir günde bir dersten
imtihan olurduk. Bir günde dört dersten imti
han etmek belki hocanın işine gelir, bu belki
bir esbabı mucibe olur ama asla talebenin men
faatine değildir ve müdafaası da mümkün de
ğildir. Talebe hiç olmazsa birer gün fasıla ile
imtihan edilsin ki, muvaffak olsun. Yoksa dört
dersten birden imtihana giriyor, diye hafif im
tihandan geçirillmeleri doğru bir usul değildir.
Onun için bu ikiliğin kaldırılması hususunda
Sayın Celâl Yardımcı'nm nazarı dikkatlerini
çekerim.
Liselerin 12 seneden 11 seneye indirilmesi
hususunda gösterdikleri hazaket ve elde ettik
leri isabetten ve köy enstitüleri adiyle anılan
öğretmen okullarının muallim mektebi olarak
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birleştirmeleri ve bu suretle köylü ile şehirli
arasında bir fark gibi görünen bu ayrılığı kal
dırmasından dolayı Adliye Vekiline teşekkür
ederim. (Gülüşmeler, Adliye değil, Maarif Ve
kili sesleri). Efendim, dünkü müzakerenin acı
sı kaldı galiba, Adliye Vekili diyorum. Zaten
arkadaşlar, başta da söyledim, bir hukukçudan
Maarif Vekili olur ama, bir hukukçudan Adli
ye Vekili olmıyabilir. (Gülüşmeler).
Sözlerimi bitirmiş bulunmaktayım, Allahtan bütün işlerinde Maarif Vekiline muvaffak
olmasını temenni eder ve maarif ordusunu hu
zurunuzda hürmetle selâmlarım.
REİS — Sadettin Karacabey, buyurun.
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; ilk tedrisat programının son
alacağı şekil üzerinde umumi bir malûmatımız
var, fakat köy eğitimi mevzuunda o kadar te
halük gösteriyorlar ki, bir an evvel köyleri
mekteplere kavuşturmak hususunda sonsuz bir
arzuyu bizler de izhar etmek istiyoruz.
İnşaat rejiminde değişiklik bilmiyorum ki,
mümkün olabilecek mi?
Plânlan vekâletçe kabul edilmiş olan mek
teplere kavuşmak arzusu ile birçok köyler bu
hususun temini için bizlere müracaat etmekte
dirler. Hizmetlerini hükümetin tahsisatına in
zimam ettirmek suretiyle, hafriyat, nakliyat ve
sair işlerinde bilfiil çalışmak suretiyle bu asîl
dâvaya köylüler iştirak arzusundadırlar. Bu
itibarla hazırlanacak programda bu esasın na
zarı itibara alınmasını; işin teshili bakımından
rica edeceğim.
Arkadaşlarım, her zaman Büyük Millet
Meclisi bu arzuyu izhar etmektedir. Bugün bil
gisiz din adamı hakikaten memlekette bir beliyye olmuştur. Maalesef bu vaziyet devam et
mektedir. Bu itibarla Maarif Vekâletinin artık
her vilâyette İmam - Hatip mektebi açarak
lise derecesinde talebeler yetiştirmek suretiyle
bu işi ele almasını istirham ederim.
Arkadaşlarım, ilkokul öğretmenleri hak
kında çıkardığımız İntibak Kanunu müspet te
sirlerini göstermiştir. Maarif camiasından ay
rılmış birçok vatandaşların bu camiaya tekrar
avdet ettiklerini memnuniyetle görmekteyiz.
Bunların içerisinde muallim mekteplerinden
mezun olup da halen ilk mektep kadrolarında
müstahdem olmıyan orta mektep ve liselerde
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bulunan bâzı muallimler bu İntibak Kanunun
dan istifade edememişlerdir. Bilhassa bu vatan
daşların İntibak Kanunundan istifade etmeleri
nin temin edilmesini istirham edeceğim.
Arkadaşlarımdan Mehmet özbey de bu nok
taya temas etti. Ecnebi memleketlere gönderilen
talebe mevzuu hakikaten milletvekilleri için,
memleket münevverleri için zaman zaman bir
ıstırap mevzuu olmaktadır, buna bir şekil veril
mesini bilhassa Maarif Vekili arkadaşımızdan
rica ediyorum. Ya liselerden mezun olanların
yüksek tahsillerini memlekette yapmaları mec
buriyetini koyalım, ondan sonra gitsinler veya
hut bu" kadroyu genişletelim. Çünkü bu kadro
darlığı yüzünden çok ıstırap çekmekteyiz, öyle
adamlar tanırım ki, dışarıda okuttuğu çocuğu
nun tahsilini ikmal ettirebilmek için pek çok
külfetlere katlanmak mecburiyetinde kalmakta
dırlar. Meselâ burada, bir hademe çocuğunu oku
tuyor, zavallının aldığı 150 lira maaştır, serbest
dövizle okutamadığı için sıkıntı çekmektedir,
yine bir fen memuru arkadaşım iki senedir ba
na müracaat etmektedir, nafakasından keserek
çocuğunu Almanya'da okutabilmektedir. Bina
enaleyh, arz ettiğim gibi ya liselerden mezun
olanlar yüksek tahsillerini memlekette yapsın
veyahut da bu kadroyu genişletelim. Bu suret
le bu fakir vatandaşlarımız da bundan istifade
etmek imkânını bulsunlar.
Arkadaşlarım; senenin muhtelif zamanların
da hepimiz de millî hislerimizin tesiriyle millî
güreşçilerin netayicini radyo başında büyük bir
tehalük ve heyecanla bekleriz ve bunların muvaf
fakiyetlerini büyük bir zevk ve heyecanla karşı
larız. Fakat bu muvaffakiyetlerin hemen ertesi
günü bu muvaffakiyetler unutulur ve onların
istikbali düşünülmez. Birçokları fakirdirler. Bir
çokları muhtelif müesseselerde kapıcı ve vesti
yer veya işçidir. Bu şekilde millî güreşçi yetiş
tirmek imkânı yoktur. Güreşçilerimize lâyikı
olan ehemmiyet verildikçe, ancak o zaman Türk
gibi kuvvetli lâfzı daima yaşıyacaktır. Sayın
Vekilden bu mevzuu bir ana dâva olarak ele
almasını bilhassa istirham ederim.
REİS — Hüsnü Göktuğ.
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Aziz arka
daşlarım; ben de askerî maarifçi sıfatiyle sıra
ya girdim, benden evvel konuşan arkadaşları
mı ve bilhassa Aliye hanımı tamamlamıya çalı
şacağım.
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Bugün burada maruzatıma bugünkü maarif
dilini ele alarak başlıyacağım. Maarif, adam ye
tiştirme müessesesidir. Bugünün adamını yetiş
tireceğiz; her yaşta adam yetiştireceğiz. Bu ba
kımdan bugün biz her yaşta adam yetiştirilme
si vazifesini Maarif Vekâletine vermekle ona
büyük bir vazife tahmil etmiş oluyoruz. Başta;
sayın, dinamik Maarif Vekilimiz olmak üzere
bütün maarif camiasından; ailesinden büyük
hizmetler bekliyoruz ve bunun misallerini gö
rüyoruz, arkadaşlar. Bu hususta kendilerine te
şekkür ederim.
Bugün iktisadi maarif; günün ihtiyacına yarıyan bilgiyi vermektir, fazla bilgi ihtiyacın
dışında kalır, noksan bilgi verirseniz zarar gö
rürsünüz. Binaenaleyh biz bugünün bilgisini
vermeye mecburuz. Dünün bilgisi bizim işimize
yaramaz, istikbalin bilgisini vermeğe vaktimiz
müsait değildir. Her gün ve o günün ihtiyacına
cevap verecek bilgiyi verebilmek için maarifte
bir inkişaf bürosunun devamlı olarak çalıştırıl
masına ihtiyaç vardır.
Maarifte tatbik edilen iki sistem vardır :
Birisi kademeli, diğeri klâsik usuldür. Kademeli
usulü bugün ileri milletlerden İngilizler, Al
manlar ve Amerikalılar takibediyorlar. Bu
memleketlerde çocuğun inkişaf yaşından isti
fade edilerek onun kısa bir zamanda müstahsil
bir hale getirilmesine çalışılmaktadır. Bu itibar
la maarif sisteminde bunun çok dikkatle ele
alınması lâzımdır.
Aziz arkadaşlarım, bizim maarif sistemimiz
de maarif için uzun ömürler geçer. Çocuk Ame
rika'da altı yaşında mektebe kabul edilir. Biz
de 8 yaşındaydı, 7 ye indirdik. İlk mektebi biti
rince 12 yaşma gelir, lise biterken 20 yaşında
dır, yüksek mektep yirmi beşinde tamamlanır,
iki sene de askerlik olmak suretiyle aşağı yuka
rı otuza yaklaşır, ömrü beşerde çalışma yaşı
ellidir. Bunun hemen otuz senesini nazari ola
rak, bilgi edinmek için geçiririz. Binaenaleyh bu
bakımdan bu işi biraz daha kısaltmak zorunda
yız. Onun için 11 e indirilmiştir.
Hattâ kademeli sistemi takibeden ileri mem
leketlerde lise dokuz senede bile bitirilebilir. 11
senede de bitirilebilir. Çocuğun inkişafı, yaşı,
bilgiye olan kabiliyetiyle kısa bir zamanda lise
bitirilebilir. Kademeli sistemin takibi bizim ik
tisadi hayatımızın inkişafı bakımından da, de
mokratik zihniyetin makineli sanayie tatbiki ba-
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kınımdan da lâzımdır. Ben kendi hesabıma bu
nu istiyorum.
Maarifte test çok kıymetlidir. Yedek su
bayda bu sene test usulü tatbik edildi. Birçok
vatandaşlarımız, mühendislerimiz, istihkâma
giremediler. Mesleklerine uygun muvaffakiyet
kazanamadılar. Çünkü bu doktorlarımız, bu
mühendislerimiz teste girip de o mesleki seçmiş
değillerdir.
Şoför kendi parasiyle birçok paralar sarf
etmiş ve şoför olmuştur. Fakat test usulü ile
bu işe ayrılmamıştır. Renk tanımak, ayırma
kudreti, hafıza kuvvetleri, fikir ve beden kuv
vetleri ölçülerek şoför olmadığı halde, şoförlü
ğe girmiştir. Bu bakımdan bunun zararlı bir
makine halinde çalıştığını görmüş oluyoruz.
Sonra; maariften bir gaye bekleriz. Büyük
milletler çocuklarını bir gaye uğruna yetişti
rirler. Bir İngiliz çocuğunu muhafazakâr gaye
ile yetiştirir. Almanlar teşkilâtçıdır; çocuğu
nun da teşkilâtçı olarak yetişmesini ister. Ame
rikalılar istihsal ve teşebbüse büyük kıymet at
federler. Onun için çocuğu bir istihsal müesse
sesi kurabilmişse o Amerikalı gayesine erişmiş
sayar. İtalyanlar Roma'nm çocuklarıdır, haya
lî insanlardır. Güzel sanatlara intisabederler.
Yunanlılar Sokrat'm çocuklarıdır. Millî karak
terleri vardır. Çocuklarını o gayeye mütevec
cih olarak yetiştirirler. Bizim memleketimiz
çok geri kalmıştır. Geriliğimizi ileri memleket
lerle bir hizaya getirmek için her yönden mü
cadele etmemiz lâzımgelir. Millî maarifimizde
mücadele sisteminde yol almak istenir. Müca
dele iyilikle, kötülüğe karşı iktisadi âlemdeki
zihniyetle mücadele ederek onun üstüne çık
maya çalışacaktır.
Maarif de program : Aziz arkadaşlarım;
çok kıymetlidir. Bizim maarifimiz tahsili bir ha3^at tahsili olarak görüyoruz. Bir de yüksek
tahsil görüyoruz.
Hayat tahsili, genel ve millî ahlâkkı veren
ve günün ticari, sanayi ahlâkını tanzim eden
tahsildir. Hayskul tahsili gibidir. Biz ilk
okulları Avusturya'dan aldık, adaptte ettik.
Bir hadde kadar yakındadır. Fakat bu tahsil
azdır, kısadır.
Amerikalılarda orta mektep hayat tahsili
veren, bundan sonra gelen kolejler iki senesi
Preparatoire dediğimiz hazırlama kısmıdır. Bu
nun diğer iki senesi de yüksek tahsilin içinde-
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dir. Bundan sonra evlâtlarımız artık ya fukara
çocuğudur, bunu bursla okutacağız, yahut zen
ginse kendi parasiyle okuyacaktır. Üniversite pa
ralıdır. Üniversiteler bütün cihanda paralıdır.
Devlet kesesinden beslenme ile mücadele etmek
zorundayız. Büyük şehirlerde yalnız Maarifin
parasiyle bu mektepler beslenemez. Mademki ilk
tahsili mecburi kılıyoruz, bu bakımdan bu camia
içinde, meselâ Ankara ilini ele alalım, Ankara'
da hiç olmazsa 10 tane ilk mektep paralı olarak
okutulur. Ankara Kolejine buı sene 200 para
lı talebe alınacaktı, 700 kişi müracaat etti, ancak
200 kişi alabildiler. İhtiyaç çoktur. Sayın Maa
rif Vekilimizin çok değerli ve isabetli kararlariyle bu işi halledeceklerini ümidederim. Ben şah
san böyle kolejler tesisi sistemini memleket için
çok faydalı görmekteyim.
REİS — Bir dakikanız kaldı.
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Devamla) — Bundan
sonra arkadaşlar, bilhassa Maarifte çalışma sis
temine geçiyorum. Artık insanlar her gün biraz
daha çoğalıyor. Bugün 21 milyonuz, yarın 25
milyon olacağız. Bugün 160 milyonluk kitleler
vardır. Böyle bir memlekette, Amerika'da 20
milyonluk bir maarif ordusuna ihtiyaç vardır.
Bizde de hiç olmazsa öğrenci adedini 150 bine
çıkarmak zorundayız. Bunun için öğretmen ye
tiştirmek kadar para temin etmek de' güçtür.
Bunu önlemek için ise öğretmeni standart ola
rak yetiştireceğiz. Her okulda aynı ders, aynı
program tatbik ve takibedilecektir. Bunun için
standart kitap, standart öğretmen, standart
program, standart okul sistemini kurmak lâ
zımdır. Bugün Nebraska Üniversitesinde üç sis
tem takibedilir. Birincisi her yaşta adam yetişrir. İkincisi, memleketi etüd etmektir.. Bizde
olmıyan üçüncü bir sistem doğrudan doğruya
maarifin yayın şubesidir, üniversiteyi halka
bağlar. Halk bundan pek çok istifade eder.
Bizim üniversitelerin halkla, milletle ilgisi
pek azdır. Binaenaleyh bu sistemi, bu denemeli
sistemi bizde tertiplemek, memleket bakımın
dan etüd etmek lâzımdır. Bu şekilde daha iyi
halka bağlanılmış olur.
Bizde askerî maarif, şayanı şükran bir de
recede memlekete büyük hizmetler etmektedir.
Askere alman birçok erleri kültür bakımın
dan, içtimai hayat bakımından yükseltmekte
ve bu yönden memlekete büyük hizmetler ifa
etmektedir. Hakikaten askerî maarif, sistem-
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li bir şekilde çalışmaktadır.
zim için bir vazifedir.

Onu yâdetmek bi

Ayrıca bir noktaya daha temas edeceğim o
da, Orta - Doğu Âmme Enstitüsüdür. Bu enstitü
Siyasal Bilgiler Okulunun yanındadır. Bu ensti
tünün gayesi daha ziyade tatbikattır. Ve me
murlarımızı yetiştirmek için bugünkü modern
idare sistemlerini tatbik etmek içindir. Bu hu
susta da Sayın Vekilimizden himayelerini rica
ederim.
R E İ S — Ali Muhsin Bereketlioğlu.
sesleri)
Said Bilgiç.

(Yok

SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlar, kısa konuşacağım.
Efendim, efradı- millet arasında derin te
lâkki farkları husul bulmuştur. Memleketin ço
cukları, birinin ak dediğine diğeri kara, der
bir hale gelmişlerdir. Elbette ki herkesin her
mevzuda tam mutabakat halinde olmasını iste
mek hakkımız değildir. Böyle bir talep tab'ı
beşere aykırı olur. Yanlız millet olarak, bu mil
letin çocukları olarak üzerinde ittifak halinde
bulunacağımız meselelerimiz vardır. Bu mese
lelerin nelerden ibaret bulunduğu maarif teşkilâ
tımız tarafından tesbit edilmeli ve Türk maari
fine buna göre bir istikâmet verilmelidir.
Arkadaşlar, bu camia içerisinde; aile mües
sesesinin lüzumunu, kudsiyetini kabul edenlerden
bu müesseseyi inkâr edenlere kadar, millet var
lığı için dini kabul edenlerden bunu tamamen
inkâr edenlere kadar çeşitli insanlar belirmeye
başlamıştır
Türk maarifinde ana politika görîij birliği
nin tesis ve teminidir.
Muhterem arkadaşlar, cemiyette bir fikrin
hem müspet ve hem menfi cephesini, aynı belağatle izah eden sofistler belirmiştir. Yunan
sofistleri gibi burada şöyle, şurada şöyle konuşan
imansız müneverlerle karşı karşıyayız. Bu yol
memleketi anarşiye götüren bir yoldur.
Aziz arkadaşlarım, her şeyden evvel ilk ted
risat dâvamız üzerinde ısrarla durmak ıstırarmdayız.
Arkadaşlarım bu mevzua temas ettiler. Ben
yalnız bir noktayı tebellür ettirmek istiyorum.
40 000 köyün 20 bininde mektep var, bundan
on bin okul binası harap vaziyettedir, bütçede
yeni okullar inşası için 15 milyon liralık bû'

— 605 —

t : 47

23.2 .1055

tahsisat gözüme ilişti. Fakat harap durumda
olan köy okullarının tamiri için bir kuruşluk
bir tahsisat konmamıştır.
Arkadaşlar, evelâ mevcudu korumakla mü
kellefiz. Yenilerini yapmak lâzım, elbette lâ
zım, fakat mevcudu, içinde oturulur, içinde ya
şanır bir halde tutmak zannediyorum birinci
vazifemizdir.
Arkadaşlar, bütçenin tümü üzerinde söz al
dığım zaman üniversite dâvamıza temas etmek
üzere iken, on dakikalık müddet sona ermiş,
olduğu için arz edememiş idim. Memleketin bir
çok yerlerinde yeni yeni üniversiteler kurul
ması elbette ki hepimizi memnun eder. Yalnız
bir noktayı hatırlatmak isterim, Saym Vekile,
yeni vekil olduğu zaman bunu söylemiş idim.
Hasan Âli Beyin Maarif vekilliği zamanın
da muhtariyet kanununun kabulüne takaddüm
eden tarihlerde seri halinde, mevzuatın müsaa
desinden bilistifade Hasan Bey bâzı şahıslara
profösörlük, doçentlik sıfatları tevcih etmiştir.
Bu hâdiselerin tekevvünü sırasında bir mu
harrir şöylo bir yazı yazmıştır.
Diyardu ki : Hasan Âli Bey, her haf
ta bir profesör imal ediyor, bu sırrı ya
bancı memleketlere vermesin, çünkü bu
sır atom imali sırrından çok daha mü
himdir, 20 - 25 sene evvel Ankara Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi kurulmamış olsaydı bu
fakülte bugünkü seviyesinde olamazdı. 20 sene
evvel başlaması ve 20 sene evvel ele alınması,
bugünkü inkişafı, bugünkü merhaleyi temin
etmiştir. Ama, yeni üniversiteler kurarken seri
halinde profesör imâl edecek olursak, normal
kademeleri geçmemiş insanlara doçentlik ve
profesörlük payeleri tevcih edecek olursak, fi
kir keşmekeşine sebebiyet vermiş oluruz. Esasen
mevcut olan fikir keşmekeşini artırmış oluruz.
Arkadaşlarım, maarifcilerimizin üzerinde
ısrarla durmaları lâzımgelen bir mevzu da,
yeni nesillerin mazii irfanla alâkalarının kesilmemesi mevzuudur. Nasıl sık sık yazı değiştirmek
nesillerin ve milletlerin mazii irfanla alâkasını
kesmiş olursa lisanda, ve dilin muhtelif lehçe
lerindeki değişiklik de milletlerin mazii irfanla
alâkalarının kesilmesine âmil olur. Moskoflar
40 milyon Türk'ün mazi ile rabıtasını kaybettir
mek için onları bir millet oldukları inancından
uzak kılmak için Türkistan Türklerinin lehçe
ayrılıklarını temadi ettirmekte fayda mülâhaza
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1 ediyorlar. Ve şuradaki bir Türk köyünün şu dille,
onun komşusu olan başka bir köyün başka bir dil
le konuşmasını mecburi kılıyorlar.
İşte arkadaşlar milletlerin millet olarak idamei hayat edebilmesi mevzuunda en büyük un
sur olan dil unsuru ihmal edildiği zaman bü
yük tehlikeler, büyük facialar mukadderdir.
Arkadaşlar, bir şey şu anda hatırıma geldiği
için istitraden arz ediyorum.
Türk Dil Kurumu bir sözlük yapıyor, bunda
diyor ki, Kemalizm müsavi Türk'ün dinidir.
Gazeteciler benden bir sual soruyorlar, sen
Kemalist misin? Türk Dil Kurumunun anladığı
mânada hayır diyorum. Türk Dil Kurumu
nun çıkardığı sözlükteki mânasiyle hayır, diyo
rum. Gazeteci bu tarafını atıyor. İşte antikemalist bir insan diyor.
Arkadaşlar; elbette ki, bu milletin bir dini
vardır. Kemalist olmak başka bir mevzudur,
Atatürk inkılâplarına, eserlerine bağlı olmak
başkadır, müslüman olmak, türk olarak müslüman dinine bağlı olmak ayrı bir mevzudur.
(Bravo sesleri).
Aziz arkadaşlarım; işte mazii irfanla alâka
yı kesmemek için çocuğun babasını, babasının
çocuğunu anlamasını temin etmek için dilde sa
delik mevzuunu normal olarak ele almak lâzım
dır. Vaktim dardır; memleketin mânevi mesele
lerini aklımın erdiği, dilimin döndüğü, gücü
mün yettiği nispette inşaallah bir gün Meclise
! getireceğim efendim. (Alkışlar).
REİS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu.
j
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ
AĞAOĞLU
I (Konya) — Muhterem arkadaşlar; maarife ait
meseleler şüphesiz yüzlerce ve belki daha çokj tur. Ben yalnız iki ana meseleyi ele aldım. Esa
sen birçok arkadaşlar da başka meselelere te
mas ettiler. Ele aldığım meselelerden birincisi :
iptidai tahsil meselesidir.
İptidai tahsil meselesi, ilk tahsil mecburi
I
j yeti, Teşkilâtı Esasiyemize girmiştir. Fakat,
I Teşkilâtı Esasiyemizde müddet yoktur. 87 nci
madde: (İptidai tahsil bütün Türkler için mec
buridir ve devlet mekteplerinde meccanidir.)
Biliyorsunuz ki, bugün bu müddet beş senedir.
Acaba bu müessesenin, yani iptidai tahsil mec
buriyeti neden beş senedir, daha fazla olması
icabetmez mi? Ben bu mevzuu tetkik ettim.
[ Bundan üç sene evvel Maarif Vekiline sormuş-
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tum, acaba başka memleketlerde olduğu gibi
bizde de ilk tahsil mecburiyeti 8 seneye çıkarı
lamaz mı? Aldığım cevap pek tatminkâr değil
dir. Beş sene hem gayeye hizmet etmiyor, hem
de bu mecburiyetin vaz'mdaki kanuni hüküm
lere tamamiyle uymuyor.
Muhterem arkadaşlar; bizde iptidai tahsil
mecburiyeti 1240 tarihinde bir fermanla başla
mıştır. O günden bugüne kadar maalesef te
kemmül etmemiştir, halen de çok noksandır.
Bunun seyrini takibettim. 1240 tarihinden son
ra maalesef tarihini tesbit edemediğim bir taMmatname ile üçer senelik mekâtibi iptidaiye
ve mekâtibi rüştiye; bunlardan başka da liva
merkezlerinde beş senelik, vilâyet merkezlerin
de yedi senelik mekâtibi idadiye açılmasına ka
rar verilmiş. Umum mekâtibi iptidaiyei mül
kiyenin idarei dâhiliyelerine mahsus olan tali
matname gereğince bu talimat çok eskidir, bel
ki yüz seneliktir, idadilerin ilk üç senesi rüş
tiye derecesindedir. Demek ki, rüştiye bir ta
raftan mekâtibi iptidaiye ile birleşir gibidir, bir
taraftan da idadi içerisine alınmıştır.
Daha sonra gelen 1286 tarihli Maarifi Umu
miye Nizamnamesi ile bu teşkilât kısmen tadile
uğramıştır. Bu nizamnamenin ikinci maddesi;
meratibi tahsiliye esasen üçtür. Birincisi sıbyan ve rüştiye; ikincisi idadiye ve sultaniye;
üçüncüsü mekâtibi âliye.
Yani, birincisi ilk tahsil, ikincisi orta tahsil,
üçüncüsü yüksek tahsil. Şu hale göre 1286 ta
rihinde biz ilk tahsili sıbyan ve rüştiye olarak
kabul etmiş bulunmaktayız.
Bu nizamnamenin altıncı maddesi mucibin
ce mekâtibi sıbyaniyenin müddeti tahsiliyesi
dört senedir.
23 ncü maddesi: Mekâtibi rüştiyenin müd
deti dört senedir.
38 nci maddesi: Mekâtibi idadiyenin müd
deti tahsiliyesi üç senedir. 46 ncı maddede,
mekâtibi sultaniye iki kısımdır, kısmı idadi,
kısmı âlidir ve üç senedir.
Bugünkü yüksek tahsil muadili, kısmı âli
değildir. Darülfünun derecesinde değildir. Be
nim gibi az - çok yaşlı olanlar bilirler; eskiden
ilk mekteplerde devrei ulâ, devrei vusta, devrei âliye vardı. Sultaninin kısmı âlisidir, bu
gibi bir ifadedir, ancak bugünkü liselerin mu
adilidir. Bu nizamname ile mekâtibi sıbyaniye
ve rüştiye dörder seneden sekiz seneye çıkarıl-
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mış olmakla beraber fiilen üçer sene olarak
devam etmiştir.
Fakat sene ne olursa olsun, bu nizamname
nin ikinci maddesi açıktır. Sıbyan ve rüştiye
bugünkü ifadesi ile ilk tahsil mukabili kabul
edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar; bu arz ettiğim vazi
yeti bugünkü mevzuatımızla mukayese edersek
vardığımız netice şudur: Bugünkü ilkokullar,
sıbyan ve rüştiyeler derecesinde değildir. Ni
tekim Maarif Vekâletinin de rüştiyeleri bugün
kü orta mektep derecesinde kabul etmesi bunu
göstermektedir. Ve bu doğrudur. O halde
mecburi tahsil bakımından bir gerileme vardır.
Halen mer'i oDan 1329 tarihli Tedrisatı İptidai
ye Kanunu muvakkatinin birinci maddesi gere
ğince tahsili iptidai mecburidir. Sıbyan mek
teplerinin üç senesi ile rüştiyelerin üç senesi
birleştirilmiş, 1329 senesinde 6 sene yapılmıştır.
îlk tahsil 6 senedir. Bilâhara bu altı sene 5 se
neye indirilmiştir. Ben tetkik ettim, niçin ol
muş, kanuni müstenidatmı bulamadım. Biraz
evvel arz ettim, halen mer'i olan bu kanunla ipti
dai mektepler eski sıbyan mektepleri ve rüşti
yeler karşılığıdır.
R E Î S — îki dakikanız kalmıştır.
ABDÜRRAHMAN F A H R Î AĞAOĞLU (De
vamla) — O halde kısa keseceğim. Bu dâvada
orta mektebi aradan çıkarıp ilk tahsilin 7 - 8
seneye çıkarılması ve buna mukabil lise tahsili
nin de 3 - 4 sene kabul edilmesi yerinde olur.
Bu usul birçok ileri milletlerde de caridir.
ikinci meseleye geçiyorum : Biz, Avrupa me
deniyetini kabule başlıyalı 100 seneyi geçmiştir.
Yani 1240 tarihli Kararname ile başladık. Hâlâ
istediğimiz derecede değiliz. Japonya bizden çok
sonra başladığı halde süratle ilerledi. Çünkü
kıta medeniyetini değil ada medeniyetini yani
ingiliz kültür ve usullerini numune olarak ele
aldı. Biz de aynı yola girmeliyiz, kıta medeni
yetini bırakarak ingiliz medeniyetini numune
olarak kabul etmeliyiz. Bunun temeli maariftir.
Yani mekteplerimizden yetişecek çocuklar ingi
liz kültürünün tesiri altında yetişirlerse o za
man her şey bambaşka bir: hal alır. Bu millet
hiçbir zaman Japonlardan daha geri ve kabili
yetsiz bir millet değildir. El attığı her işte mu
vaffak olan Maarif Vekilimizin bu iki dâvaya
da el atarsa muvaffak olacaklarından eminim.
(Bravo sesleri, alkışlar).
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REİS — Feyzi Atahan.
A. FEYZİ ATAHAN (Hatay) — Muhterem
arkadaşlar; ben şimdiye kadar maarif sahasın
da cidden temayüz etmiş kıymetli .arkadaşlarımı
dinledim ve fikirlerinden istifade ettim. Fakat
35 seneden beri bu kürsüde konuşamamak ıstıra
bında olan bir memleket çocuğu olarak söz almak
ve söz söylemek ıstırarında bulundum. Evet ar
kadaşlar, tam 35 seneden beri bu kürsüde Ha
tay'ın hakiki vekili ve evlâdi olarak konuşmak
nasip olmamıştı. Arkadaşlar, ıstırabımız çok de
rindir. Hatay, tarihe ilk gözünü açtığı günle
rinden beri Türk olarak yaşıyan ve Türk mede
niyetini sinesinde yaşatan vatan parçasıdır. Sümerlerden, Akatlardan, Etilerden, Selçukilerden, Karaboyalardan, ta Osmanlılara kadar ku
rulan Türk devletleri, orada yaşıyan Türklerin
kurdukları devletlerdir. Fakat ne yazık ki, tari
hin makûs bir tecellisi olarak, feleğin en ağır
sillesiyle tam 19 yıl esaret hayatı yaşadı, işte
Hatay'ın dâvası budur. Maarif Vekilinden be
nim temennilerim bunun telâfisinin teminidir.
Osmanlı imparatorluğunu hepimiz (ecdadımız
la) beraber yaşadık. Takibettiği politika ile onu
tahtie edecek durumda değiliz. Ümmet devresiyle bu millet bağdaşamazdı. Böyle bir ümmet
devresi halinde yaşıyan bir milletin üzerinde,
bir devletin bu şekilde bir millî politika takibetmesino imkân yoktur.
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teplerinin yanında Arapça konuşmak istiyenlere
ait yeni mektepler açtı. Maksat Türk unsuru
arasında bir ikilik ihdas etmek suretiyle bu iki
unsuru birbiriyle çarpıştırmaktı. Bunda muvaf
fak oldu.
'.
Size şu ciheti arz etmek isterim, (13 muhte
lif millet ayrı ayrı, italyan, ingiliz, Amerika,
nihayet Yunan) mektebine kadar açıldı. Maksat
orada Türk mekteplerini aşağıda bırakmak, Türk
leri ecnebi mekteplerine sevk etme bu suretle
. kendi benliklerinden uzaklaştırmaktı. Bunu da
! yaptı.
j
En nihayet Atatürk'ün, affmızı rica ederim,
i hitabet yapmıyorum, tarihin seyri itibariyle ısI tıraplarımızı arz ediyorum.
j
En nihayet Büyük Ata'nm, kalbimizde dai;
i
j
İ
j
|

ma yaşıyan Ata'nm 1923 te Adana'da söylediği
gibi, 40 asırlık Türk yurdu esaret zencirini kırdi, 1939 da Anavatana iltihak kararı verildi. O
gün Hatay cidden tarihî günlerini yaşamakla
beraber büyük bir maarif hamlesini bekliyordu. Burada huzurunuzda teessürle ifade ede
yim ki, bu intizar maalesef sükutu hayalle ne
ticelendi. Bu kültür merkezi, medeniyet merke
zi olan Hatay, lâalettâyin bir vilâyet gibi, san
ki 19 sene esarette kalmamış bir vilâyet gibi
bir muameleye tâbi tutuluyor, iki muallim tah
vil edilmiş, iki öğretmen ilâve edilmiştir. Tam
16 seneden beri bu durumdayız. Şayanı şükran
ve mahmedet ki, 1950 de güneşimiz parladı,
bize rağbet oldu. Bu da kâfi değildir, arkadaş
lar. Bugünkü durumda Hatay'da şehirlerde
okuyup yazma çağında bulunan çocukların
% 60 ı ve köylerdeki çocukların % 40 ı mek
tebe gitmekte, bunların yüzde kırkı, yüzde el
lisi mektebe gitmemekte, yarının kara cahil
leri olarak sokaklarda perişan bir vaziyette do
laşmaktadır, arkadaşlar.

İşte memleketin en cenup ve ücra köşelerin
de yaşıyan Hatay halkı, bu ümmet devresiyle
perişan bir durumda kaldı. Yüz sene evvel köy
lerimizde bir tek Arapça bilen insan yok iken
yüz sene zarfında köylerde, obalarda birçok yer
lerde Arapça konuşulmaya başlandı. Milliyetin
den, harsından, kültüründen uzaklaşmaya başla
dı. Çünki islâm kültürü, ümmet devri ve poli
tikası ona tesir etti. Ve kendi benliğinden tecrit
ettirmeye çalıştı. Hattâ bu ihmal ve metrukiye
ilk tahsil mecburiyeti olduğu bir devirde
te zamimeten Birinci Dünya Harbinden sonra
bu çocukların ıstırabına cevap vermek, ıstıra
esarete düştü. Hatay bu 19 sene içerisinde, Av
bını teskin etmek Yüksek Heyetinizin başta
rupa camiası ne derse desin, hangi muahedelere
gelen bir vazifesidir.
bağlanırsa bağlansın, gerek Ankara muahedesi
gerek onu teyit ve tevsik eden Lozan Muahedesi
işte bu ciheti tebarüz ettirmek hususunda
ki, orada Hatay Türklerinin, iskenderun sancaSayın Maarif Vekilinden Hatay için hususi bir
ğmdaki Türklerin hars, kültür ve ananelerine
program tatbik etmelerini istirham eylerini.
riayet edileceği tasrih edilmişti. Buna rağmen
Bu, büyük bir külfeti istilzam edecek değildir.
müstevli devlet, mandater devlet bütün kudret
365 milyon liralık bir bütçe içinde beş milyon
ve kuvvetiyle orada Türk milletini, Türk camia | gibi küçük bir meblâğın bu işi halli fasledilesını imha etmek yoluna tevessül etti. Türk mek- I ceğine kaaniim. Hatay'ın 333 köyü vardır.
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Bunların ancak 150 sinde mektep açılabilmiş
tir. Bu mekteplerin kısmı âzamisi de gayrisıhhidir ve bugünkü okul şartlarına uygun değil
dir. Eğer biz Hatay'da 183 mektep daha açacak
olursak ama , 10, ama 20 senede değil 4 se
nede programı tahakkuk ettirecek olursak
Atatürk'ün ruhu şad edilir, arkadaşlar. Ben
bunu Yüksek Heyetinizden istirham ediyo
rum. Hatay çocuklarının sersefil, perişan gez
melerine razı olmıyacağmıza kaani olarak He
yeti Umumiyenizi en derin saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar).
REİS — Efendim, müzakerelerin kifayetine
dair bir takrir geldi, dört arkadaş tarafından
imza edilmiştir. (Söz almış kaç kişi var? Ses
leri) Daha geride söz almış 10 arkadaşımız var
dır. Yalnız bu kifayet takririni reye koymadan
evvel Maarif Vekiline söz vereceğim, Maarif
Vekili konuştuktan sonra bir arkadaşa daha
söz vereceğim.
Söz Maarif Vekilinindir.
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Çok muhterem ve aziz arkadaşlarım;
Türk maarifinden beklediğiniz hizmetleri ve
bu hizmetlerin refah ve saadet sağlıyacak ne
ticelerini müdrik olarak, maarif camiasının
mensuplariyle beraber fikrî ve bedeni istilâatımızm âzamisini seferber ederek, bütün imkân
larımızı harekete geçirerek, bu ruh haleti içe
risinde huzurunuza getirdiğimiz bütçemizin
müzakeresinde Bütçe Encümeninde muhterem
51 mebus ve bugünkü heyeti umumiye müza
keresinde de 14 mebus arkadaşımız söz almış,
fikir, mütalâa, temenni ve tenkidlerini dermeyan buyurmuşlardır. Bu değerli hatip arka
daşların mütalâaları birer tenkidden ziyade fi
kirler, temenniler, telkinler, tavsiyeler ve iltifat
lar suretinde tecelli etmiş bulunmaktadır. Bu
halin bize yeni bir hamlenin, yeni bir ruhun
kudretini aşılamış bulunduğunu arz etmek iste
rim. Muhalefet sözcüsünün ve muhterem bir iki
mebus arkadaşın ehemmiyet arz etmiyen tenki
di istisna edilirse bütün bu tavsiyeler, temenni
ler ve iltifatlar, teşci ve taltifler manzumesin
den istifade etmeyi bir vazife addederim.
Arkadaşlar; bilhassa Demokrat Partiden ev
velki iktidara asla nasip olmamış bir bütçe ile
ve bilhassa bu sene 120 milyon liralık bir farkla
huzurunuza gelmiş olmamıza rağmen bunu asla
kâfi görmiyerek cömert bir ruh haleti içinde ve
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verimli ellerle bütçemize daha da ilâveler yap
mak hususunda gösterdiğiniz büyük gayreti ve
Türk maarifini daha ileri hamlelere ve seviye
lere götürmek hususundaki azim ve kararınızı
gördükten sonra, Türk Milleti ve maarifi adına
huzurunuzda şükran ve minnetlerimi arz etmekle
bahtiyarım.
Arkadaşlar; şimdi, müsaadenizle sual, temen
ni ve tenkidlere; vaktin imkânı ve halin ieabı
nispetinde cevap vermeye çalışacağım.
Arkadaşların münferit temennilerini birer
ikaz ve tenvir unsuru olarak kabul ettiğimi ve
bunlardan istifadeye çalışacağımı; umumi te
menni şeklinde zahir olup, bir nevi Meclis Hey
eti Umumiyesinin telkini haline gelen hususlara
da hükümet olarak itaat gösterecek, bunları
tahakkuk ettirmeye cehdedeceğim. (Bravo sesleri,
alkışlar).
Tenkidlere ise vekâletim adına cevap ver
mekten fariğ kalmıyacağımı da elbette takdir
buyurursunuz.
Muhterem Fethi Ülkü Bey arkadaşımız, Maa
rifin bir programı var mıdır? dediler. Anlaşılı
yor ki, bu plân ve program sözü, muhalefetin
tek tenkid vasıtası, tek halâs çaresi olarak kul
lanılmaktan bir türlü vazgeçilemiyor. Halbuki
Demokrat Partinin icraatına ilk günden son
güne kadar bakıldığı zaman bütün işlerinin bir
programa ve plâna müstenit bulunduğu icraatiyle ve ortaya konan eserlerinden, tahakkuk
eden işlerinden kolayca anlamak mümkün iken
muhalefetin anlamamazlıktan gelmesi yersiz
değil mi? Maarifin programı var mıdır? diyor
lar. Ona ne şüphe. Maarifin elbette programı
vardır. Huzurunuza getirmek üzere bulunduğu
muz ilk tedrisat kanunu ile milyonları göze
alarak bu memleketin şehri, kasabası ve köyü
ile ilkokul dâvasını kökünden halletmek bir
programdır, öğretmenleri refaha kavuşturmak
bir programdır. Maarif bütçesini her sene eski
devirlerle mukayese etmek icabederse bu büt
çeyi astronomik rakamlara iblâğ etmemiz ele
alman hizmetlerin bir programıdır. Bugünkü
imkânlarla ve her yıl ilkokulların adedini ar
tırmak bir programdır. Bütün kazaları orta
okula, bütün vilâyetlerimizi liselere kavuştur
mak teknik tedrisatı takviye etmek, üniversite
açmak bir programdır. Bütün bunlar birer
program ve plâna istinadetmeden tahakkuk
eder mi?
'....>......-..
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Program, Demokrat Partinin programı ile
başlar, birinci, ikinci, üçüncü Adnan Mende
res hükümetlerinin ilân ettikleri programiyle
devam eder ve icraatı ile tekevvün eder.
Konuşmalarında ilköğretim çağında olup
okuma imkânını bulamıyan çocuklardan bah
settiler, sakat ve alil çocukların durumuna te
mas ettiler, maarifin büyük dâvalarına işaret
ettiler. Temenilerde dileklerde, ikazlarda bu
lundular. Çok güzel, çok yerinde sözler doğru
su. Ama gönül arzu ederdi ki bu sesleri biz on
sene evvelden, onbeş sene evvelinden hattâ yir
mi seen evvelinden duyabileydik. Ve eğer bu
sesleri; şükranla karşıladığımız bu sesleri, mem
leketin umumi hayatında, politik hayatında,
icra organının makinesinden yıllarca evvel duy
mak ve ona duyurmak imkânını bulsa idik her
halde memleketi bugünkü seviyesinden çok
daha ileri seviyede bulmuş olurduk. (Alkışlar).
Bugün yine hamd ederiz ki, yine şükranla
karşılarız ki Türk milletinin olgunluk ve siya
si anlayışı sayesinde mazinin bütün kayıpları
na rağmen bu sesleri bu sakafm altında ve
memleketin her sahasında duymak, söylemek
ve söyletmek imkânı vücut bulmuş oldu.
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çektir, ilk öğretim Kanununa benden evvelki
vekil ve mesai arkadaşlarım tarafından başlan
mış, Maarif Vekilliğim zamanında ilk iş ola
rak bu kanun üzerinde durularak, eksikleri ta
mamlanarak Meclisi Âliye şevke amade bir ha
le gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunun memle
ket dâvasında çok büyük ihtiyacı karşılıyacağı,
Meclisi Âliye geldikten sonra kıymetli, tecrübe
görmüş arkadaşllarımızın irşatlarından, fikirle
rinden, ilâvelerinden kuvvet alarak memleke
timiz için şaheser bir kanun halinde tecelli ede
ceğine inanıyoruz. Bütçe müzakerelerini mütaakıp Heyeti Celilenize tevdi edebileceğimizi
arz ve ifade etmekle bahtiyarlık duyarız.
Muhalefet sözcüsü, mevcut açık derslere de
temas ettiler.
ArkadaşDar; okullarımızda haftada 108 09o
ders saatinden 80 138 i asli ve muvazzaf öğret
menlerle kapatılmıştır. 11 860 saati branş dışı
asil öğretmenler tarafından idare edilmekte ve
5 677 si de ücretli öğretmenlerle kapatılmış
bulunmaktadır.
öğretmenlerin azlığı aşikârdır. Fakat öğ
retmenlerimizin fedakâr ve feragatkâr çalışma
ları ve anlayışları sayesinde bu azlığın mey
dana getirdiği boşluğu her türlü takdire lâyık
olacak şekilde telâfi mümkün olmaktadır. Bu
fedakâr öğretmen ve mesai arkadaşlarıma hu
zurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife addede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar, Fethi Ülkü arkadaşımız köy
okullarına yardım olarak yirmi milyonu kâfi
bulmadılar. Evet kâfi değildir. Ama bende ka
bul ederim. Ancak bu yirmi milyonu kâfi bul
madıklarını ifade buyururken, bu 20 milyonu
temin eden D. P. hükümetine küçücük bir te
Muhterem arkadaşlar; Fethi Ülkü Bey ar
şekkür, sözlerine ilâve etmeleri kadirşinaslık
kadaşımız; yabancı dil tedrisatı yapmak üzere,
olmaz mı idi.
6 lise açmak üzere hükümetin Heyeti Celileni
öğretmen okullarının tevsii meselesinde
ze
getirdiği ve tasvip buyurduğunuz fikire,
kendileriyle tamamen ittifak halindeyiz. 1950
prensip
ve karara karşı ilik ve tek müteriz ola
den evvelki öğretmen okulları adedi ile talebe
rak ortaya çıktı. Kendilerine sadece şunu ha
mevcudu bugünkülerle mukayese edildiği za
ber vermek isterim. Bütün memleketin tasvi
man maarifin programlı olarak öğretmen yetiş
bine mazhar olan ve Yüksek Meclisçe de kabul
tirme dâvasına verdiği ehemmiyetin bariz bir
ve
takdir buyurulan bu kararımızı icraya ve bu
misali meydana çıkar. Bu sene mevcut öğret
hizmeti
ifaya devam edeceğiz ve tahakkuk et
men okullarına dört tanesi daha ilâve edilecek- I
tireceğiz.
(Bravo sesleri).
tir. Yüksek öğretim okulunu da ihya etmek
üzereyiz. Bu suretle öğretmen dâvamızı çok
Aziz arkadaşlar; liselerin 12 den 11 e indi
büyük seviyeye ulaştırmak hizmetindeyiz ve
rilmesini tenkid ettiler. Bu mevzu, haddizatın
kararındayız. (Bravo sesleri).
da 12 nin 11 olması şeklinde değil, liselterin
Yetiştirme yurtDarı; 1945 ten 1950 ye kadar
dört veya üç sene olarak mütalâa edilmesi ge
5 aded iken bugün 30 a çıkmış olması bu işin I rekir. Asıl sistem budur. Evvelce liselerimiz
ehemmiyetinin bir ifadesini teşkil eder.
üç sene üzerinden tedrisata devam etmekte idi.
Diyebilirim ki, dünya memleketlerinin hep
Fethi Ülkü arkadaşımızın temas ettiği mese
leleri, diğer tik öğretim Kanunu halli faslede- 1 sinde liseler üç senedir. 12 sene üzerinden he-
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saplanan okulliarda vaziyet şöyledir: İlkokul 6,
orta 3, lise 3 sene üzerinden öğretim yapar.
görülüyor ki, lise kısmı daima 3 sene üzerin
den çalışır. Dünyanın büyük ekseriyeti liseyi
bu şekilde alan memleketlerin de lise kısmı 3
senelik tahsil prensibine bağlamış ve tedrisata
bu yolda devam edilmiştir.
Hal ve keyfiyet bu merkezde iken 1949 sene
sinde devrin Maarif Vekili liselerin dört sınıfa
iblâğını düşünmüş ve bir şûra toplamıştır. Bu
şûrada mesele tetkik edilmiş ve neticede hakiki
maarifcilerin, hakiki ilim adamlarının, profe
sörlerin, idarecilerin; yani eğitim ve öğretim
de büyük ihtisas ve tecrübesi olan zevatın lise
lerin dört sınıfa çıkarılması aleyhindeki müta
lâalarına, görüş ve kanaatlerine rağmen bir ko
layı bulunarak az bir farkla Şûradan alman
bir kararla liseler 3 seneden 4 seneye iblâğ edil
miştir, bunun mucip sebebi de şu idi;
Bu mucip sebebe göre lise kısmının 3 senelik
devresi talebeye ağır geldiği müşahade edilmiş
bu program 4 seneye tevzi edilmek suretiyle ta
lebenin yükünü hafifletmek onu daha seviyeli
ve daha verimli yetiştirmek gayesi güdülmüş
imiş. Halbuki bu deneme devresinde, gayenin
hiç tahakkuk etmediği açıkça görülmüştür
Yaptığımız çeşitli anketler sonunda bu 3 sene
den 4 seneye iblâğından beklenen neticenin ve
mesut gayenin elde edilemediği hattâ 3 senelik
tedris sistemine tâbi tutulduğu devrede talebe
nin daha iyi yetiştiği görülmüştür. İşte devlet
için ve memleket için ve bilhassa Türk münev
verini bir an evvel yetiştirip memleket hizme
tine atmak mecburiyetinde olan Türk milleti
için bu bir senelik fazlalığın, millete, devlete,
aile ve öğrencilere büyük külfetler yüklediği
neticesine vâsıl olduk. Ve bu karan vererek,
asıl prensibi kabul, yani ihlâl edilmiş olan pren
sibi doğruluğa irca etmek suretiyle, liseleri üç
sınıfa indirmiş bulunuyoruz. Muhterem mebus
arkadaşlar ve âmme efkârı tarafından bu kara
rımızın memnunlukla karşılandığını da müşa
hade etik ve bunu yapmakla huzurunuzda ken
dimizi bahtiyar addetmekteyiz.. (Alkışlar)
Muhterem arkadaşlar; işaret buyurulan tek
nik tedrisata verdiğimiz ehemmiyet bütün mil
letimizce malûmdur. Bugünkü kalkınma Türkiyenin teknik tedrisattan beklediği meselelerin
ne olduğunu müdrikiz arkadaşlar. Teknik ted
risata âzami ehemmiyet ve gayret sarf etmek-
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teyiz. Bu vadideki gayretlerimizi mütemadiyen
artırarak, mevcutların üzerine gündüzlü ve ge
celi olmak üzere teknik okul gündüz ve gece
olmak üzere teknik okul, teknikler okulu, ens
titü, sanat okulları ve kursların adedlerini ço
ğaltmaya çalışacağız ve çoğaltıyoruz, ve bunun
memlekete faydalı olacağına inanıyoruz.
Bu sene Ankara'da mevcut yüksek okullara
ilâveten bir gece yüksek ticaret okulu açmak
kararı birkaç gün evvel imzadan çıkmış bulun
maktadır.
Trabzon'da ve Konya'da yine birer teknik
okul açmak kararındayız. Yüksek okulların
adedlerini artırmak bizim için esaslı meseleler
arasında yer almış bulunmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak
açılan ve tevsii düşünülen teknik okul üzerin
deki çalışmalarımız Meclisçe malûmdur.
Arkadaşların temas ettiği döviz meselesine
gelince: Talebelerimizin döviz ihtiyacı hakika
ten çoktur. Meselâ, bu sene Kasım devresinde
Avrupa ve Amerika'ya tahsile gitmek üzere mü
racaat eden talebelerin yekûnu 674 olmasına
rağmen o devre için mevcut döviz kontenjanı
mız 167 idi. Bundan evvelki Temmuz devresin
de yine bu rakamdı. Fakat her iki devrede de
Hükümet olarak aldığımız tedbirlerle döviz kon
tenjanlarından birisine 100, diğerine 137 ilâve edil
mek suretiyle bu sene mevcut döviz kontenjanı
na 237 döviz ilâve etmek suretiyle bu ihtiyacın
karşılanmasına çalışılmıştır. 1955 tatbikatında
dövizin daha yukarı çıkartılmasına gayret edile
cektir.
Halk eğitimi ile ciddi surette meşgulüz ar
kadaşlar. Bir taraftan tahsil çağında bulunan
çocuklarımızı okutmakla beraber diğer taraftan
memleketin geçmiş zamanlardaki mahrumiyeti
sebebiyle okuma imkânı bulamıyan ve tahsil ça
ğını geçen yaşlı vatandaşlarımıza halk eğitimi
yolu ile hizmet etmekteyiz. Onları okumağa
kavuşturmak bizi mesut ve bahtiyar edecektir.
Bunun içinde bir halk eğitimi kanunu hazırla
maktayız, bu devrede Meclisi Âliye sevk edece
ğiz.
Halkevlerinin halk eğitimi merkezi haline
getirilmesine devam ediyaruz. Şimdiye kadar 9
halkevini eğitim merkezi haline ifrağ etmiş bu
lunuyoruz, 1955 te buna devam edeceğiz ve
adedini artıracağız.

eii —

I : 47

23.2 1955

Yayın faaliyetimiz muntazamdır. Bunları
Bütçe Komisyonunda etraflı şekilde izah etti
ğim için burada teferruattan tevakki ederek hu
lasaten arz etmek isterim.
Gerek garp, gerekse şark klâsiklerini neşretmekte devam ediyoruz ve bunu memleket kü
tüphanesi için büyük bir kazanç telâkki etmek
teyiz, ve vazifemizi bu görüşün ışığı altında
ileri götüreceğiz.
Okul kitaplarına matuf olan tenkidlerin bir
kısmını haklı bulmamak kabil değildir. Ancak
geçmiş senelerde de olduğu gibi bilhassa okullar m açılma devresinde, bir iki ay içinde bu sıkmtıva tesadüf edilmektedir. Fakat zamanla
bu sıkıntı giderilmektedir. 1955 tatbikatında
bunu çok daha esaslı olarak ele almış bulunu
yoruz. Aynı zamanda çocuk kitapları ve ilkokul kitaplarını renkli basmak suretiyle çocuk
larımızın okuma zevkini ve yetişme seviyesini
yükseltmek istiyoruz.
Müzeler üzerindeki hassasiyet son günlerde
ki münakaşa ve meselelerle umumi bir şuur haline gelmiştir. Büyük Meclisin bu umumi şuurun büyük mümessili olarak müzelere vermek
istediği istikameti tamamen takdir etmiş bu
lunmaktayız. İ955 bütçesinin tetbikmde bunun
hayırlı semerelerini huzurunuza sunacağız.
Okul sağlığı mevzuunu da ele almış bulunu
yoruz. Okul sağlığı için bugün merkezde bir
teşkilât kurulmuştur. Okul sağlığı kanununu
bu sene huzurunuza sev edeceğiz. Aynı zaman
da merkez teşkilâtı kanunu arasında da bu me
sele yer almış bulunmaktadır.
Şûraya matuf itirazlar yerindedir. Şûra
nın, bugünkü şartlar ve hükümler dairesinde
ki kuruluşu Türk maarifine faydalı olmadığı
kanaatini mutlak surette telkin etmiş bulundu
ğu Şûra Kanununun tadili üzerinde çalışmak
zaruretini duymuş bulunmaktayız.
Muhterem muhalefet sözcüsü arkadaşımızın
Güzel Sanatlar ve bilhassa Devlet tiyatrosu
mevzuundaki çalışmalarımız hakkındaki takdirkâr sözlerine teşekkür ederim. Devlet tiyatro
suna ve Devlet konservatuvarma verilen ehem
miyet heyeti celilenizce malûmdur. Bu sene
bilhassa Devlet konservatuvarma yapılan yar
dım ve alâka, Devlet tiyatrosunun yeni inkişaflara mazhar kılınması için bütçeye konulan
fazla tahsisat ve Devlet tiyatrosunun bugünkü
müdebbir, anlayışlı, tecrübeli sanatkârın iclare-
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' sinde aldığı yeni hız ve bilhassa bütün vilâyet
lerimize birer Devlet tiyatrosunu götürmek hu
susundaki kararımızı arz etmekte fayda vardır.
i Vilâyetlere bu karar bildirilmiş ve şükranla
! karşılarım ki Türk milletinin olgunluğu bu te
şebbüsü büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.
Büyük bir arzu ve heyecan içinde, Türk sahne
sinin bütün vilâyetlere gitmesi hususunda gelen
i müspet cevaplar bizi bahtiyar etmiştir. Vilâ
! yetlerde birer devlet tiyatrosu sahnesini kur
i mak bize nasip olacaktır arkadaşlar. (Bravo
i sesleri).
j
Bilhassa Devlet tiyatrosunun bu sene içinde
tertibetmeyi düşünndüğü turneler, Devlet resim
' ve heykel sergisine bu sene verilmek istenen
istikamet bu mevzudaki başarılı hizmetlerin
\ Yüksek Meclisçe tasvip edileceğine inanmış bu
lunmaktayız.
ı
Arkadaşlar, öğretmene verdiğimiz ehemmi
yet öğretmene karşı bağlılığımız aşikârdır. Mu
halefet sözcüsü arkadaşın Türk öğretmenleri
i hakkındaki büyük teveccühlerini hürmetle kar
| şılarım. Bu milleti yetiştiren ve yetiştirecek
olan Türk öğretmenidir. Bu millet bütün var
lığı ile onun eseridir. Ve onun eseri kalmakta
I devam edecektir. Ve bu suretle büyük inkişaf
lara mazhar olacaktır.
Meclisinizin, bundan evvelki intibak kanunu
ile bu sefer kabul ettiği maarif bütçesindeki
fazlalıklarla, yakında müzakere edeceği ilk
tedrisat kanunu ile; derpiş ettiği neticelerle
ve halen eğitmenler için ve ortaokul mensup
ları için yeni bir intibak kanunu hazırlamakla
meşgul bulunmamızla Türk öğretmenine, Türk
maarif ordusuna verdiği ehemmiyet ve maari
fe bağlılığının birer fiilî ve canlı delili ve in
kâr edilemez alâkasının en güzel tezahürünü
teşkil etmektedir. (Soldan : Bravo sesleri, al
kışlar)
Bilhassa bu devrede huzurunuza gelecek
terfi ve tecziye kanununun Türk öğretmenini;
kendisinin ve bütün milletin arzu ettiği bir se
viyeye getireceğine inanmış bulunmaktayız.
Nakil Talimatnamesi halen mer'idir. Fakat
matluba muvafık bulunmadığını tetkik netice
sinde
anlamış bulunmaktayız. Bunun üzerinde
J
.çalışıyoruz.
-A
Arkadaşlar, sırayı talimatnameye göre - boz
û
J mamak .mecburiyeti aşikârdır. Hatırlı rapor-
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larla nakillerin yapıldığı hususuna işaret eden
muhalefet partisi sözcüsü arkadaşıma şunu sa
rahaten arz edeyim ki, burada meseleleri te
ker, teker, isim tasrih ederek izahat vermek is
temem, hatırlı rapor almak hastalığını, hatırlı
raporlarla iş görme hastalığının kökünü kurut
mak kararındayız.
Muhterem Tarakçıoğlu arkadaşımızın ma
arif hizmetleri hakkındaki tebrikinden dolayı
kendilerine teşekkür ederim. Liselerin 11 iken
12 ve 12 iken 11 e çıkarılıp indirilmesi hakkın
daki ıttıratsızlığa işaret ettiler. Vaktiyle üç
iken dörde çıkmasının istikrarsızlığı üzerinde
durdular. Liseler 11 iken yani üç iken 4 e çık
masının istikrarsızlığı üzerinde söz söylemek,
eski vekil arkadaşlarımı tenkid etmek istemem.
Yalnız şu kadarını arz ile iktifa edeceğim. Li
seleri; dört sene iken üç seneye indirmekte bir
istikrarsızlık bulunmadığını, ihlâl edilmiş bir
sistemi ,bir hali aslisine irca ile düzeltmekten
başka bir şey yapmadığımızı arz etmek iste
rim.
Arkadaşlarım; üniversitelerin ilmî rehber
liği hakkındaki mütalâalarına hürmet ederim.
Kendilerine; hükümet olarak başka bir şey dü
şünmediğimi arz ve izah etmek isterim. Reh
berlik yapılmaktadır. Ve yapılmaya devam
edecektir. Bilhassa şimdiki hükümetten ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerinden üniversitelere
tevdi edilen meselelerle üniversitelerimizin
esaslı şekilde meşgul olduğu, bu vadide geniş
hizmetler yaptığı bir vakıadır. Bu sene muhte
lif toplantılar yapan üniversitelerarası kurulun
vardığı kararla Üniversiteler Kanununun ruh
ve maksadı dairesinde ve Türk Milletinin ihti
yaçlara cevap vermek suretiyle öğretimi ve
araştırmayı yalnız üniversitelerin dört duvarı
arasında profesörle öğrenci arasında değil,
Türk Milletinin ayağına götürmeyi kabul etmiş
bulunmaktadır. Bunun için bu hususta rapor
lar hazırlamakla meşguldürler.
Mehmet Özbey arkadaşımızın öğretime olan
ihtiyaç hakkındaki temenni ve dileklerini, da
ha evvel verdiğim izahatla cevaplandırmış ol
duğumu zannediyorum.
Lisan öğretimini ehemmiyetle ele almış bu
lunmaktayız. Bir kere tesisini düşündüğümüz
dört lisenin altıya iblâğına ve ecnebi lisan üze
rine tedrisat yapacak olan liselerimizin bir ta
raftan dünya kültüründen Türk çocuklarının
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alacağı büyük hisseyi düşünmekle beraber Ga
zi Terbiye Enstitüsünde, İstanbul'daki Eğitim
Enstitüsünde ve diğer öğretmen okullarımızda
ve bilhassa Jorj Tavn Anlaşmasiyle elde ettiği
miz imkânlardan faydalanarak lisan öğretmeni
yetiştirmek ve diğer liselerimizde de lisan öğretiminini daha esaslı bir vaziyete sokmak suretiyle vardığımız kararlar bu işe verdiğimiz ehemmiyetin Ibir ifadesini teşkil eder.
Arkadaşlar; memleketteki teknik eleman ih
tiyacımız aşikârdır. Bugün 15 binle 20 bin ara
sında mühendise ve 30 binle 40 bin arasında fen
memuruna ihtiyacı olan bir vatan karşısında
yız. Bunları karşılamak için, biraz evvel teknik
öğretime verdiğimiz ehemmiyeti izah ederken
arz ettiğim, muhtelif vilâyetlerde açılmasını dü
şündüğümüz teknik okullar ve teknik üniversi- •
teye bağlı kısım bu ihtiyacı mümkün mertebe
cevaplandıracaktır. Aynı zamanda Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile yaptığımız iş birliği netice
sinde bu Mart ayında ilk çalışmalarına başla
mak üzere Ankara'da bir şehir ve köy plancılı
ğı akademisi kurmaya karar verdik. Bunun
yüzde yüz tahakkukunun memlekete neyi sağlıyacağını takdir buyurursunuz.
.
Muzır neşriyat, vekâletimizin gözünden kaç
mış bir mesele değildir. Muzır neşriyat hakkın
da bir kanun hazırlamakla meşgulüz. Hattâ ilk
çalışmalarımız bitmiş, revizyonu son safhaya
gelmiştir. Bunun dışında Türk çocuğunu ze
hirleyici neşriyatı adım adım takibediyoruz. Bun
ları Dahiliye ve Adliye vekâletlerine bildiriyo
ruz. Onlar da gerek idari ve gerek Türk Ceza
Kanunu hükümleri dairesinde ellerinden gelen
her türlü gayreti göstermektedirler. Bu iş üze
rinde hassas bulunduğumuzu arz ve ifade etmek
isterim.
Muhterem bir mebus arkadaşım, 1 000 ka
dar talebenin Avrupa'da bağlanıp kaldığım söy
lediler. Tashih sadedinde bir mülâhazada bu
lunmak isterim.
Arkadaşlar; esasen yabancı memleketlerdeki
talebelerimizin yekûnu 1 788 dir. Bunların yüz
de 80 - 90 inin tahsillerini bitirdikleri zaman
memleketlerine dönmüş olduklarını müşahede
etmiş bulunmaktayız. Bu suretle bu arkadaşıma
verilen rakamda bir zühul olduğuna işaret et
mek isterim.
Muhterem Ahmet Morgil arkadaşımızın, şi
kâyet olunan maarif meseleleri ve müfredat
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programının yüklü olduğu hususundaki müta
lâalarında ittifak halindeyiz. Müfredat program
ları üzerinde çalışıyoruz. Esasen bunun için de
raporlar vardır. Gerek müfredat programları
hakkındaki raporlar ve gerek Hüsnü Bey arka
daşımızın temas buyurduğu veçhile öğrencileri
mizi kabiliyetlerine ve istidatlarına göre yetiştir
mek hususunda verilen raporlar ve bu mevzu
da Amerika'ya gönderilen ve etüdlerini bitirip ge
len elemanların ve aynı zamanda Amerikalı mü
tehassısların vermiş oldukları raporları esaslı
tetkik ve tahkiklere tâbi tutarak kısa zamanda
bunlardan istifadeyi fiilen mümkün hale getire
ceğiz. Vermiş bulundukları raporlar eninde so
nunda tahakkuk ettirilecektir. Şunu huzurunuz
da cesaretle ifade ederim ki; memleket irfanına
• faydalı olhuğuna inandığımız raporlardaki tav
siyeleri tahakkuk ettireceğiz ve her halü kârda
Maarif Vekâletini lüzumsuz raporlar konserve
ciliğinden kurtaracağız.
Ahlâk noktasından öğretmen okullarına iyi
vasıflı vatandaşların alınması hususunda dik
katli davranıyoruz. Esasen 6234 sayyılı Kanu
nun derpiş edip 5 - 1 0 gün evvel tasdik ettiğimiz
talimatnamede bu mesele üzerinde hassasiyetle
durulmuş, bu vasfın muhafazasına büyük itina
gösterilmiştir ve vasfın murakabesine Ibüyük bir
gayretle devam edilecektir.
Bâzı arkadaşlar inşaat servislerinde müdür
ve müfettişlerin bulunmasına temas buyurdu
lar. inşaatın murakabesi için kalfa ve tekniker
lerimiz mevcuttur. Bunun dışında müfettiş ve
müdürlerin bu meselelerle ilgilenmesi de işin
icabındandır. Ancak, bu meşguliyetin, asli va
zifelerini haleldar etmediğini arz edebilirim.
Muhterem Agâh Erozan Bey arkadaşımız, bir
kısım vilâyetlerimizde yeni liselerin açılmasına,
bir nevi itirazda bulundu. Mevcut öğretmen
kadrosu ve teşkilâtla mevcutları idameye kâfi
değilken, bunun üstünde lise açılmasına teves
sül olunmasını tenkid buyurdular.
Arkadaşlar; memleket irfanı hakkında bir pa :
rolamız var. Bu parola, müşkülü yenmek„ im
kânsızı mümkün kılmaktır. Bu azimle bu sene 11
lise açtık. Biz bu açılan 11 lisenin açılmasından,
çalışmasından müşteki değiliz. Deruhde ettiği
miz vazifenin ehemmiyeti dolayısiyle, arkadaşı
mın bu tenkidine itaat göstermek elimde değil
dir. Evet, 11 lise açtık, gelecek sene, lisesi ol-
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mıyan ve adedi 9 dan ibaret olan vilâyetlerimiz
de de liseleri açacağız. (Alkışlar).
Muhterem Nuri Ocakcıoğlu arkadaşımız lâ
iklik ve inkılâplar hakkında maarif hizmetle
rine temas ettiler.
Türk inkılâpları programımızla mektepleri
mizde yedisinden yetmişine kadar öğretilmekte,
telkin edilmekte ve muhafaza edilmektedir.
Muhafazasına devam edilecektir, ve inkişaf et
tirilecektir.
Not meselesinde, hatır ve gönül ile talebe
geçirmek veya talebe notunun bir otorite un
suru olarak kullanıldığına temas edildi.
Arkadaşlar; hatır ve gönül ile talebe geçir
mek suiistimali ihtimalleri karşısında uyanık
bulunmaktayız. Bu işin peşini bırakmıyacağız.
Ancak; notu da mânâsız bir kıskançlıkla,
ve talebe için bir tehdit ve ihafe veya lüzumsuz bir otorite vasıtası olarak kullanılmasına
da müsamaha göstermiyeceğiz.
öğretmen ' lokalleri üzerinde arzda bulun
mak salâhiyetim içinde değildir. Öğretmenler
lokali Cemiyetler Kanununa göre teessüs eden
bir lokaldir. Orada öğretminin hususi hayatı
başlar, istirahati mevzuubahistir. Hareketini
ancak kendi takdirine ve anlayışına terk etmek
ten başka bizim yapacağımız bir şey yoktur. Fiil
ve hareketler meslek ve vazife ile kabili telif
olmıyacak sahalara dökülmedikçe.
Muhterem Âliye Temuçin Hanımın mütalâa
larını hürmetle karşılamamaya imkân yoktur. Mil
lî eğitim anlamı, Türk milletinin keyfiyet an
lamı olduğu aşikârdır. Yalnız bir noktada ken
disiyle birleşemiyorum. O da şudur : Türk ma
arifinin birinci vazifesi, mânevi hazineyi tesis
etmektir. Bu mânevi hazinenin her türlü anasırı
mevcuttur, ananesinde mevcuttur ve terbiye sis
teminde mevcuttur. Esasen bu mevcut olmasa idi
bu millet elbette ki bu haliyle kalamazdı ve bun
dan sonraki büyük inkişaflara mazhar olamaz
dı. Yalnız bir mesele var; bu mevcut cevherleri
işlemek ve matlup bir sahaya çıkarmak dâvası
vardır, işte huzurunuza gelen bütçelerin istih
daf ettiği gayeler bu yollardır. Yüksek Huzu
runuza arz edilen bütçenin heyeti umumiyesinin
müzakeresinde bu yolları arayıp bulmak için
gayret sarf edilir, nihayet Büyük Meclisin veı •
mek istediği istikamet.bunun içindir. Biz bu
yolları takibetmek suretiyle, bu cevherleri her
sene biraz daha fazla işliyerek hâsılasını huzu-
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fuuuzda tezimizin hasenat kefesinde daha fazla
gösterebildiğimiz zaman kendimizi mesut ve
bahtiyar addedeceğiz. (Bravo sesleri). Buraya
kadar mesbuk maruzatımla zannederim ki, Mecit Bumin, keza Sadettin Karacabey, Hüsnü
Göktuğ arkadaşlarımın sual ve temennilerini
cevaplandırmış olduğumu zannediyorum.
Muhterem Said Bilgiç arkadaşımız efradı
millet arasında derin farklar bulunduğunu bir
kısmının ak dediğine ötekinin kara dediğini ve
bunun bir uçuruma müncer olduğunu ifade
ettiler.
Arkadaşlar; Maarif Vekiliniz olarak, bir
terbiye müessesesinin başında olan bir insan
sıfatiyle ben efradı millet arasında; bilhassa
el koymayı gerektiren uçurumlar mevcut oldu
ğuna asla kani değilim. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Aksine olarak milletin umumi bünyesi içinde tam
bir tesanüt, tam bir fikir, iş ve millî hars birliği
nin mevcudiyetine inanıyorum. (Bravo sesleri,
alkışlar.) Dünyanın her yerinde; bir milletin için
de muhtelif ideolojiye, mezhep ve meşrebe sâlik in
sanlar bulunabilir. Biz cemiyette millî ve dinî
akidesi sağlamların yanında bir râfızi de buluna
caktır. Salâbeti ahlâkiyesi mükemmel olan millet
ekseriyetinin arasında bir zındık türerse, bunu
efradı millet arasında görüş farkı vardır, şekliy
le izah mümkün olur mu? Muhterem Said Bil
giç arkadaşımız müsterih olsunlar. Korktukları
şey yoktur ve olamıyacaktır. Tasavvuru dahi
muhal olan bu nevi nifak fikirlerinin vücudu
bir gün sezilir ve müşahede olunursa, hükümet
olarak, vekâlet olarak ve nihayet milletin hakiki
sahibi olan Büyük Millet Meclisi olarak iktidar
bu nifak tohumlarını kökünden ve en kahir ted
birlerle ve en âcil surette yok etmeye mukte
dirdir. (Bravo sesleri, alkışlar.)
Yeni üniversiteler açılması hususundaki gö
rüşlerine hürmet ederim. Memleketin yeni üni
versitelere olan ihtiyacı hükümetiniz kadar Mec
lisiniz tarafından da bilinmektedir. Onun için
şükranla ifade ederim ki, hamdolsun Atatürk Üni
versitesi tahakkuk safhasındadır, Ege Üniversi
tesi tahakkuk safhasındadır, bugün Maarif En
cümeninde Karadenizde bir üniversite açlıması
hususundaki kanun tasarısı da kabul edilmiştir,
o da tahakkuk safhasındadır. (Bravo sesleri, al
kışlar.)
Memleketin üniversitelere olan ihtiyacı bu su
retle karşılanmak yolundadır. Bu hususta söyle-
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diğini yapmış olmanın verdiği hazzin ve bahti«
yarlığın içindeyiz. (Bravo sesleri.)
Yeni neslin mazinin irfanı ile alâkasının kesil
mesi mevzuubahis değildir. Muhterem Said Bil
giç arkadaşımız bu endişesini de mazinin sahifelerine gömülmüş ve orada kalmaya mahkûm hâ
tıralar halinde muhafaza etmekle iktifa buyur
sunlar. Türk milletinin D. P. alemdarlığı arka
sından açtığı yeni sahifeler vardır. Onlara baka
lım. O sahifelerde yeni ve fakat pek çok şeyler
yazılıdır, yazılıyor. En baslıcası şudur: mazisinden
ve millî mefahirinden kuvvet alarak onu hale bağhyan ve hali ile istikbali arasında irtibat kurmuş, yü
zü istikbale müteveccih, iliklerine kadar yeni ham
lelerle dolu bir Türk milleti görüyoruz. Oturmuş
yeni bir tarih yazmakta ve yeni bir vatanın nescini dokumaktadır. Bırakalım onu, bu yolda ve bu
hamlelerle yürümeye devam etsin. (Bravo ses
leri, alkışlar.)
Dilde sadeliğe matuf olan temennilerine iş
tirak etmemek mümkün değildir. Müsaade buyur
sunlar bunu biz ilmî çalışmalarımızla imkânımız
nispetine tahakkuk ettirmeye uğraşalım.
Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın bir temennisi ilk
Tedrisat Kanunu ile halledilecek ve kendilerini
şad ve Büyük Meclisi memnun kılacaktır.
ilk tedrisat müddetine gelince; huzurunuza
gelecek tasarıda ilk tahsil müddeti asgari beş se
nedir. Dünya memleketlerinin kısmı âzamında
ilk tahsil müddeti altı senedir. Bunları mülâhaza
ederek tatbikatta aldığımız tecrübe ve ilhamları
da nazara alarak bunun üzerinde daha birtakım
revizyonlar yapmak mümkündür.
Bir temennileri de ingilizce öğretiminde Anglo - Sakson kültüründen istifade etmeye ma
tuf olan arzularıdır. Yalnız şöyle bir ifade de
buyurdular : ingiliz kültürünün tesiri altında,
dediler. Beni mazur görsünler; bîr Maarif Veki
li, bir Türk evlâdı olarak arz edeyim, bu millet
onların kültüründen istifade eder ama, hiç kimse
nin tesiri altında kalmaz. (Bravo sesleri, alkışlar)
Bu kayıt ve şart ile bu meseleyi görüşmeye ve
tamim etmeye çalışacağım.
Fevzi Atahan arkadaşım beni de cidden muztertibeden bir meseleye dokundular. Tarihî seyri
takibederek gelen ve bu tarihî seyir ile Türkoğlu
Türk olarak tarihte yerini alan Hatay 'ımızda
muhtelif tesirlerle Fransızca ve Arapçanın taammüm ettiğini ve asîl Türkçemizin orada unu-
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tulduğuna işaret ettiler. Türkçeyi unutmakla be
raber hiçbir zaman Türklüğünü unutmıyan ve
unutması mümkün olmıyan Hatay'ın ve Hatay
gibi; asıl lisanımızı konuşmaktan mahrum kal
mış vilâyetlerimizin hali Maarif Vekiliniz bir
Türk evlâdı olarak beni de dilhun etmiş bulun
maktadır. Mesele Devlet Reisimizi de müteessir
etmiş, Hükümet Reisiniz bu meseleye parmak
basmıştır. Bunu muhtelif görüşmelerimizde mevzuubahsetmiş ve tedbir alınması üzerinde dik
katle, ısrarla durulmuştur. (Alkışlar) Bunun
acı bir misalini de ben size ifade etmek iste
rim.

mevcutsa bunu da nazarı af ve müsamaha ile
karşılamanızı istirham ederken, maddi ve mâ
nevi kaynaklarla başlıyan maarif seferberliğin
de, Büyük Meclisin yurdun kalkınması uğrun
da büyük neticeler istihsal etmek hususunda
ki gayretini ve azmini paylaşan D. P. hüküme
tinin sevk ve idaresindeki ve memleket maarifi
nin ışığını daha ileriye götürmek hususundaki fe
dakâr ve feragatkâr Türk maarif ordusu bu
aziz vatanı, bu mesut ülkeyi işgal ve istilâya
onu nura ve feyze' kavuşturmaya devanı ede
cektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri).

Arkadaşlar; bu sene Ağrı seyahatinden dö
nüyordum. Türkali köyünden geçtim. Türkali
isminin yeni bir isim olup olmadığını sordum.
izah ettiler; kuruluş tarihini hatırlıyamıyacakları kadar eski bir köy. O zamandan beri Türkali.
Çocukları yola çıkarmışlar. Niçin bu çocukları
mektep zamanı yola çıkardınız dedim. Mektep
çocukları olarak çıkarmışsanız bu saatte; bir ta
raftan da teveccühünüze teşekkür ederim, ama
müsebbipleri cezalandıracağım, dedim. Hayır
efendim. Mektep çocukları değildirler, köyün
çocuklardır, dediler. Yaşları 7, 8, 10, 12 ve 15
arasında bulunan bir çocuk kafilesi. Meşgul ol
mam lâzımdı ve meşgul oldum, birisinin yüzü
nü okşadım, adın nedir dedim, cevap vermedi,
öbürünün düşük çenesini kaldırdım. Kimin ço
cuğusun dedim, cevap vermedi, bir diğerine
sordum; kaç yaşındasın dedim cevap vermedi.
Başından sonuna kadar çocuklarla meşgul ol
dum, hiçbiri cevap vermedi. Üzüldüm, büyük
lere sordum ve çocukları bu derece mahcup ye
tiştirmelerini tenkid ettim. Aldığım cevap şu ol
du. Mahcubiyetten değil Bey. Türkçe bilmedik
leri için cevap vermiyorlar.

REÎS — Müsaade buyurun, kifayet takriri
suallere de şâmildir. Bu itibarla söz Şemsettin
Mursaloğlu'nundur.

Arkadaşlar sizi temin ederim ki ömrünün
üçte ikisini yaşamış bir arkadaşınız olarak öm
rüm boyunca bundan daha büyük acı hissetti
ğimi bilmiyorum. Huzurunuzda arz ve itiraf
ederim ki Türkçe bilmiyen alelûmum bölgeleri
mize ve evleviyetle komşu yabancı memleketle
rin yanıbaşmdaki vilâyetlerimize her şeyden
evvel Türkçeyi, Türk harsını, Türk ananesini,
Türk irfanını, Türk telâkki ve terbiyesini gö
türmek ahdim ve imanım olsun (Bravo sesleri,
şiddetli alkışlar)
Huzurunuzda cevaplandıramadığım suallar

ŞEMSETTİN MURSALOĞLU (Hatay) —
Çok muhterem arkadaşlar, 1955 bütçesinin en
büyük rakamlarından birini Maarif Vekâleti
bütçesi teşkil etmektedir. Memlekette yurt mü
dafaasına olduğu kadar, kültür dâvasına da
ehemmiyet veren hükümetimizi bu politikasın
dan dolayı tebrik etmemek mümkün değildir.
Muhterem arkadaşlarım, böylece bu büyük
dâvayı anlayıp kabul ettikten sonra, yüksek
huzurunuzda, bundan 17 yıl evvel anavatana
kavuşan Hatay'ın ana meselelerini, maarif me
selelerini arz için çıkmış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım; arkadaşım Fevzi
Atahan da bu hususta konuştuklarından buna
muhterem Maarif Vekilinin verdikleri cevapla
rından dolayı, son derecede şad olduğumuzu ve
bizleri mesut ve bahtiyar etmiş olduklarından
dolayı da bilhassa teşekkürler ederim. Ben
onun için fazla vaktinizi almıyacağım, yalnız
bıraktıkları yerden başlıyacağım.
Bendenizin İskenderun için bir temennim
vardır. Sadece onu arz edip sözlerimi bitirece
ğim.
Arkadaşlarım, yüksek malumlarınızdır ki
İskenderun şehri Hatay vilâyetinin bir kaza
merkezidir. Fakat arkadaşlar İskenderun'un
kaza halinde bulunması sadece Hatay'a ait bir
hususiyetin ifadesinden ibarettir. İskenderun
limanı Türkiye'nin üç büyük limanından birisi
dir. Şehir vasfı itibariyle de üç büyük şehrimiz
den sonra gelen müstesna bir beldemizdir. Mer
kez kaza nüfusu çok süratli bir artış kaydede
rek 60 bin civarına yükselmiştir. Halbuki 1938
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de yani ilhakta 6 500, 1945 senesinde 18 000 ve
1950 senesi sayımında 23 000 nüfustan ibaret
olan şehir büyük bir inkişafa namzet, tabiî ve
bediî güzellikleri sinesinde cemetmiş modern
bir Türk şehridir.
işte muhterem arkadaşlar, bu büyük şehirde
lise çağındaki yüzlerce çocuklarımız sokaklarda
avare dolaşmakta ve bizler bunların ebeveynle
rine verecek cevap bulamamaktayız.
Muhterem Maarif Vekilimizin, İskenderun
kazadır, kazalara lise yapılamaz, şeklinde for
malite esiri bir zımıiyetle uizî cevaplandırmıyacağmı her ne kadar ümidetmekte isek de bu te
minatı da Sayın Maarif Vekilimizden bize yük
sek
huzurunuzda
vermesini
yani
1955
bütçesinde iskenderun'a bir lise yapılacağını
bu kürsüden ifade buyurmasını kıymetli cevap
ları olarak beklemekteyim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
RElS — Kifayet hakkında takrir var oku
yacağız.
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, C. H.
P. Grupu adına sözüm var.
RElS — Fethi Bey söz istemediniz ve işaret
de etmediniz. Ben takriri okutmak mecburiye
tindeyim. Vekilden sonra bir mebus söz söyler,
o da söylendi. Takrir kabul edilmezse konuşur
sunuz.
İRFAN AKSU (İsparta) — Efendim, muha
lefet partileri her zaman söz söyler, sıraya tâbi
değildirler. Müsaade edin de konuşsunlar.
REÎS — Bakandan sonra bir kişi söz söyle-
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mistir, tüzük mucibince bunu reye
mecburum.

koymaya

Sayın Riyasete
Maarif Vekâleti bütçesi hakkındaki müzakerat tenvir edici olmuştur. Müzakerenin kifaye
tini Heyeti Umumiyeye arzını saygılarımızla arz
ederiz.
23 . I I . 1955
Yozgad mebusları
M. Ataman D. Akbel T. Alpay N. Kurban
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Aleyhinde
konuşacağım.
RElS — Buyurun.
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz Maarif Vekâleti bütçesinde
on
dakika
değil,
bir
dakika
konuşa
bilmek
için
günlerdir
bekliyordum.
Ki
fayeti
müzakere
kabul
edildiği
takdir
de, günlerdir beklediğim bu konuşmamı yapamıyacağım, konuşmaktan mahrum kalaca
ğım. Onun için tasvibederseniz kifayetin red
dini rica ediyorum.
REİS — Söz alan arkadaşlar arasında Ce
mal Tüzün Beyin ismi yoktur. Bu itibarla kifa
yet takririni reyinize arz. ediyorum : Kabul
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Yarın sabah saat 10 da toplanmak üzere ini
kada son veriyorum.
Kapanma saati : 19.40
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TASHİHLER
Bu inikat Zabıt Ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır
S.
sayısı

.
Sayfa

Sütun

Satır

95 32 ve 33
73

51

73
73

52
52

7
7

2
6

Yanlış

*
Doğru

(Çocuk sağlık kürsüsü) ne ait kadro cetveli altı aylık olacak
tır.
Fasıl 402 den sonra aşağıdaki Fasıl 451 — Yayın masrafları
fasıl ilâve edilecektir :
Madde 21 - 29. — Kâğıt, bas
kı, ciltleme, telif ve tercüme,
klişe bedelleri, öğrenci seçme
kâğıtlarının inceleme ücretleri
bu fasıldan ödenir.
Fasıl 601. — Muhtaç öğrenci- Muhtaç öğrencilere yapılacak
lere yapılacak yardım ve veri- yardımlar
lecek burslar
Aynı faslın 2 nci satırındaki (Fakülte Profesörler Kurulunca)
ibaresi (Fakülte Yönetim Kurulunca) olacaktır.
43 000
42 000
22 000
22 500
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1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.)
Aza adedi
541
Bey verenler
320
Kabul edenler
317
Reddedenler
3
Müstenkifler
Reye iştirak tetmiyenler
214
Münhal mebusluklar
7

edenler]

(Kabul
AFYON KARAHİSAR
Arif Demirer
Sıtkı Koraltan
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Halis öztürk
Celâl Yardımcı

BALIKESİR
Vacid Asena
Mekki Said Esen
Arif Kalıpsızoğlu
Ahmet Karagür
Ahmet Kocabıyıkoğlu
M. Halûk Timurtaş
Sıtkı Yırealı
AMASYA
BÎLECÎK
Faruk Çöl
îsmail Selçuk Çakıroğlu
Kemal Eren
BİNGÖL
Hâmit Koray
Ekrem Yıldız
Mustafa Zeren
BOLU
ANKARA
Reşat Akşemsettinoğlıı
Atıf Benderlioğlu
Selâhattin Baysal
Ömer Bilen
îhsan Gülez
Dağıstan Binerbay
Lûtfi Oğultürk
Hamdi Bulgurlu
BURDUR
Osman Şevki Çiçekdağ*
Behçet Kayaalp
Seyfi Kurtbek
Mehmet özbey
Şeref Kâmil Mengü
BURSA
Âliye Temuçin
Sabahattin Çıraeıoğlu
Fuad Zincirkıran
Selim Ragıp Emeç
Muhlis Erdener
ANTALYA
Müfit Erkuyumcu
Attilâ Konuk
Sadettin Karacabey
Asım Okur
Hulusi Köymen
Burhanettin Onat
İbrahim öktem
Ahmet Tekelioğlu
Halûk Şaman
AYDIN
Ali
Ferruh Yücel
Necati Celim
Baha
Cemal Zağra
Namık Gedik
ÇANAKKALE
Nail Gereci
Nureddin Fuad AlpNihat îyriboz
kartal
Eteni Menderes
A. Baki ökdem
Emin Kalafat
Cevat Ülkü
Fatin Rüştü Zorlu

ÇANKIRI
Tahir Akman
Celâl Boynuk
Kenan Çığman
Asım Emrem
Tahsin Uygur
ÇORUH
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Zihni Ural
ÇORUM
Sedat Baran
Mustafa Kemal Biberoğlu
Yakup Gürsel
Şevki Gürses
Ali Rıza Kılıçkale .
Baha Koldaş
Cevat Köstekçi
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzioğlu
DENÎZLÎ '
Mustafa Gülcügil
ismail Hadımlıoğlu
Ali Rıza Karaca
Osman Ongan
A. Hamdi Sancar
DİYARBAKIR
Ragıp Karaosmanoğlu
îhsan Hamid Tiğrel
Halil Turgut
Mehmet Hüsrev Ünal
EDİRNE
Mehmet Enginün
Cemal Köprülü
Hasan Maksudoğlu
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Rükneddin Nasuhioğlu
Sabahattin Parsoy
Kemal Yaşmkılıç
ELÂZIĞ
Suphi Ergene
Hüsnü Göktuğ
Ömer Faruk Sanaç
Selâhattin Toker
Mehmet Şevki Yazman
ERZİNCAN
Tevfik Şenocak
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Sabri Erduman
Şevki Erker
Abdülkadir Eryurt
Cemil önder
Rıza Topcuoğhı
Esat Tuncel
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
ismail Sayın
Kemal Zeytinoglu
GAZIANTEB
Abdülkadir Atik
Ekrem Cenani
îhsan Daî
Samih inal
Ali Ocak
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
Ali Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
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Abdullah îzmen
İlhan Sipahi oğlu
Doğan Köymen
Abidin Tekön
Mazhar Şener
Behçet Uz
Adnan Tüfekcioğlu
KARS
R»razi Çakır
HATAY
A. Mithat Kuseyrioğlıı Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Şemsettin Mursaloğlu
Kemal Güven
Şevket Sarıçalı
Rıza Yalçın
İÇEL
KASTAMONU
Rüştü Çetin
Basri Aktaş
Yakup Çukur oğlu
Nâzım Batur
İbrahim Gürgen
Süleyman Çağlar
Hidayet Sinanoğlu
Hilmi Dura
Mehmet Mutlugil
Muzaffer Kuşakçıoğlu
İSPARTA
Muzaffer Âli Mühto
İrfan Aksu
KAYSERİ
Said Bilgiç
Fikri Apaydın
Osman Nuri Deniz
İSTANBUL
Kâmil Gündeş
Ali Fuad Cebesoy
Servet Hacıpaşaoğlu
Faruk Nafiz Çamlıbel
İbrahim Kirazoğlu
Seyfi Gögen
Hakkı
Kurmel
Hadi Ilüsman
Ömer Mart
Lûtfi Kırdar
Ziya Köktürk
KIRKLARELİ
Fuad Köprülü
M. Ali Ceylân
Naci Kurt
Mahmut Erbil
Adnan Menderes
KIRŞEHİR
Mükerrem Sarol
Ahmet Bilgin
Hanri Soriano
Osman Bölükbaşı
Zakar Tarver
Mehmet Mahmudoğlu
Füruzan Tekil
T ahir Taş er
Nazlı Tlabar
KOCAELİ
Ahmet Topçu
Nüzhet Akın
Celâl Tüıkgeldi
Hamdi Başak
Fahrettin Ulaş
Selâmi Dinçer
Tahsin Yazıcı
Kâzım Meriç
Cemal Tüzün
İZMİR
Sadettin Yalım
Mehmet Aldemir
KONYA
Nebil Sadi Altuğ
Mustafa
Bağrıaçık
Pertev Arat
Tevfik Fikret Baran
Muzaffer Balaban
Sıtkı Salim Burçak
Behzat Bilgin
Abdi Çilingir
Muammer Çavuşoğlu
Muhittin Güzelkılmç
Sadık Giz
Mekki Keskin
Arif Güngören
Ahmet Koyuncu
Necdet Incekara
Halil özyörük
Osman Kapani
Halûk ökeren
KÜTAHYA
Mehmet Ali Şebük
Ali Galip Bubik
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İhsan Şerif özgen
Nihat Haluk Pepeyi
MALATYA.
Esat Doğan
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
Kâmil Kırıkoğlu
Nuri, Ocakcıoğlu
Mehmet Fahri Oral
Hilmi özbay
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Hikmet Bayur
Hayri Büke
Semi Ergin
Melih Koçer
Nafiz Körez
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu
Muhlis Tümay
MARAŞ
Abdullah Aytemiz
Mahmut Karaküçük
Nedim ökmen
MARDİN
Bahattin Erdem
Abdülkadir Kalav
Halim Satana
Reşit Kemal Timuroğln
MUĞLA
Turhan Akarca
Yavuz Başer
Zeyyat Mandalinei
Nuri özsan
Akif Sarı oğlu
MUŞ
Şefik Çağlayan
NİĞDE
Ali Ulvi Arıkan
Sadettin Ertur
Hüseyin Avni Göktürk
Ahmed Nuri Kadıoğlu
Cavit Kavurmacıoğlu
Hasan Hayati Ülkün
Hüseyin Ülkü
Zihni Üner
ORDU
Refet Aksoy
Mehmet Cemil Bengü
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Fazıl • Erim
Fazlı Ertekin
Selâhattin Orhon
RİZE
İzzet Ak çal
Mehmet Fahri Mete
SAMSUN
Ekrem Anıt
Salim Çonoğlu
Abdullah Eker
Rami Ozan Gümüşoğlu
Ömer Güriş
Hamdi Tekay
Hadi Üzer
SEYHAN
Mustafa Akçalı
Zahit Akdağ
Sedat Barı
Enver Batümkı
Sinan Tekelioğlu
Nurullah İhsan Tolon
Ahmet Topaloğlu
İsmet Uslu
Mehmet (İnaldı
SÎÎRD
Suat Bedük
Baki Erden
Veysi Oran
Mehmet Daim Süalp
SİNOB
M. Vehbi Dayıbaş
Ilaşim T a n
SİVAS
Ercüment Damalı
Şevki Ecevit
Etem Erdinç
Nurettin Ertürk
Kâzım Oskay
Rifat öçten
Bahattin örnekol
Ahmet özel
Memduh Turhan
Plüseyin Yüksel
TEKİRDAĞ
Ferid Alpiskender
Ne emi Arman
Zeki Erataman
Samim Yücedere
TOKAD
Selâhattin Gülüt

Osman Hacıbaloğlu
Mehmet Şahin
TRABZON
Halit Ağanoğlu
Sabri Dilek
Mahmut Goloğlu
Muzaffer Harunoğlu
Selâhattin Earayavuz
Emrullah Nutku
Sami Orberk

Pertev Sanaç
İsmail Şener
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
TUNCELt
Arslan Bora
Bahri Turgut Okaygün
URFA
Hasan Oral
Celâl Öncel

Saim önhon
Muzaffer Timur
UŞAK
Hacim Yılmaz
VAN
Hilmi Durmaz
Hamit Kartal
YOZGAD
Talât Alpay

Numan Kurban
Hâşim Tatlıoğlu
ZONGULDAK
Sebati Ataman
Necati Diken
Sabih Duralı
Hakkı Hilâlcı
Cemal Kıpçak
Nusret Kirişcioğlu
Avni Yurdabayrak

[Reddedenler]
SİNOB
Nuri Sertoğlu
Muhit Tümerkan

MALATYA
Mehmet Kartal

[Reye iştirak etmiyenler]
AFYON KARAHtSAR
Rıza Çerçel
Kemal özçoban
Saip özer (t.)
Osman Talu
Hüseyin Tiryakioğlu
Murad Ali Ülgen
AĞRI
Kasım Küfrevi
Nimet Sümer
AMASYA
ismet Olgaç.
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Ramız Eren
Muzaffer Ergüder
Muhlis Ete
Mümtaz Faik Fenik
Abdullah Gedikoglu
Zafer Gökçer
Necmi İnanç
Talât Vasfi öz
Fuad Seyhun
Mümtaz Tarhan
Hazım Türegün
ANTALYA
Kenan Atananlar
Fatin Dalaman (î.)
Enver Karan
Ahmet Tokuş

Hâmid Şevket ince , ,.
Agâh Erozan
AYDIN
Hasan Numarioğlu
Kenan Yılmaz
Zühtü Uray
ESKİŞEHİR
ÇANAKKALE
BALIKESİR
Salih
Fuad Keçeci ,
Bedi
Enüstün
Esat Budakoğlu (Rs.
Hicri
Sezen.
Safaeddin
karaııakçı
V.)
GAZİANTEB
ihsan Karasioğlu
Enver Güreli
Süleyman Kuranel . :
Servet Sezgin
Mücteba Iştın
Cevdet
San .
Nuri
Togay
Halil îmre
Salâhattin
Ünlü .
ÇANKIRI
Yahya Pelvan
GÜMÜŞANE
ibrahim Aydın
Muharrem Tuncay
Zeki Başağa
ÇORUH
Sırrı Yırcalı
ismail Hakkı Baykal
Yaşar Gümüşel
BİLECİK
Ekrem Ocaklı .
Muzaffer
önal
Şevki Hasırcı
Sabri özcan Sarn
DENİZLİ
Talât Oran
Halis
Tokdemir
Baha Akşit
Yümnü Üresin
Halit
Zarbun
.,,,
Ali Çobanoğlu
BİNGÖL
HAKKARİ
Mehmet-Karasan
Necatı Araş
Übeydullah
Seven .
Refet
Tavaslıoğlu
Sait Göker
DİYARBAKIR
HATAY
BİTLİS
Fikri Arığ
A. Feyzi Atahan
Nusrettin Barut
Yusuf Azizoğlu
Ali Muhsin Bereketoğlu
Selâhattin inan
Mustafa Ekinci
Abdullah Çilli
BOLU
Sekip inal
ERZİNCAN
Fahri Belen
Celâl
Ramazanoğlu
Hüsnü Çanakçı
Sabri Çonkar
Sadık Perinçek
İÇEL
Mithat Dayıoğlu
Mustafa Rahmi Sanalan Hüseyin Fırat
Ahmet Hatı
Veysel Varol Refik Koraltan (Reis)
BURDUR
Aziz
Koksal
Fethi Çelikbaş
ERZURUM
İSPARTA
Hüseyin Çimen
tshak Avni Akdağ
Kemal Demiralay
Zeki Çavuşoğlu
BURSA
Tahsin Tols
Bahadır Dülger
Raif Aybar
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KOÖAEÎİ
Ahmet Kâdöğlu ' ••" ;
Ekrem Alican
Remzi öksüz
Ziya Atığ
Necmi Ateş (1)
Mazhar özsoy
Celâl Bayar (Reisicum Hamza Osman Erkan
MARDİN
hur)
Sefer Göksel
Etem Aybar
Nazim Bezmen
Turan Güneş
Abdürrahman Bayar
Aleksandros Hacopulos Nüzhet Unat
Cevdet öztürk
Nadir Nadi
MUĞLA
KONYA
Emin Onat
Abdürrahman
Fahri Nâtık Poyrazoğlu
Nizamettin Âli Sav
MUŞ
Ağaoğlu
Zeki Rıza Sporel
Hamdı Ragıp Atade- Şemsi Ağaoğlu
Hamdullah Suphi Tan- mir
Gıyasettin Emre
rıöver (î.)
Hidayet Aydmer
ORDU
Nuri Yamut
Remzi Birand
Bekir Baykal
İZMİR
Ziyad Ebüzziya
Feyzi Boztepe
Abdullah Aker
Reyhan Gökmenoğlu
Sabrı îşbakan
Cihad Baban
Tarık Kozbek
Memiş Yazıcı
Rauf Onursal
Muammer Obuz
RİZE
Nuriye Pınar
Himmet ölçmen
Hüseyin Agun
Ekrem Hayri Üstündağ M. Rüştü özal
Kemal Balta
Sabahattin
Sönmez
Osman Kavrakoğlu
(î.)
Ahmet Morgil
KÜTAHYA
KARS
Ahmet İhsan Gürsoy
SAMSUN
Fevzi Aktaş
Ahmet Kavuncu
Tevfik İleri (Rs. V.)
Sirrı Atalay
Süleyman Süruri Na- Abdullah Kcleşoğlu
Mehmet Hazer
suhoğlu
Muhittin özkefeli
ibrahim Us
Osman Özbilen
Ferid Tüzel
Ali Yeniaras
İsmail Hakkı Veral
Şükrü Uluçay
KASTAMONU
Salim Esen
SEYHAN
MALATYA
Nazifi Seril Nabel
Abdullah Köroğlu (1.) Ahmet Kınık
Ali Muzaffer Tanöver
Cavid Oral
Tevf ik Ünsalan
Ziya Termen
Salim Serçe (1.)
MANİSA
Lûtfi Sezgin
Samet Ağaoğlu (V.)
KAYSERİ
Yunus Muammer AlaEmin Develioğlu
SİNOB
kant
Şerafettin Ayhan
KIRKLARELİ
Şefik Bakay^
Adnan Karaosmanpğlu Server Somuncuoğlu
İlkret Filiz,
SİVAS
Fevzi Lûtfi, KaraosHüsnü Yşman
Hüseyin Çitil
manoğlu
KIRŞ3GHÎR
Nuri Demirağ (1.)
MAKAS
Osman Alişiröğlu
Abdürrahman Döğruyol
Ahmet Bozdağ
Zühtü Hilmi Velibeşe

M. Nürettih'Tügay - •
TEKİRDAĞ
İsmail Hakkı Akyüz
Fethi Mahramli
TOKAD
İhsan Baç
Hulusi Bozbeyoğlu
Ahmet Gürkan
Hasan Kangal
Ömer Sunar
"Yusuf Ulusoy
TRABZON
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu
Osman Turan
TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Feridun Ayalp
Feridun Ergin
Mehmet Hatiböğlu
Aziz özbay
UŞAK
Yusuf Aysal
Orhan Dengiz
Hakkı Gedik
VAN
Muslih 'Görentaş
Kemal Yörükoğlıı
YOZGAD
Danyal Akbel
İhsan Aktürel
Mahmut Ataman
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu (1.)
Ali Ünlüsoy
ZONGULDAK
Hüseyin Balık
Suat Başol
Edibe Sayar ,

[Münhal Mebusluklar]
Aydın
Bursa
Diyarbakır
İstanbul

Kayseri
Zonguldak

»e«
7\ B. M. M, Mailam

1955 Yılı
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bütçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve
Bütçe Encümeni mazbatası (1/135)

T, C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı .'71/2838,790

30 . XI . 1954

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi
İcra Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 malî yılı bütçesi (A/l) Yatırımlar dışı masrafı 9 864 149 lira
(A/2) Yatırımlar karşılığı masrafı da 6 180 001 lira olmak üzere ceman 16 044 150 lira olarak ha
zırlanmıştır.
Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve maddeleri itibariyle hizalarında arz edilmiştir.

F.
201

M.
Maaşlar :
11 Rektörlük :
5246 sayılı Kuruluş Kanuna göre Rektörlük teşkilâ
tının kadrosu aylık tutarı
.
Kadro üstü aylık alanlar

+

71 700 liradır.
8 400

+

80 100
20 025

» Yekûn
0211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn

(S, Sayw; 78}

100 125

İnşaat Fakültesi :
Kanuni kadro tutarı
1954 L cetveline alınanlar

573 600
— 80 400
Yekûn

L cetvelinden çıkanlar

493 200
-f 19 200

Yekûn

L cetveline girenler

—

512 400
18 000

Yekûn

494 400
4- 23 100

Yekûn

517 500
-f 129 375
•
646 875

Kadro üstü aylık alanlar

®211 sayılı Kanunla °/o 25 tahsisat
Yekûn

Mimarlık Fakültesi :
Kanuni kadro tutarı
1954 IJ cetveline alınanlar

437 700
— 117 60©

+

320 100
20 400

+

340 500
15 000

Yekûn

L cetvelinden çıkanlar
Yekûn

Kadro üstü aylık alanlar
Yekûn

6211, sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn

.(S, Sayı&ı ; 73,)

355 500
-f • 88 875
444 375

— 4 —

Makine Fakültesi :
Kanunî kadro tutarı
1954 L cetveline almanlar

,574 800
144 900
Yekûn

L cettvelinden çıkanlar

+

429 900
91 500

—

521 400
•4.200

+

517 200
9 900

+

527 100
131 775

Yekûn
L cetveline girenler
Yekûn
Kadro üstü aylık alanlar
Yekûn
6Şl| Sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn
IftetrTFFâKültesi :
Kanuni kadro tutarı
1954 L; cetveline almanlar

460 50.0
— 164 700
Yekûn

L^etv^nden ç a n l a r
(Mk

•

OV

?:î

+
Hi

•••:•

335 700
9 000

"feun^ n W700

6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat
00*5 SGC!

295 800
4- 39 900

Yekûn

Kadro ij'stü aylık alanlar
000

658 875

+

m 175

rmi') f

Yekun

43Ö 875

M^IJlakülte'sfT'7
Kanuni îcactro tutarı
1954 L cetveline almanlar

357 900
— 105 600
Yekûn

L cetvelinden çıkanlar

+

252 300
7 2Ö0

+

259 500
19 950

+

279 450
69 862

Yekûn
Kadro üstü aylık alanlar
Yekûn
6211 sayıh Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn
\%. Bayîsf:fB)

349 312

5—
F.

M.
17 Teknik Okulu :
İkinci ve üçüncü sınıfların açılacağı nazarı itibara alınarak
aşağıda gösterilen kadrolara zaruret hâsıl olmuştur.
Kanuni kadro tutarı
1 165 200
1954 L cetveline almanlar
— 820 200
Yekûn
L cetvelinden çıkanlar

+

345 000
354 000

—

699 000
30 800

+

668 200
167 050

Yekûn

(D
Yekûn
6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn

835 250

20 Açık maaş :
Açık maaşı alanların hizmet sürelerine göre aylıkları
Dr. Emin Şükrü Kunt
Bakım Şefi Eana Tunç
Ambar memuru H. Cengiz Yılmazer
Yönetim memuru Zihni Sezen
Ressam îhsan özkarman

275,00
62,50
75,00
125,00
56,25

1/2
1/4
1/3
1/2
1/4

X 12
503,75 :
6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat

+
Yekûn

202

= 7 125

Ücretler :
21 Rektörlük :
1954 teki D cetveli yekûnu
1955 teki ihdaslar.

4-

240 300
16 800

+

257 100
64 275

Yekûn
6211 sayılı Kanımla % 25 tahsisat
Yekûn

1 781

906

321 375

(1) L cetvelinden serbest bırakılan her dereceden birer öğretmen ve öğretmen yardımcısı kadrosu
5 er aylık hesabedilmistir.
( S. Sayısı : 73 )
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22 İnşaat Fakültesi :
1954 teki D cetveli yekûnu
1955 teki ihdaslar

+

ü\

318 OÖÖ
3 600

Yekûn

321 600
+ 80 400

Yekûn

402 000

62İİ sayılı Kanunla % 25 tahsisat

Mimarlık Fakültesi :
1954 teki D cetveli yekûnu
1955 teki pîdaslar,

38 400
11 400
Yekûn

49 800
12 450

Yekûn

62 250

6211 sayılı Kanunla .% 25 tahsisat

^ "'
24. Makina Fakültesi :
19£>4 teki D cetveli yekûnu
7 açled 75 liralık kadro tenzil [(1) aded 75 liralık laborant
(6) aded 75 liralık işçi kadroları tenzil]

367 200
6 300

Yekûn
1955 teki ihdaslar

+

360 900
71 700

+

432 600
108 150

Yekûn
6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn
25 Elektrik Fakültesi :
1954 teki D cetveli yekûnu
1955 teki ihdaslar

540 750

+
Yekûn

66 000
150 000
216 000
2 700

1955 te çıkarılanlar
V

Yekûn

+

6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat
Yekûn

( & Sayısı: 73.)

213 300
53 325
266 625

•^

~-f
Maden Faküleesi :
1954 teki D cetveli yekûnu
1955 teki ihdaslar
.
6211 sayılı Kanunla % 25 tahsisat

-

+

133 800;
41 700

+

175 500
4a 875

Yekûn

Yekun

21$ 375<

Teknik Okulu ;
1954 yılında okula verilmiş olan ücretliler kadrosu 114 300 liraya 6211 sayılı Ka
nunla verilecek % 25 tahsisat karşılığı olan 28 575 lira ilâvesiyle madde tahsisatı
142 875 lira olarak teklif edilmiştir.
Geçici hizmetliler ücreti:
6034 sayılı Kanunla inşa ve tesisi kabul edilen Maden Fakültesi Binası inşaatını ka
nunla kabul edilen süre içinde ikmali zarureti -dolayısiyle inşaata takaddüm eden avan
projelerinin hemen hazırlanması icbetmektedir. Bu maksatla bîr büro ihdası ve geçici
hizmetli kullanılması zaruri görüldüğünden yeniden açılan bu faslın 1955 te de faali
yete devam etmesi gerektiği ve aynı zamanda üniversitede yaptırılmakta olan diğer
inşaat işleri ile Teknik Okul inşaat ve tamirat işlerinin de bu büroda yopılmaşını te
min için 200 000 lira, ayrıca 476 ncı fasıldan açılacak kurslarda, ders verenlere verile
cek ücret için fazla 25 000 lira ilâve edilmiştir.
Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı personelin ücreti:
İnşaat Fakültesi:
•
,
Halen tasarı geometri kürsüsünde istihdam edilmekte olan Prof. H. Horninger ile
İngilizce Uzmanı Elliot'a ilâveten 1955 yılında malzeme ve hidrolik kürsülerine 3 er
bin lira ücretli birer. prof. ile su yap laraia 2 000 lira, ücretli bir uzman ve 500 lira
ücretli bir Fransızca uzmanı getirtilmesi zarureti ile madde tahsisatı 22 200 lira fazlasiyle 102 600 lira olarak teklif edilmiştir.
r
Mimarlık Fakültesi:
-. .
1955 malî yılında fakülteye davet olunacak yabancı profesör aylık ücretlerinin artması
zaruretleri ile madde tahsisatı 1954 yılına nazaras 17 400 lira fazlasiyle 97 000 lira
olarak teklif edilmiştir.
Makine Fakültesi :
1955 yılında Makine Fakültesinde çalıştırılacak olan yabancı profesör ve uzmanların
ücretleri, çalışacakları müddetlere göre bilhesap tesbit edilmiştir. Madde tahsisatı kad
ro icabı 1954 yılma nazaran 76 500 lira fazlasiyle 213 800 lira olarak teklif edilmiştir.
Elektrik Fakültesi :
1954 mevcuduna meteoroloji kısmı için bir yabancı profesör daha ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. 1 925 liralık kadro 2 000, 875 liralık kadro da 1 000 liraya yükseltilmiş
olduğu için madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 4 800 lira fazlasiyle 66 000 lira olarak
teklif edilmiştir)
Maden Fakültesi :
«
Dünya çapındaki şöhretlerden Dr. îng. Örd. Prof. Fritsche ile Dr. Ing. Ord. Prof. Schumacher ile anlaşmaya varılmıştır. Bu maksatla 1954 yılı tahsisatı aynen 116 000 lira
olarak teklif edilmiştir.
( S . Styısi: 73)
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Teknik Okulu :
/
Lisan dersleri için 400 er lira aylıklı iki tane uzman getirilmesi zaruri görüldüğünden
madde tahsisatı bilhesap 9 600 lira olarak teklif edilmiştir. 400 X 2 X 12 = 9 600
4598 sayılı- Kanun gereğince

yapılacak zam ve yardımlar :

11 Eektörlük memurları çocuk zammı :
Halen (32) çocuğa zam verilmektedir. Bunlar için 32 X 120 — 3 840 lira verilmekte
dir. Sene içindeki muhtemel doğumları karşılamak üzere madde tahsisatı 1954 yılının
ayni 5 000 lira olarak teklf edilmişeir.
12 inşaat Fakültesi memurları çocuk zammı :
inşaat Fakültesi halen (34) çocuk için zam alınmaktadır. 34 X 1 2 0 = 4 080
1955 yılında (L) cetvelinden serbest bırakılacak 7 doçent ve 6 asistanlık kadrolarına tâyin
edileceklerin çocukları ile, muhtemel doğumları karşılamak üzere madde tahsisatı 1954
yılının ayni 5 400 lira olarak teklif edilmiştir,
13 Mimarlık Fakültesi memurları çocuk zammı :
Halen fakültede (25) çocuk için zam verilmektedir. 25 X 120 = 3 000
1955 de vukuu muhtemel doğumlar için verilecek zamları karşılamak
tahsisatı 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira olarak teklif edilmiştir.

üzere madde

14 Makina Fakültesi memurları çocuk zammı :
Halen fakültede (41) çocuk için zam verilmektedir. 41 X 120 = 4 920
1955 te (L) cetvelinden serbest bırakılan 1 profesör, 3 doçent ve 14 asistan kadroları
na yapılacak tâyinlerle, vukuu muhtemel doğumlarla artacak çocuklar için verilecek
zamları karşılamak üzere madde tahsisatı 1954 yılı tahsisatının aynı 7 500 lira olarak
teklif edilmiştir.
15

Elektrik Fakültesi memurları çocuk zammı : .
Halen Fakültede (26) çocuk için zam verilmektedir. 1955 yılında 4 çocuğun daha doğ
ması muhtemeldir. Madde tahsisatı 30 çocuk üzerinden teklif edilmiştir. Bu sebeple
1954 yılma nazaran 480 lira fazlasiyle 3 600 lira olarak teklif edilmiştir.)
30 X 120 = 3 600

16

Maden Fakültesi memurları çocuk zammı :
Halen Fakültede (18) çocuk için zam verilmektedir. 18 X 120 ~ 2 160
Sene içlinde vukuu muhtemel doğumlar için verilecek zamları karşılamak üaere
madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak teklif edilmiştir.
17 Teknik Okulu memurları çocuk zammı :
Halen Okulda (3) çocuk için zam verilmektıedir. 3 X 120 = 360
Madde tahsisatı 1954 yılında olduğu gibi 12 çocuk üzerinden hesaplanmıştır. Madde
tahsisatı geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif 'edilmiştir.
20 Doğum yardımı :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı 3 000 lira olarak teklif edilmiştir.
30 ölüm yardımı :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı 6 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para
mükâfatı :
^
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı 10 000 Mra olarak t e k l f edilmiştir.

( S . Sayısı : 73)
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13
14

15

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler :
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları :
• (Maaş ve ücret) tutarı olan 4 343 875 liranın % 5 emekli ve % 25 giriş, artış kese•nekleri karşılığı olarak bilhesap 1954 yılma nazaran 62 556 lira fazlasiyle 238 913 lira
olarak teklif edilmiştir.
% 1 ek karşılığı :
.
•
(Maaş ve .ücret) tutarından 5434 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken % 1 ek kar
şılıklarının da 1954 yılma nazaran 11 373 lira fazlasiyle 43 438 lira olarak teklif edil
miştir.
Emekli ikramiyesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı 12 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Sandık yönetim masrafları :
Madde tahsisatı 5434 sayılı Kanunun hükümlerine nazaran bilhesap 1954 yılma nazaran .
10 060 lira fazlasiyle 2\, 123 lira olarak teklif edilmiştir.
Diğer ödemeler :
1954 yılı tahsisatından 72 000 lira noksaniyle 60 000 lira olarak teklif edilmiştir.

4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı :
11 Rektörlük :
.
4644 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince rektöre verilecek ek görev tazminatı olun^
fevkalâde zammında nazarı itibara alınarak 1954 yılı tahsisatının aynı olarak 6 050
lira teklif edilmiştir.
12 înşaat Fakültesi :
4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre verilmesi gereken ek görev tazminatı olup
fevkalâde zamlar nazarı itibara alınarak bilhesap 1954 yılının aynı olarak 2 850 lira
teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi :
4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre verilmesi gereken ek görev tazminatı olup
fevkalâde zamlar nazarı itibara alınarak bilhesap 1954 yılının aynı olarak 2 850 lira
teklif edilmiştir.
14 Makina Fakültesi :
4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre verilmesi gereken ek görev tazminatı olup
fevkalâde zamlar nazarı itibara alınarak bilhesap 1954 yılının aynı olarak 2 850 lira
teklif edilmiştir.
15 Elektrik Fakültesi :
4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre verilmesi gereken ek görev tazminatı olup
fevkalâde zamlar nazarı itibara alınarak bilhesap 1954 yılının aynı olarak 2 850 lira
teklif edilmiştir.
16 Maden Fakültesi :
4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre verilmesi gereken ek görev tazminatı olup
fevkalâde zamlar nazarı itibara alınarak bilhesap 1954 yılının aynı olarak 2 850 lira
teklif edilmiştir.
17 Teknik Okulu :
... 4644 sayılı Kanunun 9. maddesine göre okul müdürü, 2 muavin ile 6 şube şefine
verilecek ek görev tazminatı olup fevkalâde zamları -da nazarı itibara alınarak bil
hesap 2.1 936 lira olarak teklif edilmiştir. ,

( S. Sayısı : 73 )
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4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı';
İnşaat Fakültesi :
Halen mevcut olan kadrolara ilâveten (L) cetvelinden alınarak fiilî kadroya geçiri
len doçentlerle fiilî kadroda mevcut profesör, doçent ve asistanlara verilecek üniver
site tazminatı geçen yıla nazaran 27 000 lira fazlasiyle* 135 000 lira olarak teklif
edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi :
4936 sayılı Kanunun 32 ve 38. maddelerine göre profesörler, doçent ve asistanlara ve
rilecek tazminat bilhesap 1954 yılının aynı olarak 61 600 lira teklif edilmiştir.
Makina Fakültesi :
Fakülte öğretim üyelerine 4936 sayılı Kanuna göre verilmesi gerekli tazminat olup.
1955 yılında çalıştırılacak profesör, doçent ve asistanlar için bilhesap 1954 yılma
nazaran 38 665 lira fazlasiyle 156 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Elektrik Fakültesi :
,
Fakülte öğretim üyelerine 4936 sayılı Kanuna göre verilmesi gerekli tazminat olup
1955 yılında çalıştırılacak profesör, doçent ve asistanlar için bilhesap 1954 yılma nazaran 10 800 lira fazlasiyle 91 200 lira olarak teklif edilmiştir.
Maden Fakültesi :
Fakülte öğretim üyelerine 4936 sayılı Kanuna göre verilmesi gerekli tazminat olup
1955 yılında çalıştırılacak profesör, doçent ve asistanlar için bilhesap 1954 yılma na
zaran 8 400 lira fazlasiyle 73 800 lira olarak teklif edilmiştir.

221

Emekli, dul, yetim maaşları :
Emekli kanunları hükümlerine göre bilhesap 1954 yılma nazaran 2 626 lira fazlasiyle
16 826 lira olarak teklif edilmiştir.

223

Yurt içinden ve dışından konferans için getirtilecek profesör ve uzmanların ücretleri
ve yolluklariyle başka her türlü masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 79 500 lira teklif edilmiştir.

224

4936 sayılı Ünivresiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince verilecek ücret :
12 înşaat Fakültesi :
Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi ve buna müsteniden tanzim edilen Senato
esaslarına göre bu işte çalışanlara verilecek ücret olup 1954 yılı tahsisatının ayni ola
rak 42 000 lira teklif edilmiştir.
'
13 Mimarlık Fakültesi :
Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi ve buna müsteniden tanzim edilen Senato
esaslarına göre bu işte çalışanlara verilecek ücret olup 1954 yılı tahsisatının ayni ola
rak 2 500 lira teklif edilmiştir.
14 Makine Fakültesi :
Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi ve buna müsteniden tanzim edilen Senato
esaslarına göre bu işte çalışanlara verilecek ücret olup 1954 yılı tahsisatının ayni ola
rak 28 000 lira teklif edilmiştir.
15 Elektrik Fakültesi :
Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi ve buna müsteniden tanzim edilen Senato
esaslarına göre bu işte çalışanlara verilecek ücret olup 1954 yılı tahsisatının ayni ola
rak 16 000 lira teklif edilmiştir.

(iâ. Bayım : 7 3 )
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16 Maden Fakültesi :
Fakültede mevcut lâboratuvarların İ955 yılında faaliyetleri artacağından madde tah.sisatı 1954 yılına nazaran 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira olarak teklif edilmiştir.
11
12
•v.-' 13
1415
16
17
21
22
23
24
25
26

27

31

32

33

34
35

Büro masrafları :
Rektörlük kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak
İnşaat Fakültesi kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak
Mimarlık Fakültesi kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak
Makine Fakültesi kırtasiye giderleri:
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak
Elektrik Fakültesi kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak
Maden Fakültesi kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Teknik Okulu kırtasiye giderleri :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Rektörlük döşeme :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
İnşaat Fakültesi döşeme :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Mimarlık Fakültesi döşeme :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Makina Fakültesi döşeme :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Elektrik Fakültesi döşeme :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
Maden Fakültesi döşeme :
Her yıl inkişaf etmekte olan Fakültenin
tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 10 000

2 500 lira teklif edilmiştir.
1 000 lira teklif edilmiştir.
500 lira teklif edilmiştir.
1 000 lira teklif edilmiştir.
500 lira teklif edilmiştir.
1 000 lira teklif edilmiştir.

'
"

3 -500 lira teklif edilmiştir.

'
i

5 000 lira teklif edilmiştir.
10 000 lira teklif edilmiştir.
3 000 lira teklif edilmiştir.
'

,

4 000 lira teklif edilmiştir.
3 000 lira teklif edilmiştir.
m

senelik ihtiyacını karşılamak üzere madde
lira teklif edilmiştir.

Teknik Okul:
Okulun geçeceği yeni binaşmm tefrişi için madde tahsisatı geçen yılın aynı olarak 30 000
lira teklif edilmiştir.
Rektörlük demirbaş:
Rektörlük demirbaşlarının tamiri ve yeni ihtiyaçların karşılanması maksadı ile madde
tahsisatı 1954 yılının aynı olarak, 10 000 lira teklif edilmiştir.
İnşaat Fakültesi demirbaş:
İnkişaf halinde bulunan fakültenin demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere madde tah
sisatı 1954 yılının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi demirbaş:
Kürsülerin noksan ihtiyaçlarının temini için madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 1 000
lira fazlasiyle 3 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Makina Fakültesi demirbaş:
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir.
Elektrik Fakültesi demirbaş:
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 lira, 1955 senesinde de aynen teklif edilmiştir..
( S. Sayısı : 73 )
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36 Maden Fakültesi demirbaş:
Fakültede mevcut kürsülerin eleman adedi 1955 te artacağından bunlara lüzumlu olan
ihtiyaçların temini için madde tahsisatı bilhesap 1954 yılının aynı olarak 15 000 lira
teklif edilmiştir.
37 Teknik Okulu demirbaş:
Okulun 1955 te yeni binasına geçmiş olacağı demirbaşlarının çok noksan bulunduğu bil
hassa yeniden tesis olunacak kitaplık demirbaş ihtiyacı göz önünde tutularak madde
tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir.
41 Rektörlük öteberi masrafları :
1954 senesinde kabul edilmiş olan 33 000 liralık tahsisat Rektörlük ihtiyacını karşıla
madığından madde tahsisatı 2 000 lira ilâve edilmek suretiyle 1955 yılı için 35 00(3
lira olarak teklif edilmiştir.
42 İnşaat Fakültesi öteberi masrafları :
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 lira ile Fakülte ihtiyacı karşılanamadığından
madde tahsisatı 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira olarak teklif edilmiştir.
43 Mimarlık Fakültesi öteberi masrafları :
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 liralık tahsisat Fakülte ihtiyacını karşılamaya
kâfi gelmediğinden madde tahsisatı 500 lira artırılmak suretiyle 2 500 lira olarak tekli| edilmiştir.
•
44 Makine Fakültesi öteberi masrafları-:
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 lira tahsisat Fakülte ihtiyacını karşılamadı
ğından madde tahsisatı 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif edilmiştir.
45 .Elektrik Fakültesi öteberi masrafları:
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 lira tahsisat Fakülte ihtiyacını karşılamadı
ğından madde tahsisatı 500 lira fazlasiyle 2 500 lira olarak teklif edilmiştir.
46 Maden Fakültesi öteberi masrafları : »
1954 senesinde kabul edilmiş olan 2 000 lira Fakültenin ihtiyacını karşılamaya kâfi gel
mediğinden madde tahsisatı 500 lira fazlasiyle. 2 500 lira olarak teklif edilmiştir.
47 Teknik okulu öteberi masrafları :
Okulun yeni tesis edilmiş bulunması ve kendisine tahsis edilen binaları rastore ve tamir
etmek ve her şeyi yeniden temin etmek mecburiyetinde olması dolayısiyle ilân, temiz
lik, nakil ve sair masraflarının fazla olacağı cihetle madde tahsisatı 12 500 lira tek
lif edilmiştir.
50 Aydınlatma :
1954 yılında kabul edilmiş bulunan 135 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden madde tah
sisatı 100 000 lira olarak teklif edilmiştir.
60 Isıtma :
1954 yılında kabul edilmiş bulunan 90 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden madde tah
sisatı 160 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler :
11 Rektörlük :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak 3 000 lira teklif edilmştir.
12 v İnşaat Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak 1 000 lira teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi :
'
Madde tahsisatı 1954 yılının ayni olarak 800 lira teklif edilmiştir.

( S . Sayısı : 73 )
•»
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Makina Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının
15 Elektrik Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının
16 Mâden Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının
17 Teknik Okulu :
Madde Tahsisatı 1954 yılma
miştir.

,'
ayni olarak 800 lira teklif edilmiştir.
ayni olarak 800 lira teklif edilmiştir.
aynı olarak 800 lira teklif edilmiştir.
nazaran 2 000 lira noksanı ile 4 000 lira olarak teklif edil
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Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları :
11 Rektörlük telgraf masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 1 300 lira teklif edilmiştir.
12 inşaat Fakültesi telgraf masrafları :
Madde tahsisatı 100 lira noksanı ile 300 lira olarak teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi telgraf masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
200 lira teklif edilmiştir.
14 Makine Fakültesi telgraf masrafları :
. Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
400 lira teklif edilmiştir.
15 Elektrik Fakültesi telgraf masrafları:
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
200 lira teklif edilmiştir.
16 Maden Fakültesi telgraf masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
200 lira teklif edilmiştir.
17 Teknik Okulu telgraf masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir.
21 Rektörlük telefon masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 21 800 lira teklif edilmiştir.
22 tnşaat Fakültesi telefon masrafları :
400 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 100 lira fazlasiyle 500 lira olarak teklif edilmiştir.
23 Mimarlık Fakültesi telefon masrafları :
Fiilî ödemeler göz önünde tutularak madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 500 lira
teklif edilmiştir.
24 Makine Fakültesi telefon masrafları:
Fiilî ödemeler göz önünde tutularak madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 500 lira
teklif edilmiştir.
25 Elektrik Fakültesi telefon masrafları:
400 lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden madde tahsisatı, 1954 yılma nazaran 100 lira ar-f^.-vri n
tırılmak suretiyle 500 lira olarak teklif edilmiştir.
26 Maden Fakültesi telefon masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir.
i;nriiv [o*27* nTeknik Okulu telefon masrafları :
"Madde tahsisatı 2 000 lira olarak teklif edilmiştir.
, ;i
r 306, ; . ^ . Giyecekler :
I"'-'." ' ', ' Macİde tahsilatı 195^ yılının aynı olarak 13 215 lira teklif edilmiştir.
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Yolluklar :
.
1
Sürekli görev yolluğu :
Madde tahsisatı 1954'yılının aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir.
Rektörlük geçici görev yolluğu :
6245 sayılı kanun yürürlüğe girmesi sebebile esasen kifayet etmiyen madde tahsisatı
2 000 lira arttırılmak suretiyle 7 000 lira olarak teklif edilmiştir.
İnşaat Fakültesi geçici görev yolluğu :
6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebile madde tahsisatı 2 000 lira fazlasiyle
5 000 lira olarak teklif edilmiştir*
Mimarlık Fakültesi geçici görev yolluğu :
6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebile madde tahsisatı 2 000 lira fazlasiyle
4 000 lira teklif edilmiştir.
Makina Fakültesi geçici görev yoluğu :
6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve memleket için 'temasların artması sebebile
madde tahsisatı 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira olarak teklif edilmiştir;
Elektrik Fakültesi geçici görev yolluğu :
6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi yevmiyelerin artmış bulunması muhtelif işler
için sene içinde fakülte mensuplarının 20 ye yakın seyahat yapacakları ve bir seyaha
tin 175 - 250 lira arasında olması nazarı dikkate alınarak ortalama 200 lira üzerinden
hesaplanmış ve bu sebeple madde tahsisatı 2 000 lira fazlası ile 4 000 lira olarak tek
lif edilmiştir.

26 Maden Fakültesi geçici görev yolluğu :
6245 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebi ile madde tahsisatı ihtiyaca yeter gö
rülemediğinden 2 000 lira fazlası ile 4 000 lira olarak teklif edilmiştir.
27 Teknik Okulu geçici görev yolluğu : A î ? f * ^
idari işlerle meşgul elemanların diğer müessese ve vekâletlerle devamlı surette temas
halinde bulunması mecburiyeti sebebi ile madde tahsisatı 1954 yılının aynı 3 500 lira
teklif edilmiştir.
41 Rektörlük ecnebi memleketler yolluğu :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir.
42

İnşaat Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu :
1955 yılında 6 profesör ve 7 doçentin yabancı memleketlere gönderilmesi icabetmektedir. Yeni Harcırah Kanununa göre profesörler için 3 000, doçentler için 2 000 lira
üzerinden 32 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu sebeple madde tahsisatı 1954 yılma naza
ran 13 000 lira fazlasiyle 32 000 lira olarak teklif edilmiştir.

43 Mimarlık Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu :
Yeni Harcırah Kanunu ile yevmiye miktarlarının artmış ve Senato kararı ile öğretim
üyelerine 2 misli yevmiye verilmekte .olmasına göre ortalama 2 misli üzerinden hesa
biyle madde tahsisatı 7 000 lira fazlasiyle 19 000 lira olarak teklif edilmiştir.
44 Makine Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu :
1954 malî yılındaki tahsisatın kifayet etmemesi sebebi ile madde tahsisatı* 1954 yılma
nazaran 8 000 lira fazlasiyle 25 000 lira olarak teklif edilmiştir.
45 Elektrik Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu :
1955 yılında 6 profesör veya doçentin yabancı memleketlere gönderilmesi isabetmektedir. Yeni kanuna göre bunların tahakkuk edecek yevmiyeleri 3 er bin liradan 18 000
lira tutuyor. Bu sebeple madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 3 000 lira fazlası ile
18 000 lira olarak teklif edilmiştir.
(.S. Sayısı.: 7.3)

46 Maden Fakültesi ecnebi memleketler yolluğu :
Fakültemiz Profesörler Rurulununun 27 . IV. .1954 tarih ve 19 sayılı toplantısın
da uzun vâde ile İngiltere'de pratik jeoloji incelemelerinde bulunmak üzere kalması
na karar verilen (Doç. Dr. Kemal Erguvanlı )ile aynı toplantıda uzun vâde ile Ameri
ka'da incelemeler yapması karar altına alman (Doç. Celâl Erkman) in yurt içi yevmi
yelerinin iki misli hesabı ile zaruri yol masrafları da hesaplanarak madde tahsisatına
6 500 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir.
47 Teknik Okulu ecnebi memleketler yolluğu :
Kuruluş halinde bulunan okulun yabancı memleketlerde faaliyette bulunan emsali
okulların çalımalanm tetkik ve binnetice tedrisatım kısa zamanda mütekâmil bir hale
getirmek gerçek bir zaruret olduğundan maddeye 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir.
52 İnşaat Fakültesi Ecnebi Prof. ve Uz. yolluk ve sair masrafları :
1955 yılı içinde 5 yabancı profesör getirilmesi düşünülmekte bunların geliş ve gidiş
leri için madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir.
53 Mimarlık Fakültesi ecnebi Prof. ve Uz. yolluk ve sair masrafları :
Mad4e tahsisatı 1954 yılı tahsisatın aynı olarak 6 000- lira teklif edilmiştir.
54 Makine Fak. Ecnebi Prof. ve Uz. yolluk ve sair masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılı tahsisatın avnı olarak 7 500 lira teklif edilmiştir.
55 Elektrik Fakültesi ecnebi Prof. ve Uz. yolluk ve sair masrafları :
1955 yılında 4 ecnebi profesör getirtilmesi muhtemel olup bunların her birine gidip
gelme 1 500 er lira verilmekte olduğundan madde tahsisatı 1954 yılında olduğu gibi
6 000 lira olarak teklif edilmiştir.
56 Maden Fakültesi ecnebi Prof. ve Uz. yolluk vesair masrafları :
Avrupa'dan fakültemize getirteceğimiz (204 - 16) fasıl maddede bahsi geçen yabancı
profesörler ve uzmanın yolluklarını karşılamak üzere madde tahsisatına bilhesap
5 000 lira teklif edilmiştir.
72 İnşaat Fakültesi yurt içi araştırma ve inceleme yolluk ve masrafları :
Yurt içinde yapılacak araştırma ve incelemelere daha fazla elemanın gönderilmesi ve
daha geniş bir sahada incelemelerin yapılabilmesini sağlamak maksadiyle bu fasla
konulan ödenek geçen yıla nazaran 7 000 lira fazlası ile 20 000 lira olarak tesbit
olunmuştur.
73 Mimarlık Fakültesi yurtiçi araştırma ve inceleme yolluk ve masrafları :
Yurtiçi millî anıtların ve yapıların tetkiki ve rölövesi, *hali hazır mühim ve çeşitli
. memleket yapı problemlerinin yerinde incelenmesi için öğretim üyeleri ve yardımcı
ları refakatinde fakülte öğrenci gruplarının yurtiçi tetkik seyahatleri için madde tah
sisatı 5 000 lira fazlasiyle 12 500 lira olarak teklif edilmiştir.
74 Makina Fakültesi yurtiçi araştırma ve inceleme yolluk ve masrafları :
1955 te öğretim üye ve yardımcılariyle öğrenci sayısı artmış olacağı için madde tah
sisatı 7 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir.
75 Elektrik Fakültesi yurtiçi araştırma ve inceleme, yolluk ve masrafları :
Yurt içinde 1955 yılında kürsü profesör ve doçentleri ile öğrencilerin tetkik gezisi için
madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 5 000 lira fazlasiyle 12 500 lira olarak teklif edil
miştir.
76 Maden Fakültesi yurtiçi araştırma ve inceleme yolluk ve masrafları :
Fakültemizin 1955 yılı içinde zaruri bulunan inkişaf ve faaliyeti dolayısiyle birçok
ilmî araştırma ve incelemeler yapmak üzere öğretim elemanlarımızın yapacakları se
yahatlerde yeni Harcırah Kanununa göre yevmiyelerinin artması dolayısiyle madde
tahsisatı 9 000 lira fazlasiyle 18 000 lira olarak teklif edilmiştir.
• ( S . Sayısı : 73 )
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77 Teknik Okulu yurtiçi araştırma ve inceleme yolluk ve masrafları :
öğrencilerin tatbikatla' sıkı temas halinde bulunmaları ve pratik mühendislik meselele
rinin mahallinde yakından tetkik etmeleri okul öğretiminin esas ve gayelerinden birini
teşkil etmektedir. Her şube için öğretim yılı içinde haftada iki tam gün teknik
gezi ve pratik çalışma ve ayrıca yaz aylarında bir buçuk aylık bir staj ve tatil pratiği
mecburiyeti de yönetmeliğin zaruri kıldığı icaplardır.
Bu gezilere iştirak edecek öğrencilerle, bunlara nezaret edecek öğretmenler için tutu
lacak vasıta ücretleriyle muayyen tarifeli vasıtaların bilet ücretlerini ve zaruri mas
raflarını karşılamak üzere maddeye 1954 yılma nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira
teklif edilmiştir.
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4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yolluklın :
Üniversite teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek
tedavi giderlerinin ihtiyacı karşılayamayacağı mülâhazasiyle Senatoca madde tahsisatı
2 000 lira arttırılmak suretiyle 6 000 lira olarak teklif edilmiştir.

403

Temsil masrafları :
1955 te İstanbul'da milletlerarası üniversiteler konferansı da olacağı nazarı
alınarak madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 7 000 lira teklif edilmiştir.

dikkate
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Muhasebei Umumiye Kanununun "48. maddesini ilgilendiren masrafları:
30 Geriverilecek paralar:
Maddenin muhafazası için madde tahsisatı 1 lira olarak teklif edilmiştir.
40 Mahkeme hare ve masrafları:
Madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 1 000 lira fazlası ile 3 000 lira olarak teklif edil
miştir.

420

' Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları:
12 İnşaat Fakültesi:
Yapı malzemesi, hidrolik ve su kuvve' leri, topografya, zemin mekaniği, su yapılan ve
ahşap çelik yapılar, yol, sağlık tekniği, betonarme, yapı statiği, yapı makineleri ve tek
nik mekanik lâboratuvarlarmm faal yetini sağlamak üzere madde tahsisatı 1954 yılının
aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi:
Fakülte kürsüîerinin ihtiyacı olan araştırma, tersim, modlaj masrafları ile maket ateİ•yesi malzemeleri ve modlaj, maket ve foto atelyelerinde geçici olarak istihdam oluna
cak yevmiyeli personel ücretleri, fote ğraf ve ozalit malzeme masraflarını karşılamak
üzere 1954 yılının ayni olarak 20 000 lira teklif edilmiştir.
14 Makine Fakültesi :
1955 te ziraat makineleri kürsüsü ve lâboratuvarı da faaliyete geçeceği 1954 tahsisatı
lâboratuvar ihtiyacını karşılıyamadığı cihetle madde 30 000 lira fazlasiyle 150 000 lira
olarak teklif edilmiştir.
15 Elektrik Fakültesi :
.
1954 yılında 4 lâboratuvar faaliyette iken 1955 te lâboratuvar adedi 7 ye çıkarılmış
olacağı için madde tahsisati 1954 yılma nazaran 50 000 lira fazlasiyle 11 000 lira
olarak teklif edilmiştir.
16 Maden Fakültesi :
1955 senesinde Fkültemizde mevcut 10 Kürsünün lâboratuvarlarındâ 1954 senesine nazaran daha fazla tahlil ve talebe adedinin artmasından doğan tecrübe faaliyetleri do( S. Sayısı : 73 )

17
layısiyle senelik masraflarını karşılamak üzere madde tahsisatı 1954 yılına nazaran
19 000 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Teknik Okulu :
Kuruluş halinde bulunan okulun ihtiyaçları göz önünde tutularak madde tahsisatı
30 000 lira olarak teklif edilmiştir.
^
inşaat Fakültesi Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu her çeşit masrafları :
Memlekette yapılan baraj, büyük bina.ve diğer büyük bina temel etüdleri dolayısiyle
kurumun faaliyeti artmış olduğundan madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 7 000
lira teklif edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi Yapı Araştırma Kurumunun her çeşit masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir.
İnşaat Fakültesi Su İşleri Araştırma Kurumu her çeşit masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir.
Isı Tekniği Ekonomi Araştırma Kurumu her çeşit masrafları :
Kurumun çalışmaları artmış olduğu için fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 3 000 lira
fazlasiyle 5 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Unesco teknik yardımı ile açılan ve idaresi Î.T.Ü. ye verilen Sismoloji Enstitüsü
nün her çeşit masrafları :
Kurumun faaliyeti artmış olmasına rağmen fasıl tahsisatı 1954 yılının aynı olarak
63 000 lira teklif edilmiştir.
,
Î.T.Ü. Sivil Havacılık Enstitüsünün her çeşit masrafları :
Kurumun faaliyeti artmış olmasına rağmen fasıl tahsisatı
40 000 lira teklif edilmiştir.

1954 yılının aynı olarak

Î.T.Ü. teknik haberleşme her çeşit masrafları :
Kurumun faaliyeti artmış olmasına rağmen -fasıl tahsisatı
34 000 lira teklif edilmiştir.

1954 yılının aynı olarak

Î.T.Ü. Hidrojooloji Enstitüsü her çeşit masrafları :
Kurumun faaliyeti artmış olmasına rağmen fasıl tahsisatı
120 000 lira teklif edilmiştir.

1954 yılının aynı olarak

Motorlar Enstitüsü her çeşit masrafları :
Enstitü yeni kurulduğu için bu fasıl ilk defa teklif edilmektedir. Memleketimizin
makina ve motor sahasındaki hamleleri göz önünde tutularak fasıl tahsisatı asgari
ihtiyacı karşılamak üzere 18 000 lira teklif edilmiştir.
Malzeme ve îmâl Usulleri'Enstitüsü her çeşit masrafları :
Enstitü yeni kurulduğundan bu fasıl tahsisatı ilk defa teklif edilmektedir. Yapıla
cak iş hacmi göz önünde tutularak diğer masraflar için fasıl tahsisatı 18 000 lira
teklif edilmiştir.
Türk Gemi Endüstrisi* her çeşit masrafları :
Enstitü yeni kurulmuş olduğundan bu fasıl yeni ilâve edilmiştir. Memleketin gemi
sanayii işlerinde büyük faydalar sağlıyacağı umulan bu enstitünün masraflarını kar
şılamak için asgari olarak 18 000 lira teklif edilmiştir.

( S. Sayısı : 73 )
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. Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezi her çeşit masrafları :
Fasıl tahsisatı ilk defa açılacağı için, yapılacak iş hacmi göz önünde tutularak diğer
masraflar için 10 000 lira teklif edilmiştir.

433

Gigre Türkiye Merkezi her çeşit masrafları :
Fasıl tahsisatı ilk defa açılacağı için yapılacak iş hacmi göz önünde tutularak diğer
masraflar için 20 000 lira teklif edilmiştir.
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Elektroteknik Kurumu her çeşit masrafları :
Fasıl tahsisatı ilk defa açılacağı için yapılacak iş hacmi
masraflar için 5 000 lira teklif edilmiştir.
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göz önünde

tutularak diğer

Yayın masrafları :
Rektörlük satmalma ve abone :
Üniversiteyle beraber inkişaf etmekte olan ve her yıl miktarı daha yükselen talebe
ihtiyacına kâfi gelmiyen kitap ve mecmuaların
satınahnması zaruri görüldüğünden
madde tahsisatı 1954 yılına nazaran 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir.
inşaat Fak. Satmalma ve abone :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 33 500 lira teklif edilmiştir.
Mimarlık Fak. Satmalına ve abone :
»
»
»
»
20 000 »
»
»
Makine Fak. Satmalma ve abone :
»
»
»
»
50 000 »
»
»
Elektrik Fakültesi satmalma ve abone :
Fakültenin senelik ihtiyacı göz önünde tutularak madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Maden Fakültesi satmalma ve abone :
Fakültenin senelik ihtiyacı göz önünde tutularak madde tahsisatı 1954 yılma naza
ran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Teknik Okulu,satmalma ve abone :
Teşekkül halinde bulunan okulumuzun kütüphanesini tesis ve talebelerin ihtiyacını
karşılayabilmek için satınalmması gerekli kitap ve mecmua aboneleri bedelleri karşı
lığı olarak bu maddeye 30 000 lira teklif edilmiştir.
Rektörlük başka her çeşit masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılma nazaran aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir.
İnşaat Fakültesi başka her çeşit masrafları :
Bu fasla konan ödenek geçen yıla nazaran 6 000 lira noksaniyle 90 000 lira olarak
teklif edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi başka her çeşit masrafları :
Fakültenin 1955 yılında bastıracağı muhtelif telif ve tercüme eserlerin fazlalığı ve
Telif Hakları Kanunu dolayısiyle yabancı dillerden tercüme olunacak teknik eserlerin
müelliflerine telif hakkı ödenmesi zaruretleriyle bütçenin bölümünde fakültenin 1954
yılında olduğu gibi 40 000 liraya ihtiyacı olduğundan madde tahsisatı 1954 yılının
aynı olarak teklif edilmiştir.
•
*
Makina.Fakültesi başka her çeşit masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 7 500 lira noksaniyle 95 000 lira teklif edilmiş
tir.
Elektrik Fakültesi başka her çeşit masrafları :
Bu maddede Elektrik Fakültesi ders kitapları ve yeni açılmış bulunan meteorolojiye
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ait kitapların tercüme, telif ve baskı ücretleri dolayısiyle madde tahsisatı 1954 yılma
nazaran 5 000 lira fazlasiyle 60 000 lira olarak teklif edilmiştir.
26 Maden Fakültesi başka her çeşit masrafları :
1955 yılı ders yılında mevcut kürsülerin faaliyetlerine paralel olarak inkişaf edecek
yaym gelişmesini organize etmek düşüncesi ile madde tahsisatı 1954 yılma nazaran
8 000 lira fazlasiyle 38 000 lira olarak teklif edilmiştir.
27 Teknik Okulu başka her çeşit masrafları :
Okulun gelecek yıl içinde ders kitap basma faaliyetinin çok fazla olamıyacağı düşü
nülerek, sadece altı kitap basılması ihtimali göz önünde tutulmuş ve maddeye, beher
kitap için 5 000 lira vasati telif veya tercüme hakkı ve klişe ve kâğıt vesaire mas
rafı hesabiyle 30 000 lira teklif edilmiştir.

12

13

14

15

16

17

4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit .masrafları :
İnşaat Fakültesi :
önümüzdeki yılda staj için yabancı memleketlere gönderilecek eleman sayısı geçen
yıla nazaran artmış olacağından bu fazla konan ödenek, geçen yıla nazaran 5 000 lira
fazlasiyle 25 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi :
Fakülte kontenjanı 2 den 5 e çıkması ve 4489 a göre Avrupa ve Amerika'ya staja gön
derilecekler dolayısiyle madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 4 000 lira fazlasiyle 14 000
lira olarak teklif edilmiştir.
Makina Fakültesi :
'
*
Fakültelere ayrılan döviz kontenjanları ve Prof., doçent, asistan sayıları göz cnünde
tutularak üniversitece alman prensip kararma uyularak madde tahsisatı 1954 yılının
aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir.
Elektrik Fakültesi :
Elektrik Fakültesi asistanlarının bilgi ve görgüsünü artırmak ve yeni açılan meteorolo
ji kolu için eleman yetiştirmek maksadiyle, bilhassa Amerika'ya gönderilecek olar
asistanların her türlü masraflarını karşılamak maksadiyle bu ödenek 1954 yılma na
zaran 5 500 lira fazlasiyle 18 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Maden Fakültesi :
Halen ingiltere ve Kanada'da 2 asistanımız bulunmaktadır. 1955 senesinde de daha 2
asistanımız 4489 sayılı Kanun gereğince Avrupa'ya gönderilecektir. Bunların yeni Har
cırah Kanununa göre yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere madde tahsisatı
3 000 lira fazlasiyle 13 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Teknik Okul :
Gelecek yıllarda Avrupa ve Amerika'da meslekî görgü ve bilgilerini artırmak için gön
derilecek öğretmen yardımcıları için maddenin şimdilik sadece açılmasını temin mak
sadiyle 1 lira teklif edilmiştir.

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar :
11 Rektörlük milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir.
12 1955 te istanbul 'da toplanacak Milletlerarası Üniversiteler Konferansına iştirak payı:
Madde (tahsisatı) ilk defa açılacağı için ihtiyaçlar göz önünde tutularak 10 000 lira
teklif edilmiştir.
22 inşaat Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir.
( S. Sayısı : 73 )
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23 Mimarlık Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir.
24 Makina Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir.
25 Elektrik Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir.
26 Maden Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları : •
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir.
27 Teknik Okulu kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları :
Şimdilik sadece maddenin açılmasını temin için 1 lira teklif edilmişir.

459

Spor masrafları :
1955 yılında milletlerarası spor temaslarının artacağı göz önünde tutularak fasıl tahsi
satı 1954 yılma nazaran 5 000 lira fazlasiyle 15 O00 lira olarak teklif edilmiştir.

476

Kurslar umumi masrafları :
476. kurs ücretleri 203. fasıldan ödeneceğinden umumi masrafları için 5 000 lira teklif
edilmiştir.

501

Geçen yıl borçları :
Fasıl tahsisatı 1954 yılının

502

505
601

aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir.

Eski yıllar borçları :
c
10 1950 - 1953 yılları borçları :
Madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira olarak teklif edil
miştir.
20 1928 - 1949 yılları borçları :
Maddeyi muhafaza için madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 1 lira teklif edilmiş
tir.
Hükme bağlı borçlar :
Faslı muhafaza için madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 1 lira teklif edilmiştir.
Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve verilecek burslar :
11 Rektörlük :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı 2 000 lira olarak teklif edilmiştir.
12 İnşaat Fakültesi :
Fakültedeki talebe sayısının ve buna muvazi olarak yardıma muhtaç öğrencilerin art
ması dolayısiyle bu maddeye konan tahsisat, geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle
18 000 lira plarak teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi :
1955 yılında fakültenin yardıma muhtaç öğrencilerine öğrenci sayısının artması dola
yısiyle 3 500 lira fazlasiyle 11 000 lira olarak teklif edilmiştir.
14 Makine Fakültesi :
önümüzdeki yıl artacak öğrenci sayısı ile muhtaç öğrencilerin gittikçe artan
muhtemel ihtiyaçlarını karşılamak, ilâç ve gıda yardımında bulunmak üzere, madde
tahsisatı 1954 yılma nazaran .5 000 ?ira fazlasiyle 13 000 lira olarak teklif edilmiştir.
15 Elektrik Fakültesi :
Bu maddeye konulan tahsisat ile 80 öğrencinin her birine 100 er lira olmak üzere ya
rı yıl ve lâboratuvar ücretlerini karşılamak için 8 000 liraya ihtiyaç vardır. 3 000 li
ra ile de hasta ve yardıma muhtaç öğrencilere yönetim kurulunun kararı ile yardım
( S. Sayısı : 73 )
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yapılacaktır. Dolayısiyle madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 3 000 lira fazlasiyli
11 000 lira olarak teklif edilmiştir.
16 Maden Fakültesi :
1954 senesine nazaran 1955 yılında daha fazla talebe •alınmış olacağından, madde
tahsisatı 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira olarak teklif edilmiştir.
17 Teknik Okulu :
Okul öğrencilerinden yardıma muhtaç olanlara verilmek üzere 10 000 lira olarak
teklif edilmiştir.
Yatırımlar
I - Onarımlar
701

Yapı onarımı ve küçük yapılar :
•Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 235 000 lira teklif edilmiştir.

711

Makine alet ve gereçler onarımı :
inşaat Fakültesi :
Lâboratuvarlarda mevcut ve çalışır vaziyette bulunan alet, makine ve gereçleri*. ta
mir ve revizyon masraflarını karşılamak üzere, bu.fasla konan ödenek 1954 yılının
aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir.
Mimarlık Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir.
Makine Fakültesi :
Fakültede geçen yıllarda alman alet ve gereçlerin mühim bir kısmı önümüzdeki yıl
onarılması gerektiğinden madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 12 000 lira fazlasiyle
95 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Elektrik Fakültesi':
Madde tahsisatı 1954 yılına nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira olarak teklif
edilmiştir.
Maden Fakültesi :
Fakültede mevcut 10 kürsünün laboratuvarlarında 1955 yılı içinde geçen seneye
nazaran daha fazla bir faaliyet olacağından, kullanılacak makine, alet ve gereçleri
nin onarımı da o nispette artacaktır. Bu sebeple madde tahsisatı 1954 yılma nazaran
5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir.
Teknik Okulu :
f
Okul atelye ve lâboratuvarlarmdaki aletler yeni tesis edilmekte olduğundan maddeye
ödenek konmamış ve sadece maddenin açık tutulmasını sağlamak üzere 1 lira teklif
edilmiştir.
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731
741

Arsa bedeli :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 500 000 lira teklif edilmiştir.
Bina yapımı :
11 Rektörlük :
'
Anadolu'da iki aded sismoloji rasat istasyonu, üniversite kütüphane binası, enstitü
merkezleri binaları ile toplantı salonu binası ve muhtelif fakültelerin lâboratuvarla-
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rınm inşaat ve ikmal inşaatı ve teknik okulun ikinci
1 870 000 lira teklif edilmiştir.

binasının

restorasyonu

özel kanun gerekince yapılacak Maden Fakültesi binalarının inşaatı :
6034 sayılı Kanun hükümleri gereğince yaptırılacak fakülte binası
1 380 000 lira olarak teklif edilmiştir.

için

için tahsisatı

Satmalmacak makina alât ve gereçler :
11 Rektörlük :
Madde tahsisatı 1954 yılının aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir.
12 İnşaat Fakültesi :
Geçen yıllarda siparişleri yapıldığı halde malî formaliteler yüzünden satmalmamıyan
ve lâboratuvarlar için çok lüzumlu bulunan alet ve makinaları temin etmek maksadiyle, bu fasla konan ödenek 1954 yılının aynı olarak 410 000 lira teklif edilmiştir.
13 Mimarlık Fakültesi :
Madde, tahsisatı 1954 yılma nazaran aynı olarak 32 000 lira teklif edilmiştir.
14 Makina Fakültesi :
.
.
Fakültede yeni kurulan lâboratuvar ve atelyeler için zaruri olarak satmalmacak alet
ve gereçler için madde tahsisatı 13 000 lira fazlasiyle 583 000 lira olarak teklif edil
miştir.
15 Elektrik Fakültesi :
Madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 147 000 lira fazlasiyle 480 000 lira olarak teklif
edilmiştir.
16 Maden' Fakültesi :
Fakültede mevcut 10 kürsünün lâboratuvarlarında 1955 yılı içinde geçen seneye naza
ran daha fazla bir faaliyet olacağından, kullanılacak olan makina, alet ve gereçlerin
adedi de o nispette artacaktır. Bu sebeple madde tahsisatı 1954 yılma nazaran 28 200
lira fazlasiyle 150 000 lira olarak teklif edilmiştir.
17 Teknik Okulu :
Yeni tesis edilecek atölye ve lâboratuvar ihtiyacı* için 325 000 lira olarak teklif edil
miştir.
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Gelir gerekçesi
- 1.

Gelir Bütçesinin birinci faslını genel bütçeden verilen ödenekler teşkil etmektedir.

Faslın birinci maddesi, yatırımlar dışındaki giderler için 9 334 906 ve ikinci maddesini teşkil
eden yatırımlar, için 6 180 001 lira olmak üzere 15 514 907 lira teklif edilmiştir.
2. Gelir bütçesinin iki, üç ve dördüncü fasıll§rı Üniversitenin kendi kaynaklarından sağladığı
gelire aittir.
İkinci bölüm : Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma harcı) olmak üzere 97 243 lira.
Üçüncü bolüm : Çeşitli gelirler.
Birinci kitap satışı maddesi 70 000 lira.
İkinci muayene ve tahlil ücretleri maddesi 200 000 lira.
Üçüncü diğer çeşitli gelirler maddesinden de 160 000 lira olmak üzere bu bölümden 430 000
lira sağlanacağı,
Dördüncü bağışlar bölümünden 2 000 lira sağlanacağı,
Beşinci eski yıllardan maddesinden sene içinde nakit devri yapılamıyaeağı için
teklif edilmemiştir.

maddeye gelir

Bu suretle hesabedilen gelir yekûnu 529 243 liraya baliğ olmaktadır. Bu miktara genel bütçeden
yapılan 15 514 907 liranın ilâvesi suretiyle gelir bütçesi yekûnu 16 044 150 lira olmaktadır.
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Rapor
12.1.1955
Bütçe Encümeni Reisliğine
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 malî senesi bütçe lâyihasını tetkik ettik.
9 864 149 A / l ve 6 180 001 A/2 olmak üzere ceman (16 044 150) lira olarak tertip ve tan
zim edilen bu lâyiha, geçen 1954 senesi Bütçe Kanunu (11 407 013) lira olduğuna göre (4 937 137)
lira bir fazlalık ihtiva etmektedir.
Henüz ikmal safhasında bulunan bu üniversitenin zaruri ihtiyaçlarının
suretle meydana gelmektedir :

doğurduğu bu fark şu

I - Yatırımlar dışı masrafların tevlidettiği fazlalıklar.
A)

Maaşlar :

(L) cetvelinden fiilî duruma sokulan kadroların karşılıkları ile, terfi eyliyecek memurların
maaş farkları ve 6211 sayılı Kanunun gerektirdiği % 25 1er bu baptaki farkları meydana getir
mektedir.
•
'
s
B)

Ücretler :

Açılan enstitülerle şubelerin doğurduğu ihtiyaçları gidermek maksadiyle (D) cetvelinde bâ
zı zaruri ihdaslara gidilmiştir. Bunların kadrolarının karşılıkları ile 6211 sayılı Kanunun % 25
leri bu baptaki fazlalıkları zaruri kılmıştır.
C)

Geçici hizmetliler faslındaki fazlalıklar :

6034'sayılı Kanun ile inşa ve tesisi kabul edilen Maden Fakültesi binası inşaatına takaddüm
eden avan - projelerinin hemen hazırlanması ical;etmektedir. Bu maksatla bir büro ihdası ve ge
çici hizmetli kullanılması zaruri görülmüştür. Üniversitenin diğer inşaatı ile Teknik Okulun
inşaat ve tamir işlerinde ücretli kullanılması da bu baptaki masraflarda fazlalıklar doğurmuştur.
' Diğer taraftan yabancı profesör ve uzmanlarla akdedilen mukavelelerin icap ve iktizası olarak
ödenecek miktarlar da bu fazlalıklara dâhildir.
D)

Teminatların doğurduğu fazlalıklar :

Fakülte öğretim üyelerine 4936 sayılı Kanun ile verilecek tazminatın
kadrolar hasebiyle artması fazlalık tevlidetmiştir.

(L) cetvelinden

E) Yönetim masrafları kısmında görülen fazlalıklar, üniversite iş, ve inşa hacminin
mesi dolayısiyle zaruri görülmüştür.

alınan
genişle

I I - Yatırımlar bütçesindeki fazlalıklar.
Yeni inşaatlarla, alınacak bâzı alet ve edevatlar zaruri fazlalıklar tevlidetmiştir ki bunların teker
teker raporda dercine lüzum hâsıl olmamıştır.
Teklifler
1. Fasıl 453, madde 12 - Bu sene İstanbul'da dünya üniversiteleri arası bir toplantı akdedile
cektir. Bu konferans için diğer üniversitelerin aynı fasıllarına tahsisat konulduğu gibi, Maarif Ve
kâletinin de bu maksada sarf edilmek üzere bütçesine elli bin lira konulmuştur.
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Bu faslın şu suretle tashih ve tasrihini teklif eliyoruz :
(1955 te İstanbul'da toplanacak milletlerarası
katılma payı)

üniversiteler konferansının her çeşit masraflarına

2. (D) cetveline merkea bakım ve işletme servisine 250 liralık bir sağlık memuru kadrosu ilâ
vesini ve buradaki yüz elli liralık doktor kadrosunun 475 e çıkarılmasını arz ve teklif ederiz :
Teknik üniversitede talebe miktarı 2 800 olup diğer personel de 330 a baliğ olmuştur. Bu vazi
yet karşısında bir tek hastabakıcı ihtiyaca cevap verememektedir.
3. (R) cetveline Ankara Üniversitesinin aynı cetvelinde mevcut olan aşağıdaki 451 nci faslın
şu suretle ithali zaruridir.
Fasıl 451, Madde 27 - 21 - Kâğıt, baskı, ciltleme, telif, tercüme ve klişe bedelleri ile öğrenci seç
me imtihanı için gerekli her çeşit malzeme masrafları, seçme kâğıtlarını inceliy enlerle bu imtihanda
çalıştırılacaklara verilecek ücretler.
(Bakınız, bütçe kanunları fasıl : 451 S. 580)
4. Fasıl 452 - serlevhada (Asistanların) yerine (Gönderileceklerin) ibaresinin
teklif ederiz.

ithal edilmesini

5. fasıl 453 Bu faslın serlevhasının «Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar» şek
linde değiştirilmesi yerinde olacaktır.
6. Fasıl 601 - serlevhadaki (Fakülte profesörler kurulunca) ibaresinin «Fakülte
Kurulunca» şeklinde tashihini teklif ederiz.

Yönetim

Temenni :
Millî Müdafaa Vekâletiyle, Teknik Üniversite arasındaki muhaberattan anlaşılacağı veçhile, Maç
ka kışlasının Maden Fakültesine tahsisi için Teknik Üniversiteye devri, vadedilmiş bulunmaktadır.
Bu va'di bir an evvel tahakkukunu temenni etmekteyiz.
Yüksek Encümenin tasvip ve takdirlerine saygiyle arz ederiz.
Ağrı
Kasım 'Küfpevi
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S. Karayavuz
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : İ/135
Karar No : 22

20 . I . 1955

Yüksek Reisliğe
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı Bütçe
Kanunu hakkında hazırlanan ve tcra Vekilleri
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp
Başvekâletin 30 . X I . 1954 tarihli ve 71/2838
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası
encümenimize havale edilmiş olmakla Maarif
Vekili, Teknik Üniversite Rektörü ve Maliye
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesinin 1955 yılı
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden ra
portörlerimizin hazırladığı rapor okunduktan
ve üniversitenin fakültelerine ait sorulan muh
telif sualler Maarif Vekili, Rektör ve fakülte
dekanları tarafından cevaplandırıldıktan sonra
bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçil
miştir.
Üniversitenin 1955 bütçe kanunu lâyihasına
merbut ve cari masraf tertiplerini ihtiva eden
( A / l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispet
le (3 237 436) lira fazlasiyîe (9 864 149) ve ya
tırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel
yekûnu ise yine (1 399 701) lira fazlasiyîe
(6 180 001) lira olarak hükümetçe tesbit ve
teklif edilmiş bulunmaktadır.
Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkikatta Teknik Üniversitede yeni açılan müessesele
rin inkişaflarının temini için alâkalı fasıl ve
maddelere yapılan zamların m u d p sebepleri lâ
yihanın gerekçesinde tafsilen izah edilmekle be
raber (D) cetvelinin merkez bakım ve işletme
servisi kısmına bir aded (200) lira ücretli has
tabakıcı kadrosunun ilâvesi hakkındaki vâkı^
teklif encümenimizce yerinde görülerek buna
ait tahsisat 202 nci (Ücretler) faslının 21 nci
(Rektörlük) maddesine ilâve edilmiştir.
UNESCO Teknik Yardımı ile açılan ve ida
resi Teknik Üniversiteye verilen Sismoloji Ens
titüsü ile Hidrolo jeoloji Enstitüsünde istihdam
ları zarureti bulunan iki azman için gerekli
tahsisat 425 ve 428 nci fasıllardan (18 000)
lira tenzil edilmek suretiyle mecmuu olan

(36 000) lira Maarif Vekâleti bütçesinin 612
nci (UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna yar
dım) faslında yeniden açılan 20 nci maddeye
nakledilmek suretiyle hizmetin karşılanması ve
diğer üniversitelerde mevcut talebe birlikleri
ne yardım fasıllarına mütenazır olarak İstan
bul Teknik Üniversitesi Talebe Birliğine de yar
dım olarak yeniden açılan 602 nci fasla (5 000)
lira konulması kabul edilmiş ve encümenimizce
yapılan değişikliklerden sonra ( A / l ) işaretli
cetvel yekûnu (9 836 149) lira olarak kabul
edilmiştir.
451 nci faslın 21 ve 27 nci maddelerine ait
sarfiyat hakkında lâyihanın 7 nci maddesine
merbut (R) işaretli cetvele lüzumlu formül ilâ
ve edilmiş ve (A/2) işaretli cetvel ise hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur.
Teknik Üniversitenin 1955 yılı varidatını
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu (15 514 907)
lirası hazine yardımı ve mütebakisi çeşitli ge
lirlerden temin olunmak üzere (16 044 150)
lira olarak hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş
tir.
Varidatı gösteren fasıllar üzerinde yapılan
incelemede 1 nci faslın 1 nci maddesinden Sis
moloji ve Hidrojeoloji enstitüleri için istihdam
olunacak iki uzmana ait tahsisatın Maarif büt
çesinde alâkalı fasla naklinden dolayı (36 000)
liranın tenzili ve eski yıllardan devredecek na
kit fazlasının ziyade olacağı göz önüne alına
rak 5 nci fasla (8 000) liranın ilâvesi suretiyle
(B) işaretli cetvel yekûnu da (16 016 150) lira
olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir.
Encümenimizde cereyan eden müzakereler
sırasında Nafıa Vekâleti ile bilûmum Devlet
daire ve işletmelerinin proje ve inşaat işleriyle
bütün teknik hususlarda Teknik Üniversite ile
sıkı işbirliğinde bulunmaları hususunun ra
porumuza temenni olarak derci kabul edilmiştir.
Lâyihanın bir ve ikinci maddeleri, encüme
nimizce tesbit edilmiş olan rakamlar dolayı-
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siyle lüzumlu değişiklikler yapılmak suretiyle,
3 ncü madde Hükümetin teklifi veçhile, 4 ncü
madde kelime ilâvesiyle, 5 nci madde Hüküme
tin teklifi veçhile, 6 ncı madde kelime değişik
liğiyle ve müteakip maddeler ise Hükümetin
teklifi veçhile kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan istanbul Tek
nik Üniversitesi 1955 yılı Bütçe Kanunu lâyi
hası, ekleri bulunan cetvellerle birlikte Umumi
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek
Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Mazbata M.
Rize
Balıkesir
İstanbul
/. Akçal
E. îmre
H. Hüsman
Kâtip
Siird
Afyon K.
Ağrı
B. Erden
M. Â. Ülgen
K. Küfrevi
Antalya
Antalya
Aydın
K. Akmantar
A. Toku§
Z. Uray

Balıkesir
Çankırı
Çorum
M. H. Timurtaş
T. Uygur
Y. Gürsel
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
M. Karasan
Y. Azizoğlu
M, Ekinci
Eskişehir
Elâzığ
Eskişehir
ö. F. Sanaç
M. Başkurt
A Potuoğlu
Giresun
İçel
İzmir
M. Şener
/. Gürgen
B. Bilgin
Kırklareli
Konya
Manisa
§. Bakay
M. Bağnaç%k M. Kurlanoğlu
Muğla
Muğla
Niğde
N. Poyrazoğlu
A. Sanoğlu H. A. Göktürk
Ordu
Rize
Sincb
R. Aksoy
H. Agun
N. Sertoğlu
Sivas
Trabzon
Urfa
A. özel
S . F. Kalayctoğtu Dr. F. 2rgin
Van
K. Yörükoğlu

( S. Sayısı : 73 )

— 28
HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 yılı bütçe
kanun lâyihası
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (9 864 149) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (6 180 001) lira tahsisat veril
miştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 y%l% bütçe
kanunu lâyihası
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
955 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf arı için ,bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterilliği ü'^ere (9 836 149) lira ve yatırım mas•afları iğin de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (6 180 001) lira tahsisat veilmiştir.

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1955 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (16 044 150) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
]1955 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ıridat ,bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
iizere (16 016 150) lira olarak tahmin edil
miştir.

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1955 bütçe yılında elde edilecek varidat
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1955
bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 1953 bütçe yı
lında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrola
rında vâki ücret değişiklikleri dolayıslyle 1952
yılına nazaran almakta oldukları ücretleri azal
mış olanlara aradaki farkların ödenmesine 1955
bütçe yılında da devam olunur. 3656 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat ma
hiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi' yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek
olmaması şarttır.

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 1953
bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli
kadroiarmda vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta oldukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine 1955 bütçe yılında da devam olunur.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekille
ri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler
bağlı, (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttı*'.

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi
Kuruluşu hakkında 7 . V I I . 1948 tarihli ve 5246
sayılı, 28 .1.1953 tarihli ve 6033 sayılı kanun
lara bağlı, (I) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1955 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi
Kuruluşu hakkında 7 . VII . 1948 tarihli ve
5246 sayılı 28 . I . 1953 tarihli ve 6033 sayılı
kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı
kadrolardan, bağlı (L) işaretli eetvelde göste
rilenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz.
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MADDE 7. — Masraf fasıllarında yapılacak
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan
ödenir.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1955 yı
lı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6
ncı kısım fasılları ile, yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun 1. Mart 1955 tari
hinden itibaren mer 'idir.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini
icraya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
Dr. M. Sarol
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili ve
Güm. ve tnh. V. V.
H. Polatkan
Nafıa Vekili
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve îç. Mv. Vekili
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Çalışma Vekili
H. Erkmen

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili ve
Ziraat Vekili V.
O. Kapanı
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maarif Vekili
C. Yardımcı
iktisat ve Ticaret Vekili
S. Yırcalı
G. ve İnhisarlar Vakili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
İşletmeler Vekili
F. Çelikbaş
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A/l - CETVELİ
1955 yılı için

1954
M.

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

79 000
504 900
330 000
441 600
309 900
267 000
10 200

100 125
646 875
444 375
658 875
430 875
349 312
835 250
8 906

100 125
646 875
444 375
658 875
430 875
349 312
835 250
8 906

1 942 600

3 474 593

3 474 593

241 500
318 000
38 400
367 200
66 000
133 800

0

321 375
402 000
62 250
540 750
266 625
219 375
142 875

324 375
402 000
62 250
540 750
266 625
219 375
142 875

Fasıl yekûnu

1 164 900

1 955 250

1 958 250

Geçici hizmetliler ücreti
Yabancı profesörler ve uzman
larla bunlara yardımcı perso
nelin ücreti
İnşaat Fakültesi
si
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu

200 000

225 000

225 000

80 400
79 600
137 300
61 200
116 000

0

102 600
97 000
213 800
66 000
116 000
9 600

102 600
97 000
213 800
66 000
116 000
9 600

Fasıl yekûnu

474 500

605 000

605 000

Tahsisatın nev'i
îkinci kısım - Personel
masrafları
I - Maaşlar ve ücretler

11
12
13
14
15
16
17
20

Maaşlar
Rektörlük
înşaat Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu
Açık maaşı

0

Fasıl yekûnu

21
22
23
24
25
26
27

12
13
14
15
16
17

Ücretler
Rektörlük
înşaat Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu
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1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsi'satı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

II - Başka haklar
206
11
12
13
14
15
16
17
20
30

4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak zam ve yardımlar
Rektörlük memurları çocuk
zammı
İnşaat Fakültesi memurları
çocuk zammı
Mimarlık Fakültemi memur
ları çocuk zammı
Makine Fakültesi memurları
çocuk zammı
Elektrik Fakültesi memurları
çocuk zammı
Maden Fakültesi memurları
çocuk zammı
Teknik Okulu
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Fasıl yekûnu

209
11
12
13
14
15

217

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler

5 000

5 000

5 000

5 400

5 400

5 400

3 000

4 000

4 000

7 500

7 500

7 500

3 120

3 600

3 600

2 850
0
3 000
6 000

2 850
L 500
3 000
6 000

2
1
3
6

35 870

38 850

38 850

10 000

10 000

10 000

. - .

176
32
12
11
132

357
065
000
063
000

238
43
12
21
60

913
438
000
123
000

850
500
000
000

'••,

238
43
12
21
60

913
438
000
123
000

Fasıl yekûnu

363 485

375 474

375 474

4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı
11 Rektörlük

6 050

6 050

6 050
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1954
F.

M.

12
13
14
15
16
17

Tahsisatın nev'i

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu

2
2
2
2
2

12
13
14
15
16

4936 sayılı Kanun gereğince
verilecek üniversite tazminatı
İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Fasıl yekûnu

221
223

224
12
13
14
15
16

850
850
850
850
850
0

20 300

Fasıl yekûnu
219

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

108
61
117
80
65

000
600
335
400
400

432 735

2
2
2
2
2
21

2
2
2
2
2
21

350
850
850
850
350
936

42 236

135
6İ
156
91
73

850
850
850
850
850
936

42 236

000
600
000
200
800

135
61
156
91
73

517 600

000
600
000
200
800

517 600

Emekli, dul v* yetim maaşları
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profe
sörler ve uzmanların ücretleri
Ve harcırahlariyle başka her
türlü masrafları

79 500

79 500

79 500

4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücret
İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»

42
2
28
16
10

42
2
28
16
12

42
2
28
16
12

Fasıl yekûnu
îki nci kısım vekûnu

14 200

000
500
000
000
000

98 500
—-—=—-—

4 836 590
— - = = — _ Z
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16 826

16 826

000
500
000
000
000

100 500
zz-=.=zzz=z=z

7 440 829

000
500
000
000
000

100 500
=——=:—

7 443 829
z==z =

z=7=:--
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1954
M.

1955 yıh için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

Üçüncü kısım - Yönetim.
masrafları
11
.12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33
34
35
36
37
41
42
43
44
45
46
47
50
60

Büro masrafları
Rektörlük kırtasiye
înşaat Fakültesi kırtasiye
Mimarlık Fakültesi kırtasiye
Makine Fakültesi kırtasiye
Elektrik Fakültesi kırtasiye
Maden Fakültesi kırtasiye
Teknik Okulu kırtasiye
Rektörlük döşeme
înşaat Fakültesi döşeme
Mimarlık Fakültesi döşeme
Makina Fakültesi döşeme
Elektrik Fakültesi döşeme
Maden Fakültesi döşeme
Teknik Okulu
Rektörlük demirbaş
İnşaat Fakültesi demirbaş
Mimarlık Fakültesi demirbaş
Makine Fak,ültesi demirbaş
Elektrik Fakültesi demirbaş
Maden Fakültesi demirbaşı
Teknik Okulu
Rektörlük öteberi masrafları
înşaat Fakültesi öteberi mas
rafları
Mimarlık Fakültesi öteberi
. masrafları
Makine Fakültesi öteberi mas
rafları
Elektrik Fakültesi öteberi mas
rafları
Maden Fakültesi öteberi mas
rafları
Teknik Okulu
Aydınlatma
Isıtma

2 000
0
80 000
100 000

2
12
100
160

Fasıl yekûnu

306 500

489 000
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2 500
1 000
500
1 000
500
1 000
0
5 000
10 000
3 000
4 000
3 000
10 000
0
10 000
10 000
2 000
3 000
2 000
15 000
0
33 000

2 500
I 000
500
1 000
500
1 000
3 500
5 000
10 000
3 000
4 000
3 OOO
10 000
30 000
10 000
10 000
3 000
3 000
2 000
15 000
50-000
35 000

2 500
1 000
500
1 000
500
1 000
3 500
5 000
10 000
3 000
4 000
3 000
10 000
30 000
10 000
10 000
3 000
3 000
2 000
15 000
50 000
35 000

2 000

3 000

3 000

2 000

2 500

2 500

2 000

3 000

3 000

2 000

2 500

2 500

500
500
000
000

2
12
100
160.

500
500
000
000

489 000
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1954
M.

Tahsisatın nev'i

11
12
13
14
15
16
17

Basılı kâğıt ve defterler
Rektörlük
İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3 000
1 000

3 000
1 000

3 000
1 000

800
800
800
800
0

800
800
800
800

800
800
800
800

4 000

4 000

7 200

11 200

11 200

1 300

1 300

1 300

400

300

300

200

200

200

400

400

400

200 .

200

200

200

200

200

0
21 800

1 000
21 800

1 000
21 800

400

• 500

500

500

500

500

500

500

500

400

500

500

s500

500

500

0

2 000

2 000

26 800

29 900

29 900

Fasıl yekûnu

11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
Rektörlük posta ve telgraf
masrafları
înşaat Fakültesi posta ve tel
graf masrafları
Mimarlık Fakültesi posta ve
telgraf masrafları
Makina Fakültesi posta ve tel
graf masrafları
Elektrik Fakültesi posta ve
telgraf masrafları
Maden Fakültesi posta ve tel
graf masrafları
Teknik Okulu posta ve telgraf
masrafları
Rektörlük telefon masrafları
înşaat Fakültesi telefon mas
rafları
Mimarlık Fakültesi telefon
masrafları
Makina Fakültesi telefon mas
rafları
Elektrik Fakültesi telefon
masrafları
Maden Fakültesi telefon mas
rafları
Teknik Okulu telefon masraf
ları
Fasıl yekûnu

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

( S. Sayısı : 73 )

— 35 —
1954
M.

10
11
22
23
24
25
26
27
41
42
43
44
45
46
47
52
53
54
55

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i
(yiyecekler
Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Rektörlük muvakkat vazife
harcırahı
İnşaat Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı
Mimarlık Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
Makina Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
Elektrik Fakültesi muvakkat
muvakkat vazife harcırahı
Maden Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
Teknik Okulu muvakkat vazi
fe harcırahı
Rektörlük ecnebi memleketler
harcırahı
İnşaat Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı
Mimarlık Fakültesi ecnebi
memleketler harcırahı
Makina Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı
Elektrik Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı
Maden Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı
Teknik Okulu ecnebi memle
ketler harcırahı
İnşaat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair
masrafları
Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve
sair masrafları
Makina Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair
masrafları
Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve
sair masrafları

1956 yılı için

Yılı
tahsisatı

11 615

13 215

13 215

500

500

500

<-

5 000

7 000

7 000

P

3 000

5 000

5 000

2 000

4 000

4 000

2 000

4 000

4 000

2 000

4 000

4 000 .

2 000

4 000

4 000

0

3 500

3 500

4 000

4 000

4 000

19 000

32 000

32 000

12 000

19 000

19 000

17 000

25 000

25 000

15 000

18 000

18 000

8 500

15 000

15 000

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

7 500

7 500

7 500

6 000

6 000

6 000

". 'r

*

f
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1954
M. 1
Tahsisatın nev'i
__ i
:
56 Maden Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair
masrafları
72 înşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve
masrafları
73 Mimarlık Fakültesi yurt içi
araştırma ve inceleme harcırah
ve masrafları
74 Makina Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve
masrafları
75 Elektrik Fakültesi yurt içi
araştırma ve inceleme harcırah
ve masrafları
76 Maden Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve
masrafları
77 Teknik Okulu yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve
sair masrafları

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edîlen

Lira

Lira

Lira

5 000

5 000

5-000

13 000

20 000

20 000

7 500

12 500

12 500

13 000

20 000

20 000

7 500

12 500

12 500

9 000

18 000

18 000

0

10 -000

10 000

Fasıl yekûnu

171 500

272 500

272 500

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları

4 000

6 000

6 000

Üçüncü kısım yekûnu

527 615

821 815

821 815

Temsil masrafları

7 000

7 000

7 000

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar
Geri verilecek paralar
Mahkeme harç ve masrafları

1
2 000

1
3 000

1
3 000

Fasıl yekûnu

2 001

3 001

3 001

Dördüncü hısım - Daire
hizmetleri

30
40
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1954
F.

M.

420
12
13
14
15
16
17

Tahsisatın nev'i
Laboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları
înşaat Fakültesi laboratuvar
ve atelyeler işletme masrafları
Mimarlık Fakültesi laboratu
var ve atelyeler işletme masraf
ları
Makina Fakültesi laboratuvar
ve atelyeler işletme masrafları
Elektrik Fakültesi laboratuvar
ve atelyeler işletme masrafları
Maden Fakültesi laboratuvar
ve atelyeler işletme masrafları
Teknik Okulu laboratuvar ve
atelyeler işletme masrafları
Fasıl yekûnu

421

422

423

424
425

426
427
428

înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her
çeşit masrafları
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları
înşaat Fakültesi Su İşleri
Araştırma Kurumu her çeşit
masrafları
Isı Tekniği Ekonomi Araştırma
Kurumu her çeşit masrafları
Unesco teknik yardımı ile açı
lan ve idaresi î. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün
her çeşit masrafları
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları
î. T. Ü. Teknik haberleşme her
çeşit masrafları
1 T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü
her çeşit masrafları

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

50 000

50 000

50 000

20 000

20 000

20 000

120 000

150 000

150 00(?

60 000

110 000

110 000

31 0.00

50 000

50 000

0

30 000

30 000

281 000

410 000

410 000

7 000

7 000

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 000

5 000

63 000

63 000

45 000

40 000

40 000

40 000

34 000

34 000

34 000

120 000

120 000

102 000
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1955 yılı için

1954
Yılı
tahsisatı

F.

M.

429
430
431
432

433
434
451
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26

Tahsisatın hev'i

Hükümetçe
istenen

Lira

Motorlar Enstitüsü her çeşit
masrafları
Malzeme ve imâl Usulleri Ens
titüsü her çeşit masrafları
Türk Gemi Endüstrisi Ensti
tüsü her çeşit masrafları
Beynelmilel Stajyer Öğrenci
mübadelesi Türkiye merkezi
her çeşit masrafları
Cigre Türkiye merkezi her çe
şit masrafları
Elektroteknik Kurumu her çe
şit masrafları
Yayın masrafları
Rektörlük satınalma ve abone
İnşaat Fakültesi satınalma ve
abone
Mimarlık Fakültesi satmalma
ve abone
Makina Fakültesi satmalma ve
abone
Elektrik Fakültesi satmalma
ve abone
Maden Fakültesi satmalma ve
abone
Teknik Okulu satmalma ve
abone
Rektörlük başka her çeşit mas
rafları
înşaat Fakültesi başka her çe
şit masrafları
Mimarlık Fakültesi başka her
çeşit masrafları
Makina Fakültesi başka ber çe
şit masrafları
Elektrik Fakültesi başka her
çeşit masrafları
Maden Fakültesi başka her çe
şit masrafları

Lira

Encümence
kabul edilen

Lira

0

18 000

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

18 000

0

10 000

10 000

0

2 000

2 000

0

5 000

5 000

25 000

35 000

35 000

33 500

33 500

33 500

20 000

20 000

20 000

50 000

50 000

50 000

25 000

30 000

30 000

25 000

30 000

30 000

0

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

96 000

90*000

90 000

40 000

40 000

40 000

102 500

95 000

95 000

55 000

60 000

60 000

30 000

38 000

38 000

*

(S. Sayısı: 73)

- â d 1954
M.

Tahsisatın nev'i

İ955 yıh için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kalbul edilen

Lira

Lira

Lira

27 Teknik Okulu başka her çeşit
masrafları

0

30 000

30 ÖOÖ

Fasıl yekûnu

532 000

611 500

611 500

•

12
13
14
15
16
17

4489 sayılı Kanun gereğince
staj için ecnebi memleketlere
gönderileceklerin yolluklariyle
başka her çeşit masrafları
İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu
Fasıl yekûnu
Milletlerarası

20
10
25
12
10

000 "
000
000
500
000
0

25
14
25
18
13

000
000
000
000
000
1

25
14
25
18
13

000
000
000
000
000
1

77 500

95 001

95 001

2 000

2 000

2 000

0

10 000

10 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

münasebetlerin

gerektirdiği masraflar
11 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma payı
12 1955 te İstanbul'da toplanacak
Milletlerarası Üniversiteler
konferansına iştirak payı
22 İnşaat Fakültesi kongre ve
konferanslara şitirak edecek
lerin harcırah ve masrafları
23 Mimarlık Fakültesi kongre ve
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları
24 Makina Fakültesi kongre ve
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları
25 Elektrik Fakültesi kongre ve
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları
26 Maden Fakültesi kongre ve
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları

4 000
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1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edlen

Lira

Lira

Lira

27 Teknik Okul kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin
harcırah ve masrafları
Fasıl yekûnu

26 000

36 001

36 001

10 000
0
1
1
1
1
10 000
1

15 000
5 000

15 000
5 000

Fasıl yekûnu

10 005

5 000

0

Dördüncü kısmı yekûnu

1 215 506

1 526 503

1 490 503

1 000

1 000

1 000

3 000
1

5 000
1

5 000
1

3 001

5 001

5 001

•

459
476
0
0
0
0
0
0

Spor masrafları
Kurslar umum masrafları
Rektörlük
înşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»

Beşinci kısım - Borçlar
501
502

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
10 1950 - 1953 yılları borçları
20 1928 - 1949 »
»
Fasıl yekûnu

505

Hükme bağlı borçlar

1

Beşinci kısım yekûnu

4 002

6 002

6 002

2 000

2 000

2 000

Altıncı kısım - Yardımlar
601

Muhtaç öğrencilere yapılacak
yardım
11 Rektörlük
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1954

1955 yıh için

Yılı
tahsisatı

M.
12
13
14
15
16
17

Tahsisatın nev'i

Lira
15
7
8
8
2

İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu
Fasıl yekûnu

KISIMLAR

Encüm«ne«
kabul edilen

Lira

Lira

18
11
13
11
4
10

000
000
000
000
000
000

18
11
13
11
4
10

000
000
000
000
000
000

43 000

69 000

69 000

0

0

5 000

43 000

69 000

74 000

Talebe Birliğine yardım
Altıncı kısım yekûnu

000
500
000
000
500
0

Hükümetçe
istenen

YEKÛNU

İkinci kısmı yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kışını yekûnu
Altıncı kısım yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

4 836
527
1 215
4
43

590
615
506
002
000

7 440
821
1 526
6
69

829
815
503
002
000

7 443
821
1 490
6
74

829
815
503
002
000

9 864 149

9 836 149

235 000

235 000

235 000

50 000
10 000
83 000

50 000
10 000
95 000

50 000
10 000
95 000

6 626 713

A/2 - CETVELİ
Yatırımlar
I - Onarmalar
Yapı onarımı ve küçük yapılar
Makina, alât ve malzemeler
onarımı
12 İnşaat Fakültesi
13 Mimarlık
»
14 Makine
»
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42
1954
Yılı
tahsisatı

F.

M.

Tahsisatın nev'i

Lira

15 Elektrik Fakültesi
16 Maden
»
17 Teknik Okulu
Fasıl yekûnu

1955 yıîı İçin
Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

15 000
10 000
0

25 000
15 000
1

25 000
15 000
1

168 000

195 001

195 001

500 000

500 000

500 000
1 870 000
0
0

I I - Satmalına, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
731
741
-

0
0
0
0
0
0

Arsa bedeli
Eektörlük bina yapımı
Rektörlük
İnşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Teknik Okulu
Fasıl yekûnu

742

1
11
12
13
14
15
16
17

Özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları
ile lâboratuvarlannm tesis ve
inşası
Satınalınacak makina, alât ve
malzemeler
Rektörlük
inşaat
Fakültesi
Mimarlık
»
Makine
»
Elektrik
»
Maden
»
Teknik Okulu
Fasıl yekûnu

0
0

000
000
000
000
000
0

1 870 000
0
0
0
0
0

976 000

1 870 000

o

1 380 000

1 380 000

1 380 000

80
390
5
411
90

Taşıt satmalma karşılığı
0 Maden Fakültesi
Döner sermaye
Yatırımlar yekûnu

20 000
410 000
32 000
570 000
333 000
121 800
0
1 486 800

20
410
32
583
480
150
325

000
000
000
000
000
000
000

o
o
o
o

20
410
32
583
480
150
325

000
000
000
000
000
000
000

2 000 000

2 000 000

9 500
25 000

0
0

0
0

4 780 300

6 180 001

6 180 001

•**• •
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1954
Yılı
tahminleri

F.

2
3

4
5

M.

Varidatın nev'i

1955 yılı için
,

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Umumi Bütçeden verilen tah
sisatlar
1 Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilenler
2 Yatırımlar i cin verilenler

5 797 47Ö
4 780 300

9 334 906
6 180 001

9 298 906
6 180 001

Fasıl yekûnu

10 577 770

15 514 907

15 478 907

97 243

97 243

97 243

Har olar (Kayıt, İmtihan ve
Diploma harçları)
Çeşitli varidat
1 Kitap satışından elde edilenler
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri
3 Diğer çeşitli varidat

70 000

70 000

70 000

200 000
160 000

200 000
160 000

200 000
160 000

Fasıl yekûnu

430 000

430 000

430 000

Bağışlar
Eski yıllardan devredilen va
ridat (Nakit)

2 000

2 000

2 000

300 000

O

8 000

UMUMÎ YEKÛN

11 407 013

16 044 150

16 016 150

C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i
Tarihi
Numarası
Kanun

13 . 6 . 1946

4936

ö ZE T I
Üniversiteler Kanunu
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D - CETVELİ
G.

Aded Ücret ı Q.

Memuriyetin Kiev'i
Rektörlük

4

1

Daktilo (yabancı dil bilir)
»

»

»

350
300
250
200
175
150
250
200
250
250

•»

Daktilo
>

5

Memur

1

Spiker
Merkez Bakım ve İşletme

1
2

5

3
5

Doktor

2
3
6

4

Teknisyen
»
4 Daktilo (yabancı dil bilir)
5 Memur
1 Teknisyen

Sismoloji

625
350
300
225
175
100
125
150
100
150
125
150
150
125
100
150
75
200
150
150

Teknisyen
»
»
(Jeolog)
»
(Sismolog)
Hava teknisyeni
4 Daktilo (yabancı dil bilir)
5 Memur
2 Laborant
6 Hademe

Memur (lisan bilir)
Daktilo (yabancı dil bilir)

1
1

Hidrojeoloji

Şef teknisyen

625
550
350
350
300
300
200
200
100

Enstitüsü

1
5

Teknisyen
Memur
»
4 Daktilo (yabancı dil bilir)
5 Arşivci
3 Şoför
»
6 Hademe

350
300
250
300
250
200
225
100

550
350
. Teknik Haberleşme

1

1
1
1
1
1
1
1
1
4

12

52

Sivil Havacthk

400
300
300
250
250

12

Beynelmilel stajyer öğrenci mübade
lesi Türkiye merkezi
5
4

1
3
1
1
1

Enstitüsü

1

servisi

Şef teknisyen
Elektrik tesisatçısı
Usta

Kaloriferci
»
»
Santralci
»
Bahçıvan
itfaiyeci
Başhademe
Hademe
Bekçi
>
Hastabakıcı

Aded Ücret

Memuriyetin nev'i

1

Enstitüsü
550

Şef teknisyen
Teknisyen
4 Daktilo (yabancı dil bilir)
5 Memur
1 Teknisyen
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1
4
1
1
1

550
350
300
250
400
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1

Memuriyetin nev'i

Aded" Ücret
1

5 Memur

200
2
4
5
1

9
•

înşaat

Fakültesi

1 Teknisiyen
2 Laborant
»
>
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)

5
2

1
5
6
5
1
6
1

»
>
Arşivci
Usta
»
»
»
Marangoz ustası
Makina ustası
Duvarcı ustası
Desinatör
İşçi
Hademe
Dağıtıcı
Memur
»
Topograf
Fotoğrafçı
Bekçi
Teknisiyen
Tesisler teknisiyeni
Modelci
Ozalitçi

1
4
5
2
6
1

Fotoğrafçı
Daktilo
Memur
Laborant
Hademe
Modelci
Mülâjcı
Mikrofilimci

Memuriyetin nev'i
Ozalitçi
Usta
Daktilo (Yabancı dil bilir)
Memur
Teknisyen

*
23
5
4
4
1
1
1
.1
2
1
1
1
2
1

625
200
175
150
300
150
125
150
300
250
225
175
350
350

o
1
5
13
1
2
1
1
1
4
6
1

350
400
100
100
150
200
300
200
300
100
250
350
350
250

i
1
88

Mimarlık

G.

Fakültesi
1
2
1
2
7
1
1
1

350
175
150
175
100
350
200 ,
250

Aded Ücret
1
1
1
1
1

200
300
300
250
400

21

Makine

Fakültesi

1 Teknisyen
Atelye şefi
2 Usta
»
»
»
»
»
»
1 Teknisyen
j
Daktilo (Yabancı dil bilir)
Daktilo
1 Modelci
Ressam
Proje ressamı
2 Laborant
»
»
»
6 Hademe
5 Memur
*
»
1 Makinist
6 İşçi
»
Bekçi
Gece bekçisi
3 Şoför
2 Usta
Kaynakçı ustası
t

14
2
2
3
8
1
13
6
2
5
1
2*

i1
1
7
1
2
7
12
4
2
1
2
1
2
2
1
2
2

625
350
350
300
250
225
200
175
150
175
250
150
225
350
475
250
175
150
100
100
150
250
200
150
100
125
125
175
300
250

110
•

Motörler
4

Enstitüsü

Daktilo (Yabancı dil bilir)
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1

300
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G.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

2 Laborant
»
1 Atelye şefi
2 Usta
6 işçi

Memuriyetin nev'i

G.

4 Daktilo (yabancı dil bilir.)
5 Memur
2 Usta
»
Laborant
»
ft)0
200
175
300
250
150

6 Hademe
4 Bekri

14

1
2
6

Daktilo (yabancı dil bilir.)
Laborant
»
Atelye şefi
Usta
işçi
»

300
200
175
300
250
150
100

1
1
1
1
3
4
2
13
5

Türk Gemi Endüstrisini
4
2
1
2
6

İlerletme

Daktilo (yabancı dil bilir.)
Laborant
»
Atelye şefi
Usta
işçi
»

Enstitüsü
1
1
1
1
'3
4
2

2
2
6
4
10
3
13
4
2

300
175
225
200
175
150
100
100
125

67

Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü
4
2

Aded Ücret

300
200
175
300
250
150
100

13

Maden Fakültesi
1 Teknisiyen
Şef teknisiyen
Teknisiyen
»
•2
Sürveyan
1 Ressam
Atelye şefi
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
»
5 Memur
2 Usta
»
Laborant
6 Dağtıcı
işçi
3 Şoför
6 Hademe

7
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
5
3
9
1
• : 7
1
10

625
550
475
250
300
350
350
300
250
250
300
300'
200
175
125
100
225
100

57
Isı Tekniği Ekonomi Araştırma Kurumu
1 Teknisiyen

1

Teknik Okulu

475

1 Şef teknisiyen
Teknisiyen
Elektrik Fakültesi
1

Teknisiyen
»
Ressam
5 Memur

11
7
1
2

625
400
350
250

2

Desinatör
Usta
»
»
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1
1
1
1
1
2
8
2
2

625
550
475
400
350
400
350
300
250
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Memuriyetin nev'i

G.
2

Laborant

6
5

Başhademe
Gece bekçisi

Aded Ücret 1 G.
1
2
2
1
1
2

300
250
225
200
125
100

6

Memuriyetin nev'i
Hademe
Bahçıvan
Meydancı, silici, temizleyici

F.

Tahsisatın nev'i

M.

203
204

Geçici hizmetliler ücreti
Yabancı
profesör ve uzmanlarla
bunlara yardımcı personelin ücreti
12 İnşaat Fakültesi

4
1
1
34

E - CETVELİ
F.

Âded Ücret

M.
13
14
15
16

Tahsisatın nev'i
Mimarlık Fakültesi
Makina Fakültesi
Elektrik Fakültesi
Maden Fakültesi

G - CETVELİ
Kanun
No.
1050 'Muhasebe! Umumiye (Kanunu
6034 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı
Maden Fakültesinin binalariyle lâboratuvarlarınffin inşa ve tesisi hakkında Kanun
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100
125
125
•.<
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L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

İnşaat
A)
5
8

1
13

80
50

Mimarlık

3
4
5
8

1
2
3
5

Profesör
»
»
Doçent

100
90
80
50

B)

4
2
8

'

50
40
35

14

60
. 35

A)

Fakültesi

öğretim üyesi
125
100
90
70
60
90

2 Profesör
3
»
4
6 Doçent

Fakültesi

»
»

8

Öğretim üyesi

11
6

Doçent

50
B)
B

6
9

Asistan

100
90
80
50

öğretim yardımcıları

Maden
3
6

Makina

9

1
2
1
11

8 Asistan
9
»
»
10

öğretim yardımcıları

Asistan
»

B)

öğretim üyesi

öğretim üyesi

Profesör
»
»
Doçent

A)

Fakültesi

15

9

8

Elektrik

Fakültesi

11

7
10

35

A)
35

A)

Aded Maaş

Asistan

öğretim yardımcıları

Asistan

B)

Memuriyetin nev'i

öğretim üyesi

20

3
4
5
8

D.

10

Fakültesi

Profesör
Doçent
B)

10

Aded Maaş

Asistan

Öğretim yardımcıları

öğretim yardımcıları
8
8

4

40
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Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Teknik Okuhı
A)

öğretim üyesi

3 öğretmen
4
»
5
»
6
»
7
§
yardımcısı
6
7
8
9
10
11

(1)

5 100
90
8
80
6
70
8
60
8
50
8
70
3
60
6
8* 50
40
8
35
5
30
10

(1) 1955 bütçe yılında serbest bırakılan her
dereceden birer öğretmen ile birer öğretmen yar
dımcılarının kadroları beşer aylık olarak kulla
nılacaktır.

D.

Memuriyetin nev'i

6 Atelye öğretmeni
8
»
»
1»
»
10
»
>
11
8 Uzman
»
9
7 Okutman
»
10
»
11

Aded
1
1
1
1
2
1
1
1
1
93

B)
11 Büro memuru
12
»
»
11 Hesap memuru
11
Şube kâtibi
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Memurlar

OMJ

E - CETVELÎ
Umumi bütçede mütenazırı olan teıtipler için mezkûr kanuna bağlı «R» işaretli cetv^kbki for
mül aynen uygulanır.
Fasıl 204 — Ecnebi profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı personelin ücretleri
Bütçe Kanununa bağlı «E» işaretli cetvele dâhil bulunan tertiplerden her yıl icra Vekilleri He
yeti karariyle* alınacak kadrolara 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 29 ncu maddesine göre tâ
yin edileceklere hizmet mukaveleleri gereğince verilecek aylık ücretlerle (harcırah hariç) mukavele
lerinde yazılı diğer masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 223 — Yurt içinden ve dışından konferans için getirtilecek profesörler ve uzmanların ücret
leri ve harcırahları ile her türlü masrafları
Vereceği konferans adedi zikredilmek suretiyle getirtilmelerine Fakülteler' Profesörler Kurulla
rınca karar verilen yabancı ve yerli Ord. Prof., Profesör veya uzmanlara Fakülte Yönetim Kurul
larınca tesbit ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek miktarlar üzerinden verilecek kon
ferans ücretleriyle bunların dış memleketlerden veya yurt içinden getirtilmeleri için (Mukavelele
rinde yazılı miktarlar, mukaveleleri yoksa 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre belirtilecek
miktarlar üzerinden ) verilecek yol paraları, mukavele masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 224 — 4936 sayılı Kanunun 55 nci maddesine göre ödenecek ücretler
Üniversite Senatosunca tesbit edilen esaslar dairesinde
Fasıl 306 — Giyecekfler
Rektörlük, Fakülteler, Teknik Okul hademe kadrolarında çalışan personele verilecek elbise, kas
ket, ayakkabı ile 2 senede bir verilecek palto bedelleri bu tertipten ödenir.
Fasıl 307 - Madde 52 — 56 Ecnebi profesör ve uzmanların harcırah ve sair masrafları
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 29. maddesine göre sözleşme ile görevlendirilecek ecnebi profesöz veya Ord. Profesörlerle uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek harcırahları, sözleşmeleri
yoksa 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre ödenecek harcıraMarın faslın fakültelerle ilgili
maddelerinden ödenir.
Madde 72 — 77 Yurt içi araştırma, ve inceleme harcırah ve masrafları
öğretim üyeleriyle yardımcılarının (yabancı profesör ve uzmanlar dâhil) memleket içinde yapa
cakları araştırma ve inceleme için ihtiyar edecekleri gezilerde 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk
edecek harcırahları ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi veya dışında yapacakları geziler
de veya yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mûtat ve en ekono
mik nakil vasıtası masraflariyle, fakülte profesörler kurulları kararı ile 6245 sayılı Kanunla tesbit
edilen asgari haddi geçmemek şartiyle belirtilecek zaruri masraf karşılığı yevmiyeleri faslın ilgili
maddelerinden ödenir, (öğrencilerin gezilerinde, şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleriyle şehir dışında tren veya vapur gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu va
sıtanın 2 nci mevki bilet ücretleri verilir, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemiyen veya yapılacak
tetkikat icabı — bu icap Fakülteler Yönetim Kuralların©» belirtilecektir ~ otobüsle gidilmesi ha
linde, otobüs ücretleri ödenir.
Fasıl 420 — Laborattıvar ve attlye işletme masrafları
Lâboratuvar, atelye, kürsü, kurum, dershane ve resimhanelerle proje oda ve salonları ve müs
takil faslı olmıyan enstitüler için her çeşit ders cihazı ile makine alet, edevat ve sairenin alımı
( S. Sayısı : 73 )

bunların işletilmesi, temizlik ve bakımı ile ilgili her çeşit masraflar, işletme için alınacak her çe
şit malzemenin taşınması, yerlerinin değiştirilmesi veya montajı ve bunların kullanılması için
ihtiyar olunacak masraflarla Gümrük Resmi ve komisyon ücretleri bunların 500 lirayı geçmiyen
tamirleri, lâboratuvar ve atelyelerin 250 lirayı geçmiyen*badana işleri, lâboratuvar ve atelyelerde muvakkat olarak çalıştırılan işçi ücretleri, ilân ücretleri, lâboratuvar ve atelyelerde yapılan
işin ve iş yerinin hususiyeti icabı giyilmesi mecburi olan her çeşit giyim eşyası için yapılacak
masraflar, lâboratuvar ve atelye olarak çalıştırılan otobüslerle diğer vasıtaların istihlâk ettikleri
benzin ve her çeşit yağlarla bu vasıtaların tamir masrafları ve bunların sigorta primleri, belediye
vergi ve resimleri bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 - 434 — (432 hariç) Enstitü, merkez kurumların her çeşit masrafları
Demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi, kitap, mecmua, gazete, broşür, sa
tmalına ve abone bedelleriyle telif, tercüme hakları ve tercüme ücretleri ve yayınla ilgili diğer
her türlü masraflar, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren vasıta ve malzemeler satmalma, ta
mir ve tadili ile çeşitli işletme masrafları, enstitü merkez ve kurumların lâboratuvarlarmda mu
vakkaten çalıştırılan işçi ücretleri, yabancı ve yerli uzmanların memleket içi hacırah ve günde
likleri, yabancı uzmanlara mukavelelerinde yazılı mesken tazminatları, enstitünün merkez veya
kurumun ilmî ve idari işleriyle alâkalı yerli uzmanların memleket dışı kongre ve tetkik hacırahları, uzmanların mukavelelerinde yazılı tedavi masrafları, posta, telgraf telefon ücret ve mas
rafları ile muvakkat vazife harcırahları enstitü merkez ve kurumun teknik idari işleri için getiri
lecek yerli uzmanlara yönetim kurulu kararı ile verileck yevmiye ve hacırahlar gibi her türlü mas
raflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 432 — Beynelmilel stajyer* öğrenci mübadelesi
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit masraflar :

Türkiye merkezi her çeşit

masrafları

Fasıl 452 — 4489 sayılı Kanun gereğince ecnebi memleketlere gideceklere hacırah ve sair masrafları
Ecnebi memleketlerde staj, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere
gönderilecek asistanların o memleketteki öğrenci tahsisatı ile maaşları arasındaki farkları ve tet
kikin gerektirdiği her türlü harcamalar.
Fasıl 453 — Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı
Memleket iç ve dışındaki kongre ve kurumlara ödenecek iştirak payı ve saire masraflar.
Fasıl 476 — Kurslar umumi masrafları
î. T. Ü. de açılacak kursların her çeşit ders, lâboratuvar levazımı satmalma ve onarımı basılı
kâğıt ve defterleri, ilân bedelleri, imtihan, tören ve- diploma masrafları lâboratuvarlarda çalışan
ların iş gömleği ve benzeri masrafları.
Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve verilecek burslar
î. T. Ü. Senatosunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde Fakülte Profesörler Kurulunca yapılacak
yardımlar.
. Fasıl 711 — Makime alât ve malzemeler onarımı
Fakültelerin ders, resim ve proje odaları, küsrü, lâboratuvar ve atelyelere ilişkin her türlü malze
me ve ders alet ve makinelerinin onarımı.
*
Fasıl 751 — Satmalmacak makine alât ve malzemeler - (Madde 11 -17)
Rektörlük ve Fakültelere bağlı kürsü, lâboratuvar, atelye, dershane, resimhane, proje salonu ve
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odalarına gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, makine, alât, edevat, motor ve benzerleri ders
hane sıraları, proje masaları, etelâj, tabure, her çeşit alât muhafaza dolapları, yazı tahtası, kü
tüphane ve aperet ile benzerlerinin ve bu yerler için öğretimle ilgili yazı, hesap ve teksir makine
leri ve bunların her çeşit levazımı ile diğer her türlü materyalin alımı ve yaptırılması masrafları
ile gümrük vergi ye resimleri, ilân ücretleri, sigorta masrafları, somaj, ardiye, vergi, komüsyon, faiz,
tazminat masrafları, nakliye ücretleri ile ambalaj ve montaj masrafları faslın ilgili maddelerinden
ödenir.

Bütçe Kanununun 4 ncü

maddesi gereğince hazırlanan 1954 yılına ait kadrolar

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler
(Vekiller Heyetinin 25. V. 1954 tarih ve 4/3019 sayılı karariyle)
F.
203

M.

Unvanı
Geçici hizmetliler üc
reti

İnşaat kontrol şefi
Yüksek mimar
Mimar veya mühendis
Yüksek mühendis (Statikçi)^
Yüksek mühendis (Tesisatçı)
Mühendis (Tesisatçı)
Baş sürveyan
Sürveyan
Ressam
Sekreter
Daktilo

Aylık
ücreti

Aded

Müddet
ay

875
875
625
, 875
875
625
750
550
475
350
250

1
4
4
2
3
3
1
2
2
1
1

12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12

Yekûn
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Tutarı
10
43
30
21
31
22
9
13
İl
4
3

500
000
000
000
500
000
000
200
400
200
000

198 300

Devre : X

Al

İçtima: 1

S.

SAYISI : ö l

1955 Yılı
İstanbul Üniversitesi Bütçesi

İstanbul Üniversitesi 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe
Encümeni mazbatası ( î / 1 3 4 )

T. G.
Başvekâlet
Kanunlar ve Karalar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71/2837, 789

30 . XI . 1954

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
İstanbul Üniversitesi 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 26 . 11 . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
"A. Menderes

istanbul

Üniversitesi 1955 yılı bütçe tasarısı

İstanbul Üniversitesi 1954 yılı A / l bütçesi (14 850 149) lira
olup ceman (19 998 149) lira olarak kabul edilmişti.

esbabı mucibesi
ve A/2 bütçesi (5 148 000) lira

1955 yılı A / l ve A/2 bütçeleri 1954 yılma nazaran (4 235 873) lira fazlasiyle (24 234 022) lira
olarak teklif olunmaktadır.
Aşağıda (I) işaretiyle gösterilen tertiplere çok zaruri sebep ve ihtiyaçlar dolayısiyle (4 954 372)
lira eklenmekte ise de (II) işaretiyle müfredatı gösterilen tertiplerden (718 499) lira indirildiğinden
geçen yıla nazaran, umumi fazlalık (4 235 873) liradan ibaret olduğu anlaşılmıştır.
I - Artırılan miktarlar :
Lira

F.

21 950

201

452 430

201

117 650

201

M.
11 Rektörlük memurlar maaşı :
6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı olup, geçen yıla
nazaran (21 950) lira fazlasiyle teklif olunmuştur.
12 Tıp Fakültesi memurlar maaşı :
Yeni açılacak kiliniklerde çalıştırılmak üzere (L) cetvelinden 80 liralık bir
profesör ile 60 lira maşlı (3) doçentin alınmasından ve ayrıca 19^5 yılın
da bir üst dereceye terfi edecek memurların farkı maaş karşılığı olmak üzere
(37 900) lira ve (6211) sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı
ki ceman (452 430) lira fazla teklif edilmitşir.
13 Hukuk Fakültesi memurlar maaşı :
6211 sayılı Kanun . gereğince ödenecek Hahsisat karşılığı olarak (117 650)
lira fazlasiyle tahsisat istenilmiştir.
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Lira

F.

185 850

201

242 925

201

107 300

201

100 350

201

18 225

201

1 575

201

70 725

202

14 Edebiyat Fakültesi memurlar maaşı :
Halen profesörleri bulunmıyan bir kürsünün profesör ihtiyacını karşıla
mak üzere (L) cetvelinden 80 lira maaşlı bir profesör kadrosu alınma
sından (6 600) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat
karşılığı (179 250) lira ki, ceman (185 850) lira fazlasiyle tahsisat tek
lif edilmiştir.
15 Fen Fakültesi memurları maaşı :
Muhtelif enstitülerin profesörlük, asistanlık isteklerini kısmen karşıla
mak için (L) cetvelinden maaşlı bir profesör, 60 lira aylıklı 3 asistan
kadrosu alınmış ve 1955 yılında bir üst dereceye terfi edecek memur
aylıkları karşılığı olmak üzere de (37 875) lira ki, ceman (61 275) lira
ve 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı olarak da
(181 650) lira ile birlikte (242 925) lira fazla teklif edilmiştir.
16 İktisat Fakültesi memurlar maaşı :
1955 yılında bir üst dereceye terfi ettirilecek bir profesör için (L) cet
velinden 90 liralık ve 2 asistan için 50 ve 40 liralık üç kadro alınarak
bunlara karşılık 80 lira aylıklı 1 profesör ile 35 lira aylıklı bir asistanın
(L) cetveline iade edilmesiyle ve halen doçenti bulunmıyan kürsülerin
doçent ve asistan ihtiyacını karşılamak üzere (L) cetvelinden 60 lira ay
lıklı 1 aded, 50 lira aylıklı 2 aded doçent kadrosu ile, 1 aded 50 ve 1
aded 40 liralık asistan kadroları alınmak suretiyle 1954 yılma nazaran
(24 300) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşı
lığı olarak (83 000) lira ki, ceman (107 300) lira fazlasiyle teklif edil
miştir.
17 Orman Fakültesi memurlar maaşı :
Yeni enstitülerin teşekkülleri dolayısiyle, bunların profesör, doçent ve
asistan ihtiyaçlarını karşılamak üzere (L) cetvelinden 90 lira aylıklı 1
profesör ile 60 lira aylıklı 3 doçenti ve 60 lira aylıklı 2 asistan kadro
sunun alınması ve 50 lira aylıklı 2 aded asistan kadrosunun (L) cetve
line iadesi neticesinde geçen yıla nazaran (23 100) lira ve 6211 sayılı
Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı (77 250) lira ki, ceman
(100 350) lira fazlasiyle teklif olunmuştur.
18 Yabancı diller okulu memurlar maaşı :
Bu okulun faal kadrosunun bir yılık maaş tutarı (70 500) lira olduğu
halde 1954 yılında kadrosundan aşağı derecede okutman istihdam edildi
ğinden geçen yılki ödenek kâfi gelmiş ise de 1955 yılında mevcut kadrola
rın tamamı kullanacağından noksan görülen (600) lira ve 6211 sayılı
Kanun gereğince ödenecek tahsisat olarak (17 625) lira ki ceman (18 225)
lira fazlasiyle tahsisat istenilmiştir.
20 Açık memurlar maaşı :
6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı olarak (1 575) li
ra fazla istenilmiştir.
21* Rektörlük hizmetliler ücreti :
Üniversitenin yabancı memleketler ile münasebetinin gün geçtikçe çoğal
ması dolayısiyle yabancı muhaberatın temini için 2 yabancı dil bilir
daktilo kadrosu ile 1 başhademe rektörlük kısmına ve 6 dekanlık ve rek
törlüğü ilgilendiren 7 gider bütçe işlerini görmeye ve fakültelere devam
eden (15) bine baliğ olan talebe tarafından yatırılan giriş, ders ve im( S. Sayısı : 81)
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Lira

F.

M.

501 300

202

22

27 300

202

23

40 900

202

24

88 350

202

25

32 850

202

26

34 650

202

27

tihan harçları tahsiliyle mükellef bulunan muhasebe müdürlüğü muame
lâtının: gün geçtikçe artması ve her dekanlık için ayrı ayrı detaylı hesap
tatması gibi hizmetlerin istenilen tarzda cereyanını temin etmek üzere bu
müdürlük kadrosuna 1 - 2 memur ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. Bun
lardan başka, binalarda mevcut sabit tesisatın daimî surette murakabesi
ni ve gereğince onarımını temin etmek üzere bir marangoz ve bir elek
trikçi ustaları kadrolarının alınmasından ve 1955 yılı için (22 800) lira ve
6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı olarak (47 925)
lira ki ceman (70 725) lira fazla tahsisat istenilmiştir.
Tıp Fakültesi hizmetliler ücreti :
(D) cetvelinde görüldüğü üzere Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği ve (
Eczacı Okulu ile klinik ve enstitüler hizmetlileri, Çapa Hastanesi klinik
özel personeli kısımlarındaki hizmetliler 'kadrolarına yeniden kadro ilâve
edilmesinin sebebi, yukarda yazılı yerlerde yapılan hizmetlerin her gün
artmasından dolayı yeniden ihdas edilen hizmetliler kadrosu karşılığı ol
mak üzere (164 800) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tah
sisat karşılığı olarak (336 5ÖQ) lira ki, ceman (501 300) lira fazla tahsi
sat istenilmiştir.
""""'
*
Hukuk Fakültesi hizmetliler ücreti :
Dekanlık, idari ilimler ve Mukayeseli Hukuk enstitülerine lüzumlu olan
yabancı dil bilir daktiloya katî ihtiyaç olduğundan 3 aded daktilo kar
şılığı olmak üzere (8 700) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek
tahsisat karşılığı olarak da (18 600) lira ki, ceman (27 300) lira fazla
tahsisat istenilmiştir.
Edebiyat Fakültesi hizmetliler ücreti :
Edebiyat Fakültesi ile enstitülerinde mevcut işlerin her gün artmakta
.olduğundan lüzumlu randımanının tam olarak zamanında alınabilmesini te
min için 1955 yılı kadrosuna ilâvesine zaruret hâsıl olan daktilo, laborant,
memur ve hademe ücretleri karşılığı olarak (15 900) lira ve 6211 sayılı
Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı olarak (25 000) lira ki, ce
man (40 900) lira fazla istenilmiştir.
Fen Fakültesi hizmetliler ücreti :
Yeni tesis edilen Jeofizik Enstitüsünde\ kurulacak atelyeyi idare etmek
üzere (350) lira ücretli 1 usta ile ayrıca muhtelif enstitülerin ihtiyaçla
rını kısmen karşılamak için 2 aded (300) liralık laborant, (350) lira üc
retli 1 kütüphane 'memuru ve (150) lira ücretli bir başhademe ve ayrı
ca Botanik bahçesinde (200) lira ücretli 2 uzman bahçivan zarureti hâ
sıl olduğundan bu ihdas edilen hizmetlilerin kadro tutarı olan (22 200)
lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı olarak
(66 150) lira ki, ceman (88 350) lira fazla istenilmiştir.
iktisat Fakültesi hizmetliler ücreti :
Hademesi bulunmıyan 5 enstitü için 6 hademe ile 1 bekçi, ayrıca 1 arşiv
memurunun kadroya yeniden alınmasından (11 700) lira ve 6211 sayılı
Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı'olarak (21 150) lira ki, ce
man (32 850) lira fazla tahsisat istenilmiştir.
Orman Fakültesi hizmetliler ücreti :
Fakülte muamelâtının her gün çoğalmasına binaen (200) liralık bir dak( S. Sayısı : 81 )
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217 11-18

38 000

219 12-17
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221
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tilo kadrosunun ihdası zaruri görülmüştür, öğretimi ilgilendiren (14) hek
tar sahasındaki fakülte bahçesinin bakım işlerinde çalışan 3 bahçivan
kifayetsizliği açık olarak görülmekte olduğundan biri 175 ve diğeri 125
liralık 1 bahçivan kadrosu ihddas edilmekle beraber, geniş bulunan fa
kültenin temizliğini temin etmek üzere 5 tane 125 liralık odacı ve 1 bek
çi kadrosu ilâvesinden dolayı (15 000) lira ve 6211 sayılı Kanun gere
ğince verilecek tahsisat karşılığı olarak (21 150) lira ki, ceman (36 150)
lira fazla tahsisat istenilmiştir.
Yabancı Diller Okulu hizmetliler ücreti :
Bu maddede görülen 750 liralık artış 6211 sayılı Kanun gereğince veri
lecek tahsisat karşılığıdır.
Rektörlük geçici hizmetlileri ücreti :
6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat karşılığı olarak (28 750)
lira ilâve edilmiştir.
iktisat Fakültesi geçici hizmetliler ücreti ;
Fakülte kadrosunda mevcut uzmanlara ilâve olarak işletme Enstitüsü
için biri 300 ve diğeri 300 lira aylıklı 2 uzman kadrosu karşılığı olarak
(7 200) lira ve 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı
olarak da (8 400) lira ki, mecan (15 600) lira fazla istenilmiştir.
Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti :
Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen fakülteleri ile Yabancı Diller Okulunda ça
lıştırılan profesörlere verilen ücretler bugünkü hayat şartlarını karşılıyamadığmdan bunlara ait ücretlerin birer miktar yükseltilmesine, 5
adedine ait kadro müddetinin de 12 aya çıkarılmasına zaruret hâsıl ol
duğundan (120 210) lira fazla tahsisat istenilmiştir.
4598 sayılı Kanunla yapılacak zam ve yardımlar :
Bu bölümde gösterilen 500 liralık artışın memurların çocuk zammı yardı
mına karşılık konmuştu r.
5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler :
(L) cetvelinden faal kadroya alman bâzı kadrolara ait tahsisat ile 1955
yılında üst dereceye yükselecek memurlara verilecek maaş, hizmetliler kad
rosuna eklenen tahsisatın karşılığı % 5.5 hesabiyle (24 785) lira ve % 1
ek karşılığı olarak (4 509) lira ve 1955 yılında emekliye ayrılacak olan
lar verilecek ikramiye (17 900) lira, Sandık Yönetim Giderleri için
(7 480) lira ve Emekli Sandığı Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine tev
fikan memurların hizmet karşılığı olarak ödenmesi gereken (40 000) lira
ki ceman 1954 yılma nazaran (94 674) liralık bir tezayüt hâsıl olmuştur.
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı :
1954 yılı Rektörlüğe ait 11 nci maddeye noksan konulmasından dolayı bu
miktar 1955 bütçesine konulmuştur.
4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı :
Bu fasılda görülen (38 000) lira tutarındaki fazlalık 201 nci fasılda ya
pılan zaruri ve kanuni zamların neticesidir.
Emekli, Dul ve Yetim maaşları :
Bu fasılda görülen (3 188) lira 6241 numaralı Kanun gereğince emekli,
dul ve yetim aylığı alanlara yapılan zammın neticesidir.
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F.

11 000

223

37 500

301 21-28

3 000

301 31-38

93 000

301 41-47

51 000

301

4 200

30 000

50

303 11-18

304

7 100

306 11-18

32 800

307 10-50

2 500

87 500

403

420 11-17

Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yol
lukları ile başka masrafları:
Ecnebi memleketlerden konferans vermek üzere davet edilecek profesörle
rin yol masraflarından husule gelen artma dolayısiyle bu fasla (11 000)
liralık fazla tahsisat konulmuştur.
Döşeme masrafları:
Bu fasılda görülen (37 500) lira artışın (32 500) lirası bu yıl inşaatı bite
cek olan Fen Fakültesi Profesörler »Kurulu odası ile yeni binaya geçecek
öğrenci lokalinin ve yeniden tesis edilen Jeofizik Enstitüsünün tefrişi kar
şılığı ve geri kalan (5-000) lirası da Rektörlük ve Orman Fakültesinin
tefriş ihtiyacı için istenilmiştir.
Demirbaş masrafları:
Üniversiteye Ibnül - Emin Mahmut Kemal İnal tarafından hibe edilmiş
olan (500 000) lira değerindeki kitap ve mecmualar için yaptırılacak kütüpane, alınacak masa ve sandalyeler için bu tertibe (3 000) lira ek
lenmiştir.
öteberi masrafları:
Üniversitenin genişlemiş olması, yeni tesis ve tanzim edilen bahçelerin su
lanması ve umumi temizlik ihtiyacının karşılanması için (90 000) lira, Tıp
ve Orman fakültelerinin ihtiyacı için de (3 000) liralık bir ilâvenin ya
pılmasına zaruret hâsıl olmuştur.
Aydınlatma masrafları:
İkmal edilen yeni klinikler Fen ve Edebiyat fakültelerinin elektrik sarfi
yatının karşılanması için bu maddeye (51 000) lira eklenmesine zaruret
hâsıl olmuştur.
Basılı kâğıt ve defterler:
Bu fasılda gösterilen (4 200) liralık fazlalık baskı ücretlerinde görülen tezayüdü önlemek maksadiyle istenilmiştir.
Posta, telefon ve telgraf ücretleri :
Yeni tesis edilen Kliniklere alman telefonlar münasebetiyle muhaberatın
çoğalmasından ve 1954 yılında mevcut ödeneğin kâfi gelmemesinden do
layı ek bir tahsisat alınması zarureti hâsıl olmuştu. Buna binaen 1955
yılı için (30 000) lira fazlasiyle tahsisat istenilmiştir.
Giyecekler :
Bu fasılda görülen (7 İ00) lira tutarındaki artışın yeniden ihdas edilen
hizmetlilerin melbusat ihtiyacını karşılamak için konulmuştur.
Yolluklar :
Yeni Harcırah Kanunu yevmiye miktarlarını artırmış olması ve öğretim
üyeleri ile öğretim üyesi yardımcılarının çoğalmasından dolayı bu fasla
(32 800) lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur.
Temsil masrafları :
Milletlerarası münasebetlerin çoğalması dolayısiyle bu fasla (2 500) lira
ilâve yapılmıştır.
Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçlerle ilgili her çeşit
masraflar :
Üniversitenin başlıca hizmetlerinden madut olan araştırma; inceleme ve
öğretimi alâkadar eden mevzuların genişlemesi münasebetiyle satmalınma- <
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436
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73 250

451 11-17

83 000

451 21-27

166 000

452

sına katı zaruret hâsıl olan alât ve cihazlar ile tıbbi ve kimyevi malzeme
lerin piyasadaki fiyat artışlarından dolayı Tıp Fakültesi için (30 300) lira,
Fen Fakültesi için (57 200) lira ki ceman 1954 yılma nazaran (87 500)
lira fazlasiyle teklif olunmaktadır.
îdare Hukuku :
Mukayeseli Hukuk :
istatistik :
İşletme iktisadi Enstitülerinin her çeşit masrafları :
Bu Enstitüler için mevcut tahsisatın 1955 yılı içinde yapacakları araştır
ma ve neşriyata kâfi gelemiyeceğinden hizalarında gösterildiği üzere birer
miktar tahsisat istenilmiştir.
Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları :
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli :
Evkaf idaresine ait hastanelerce Tıp Fakültesi için tefrik edilen kliniklere
ait yatak ücreti olarak evvelce tesbit edilmiş olan miktarın azlığına bi
naen Evkaf idaresince ihale bedeli esas olmak üzere tesbit edilen iaşe be
deli farkı olup geçen, yıla nazaran hastane yatak bedeli karşılığı olarak
(361 719) lira, memur ve hizmetlilerin iaşe farkı için de (54 797) lira ki
ceman (416 516) lira fazla istenilmigtir.
Coğrafya Enstitüsü :
.'
Türkiyat Enstitüsü :
Tatbiki Fizik Enstitüsünün her çeşit masrafları :
1955 yılında müstakil olarak çalışacak olan Coğrafya, Türkiyat ve Tatbiki
Fizik enstitülerinin araştırma ve yayın masraflarını karşılamak üzere hiza
larında gösterilen tahsisatların talebine zaruret hâsıl olmuştur.
Yayın masrafları, satmalına ve abone masrafları :
Fakülte ve enstitü kütüphaneleri için satmalınmasına lüzum hâsıl olan
yerli ve yabancı kitap ve mecmua bedellerinin % 30 - 40 nispetinde artma
sı ve Fen Fakültesinde kurulan Jeofizik Enstitüsü için almmasma lüzum
hâsıl olan kitap ve mecmuaların satınalınmasmı temin etmek üzere Tıp
Fakültesine (15 000) lira, Edebiyat Fakültesine (29 500) lira, Fen Fakül
tesi için (18 000) lira, iktisat Fakültesi için (5 000) lira ve Orman Fakül
tesi için (5 750) lira ki 1954 ylma nazaran ceman (73 250) lira fazla
tahsisat istenmesine zaruret hâsıl olmuştur.
Çşşitli yayın masrafları :
Her geçen gün zarfında yayın işlerinin çoğalması ve telif hakkı olarak ve
rilmekte olan miktarın yeni talimatnameye göre yükselmesi, yabancı dil
lere ait eserlerden yapılan tercümeler için verilen miktar, çoğalması bakı
mından Hukuk Fakültesi için (25 000) lira, Edebiyat Fakültesi için
(20 000) lira, Fen Fakültesi için (13 000) lira, iktisat Fakültesi için
(5 000) lira ve Orman Fakültesi için de (10 000) lira ve Ibnül Emin
Mahmut Kemal Kütüphanesindeki kitap ve mecmuaların ciltlendirilmesi
için (10 000) lira ki ceman 1954 yılma nazaran (83 000) lira fazla tah
sisat istenilmiştir.
4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnebi memleketlere gön
derilenlerin yolluklariyle her çeşit masrafları :
ilmî tetkiklerde bulunmak üzere yabancı memleketlere gönderilecek tedris
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üyeleri İle yardımcılarına verilmekte olan yollukların yeni Harcırah ÜCantı»
nu ile artırılmasından ve Üniversite Yönetim Kurulunca her Fakülteyt
ayrılmış bulunan beher kontenjanın (7 500) lira olarak kararlaştırılması
na binaen geçen yıla nazaran Rektörlük için (15 000) lira, Tıp Fakültesi
için (41 000) lira, Hukuk Fakültesi için (12 500) lira, Edebiyat Fakültesi
için (32 500) lira, Fen Fakültesi için (30 000) lira, İktisat Fakültesi için
(15 000) lira ve Orman Fakültesi için de (20 000) lira olmak üzere ce
man (166 000) lira fazla tahsisat istenilmiştir.
453
20 Milletlerarası Üniversiteler Birliği II nci Kongresi her çeşit giderleri :
îcra Vekiller Heyetinin 23 Mayıs 1951 tarih ve 3/13049 sayılı kararı ile
merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Üniversiteler Birliğine âza olma
mız kabul edilmiş olduğundan bu Birliğin İkinei Kongresinin Eylül 1955
yılında istanbul'da toplanmasını Üniversite Yönetim Kurulunun 27 nci
içtimamda kararlaştırılmış olduğundan bu kongrenin her çeşit masrafları
nı karşılamak üzere (10 000) lira teklif edilmiştir.
601 11-17 Muhtaç talebeye yapılacak burs ve yardımlar :
Yabancı memleketlerden gelecek 3 talebeye yapılacak yardım için (6 000)
lira tarsisat istenilmiştir.
603
Talebe kantinine yardım :

3 536 373
Fen re Edebiyat Fakültelerinde ihdas edilmiş olan kantinden talebeye
ucuz yemek yedirilebilm esi için yapılan ortalama bir hesaba nazaran, mev
cut 5 000 talebeden en az 2 000 talebeye günde her birine 30 kuru?
üzerinden bir yardım yapıldığı takdirde iki buçuk ay içinde ancak
(50 000) liranın sarf edileceği anlaşılmaktadır. Halbuki kantinlere lüzum
lu bâzı eşya ve levazımın tedariki zaruri olduğu gibi hiç olmazsa bir ders
yılı içinde asgari 2 000 talebeye 4 ay gibi kısa bir zaman için yardım ya
pılabilmesini temin etmek üzere geçen yıla nazaran (50 000) lira fazla*
siyle tahsisat istenmesine katî zaruret hâsıl olmuştur.
U - Noksanla* i
4A 000

301

25 000

301

25 000

301

2 500

801

%% Tıp Fakültesi döşeme masrafı:
435 nci faslın 11 nci (Hastaneleri ilgilendiren masraflar) tertibine nakle
dilmesinden.
24 Edebiyat Fakültesi döşeme masrafı:
25 000 liralık tahsisatın kifayeti anlaşıldığından 25 000 lirası bütçeden
çıkarılmıştır.
35 Fen Fakültesi demirbaş masrafları:
25 000 liralık tahsisatın kifayeti anlaşıldığından 25 000 lirası bütçeden
Sarılmıştır.
$6 İktisat Fakültesi demirbaş masrafları:
10 000 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından 2 500 lira bütçeden
çıkarılmış/tır.
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60 Isıtma masrafları:
Klinik ve enstitülere ait havagazı sarfiyatı, kendi tertiplerinden ödenmek
üzere bu tertipten düşülmüştür.
72 Orman Fakültesi taşıtları onarım masrafları:
Fakültenin eski otobüsü satılarak yeni otobüs alınmasından dolayı, bu ter
tipten 1 000 lira eksilmiştir.
13 Klinik tesis masrafları:
Bu maddedeki 100 000 lira 435/11 tertibine nakledilmiştir.
13 Hukuk Fakültesi satmalına ve abone masrafları :
Roma Hukuku Ord. Profesörü Schwartz'a ait kütüphanenin eşi tarafın
dan Alman Hükümetine terk edilmesinden dolayı bu kütüphanenin alın
mamasından 40 000 liralık tahsisat bütçeden çıkarılmıştır.
17 Yapı işleri ve esaslı onarımlar (Orman Fakültesi) :
Tedrisat ve idare binasının üst katının inşaatı karşılığı olarak 1954 yı
lında alınmış olan 70 000 liralık tahsisattan 55 000 lirasının sarfına lü
zum kalmadığından iade edilmiştir.
20 Tesisat masrafları :
4999 sayılı Kanun gereğince inşa edilecek binalara ait tesisat için 1954
yılında alınmış ola a 366 000 liralık ödenekten tertibin muhafazası için 1
lira bırakılarak 36^ 999 liranın aynı bölümün 10 ncu bina yapımı mad
desine eklenmesinden dolayı bu noksanlık hâsıl olmuştur.

536 373
417 9^9

A / l cetveli yekûnu
A/2 cetveli yekûnu

954 372

Yekûn

Beyanı
4 954 372
— 718 499 Noksan teklif olunan
4 235 873 Yekûn
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701
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250 000

12
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15
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350 000
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400 000
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Tıp Fakültesi yapı onarımı ve küçük yapılar :
Her gün genişlemekte olan kliniklerin onarım ve küçük tamirlere sarf
edilmek üzere 12 OCO lira fazla tahsisat istenilmiştir.
Orman Fakültesi yapı onarımı :
Fakülte binasmda görülen tahribatın acele onarımları yapılması ve öğ
renci sayısının artması dolayısiyle konferans salonu ve dershanelerin anfi haline getirilmesi için 5 000 lira fazlasiyle tahsisat istenilmiştir.
Tıp Fakültesi :
Bu maddede mevcut tahsisatın 500 000 lirası Eczacı Okulu inşaatının ta
mamlanması karşılığı ve fazla istenilen 250 000 lirası da çapa klinikleri
için bir çamaşırhane, bir mutfak ve asistanların ikametine tahsis edil
mek üzere 100 yataklı bir bina yapılması için istenilmiştir.
Fen Fakültesi :
Üniversite bahçesinde bulunan rasathane binasında dershane, lâboratuvar
ve kütüphane bulunmadığından bu ihtiyacı gidermek maksadiyle bir ek
bina inşası kararlaştırılmış olduğundan geçen yıla nazaran 35 000 lira
fazlasiyle tahsisat istenilmiştir.
4999 sayılı Kanun gereğince bina yapımı masrafları :
4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak bina tesisatı için 1954 yılında 20
nci madde ile alınmış olan 366 000 liralık ödenekten, tertibin muhafazası
için (1) lira bırakılarak bakiyesi olan 365 999 lira bu tertibe eklenme
sinden fazlalık meydana gelmiştir.
Tıp sitesi yapımı :
Tıp Fakültesi için yaptırılmakta olan kliniklerin mütaahhitleri ile girişil
miş olan taahhütlerimizi karşılamak için bu maddeye 350 000 lira fazla
tahsisat istenilmek mecburiyetinde kalınmıştır.
Fen ve Tıp Fakültelerinde (Cyclatron) inşa ve tesis masrafları :
Fen ve Tıp Fakültelerinde (Cyclatron) inşa ve tesis masrafları için yıl
lık tahsisatı 400 000 lirayı geçmemek üzere (2 000 000) liraya kadar ge
lecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye yetki veren 11 . III . 1954 tarih
ve 6408 sayılı Kanuna istinaden 1955 yılı i§in 400 000 lira tahsisat iste
nilmiştir.

İstanbul Üniversitesi 1955 yılı gelir bütçesi esbabı mucibesi
1955 yık ( A / l ) gider bütçesi (18 089 022) lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi (6 145 000) lira
olmak üzere (24 234 022) liraya baliğ olan her ilki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karşı
lanmış olacaktır.
1. Tahsili tahmin edilen harçlardan (860 000) lira, kitap saıtışmdan (35 000) Mra, diğer çeşitli
gelirlerden de (60 000) lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek (600 000) lira nakitle birlikte gelir
yekûnumuz (1 555 000) liraya baliğ olmaktadır.
2. Gider bütçelerinin toplamı olan (24 234 022) liradan (1 555 000) lira çıkarıldığı takdirde
geriye kalan (22 679 022) liranın (6 145 000) lirası yatırımlar için ve (16 534 022) lirası da yatı
rımlar dışındaki masraflar, hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir
bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur.
( S. Sayısı : 81)
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Rapor
10 . 1 . 1955
Bütçe Encümeni Reisliğine
İstanbul Üniversitesi 1955 senesi bütçe lâyihasını tetkik ettik: (24 234 022) liraya baliğ olan, bu
bütçe lâyihası 1954 senesi bütçesine nazaran (4 235 873) lira fazlasiyle teklif edilmektedir.
Geçen 1954 senesi üniversite bütçesi (14 850 149) A / l ,
(19 998 149) olarak Yüksek Meclisçe kabul edilmişti.

(5 148 000) A/2

olmak üzere

ceman

Üniversitenin her sene elde ettiği inkişaflar takdir ve şükrana şayan yeni tesisleri dolayısiyle za
ruri artışları ihtiva eden 1955 bütçe lâyihasmdaki bâzı fasıl ve tertiplere ceman (4 954 372) lira
ilâve edilmekte ise de yine bâzı fasıl ve tertiplerden yapılan tenzil ve tenkislerle bu miktar
(4 235 873) liraya inmiş bulunuyor. Şöyle ki:
A/l
A/2

yekûnu
»

3 536 373
1 4 1 7 999

Tenzil

4 954 372
718 499
4 235 873

Bu fazlalık aşağıda beyan edilen ihtiyaç ve zaruretlerden doğmuştur.
/ - Yatırımlar

dışındaki bütçe masraflarındaki

görülen

fazlalıklar,

A — Maaşlar
Umumiyetle 6211 numaralı Kanuna göre ödenecek tahsisat karşılıkları ile, terfi eden memurların
maaş farkı bu bapta esas fazlalıkları teşkil etmekle beraber, (L) cetvelinden fiilî duruma sokulan
profesör, doçent ve asistanların kadroları karşılıkları da zaruri farklar tevlidetmiştir.
Bu fazlalıklar şu suretle tahaddüs etmektedir.

j

1. Rektörlük memurları maaşı karşılığı geçen yıla nazaran 21 950 lira fazladır. Bu fazlalık sa
dece 6211 numaralı Kanunun icabettirdiği tahsisattan ibarettir.
2. Tıp Fakültesi memurları maaşı karşılığı, 452 430 lira fazla bu para yeni açılacak klinikler
de çalıştırılmak üzere (L) cetveline alman (80) liralık bir profesör ile, (60) liralık üç doçent
kadrolarının ve 1955 de terfi edecek olan menmrların maaşlarının karşılığı olan 37 900 lira ile 6211
sayılı Kanunun gerektirdiği tahsisatın yekûnudur.
3.

Hukuk Fakültesi memurlarının maaş karşılığı 117 650 lira fazla,

4. Edebiyat Fakültesi memurlarının maaş karşılığı, 185 850 lira fazla, bu fazlalık 6211 sayılı
Kanuna göre verilecek tahsisat (179 250) lira ile münhal bir kürsünün profesör ihtiyacını karşı
lamak üzere (L) cetvelinden alman (80) liralık bir profesör kadrosunun karşılığı olan 6 600 lira
dan ibarettir.
5. Fen Fakültesi memurlarının maaşı karşılığı 249 925 lira fazla, muhtelif kürsülerin profesör
ve asistan ihtiyaçlarım karşılamak üzere (L) cetvelinden 100 liralık bir profesör ile (60) liralık
üç asistan kadrosu fiilî duruma sokulmuştur. Bunların karşılığı ve 1955 de bir üst dereceye terfi
( S. Sayısı : 81)
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edecek memurinin maaşları karşılığı olarak konulan 61 275 lira ile 6211 sayılı Kanunun gerektir
diği tahsisat karşılığı olan 81 650 lira bu fazlalığı zaruri kılmıştır.
6. İktisat Fakültesi memurlarının maaş karşılığı (107 300) fazla,
1955 de terfi edecek bir profesör için (L) cetvelinden (90) liralık bir profesör kadrosu ile (60)
liralık bir, (50) liralık 2 doçent ve (50) ile (40) liralık iki asistan kadrosu fiilî duruma ifrağ edil
miştir. Buna mukabil (80) liralık bir profesör ile (35) liralık bir asistan kadrosu mezkûr (L) cet
veline iade edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla bu tertibe bu kadroların karşılığı olarak (24 300) ve
yine 6211 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat karşılığı olmak üzere (803 000) lira ilâvesi bu
fazlalığı doğurmuştur.
7.

Orman Fakültesi memurları maaşları : (100 350) lira fazla,

Bu fakültede yeni kurulan enstitülerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere (L) cetvelinden şu kad
l
rolar fiilî duruma getirilmiştir.
t
(90) liralık bir profesör kadrosu,
(60) liralık üç doçent kadrosu,
(60) liralık iki asistan kadrosu,
buna mukabil mezkûr (L) cetveline

(50) liralık iki asistan kadrosu da ilâve edilmiştir.

Bu kadroların karşılğı olan (23 100) lira ile 6211 sayılı
karşılğı olan (77 250) lira bu fazlalığı icabettiriyor.

Kanunun gerektirdiği

tahsisat

Buraya kadar verilen izahattan anlaşılacağı veçhile bu sene İstanbul Üniversitesinin kürsü
ihtiyaçlarını karşılamak üzere (L) cetvelinden fiilî duruma getirilmesi teklif edilen kadrolar şu
suretle sıralanmaktadır :
Fakülte
Fen
İktisat
Hukuk
Orman
Edebiyat
Tıp
»
Orman
İktisat
»
Orman
Fen
İktisat
Orman
İktisat

(D
Hukuk
İktisat
Orman
(Buraya kadar verilen

Asistan

Doçent

Profesör

1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—.
3
—
—
3
—
—
1
—.
—
1
—
—
4
3
—
—
2
—
—
2
—.
—
1
cetveline iade edilen kadrolar
—
—
1
—
—
1
—.
—
2
•

—

•

—

•

Aylık
100
90
90
90
80
80
60
60
60
60
60
60
50
50
40
80
80
50

izahlar için lâyihanın fasıl 201 - Madde 20-11 e bakınız.)
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B)

Ücretler

İstanbul Üniversitesinin her sene yeniden tesis edilen enstitülerle, açılan klinik ve emsali mü
esseseler hasebiyle ücretli istihdam edilecek yeni personel bakımından da bâzı zaruretlere cevap
vermek mevkiinde olduğu görülmektedir. Bu bakımdan klinik, enstitü ve emsali müesseselerdeki
bâzı personelin ücretleri memleketimizin hayat seviyesine göre ayarlanmak zarureti bu sahada
da kendisini göstermiştir. Üniversitenin dünya üniversiteleri ile günden güne artan teması bir mu
haberat zorluğu meydana getirmiş ve bu sahada lisan bilen daktiloların istihdamı bir mecburiyet
haline gelmiştir. Bu itibarla imkân nispetinde bâzı kadroların ihdası cihetine gidilmiş ise de bu,
aşağıda da gösterildiği veçhile, pek cüzi bir yekûn tutmaktadır.
Ücretler faslında görülen fazlalıklar zikredilen ihtiyaçlardan doğduğu gibi, 6211 sayılı Kanu
nun gerektirdiği tahsisat da aşağıda beyan edileceği üzere bu yekûnda mühim bir hisseye sahiptir.
1. Rektörlük hizmetlileri ücretleri (70 725) lira. Bu fazla : 6211 sayılı Kanunun gerektirdiği
tahsisat ile, yabancı memleketlerle muhaberatı icra edecek daktiloların ve sair personelin ücretleri
karşılığıdır.
2.

Tıp Fakültesi hizmetlileri ücreti (501 300) lira fazla,

Tıp Fakültesine bağlı diş hekimliği, eczacı okulu ile bâzı klinik ve enstitülerdeki hizmetliler ile
Çapa Hastanesi klinik hizmetlilerinin kadrolarına bâzı ilâveler yapılmıştır ki, bu bir zaruretin ifa
desidir. Buralarda hizmetler artmıştır. Bu hizmetleri karşılamak üzere ihdas edilen kadroların kar
şılığı olarak teklif edilen (64 800) lira ile 6211 sayılı Kanun dolayısiyle verilecek (336 500) lira
tahsisat bu fazlalığı doğurmuştur.
3.

Hukuk Fakültesi hizmetlileri ücreti (27 300) lira fazla,

Dekanlık için, idari ilimler ve mukayeseli hukuk enstitüleri için lisan bilen üç daktilonun ücre
ti karşılığı (8 700) lira ile '8211 sayılı Kanuna göre verilecek (18 600) lira tahsisat bu fazlalığı
tevlidetmektedir.
4. Edebiyat Fakültesi hizmetlilerinin ücreti (40 900) lira fazla,
Muhtelif enstitülerdeki hizmetlerin artışı dolayısiyle bâzı daktilo, laboranta ve hademelerin kad
roya ilâvesi gerekmektedir. Bu kadroların karşılığı olan (15 900) lira ile 6211 sayılı Kanuna gö
re Verilmesi lâzımgelen (25 000) liralık tahsisat mezkûr yekûnu teşkil ediyor.
5.

Fen Fakültesi hizmetlileri ücreti (83 350) lira fazla,

Yeni kurulacak Jeofizik Enstitüsünü idare etmek üzere 350 lira ücretli bir usta ile diğer ensti
tüler için 300 er liralık iki laborant ve 350 lira ücretli bir kütüpane memuriyle 150 liralık başhademe ve ayrıca Botanik bahçesine 200 liralık iki uzman bahçıvan kadrolarına ihtiyaç hissedil
miştir. Bunların tutarı olan (22 000) lira ile 6211 sayılı Kanunun gerektirdiği (66 150) liralık
tahsisat bu. fazlalığı icabettirmektedir.
6.

İktisat Fakültesi hizmetlileri ücretleri (32 850) lira fazla,

Hademesiz 5 enstitü için 6 hademe ile bir bekçi ve bir arşiv memuru kadroları karşılığı (11 700)
lira ile 6211 sayılı Kanunun gerektirdiği (21 150)lira tahsisat bu fazlalığın âmilidir.
7.

Orman Fakültesi hizmetlileri ücreti (35 650) lira fazla,

200 liralık bir daktilo ile fakültenin öğretimi için zaruri olan 14 hektarlık bahçeyi ıslah ve tan
zim edecek 175 ve 150 liralık iki bahçıvan kadrosunun karşılığı ve fakültenin temizliği için 5 aded
125 liralık odacı ve bekçi kadroları karşılığı için (15 000) lira faslın bu maddesine konmuştur.
Mütebakisi verilecek tahsisat karşılığıdır.
(Buraya kadar verilen izahat için fasıl 202 madde 27 - 21 e bakınız.)
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Geçici hizmetliler ücretleri

Yukarda zikredilen enstitü, ve kliniklerdeki uzman ve yabancı profesörlerin ücretlerini memle
ketin hayat seviyesine göre ayarlamak zarureti ve bâzı enstitüler için yeniden uzman tedariki bu
fasılda da zaruri artışlar tevlidetmiştir. Şöyle ki :
Rektörlük geçici hizmetlileri ücretlerinin (15 600) lira fazlası 6211 sayılı Kanuna göre verilecek
tahsisat olmakla beraber, İktisat Fakültesinin bu maddesinde görülen (15 600) lira fazlalığa, mev
cut uzmanın ilâve olarak İşletme Enstitüsü için 300 liralık iki uzman karşılığı olan (7 200) lira
olarak dâhil olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen fakülteleri için
Yabancı Diller Okulunda çalıştırılacak yabancı profesörlere verilen ücretlere zam yapılmak zarureti
ve 5 kadronun 12 ay müddetle uzatılması dolayısiyle (^120 210) lira bir fazlalık bu fasla ithal edil
miştir.
(İzahat için fasıl 203 madde 16 -11 fasıl 204)
D)

Diğer masraflar

1. Döşeme masrafları (320 500) lira fazla.
Bu yıl inşası bitecek olan Fen Fakültesi Profesörler Kurulu odası ile yeni binadaki öğrenci lo
kalinin ve yeniden tesis edilen Jeofizik Enstitüsünün tefrişi ile rektörlük ve Orman fakültelerinin
tefrişi lâzım geldiğinden bu fazlalık zaruri görülmüştür.
2.

öteberi (93 000) fazla,

Genişliyen Üniversitenin yeni yapılan bahçelerinin tanzimi, sulanması ve
için ihtiyaç duyulan bu miktar ilâve edilmiştir.
3.

temizlik ameliyeleri

Araştırma, inceleme ve öğretimi alâkadar eden malzeme masrafları (87 500) lira fazla,

Bu fazlalık, üniversitelerin başlıca vazifelerinden olan araştırmalar için gereken kimyevi ve tıbbi
malzemenin pahalanması dolayısiyle zaruri görülmüştür. Bu itibarla Tıp Fakültesi için (30 300) li
ra ile Fen Fakültesi için de (57 200) lira ilâve edilmektedir.
4.

Tıp Fakültesi hastanelerinin masrafları (416 516) lira fazla,

Evkaf İdaresine ait hastanelerde Tıp Fakültesi için ayrılan kliniklerdeki yatak ücretleri artırıl
mıştır. Evkafça ihale bedeli esas tutulmak suretiyle vaz'edilen yatak ücretlerinin üniversiteye tah
mil ettiği masraf (361 719) liradır. Bu yerdeki memur ve hizmetlilerin de iaşe farkı olan (54 797)
liralık meblâğ bu fazlalığa yol açmıştır.
5.

Satınalma ve abone için (73 250) lira ilâve edilmesi zarureti hâsıl olmuştur.

Fakülte ve enstitü kütüphaneleri için alınacak yerli ve yabancı kitap ve mecmua bedelleri % 3040 artmıştır. Bu itibarla Fen Fakültesinde bulurdan Jeofizik Enstitüsü için alınması zaruri kitap
ve mecmualar bedeli olarak (15 000); Edebiyat Fakültesine (29 500) ve Fen Fakültesine (18 000);
İktisat (5 000) ve Orman Fakültesine de (7 750) lira ayırmak lâzım gelmiştir.
6.

Çeşitli yayın masrafları (83 000) lira fazla,

Takibedilecek neşriyatın günden güne artması dolayısiyle tercüme ve bunlar ile müterafik ola
rak telif faaliyetinde de genişleme bulunmaktadır. Yeni talimatnameye göre telif ve tercüme üc
retleri artmaktadır.
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Bu maksatlara sarf edilmek üzere :
Hukuk Fakültesine
Edebiyat
»
Fen
»
»
İktisat
»
Orman
Ibnülemin Kütüphanesindeki kitapların
ciltlenmesi için
lira ayırmak lâzım gelmiştir.
7. Staj için yabancı memleketlere

25
20
13
5
10

000
000
000
000
000

10 000

gönderileceklerin yolluğu (166 000) lira fazla,

Bu fazlalık 4489 ve 4936 sayılı kanunların gerektirdiği miktar olup üniversite yönetim kurulu
tarafından her fakülteye şu suretle taksim edilmiştir :
15 000
41 000
12 500
32 500
30 000
15 000
20 000

a) Rektörlük
b) Tıp
c) Hukuk
d) Edebiyat
*J Fen
f) İktisat
g) Orman
8. Talebe kantinine yardım (50 000) lira fazla,

Fen ve Edebiyat fakültelerinin kantinlerinde talebeye ucuz yemek verilmektedir. Ortalama bir
hesapla 5 000 talebeden en az 2 000 talebeye günde 30 kuruşluk bir yardım yapılırsla iki buçuk
ayda 50 000 lira eder. Bir ders yılında 2 000 talebeye asgari dört ay yardım zaruridir. Bu itibarla
mezkûr fazlalık yerindedir.
(Buraya kadar verilen izahlar için 301, 420, 435, 451, 602 nci fasıllara bakınız.)
II - Yatırımlar
Günden güne genişlemekte olan istanbul Üniversitesinin ihtiyacını karşılamak üz'ere inşaat ve
onarım faaliyetlerine hız vermiş bulunmaktadır. Bu itibarla bâzı binaların genişletilmesi, okul,
enstitü ve kliniklerin inşası gibi faaliyetlerin icabettirdiği masraflar dolayısiyle zaruri olan fazla
lık, (1 417 999) liraya baliğ oluyor.
Bu yekûnun mühim kısımları şu suretle tevzi edilmektedir.
1. Fen ve Tıp fakültelerinde Cyelotron inşa ve tesisi masrafları (400 000) lira fazla, bu
fakültelerde Cyelotron inşası için 6408 sayılı Kanun »her yıl (400 000) lirayı geçmem'ek
üzere (2) milyon liralık bir tahsisat kabul etmişti. Bu miktar bu seneki rakamdır.
2. Tıp sitesi yapılması için (350 000) lira,
3. 4999 sayılı Kanun gereğince bina yapımı masrafları olarak (365 999) lira,
4. Tıp Fakültesine (250 000) lira fazla,
Bu para Çapa Klinikleri için bir çamaşırhane bir mutfak ve asistanların ikametine tahsis edile
cek 100 yataklı bir bina yapılması için istenilmektedir.
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Teklif ve temenniler
Yüksek komisyona aşağıdaki hususları teklif ve temenni olarak derin saygılarımızla arz ederiz .•
A)

Teklifler :

1. Tasarının muhtelif fasıl ve maddelerinde yer alan (Ecnebi Diller Okulu) ibaresinin, yabaneı diller okuluna çevrilmesi lâzımgelmektedir.
2. Tıp Fakültesi kliniklerinde çalışan yabancı uzman ve hemşirelerin son zamanlarda ücret azlı
ğından dolayı mukavelelerini yenilemedikleri anlaşılmıştır. Buna binaen 10 uzman ve hemşirenin
aylıklarına 100 lira ve bir uzmanın aylığına 50 lira zam yapılmasından dolayı (12 600) lira;
öteyandari yakında faaliyete geçecek olan yeni Ortopedi kliniğinde bir protez uzmanının ve bir
ortopedik masajcının istihdamı zarureti dolayısiyle (800) lira ve 450 lira ücretli iki kadro karşılığı
olarak (15 000) liranın;
Bütçenin 204 ncü faslının 12 nci maddesine (27 600) lira ilâvesiyle karşılanması uygun olacaktır.
3. Yolluklar bölümünün çeşitli sebeplerle kifayet etmemesi hasebiyle aşağıdaki tekliflerin arzına
zaruret hâsıl olmuştur.
a) Rektörlük. geçici görev yolluğu maddesinden üniversiteyi ilgilendiren bütün harcırahlar ve
bu meyanda Doçentlik jürileri masrafları ödeneğinden bu tertipteki tahsisat esasen yetmemekte iken,
üniversitenin geniş ölçüde giriştiği (Üniversite haftası) gezileri dolayısiyle tahsisat büsbütün yet
mez hale gelmiştir. Bu sebeple 207/21 tertibine (10 000) lira;
b) Pek kifayetsiz olan Tıp Fakültesi geçici görev yolluğunu takviye maksadiyle 307/22 terti
bine (1 000) lira;
e) Keza aynı sebeplerle Hukuk Fakültesi geçici görev yolluğunu takviye maksadiyle 307/23
tertibine (1 500) lira;
q) önümüzdeki yıl yabancı memleketlerden getirilecek bir kısım uzman ve profesörlerle,, bütçe
nin tanziminden sonra mutabakat hâsıl olduğundan yetmiyeceği anlaşılan (Ecnebi profesör ve uzman
lar yolluk ve masrafı) 307/50 tertibine (10 000) lira eklenmesi lâzımgelmektedir.
4. Üniversitedeki temsil masrafları, mahiyetleri itibariyle bu seneye kadar üç tertipten, yani,
enstitüler masraflarından, fakültelerin öteberi giderlerinden ve 403 ncü fasıldan ödenmekte iken,
Maliye Vekâletinin prensip kararı gereğince, enstitülere ve fakültelerin öteberi giderlerine ait olan
(R) formülünden temsil masrafları kaydı kaldırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla, şimdiye kadar
yukarıki iki tertipten ödenen masrafların da karşılanması zarureti hâsıl olmaktadır. Bu sebeple
403 ncü temsil masrafları bölümüne en az (15 000) lira eklenmesi zaruret halini almıştır.
5. Üniversite hizmetinin esasını teşkil eden araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereç*
lerle bu işlerle ilgili her çeşit masraftan karşılığı 420 nci fasılda toplanmıştır. Yapılan temaslar
neticesinde bu faslın bâzı maddelerine aşağıki ilâvelerin zaruri olduğu neticesine varılmıştır.
a) Edebiyat Fakültesinin artan araştırma ve inceleme faaliyetleri için (15 000) liranın ve yi
ne bu fakülte öğrencilerinin tedris işlerinde kullanılmak üzere döktürülecek cince, arapça,
sanskrikçe, yunanca hurufat ile çivi yazısı harfleri ve sair lüzumlu şekillerin döküm masrafları iğ
leri için (50 000) liranın 420/14 tertibine;
b) Milletlerarası araştırmalarda kullanılmak üzere Astronomi Enstitüsüne satmalınacak bir
aletin bedelini karşılamak ve bu yıl eski senelere nispetle fazla alınan 227 öğrencinin öğretim gi
derlerini temin etmek üzere 420/15 tertibine (35 000) lira;
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c) Orman Fakültesi her yıl 60 Öğrenci almakta iken bu kere Orman Umum Müdürlüğü ile va
rılan mutabakat üzerine ve ihtiyaç dolayısiyle 120 si burslu ve 80 i burssuz olmak üzere 200 öğren
ci kabul etmiştir. Bunun neticesi olarak araştırma, ineeleme ve öğretim masrafları artmıştır. Bu
sebeple 420/17 tertibine (35 000) liranın eklenmesi gerekmektedir.
6. Büyük bir talebe kitlesini okutmakta olan ve memleketimizin basın hayatı için ehemmiyetli
bir vazifeyi deruhde etmiş bulunan İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü bu ders yılında fa
aliyetlerini artırmak kararını almış ve Basın - Yayın Umum Müdürlüğü ile iş birliğine gitmekte bu
lunmuştur, öğretim zaruretiyle öğrenciler tarafından bir haftalık gazetenin çıkarılması da lâzım gel
mektedir. Bütün bu faaliyetleri kısmen olsun karşılayabilmek maksadiyle 427 nci fasla (10 000)
lira eklenmesi gerekmektedir.
7. Bütçenin tanzimi sırasında inşasının hitama ereceği tahmin edilemiyen kadın - doğum ve
çocuk kliniklerinin önümüzdeki yıl tamamlanacağı tebeyyün etmiştir. Bu kliniklere hasta kabul edi
lebilmesi için bunların karyola, yatak, çarşaf, alet, edevat, mutfak takımları gibi 'çeşitli eşya ile teç
hizi lâzım gelmekte olduğundan 435/11 tertibine en az (150 000) lira eklenmesi bir zarurettir.
8.. Antalya ve havalisi son kazılarla milletlerarası arkeolojik araştırmalarda bir merkez haline
gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bu bölgedeki çalışmalarını daha kesif bir halde
yürütmek maksadiyle (Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırmalar İstasyonu) adiyle bir merkez kur
mak üzeredir. Bunun gerektirdiği masrafları karşılamak maksadiyle bu namla yeniden açılacak 439
ncu fasla (15 000) lira konulması gerekmektedir.
9. Yurdumuzda sayıları bir hayli yekûna baliğ olan akli muvazeneleri bozuk çocukların tedavi
leri ve yetiştirilmeleri ile meşgul olmak üzere Psişiyatri Kliniğine bağlı olarak teşkiline teşebbüs
olunan (Çocuk Psişiyatri Enstitüsü) masraflarını karşılamak maksadiyle yeniden açılacak 440 nci
fasla (5 000) lira eklenmesi gerekmektedir. Bu sayede şimdiye kadar heder olan birçok çocukların
kurtarılmaları mümkün olacaktır.
10. 1955 yılında İstanbul'da toplanması mukarrer (Milletlerarası Üniversiteler Birliği Üçüncü
Kongresi) her çeşit masrafları için açılan 453/20 tertibinde (Üniversiteler) kelimesi (Üniversiteli
ler) olarak çıkmıştır. Bunun düzeltilmesi gerekmektedir.
11. Fen ve Edebiyat fakülteleri, muhtelif bloklardan müteşekkil bir binadır. Bu bloklar, pey
derpey ikmâl edilmiş ve inşaatın son kısmı da ancak bu yıl tamamlanabilmştir. Bu kısımda, blokla
rı birbine ekliyen büyük holler, binanın her tarafına yayılan büyük hava kitlelerinin içeriye girme
sine sebep olmaktadır. Evvelce kapalı üniteler halinde bulunan bloklar bu hava cereyanlarından
fazlasiyle müteessir olmaktadır.
Yeni tamamlanan kısımlara yapılacak kalorifer tesisatı sayesinde, methallerden giren soğuk ha
va kitlelerinin ısıtılması ve iç koridorlara soğuk havanın girmesi önlenecektir. Yapılacak kalori
fer tesisatının masrafım karşılamak üzere, keşfine göre 150 000 liranın bütçenin 741/15 bölümüne
ilâvesine zaruret vardır. Bütçenin hazırlanması sırasında bu meblâğın üniversite inşaatına tahsis
edilen krediden karşılanması düşünülmüş iken, mevcut inşaatın % 20 lere girmiş olması, bu iş için
bir para ayrılmasına imkân bırakılmamaktadır.
12. Orman Fakültesinin yeni tamamlanan binasına ait kalorifer tesisatı mütaaddit defalar iha
leye çıkarıldığı halde talibi bulunmadığından yaptırılamamıştır. Binanın bir kısmını muattal bıra
kan bu tesisatın önümüzdeki yıl daha müsait fiyatlı bir keşifle tekrar ihaleye çıkarılması zarureti
aşikârdır. Bu yıl bu işe mahsus olarak kuUanılamıyan 40 000 liralık tahsisatın bir taraftan 741/17
tertibine ilâvesi, öteyandan gelir bütçesinin 5 nci faslına konulması suretiyle bütçeye yük olmadan
muvazene tesisi cihetine gidilmesi lâzımgelmektedir.
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Temenniler :

1. öğrencilerinin sayısı 14 000 e yaklaşan İstanbul Üniversitesi, talebenin her türlü sağlık işle
riyle meşgul olmak üzere tam teşkilâtlı bir (Sağlık merkezi) kurma teşebbüsüne girmiş ve bunun bir
kısım ücretli kadroları 1954 bütçesiyle yürürlüğe girmiş olup bunlar 1955 tasarısında da yer almış
tır. Ancak, bu kadroların kifayetsizliği ve bunlarla daimî personel tedarikinin imkânsızlığı dolayısiyle üniversite teşkilâtına biri 70, diğeri 90 liralık iki hekim eklenmesi için bir kanun tasarısı hazırlanıp
Maarif Vekâleti vasıtasiyle hükümete teklif edilmiş ise de hükümetçe yeni bir Barem Kanunu hazırla
nacağı mülâhazasiyle tasarının Meclise şevki mümkün olamamıştır.
Barem Kanununda bu hususun göz önünde tutulması temenniye şayandır..
2. Akademik mesleğin kaynağını teşkil eden asistanlığa son zamanlarda rağbetin azalması hase
biyle hükümetle üniversite arasında hâsıl olan mutabakata binaen, İstanbul Üniversitesi tarafından
bir kanun teklifi hazırlanıp Maarif Vekâletine sunulmuştur. Bu teklifte asistanlara aylıklarından
maada ayda 100 lira üniversite tazminatı verilmesi derpiş olunmaktadır. Bu kanunun kabulü, şaya
nı temennidir.
Yüksek Encümenin tasvip ve takdirlerine saygı ile arz olunur.
Ağrı Mebusu
Kasım Küfrevi
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Trabzon Mebusu
S. Kardyavuz
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/134
Karar No. 27

24

.1.1955

Yüksek Reisliğe
İstanbul Üniversitesi 1955 yılı bütçesi hak
kında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 30. X I . 1954 tarihli ve 71/2837 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, Üni
versite Rektörü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları
halde tetkik ve müzakere edildi.
istanbul Üniversitesi 1955 yılı bütçesini en
cümenimiz adına tetkik eden raportörlerin ra
poru okunduktan ve Üniversite fakültelerinin
muhtelif faaliyetleri hakkında sorulan sualler
Marif Vekili, rektör ve fakülteler dekanları ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin
fasıl ve maddelerinin incelenmesine geçilmiştir.
Lâyihaya merbut masraf kısımlarını ihtiva
eden ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla
nazaran (3 237 073) lira fazlasiyle (18 087 222)
ve yatırımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekû
nu ise yine (997 000) lira fazlalıkla (6 145 000)
lira ki ceman (24 234 022) lira olarak hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiştir.
Üniversitenin temadi eden inkişafı ve ve
rimli faaliyeti muvacehesinde hizmetlerin lâyıkiyle ifası bakımından yakında faaliyete ge
çecek olan yeni ortopeti kliniğinde bir protez
uzmanı ile bir ortopedik masajcısının istihdam
ları zarureti dolayısiyle (800) ve (450) lira üc
retli iki kadronun karşılığı olan (15 000) liranın
204 ncü (Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti)
faslının 12 nci (Tıp Fakültesi) maddesine ilâ
vesi, 301 nci faslın 50 nci (aydınlatma) madde
sinden tasarrufu mümkün olduğu anlaşılan
(50 000) liranın tenzili, Edebiyat Fakültesi ta
lebelerinin tedris işlerinde kullanılmak üzere
döktürülecek hurufat için 420 nci faslın 14 ncü
maddesine (25 000), inşası yakında hitama ere
cek olan kadın - doğum ve çocuk kliniklerinin
muhtelif lüzumlu eşya ile teçhizi için 435 nci
faslın 11 nci maddesine (150 000) liranın ilâ

vesi ile (Antalya bölgesi Arkeolojik Araştır
malar istasyonu masrafları) unvanı ile yeni
den açılan 439 ncu fasla (15 000) ve (Çocuk
Pisikiyatri Enstitüsü masrafları) adı altında
yine yeniden açılan 440 nci fasla da (5 000)
lira konulması, 452 nci fasılda 1954 yılma na
zaran fazla konulmuş bulunan (166 000) lira
nın döviz imkânsızlıkları sebebiyle bütün büt
çeler için kabul olunan prensip kararına uyul
mak üzere tenzili, 453 ncü fasılda (istanbul'
da toplanacak Devletler Hukuku Enstitüsü
nün her çeşit masrafları) adiyle yeniden açı
lan 30 ncu maddeye (15 000) lira konulması
suretiyle ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu (9 000)
lira fazlasiyle (18 096 222) lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir.
Yatırım tahsisatına ait olarak lâyihaya mer
but bulunan (A/2) işaretli cetvelin 741 nci
faslının 15 nci maddesine malzemesi memleket
dâhilinden temin edilmek suretiyle yapılacak
kalorifer tesisatının masraflarını karşılamak
üzere (150 000) ve aynı faslın 17 nci maddesi
ne Orman Fakültesinin yeni tamamlanan bina
sına ait kalorifer tesisatına karşılık olarak
(40 000) lira ilâvesiyle (A/2) işaretli cetvel
yekûnu (190 000) lira fazlasiyle, (6 335 000)
lira olarak Encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir.
istanbul Üniversitesinin 1955 yılı varidat
tahminlerini -gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu, (22 679 022) lirası umumi bütçeden yar
dım olarak verilecek tahsisat ve mütebakisi
üniversitenin çeşitli gelirleri olmak üzere hü
kümetçe (24 234 022) lira tahmin edilmiştir.
Eski yıllardan devir olunacak nakdin lâyi
ha ile tahmin edilmiş olan miktardan (197 200)
lira fazla tahakkuk edeceği anlaşılmış bulun
duğu cihetle bu miktar 5 nci fasla ilâve edil
mek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu da
Encümenimizce (24 431 222) lira olarak tes
bit ve kabul edilmiştir.

( S. Sayısı: 81)

— 20 —
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, Encümenimizce tesbit ve kabul edilmiş bulunan
rakamlar aksettirilmek suretiyle ve mütaakıp
maddeleri ise hükümetin teklifi veçhile aynen
kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan istanbul Üni
versitesi 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ekleri
bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur.
Reis V.
Reis
Mazbata M.
Rize
Balıkesir
İstanbul
H. Hüsman
H. İmre
/. Akçal
Kâtip
Afyon K.
Afyon K.
Siird
A. Demirer
M. Â. Ülgen
B. Erden
Antalya
. Antalya
Ağrı
K. Akmantar
A. Tokuş
K. Küfrevi

Balıkesir
Balıkesir
Aydın
8. Yır cali
M. II. Timurtaş
Z. Uray
Çorum
Çoruh
Çankırı
Y. Gürsel
Y. Gümüşel
T. Uygur
Diyarbakır
Denizli
Diyarbakır
Y. Azizoğlu
M. Ekinci
M. Karasan
Elâzığ
Eskişehir
Diyarbakır
Ö. F. S anaç
M. Başkurt
/. H. Tiğrel
izmir
Kırklareli
tçel
8. Bakay
B. Bilgin
1. Gürgen
Muğla
Muğla
Konya
M. Bağrıaçık N. Poyrazoğlu
A. Sanoğlu
Sinob
Sivas
Ordu
N. Sertoğlu
A. Özel
R. Aksoy
Trabzon
Trabzon
Tokad
8. F. Kalayctoğlu 8. Karayavuz
/. Baç
Zonguldak
Van
Yozgad
D. Akbel
H. Balık
K. Yörükoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
İstanbul

Üniversitesi 1955 yılı bütçe
lâyihası

I
kanunu

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDİLİ
İstanbul Üniversitesi 1955 yılı Bütçe kanunu lâ
yihası

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1955
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları
için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (18 089 022) lira ve yatırım, masrafları
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (6 145 000) lira ki, ceman (24 234 022)
lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1955
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları
için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği
üz'ere (18 096 222) lira ve yatırım masraf l a n
için de bağlı (Â/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (6 335 000) lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1955
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(24 234 022) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1955
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(24 431 222) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1955
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
varidatın tarh ve tahsiline 1955 bütçe yılında
da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30 .
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
1954 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleridolayısiyle 1953 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların
ödenmesine 1955 bütçe yılında da devam olu
nur.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

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

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin Ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247
sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde yazılı
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 81)

-^22
Hü.

B. E.

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. —• Geçen yıl borçları faslındaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1955
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları tertiplerine Maliye
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
Dr. M. Saröl

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili ve
Ziraat Vekili V.
O. Kapanı
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maarif Vekili
C. Yardımcı

Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili ve
G. ve în. Vekili V.
H. Polatkan
Nafıa Vekili
İktisat ve Ticaret Vekili
8. Tırcalı
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve iç. Mv. Vekili G. ve inhisarlar Vekili
Dr. B. Uz
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
M. Çavuşoğlu
işletmeler Vekili
Çalışma Vekili
H. Erkmen
F. Çeliklaş
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A / l - CETVELİ
1955 yıl:ı için

1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

îkinci

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

hısım - Personel
masrafları

• *

I - Maaşlar ve ücretler
201
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Maaşlar
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»
Yabancı diller Okulu
Açık maaşı

87
1 515
470
710
665
307
285
69
6

Fasıl yekûnu
202
21
22
23
24
25
26
27
28

Ücretler
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»
Yabancı Diller Okulu

204

109
1 967
588
896
908
415
386
88
•7

900
650
250
300
250
100
250
125
875

109
1 967
588
896
908
415
386
88
7

900
650
250
300
250
100
250
125
875

4 119 445

5 367 700

5 367 700

168
1 181
65
84
242
72
71
3

239
1 682
93
125
330
105
105
3

239
1 682
93
125
330
105
105
3

900
400
700
300
400
900
100
000

625
700
000
200
750
750
750
750

625
700
000
200
750
750
750
750

2 686 525

2 686 525

115 050
1 800
26 400

143 800
0
42 000

143 800
0
42 000

Fasıl yekûnu

143 250

185 800

185 800

Ecnebi profesörler ve uzman
lar ücreti
11 Rektörlük

18 800

18 800

18 800

Fasıl yekûnu
203

950
220
600
450
325
800
900
900
300

Geçici hizmetliler ücreti
11 Rektörlük
0 Hukuk Fakültesi
16 İktisat
»

1 889 700
•
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24
1954

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

226 000
43 200
323 370
207 620
90 600
24 000
36 960

242 200
51 600
390 660
231 620
90 600
24 000
41 280

257 200
51 600
390 660
231 620
90 600
24 000
41 280

970 550

1 090 760

1 105 760

5 100

5 100

5 100

21 000

21 000

21 000

3 600

3 600

3 600

8 500

S 500

8 500

7 400

7 400

7 400

3 000

3 500

3 500

5 000
7 000
8 000

5 000
7 000
8-000

5 000
7 000
8 000

Fasıl yekûnu

68 600

69 100

69 100

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı

20 000

20 000

20 000

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak Ödemeler
11 :% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları

329 265

354 050

354 050

M.
12
13
14
15
16
17
18

Tahsisatın nev'i
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
iktisat
»
Orman
»
Yabancı Diller Okulu
Fasıl yekûnu

11
12
13
14
15
16
17
20
30

II - Başka haklar
4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak yardımlar
Rektörlük memurları çocuk ^
zammı
Tıp Fakültesi memurları ço
cuk zammı
Hukuk Fakültesi memurları
çocuk zammı
Edebiyat Fakültesi memurları
çocuk zammı
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı
İktisat Fakültesi memurları ço
cuk zammı
Orman Fakültesi memurları
çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı

(S. Sapsı.; 810
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1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

12 % 1 ek karşılıkları
13 Emekli ikramiyesi
14 Sandık yönetim masrafları
15

D i ğ e r ödemeler
Fasıl yekûnu

217

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

59
44
23
60

866
100
170
000

516 401

•

375
000
650
000

64 375
62 000
30 650
100 000

611 075

611 075

64
62
30
100

4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı

11
12
13
14
15
16
17
18

Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
iktisat
»
Orman
»
Yabancı Diller Okulu

5
6
2
2
2
2
2
1

5
6
2
2
2
2
2
1

395
630
842
842
842
842
842
895

5
6
2
2
2
2
2
1

395
630
842
842
842
842
842
895

28 130

28 125

28 130

163 400
104 800
174 400
150 000

179 800
104 800
178 000
159 600

66 000

66 000

66 000

55 000

63 400

63 400

Fasıl yekûnu

713 600

751 600

751 600

Emekli dul ve yetim maaşları
Konferans için yurt içinden ve
dışından getirtileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka
masrafları
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
iktisat
»

19 956

23 144

23 144

5 000
4 500
20 000
7 500
10 500

10 000
7 000
20 000
10 000
10 500

10 000
7 000
20 000
10 000
10 500

Fasıl yekûnu
219

390
630
842
842
842
842
842
895

4936 sayılı Kanun gereğince
verilecek üniversite tazminatı

12
13
14
15
16
17

221
223

12
13
14
15
16

Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
iktisat
»
Orman
»

( S. Sayısı : 81 )

179
104
178
159

800
800
000
600

-26
1954

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

17 Orman Fakültesi

5 000

O 000

6 000

Fasıl yekûnu

52 500

63 500

63 500

İkinci kısım yekûnu

8 542 127

10 897 334

10 912 334

2 500

2 500

2 500

4 000

4 000

4 000

1 000

1 000

*1 000

2 250

2 250

2 250

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

750

750

750

250
3 000

250
6 000

250
6 000

47 000

3 000

3 000

2 500

2 500

2 500

50 000

25 000

25 000

7 500

40 000

40 000

2 000

2 000

2 000

1 500

3 500

3 500

550
3 000

550
6 000

550
6 000

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları
Büro masrafları
11 Rektörlük kırtasiye masrafları
12 Tıp Fakültesi kırtasiye mas
rafları
13 Hukuk Fakültesi kırtasiye
masrafları
14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye
masrafları
15 Fen Fakültesi kırtasiye mas
rafları
16 İktisat Fakültesi kırtasiye
masrafları
17 Orman Fakültesi kırtasiye
masrafları
18 Yabancı Diller Okulu kırtasi
ye masrafları
21 Rektörlük döşeme masrafları
22 Tıp Fakültesi döşeme masraf
ları
23 Hukuk Fakültesi döşeme mas
rafları
24 Edebiyat Fakültesi döşeme
masrafları
25 Fen Fakültesi döşeme masraf
ları
26 İktisat Fakültesi döşeme mas
rafları
27 Orman Fakültesi döşeme mas
rafları
28 Yabancı Diller Okulu döşeme
masrafları
31 Rektörlük demirbaş masrafları

( S. Sayısı :: 8 1 )
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1954
M.

Tahsisatın nev'i

32 Tıp Fakültesi demirbaş mas
rafları
33 Hukuk Fakültesi demirbaş
masrafları
34 Edebiyat Fakültesi demgirbaş
masrafları
35 Fen Fakültesi demirbaş mas
rafları
36 İktisat Fakültesi demirbaş
masrafları
37 Orman Fakültesi demirbaş
masrafları
38 YabancıDiller Okulu demirbaş
masrafları
41 Rektörlük öteberi masrafları
42 Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları
43 Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları
44 Edebiyat Fakültesi öteberi
masrafları
45 Fen Fakültesi öteberi masraf
ları
46 İktisat Fakültesi öteberi mas
rafları
47 Orman Fakültesi öteebri mas
rafları
50 Aydınlatma masrafları
60 Isıtma masrafları
Fasıl yekûnu
«

11
12
13
14
15
16
17
18

1955 yiılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3 000

3 000

3 000

10 000

10 000

10 000

50 000

25 000

25 000

7 500

7 500

7 500

12 500

10 000

10 000

3 500

3 500

3 500

1 000
110 000

1 000
200 000

1 000
200 000

3 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

5 000

5 000

5 000

7 000

7 000

7 000

3 000

4 000

4 000

• 1 500
249 000
390 000

1 500
300 000
330 000

1500
250 000
330 000

991 800

1 019 800

969 800

*

Basılı kâğıt ve defterler
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»
Yabancı Diller Okulu
Fasıl yekûnu
(S. Sayısı : 81)

3
5
2
2
1
1
1

500
250
250
000
500
500
000
0

17 000

6
5
2
2
2
2
1

000
250
250
250250
000
000
200

21 200

6
5
2
2
2
2
1

000
250
250
250
250
000
000
200

21 200

28
1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 y:ılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
10 Posta ve telgraf ücretleri
20 Telefon masrafları

8 000
40 000

8 000
70 000

8 000
70 000

Fasıl yekûnu

48 000

78 000

78 000

11
12
13
14
15
16
17
18

Giyecekler
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
îktisat
»
Orman
»
Yabancı Diller Okulu

4
5
4
4
7
4
3

Fasıl yekûnu
Harcırahlar
10 Daimî vazife harcırahı
21 Rektörlük muvakkat vazife
harcırahı
22 Tıp Fakültesi muvakkat vazife
harcırahı
23 Hukuk Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
24 Edebiyat Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
25 Fen Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı
26 îktisat Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı
27 Orman Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
40 Ecnebi memleketler harcırahı
50 Yabancı profesör ve uzmanlar
harcırah ve masrafları
Fasıl yekûnu

000
000
000
500
000
000
360
100

6
5
5
6
8
o
3

000
000
000
000
000
000
960
100

6
5
5
6
8
5
3

000
000
000
000
000
000
960
100

39 060

39 060

1 000

1 000

10 000

15 000

15 000

2 000

4 000

4 000

31 960

1 000*

-

1 200

3 500

3 500

10 000

20 000

20 000

7 600

10 000

, 10 000

3 000

5 000

5 000

11 000
3 000

20 000
3 000

20 000
3 000

20 000

20 000

20 000

68 700

101 500

101 500

( S. Sayısı : 81)

29 —
1954
Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4598 sayılı Kanun gereğince
verilecek tedavi masrafları ve
harcırahları
Taşıt masrafları
Tıp Fakültesi taşıtları işletme
masrafları
Tıp Fakültesi taşıtları onarma
masrafları
Orman Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları
Orman Fakültesi taşıtları ona
rım masrafları

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

500

500

500

7 000

7 000

7 000

3 000

2 000

2 000

Fasıl yekûnu

15 500

14 500

14 500

Üçüncü kısım yekûnu

1 182 960

1 284 060

1 234 060

7 500
1 000

10 000
1 000

10 000
1 000

20 000
25 000

20 000
25 000

20 000
25 000

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
msil masraflan
ri verilecek paralar
Üniversite binalarının Bina ve
Arazi vergileri, Tapu Tescil
Harcı ve diğer masraflariyle
bina, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri
Mahkeme masrafları
Araştırma ve inceleme ve öğre- .
timi ilgilendiren malzemelerle
ilgili her çeşit masraflar
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
*»
İktisat
»
Orman
»
Fasıl yekûnu

10
307
2
75
600
22
65

000
500
500
000
000 .
500
000

1 082 500

( S. Sayısı : 8 1 )

10
337
2
75
657
22
65

000
800
500
000
200
500.
000

1 170 000

10
337
2
100
657
22
• 65

000
800
500
000
200
500
000

1 195 000

— 30 —

1954
Yılı
tahsisatı

P.

M.

421

Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları
Kriminoloji Enstitüsünün her
çeşit masrafları
İdare Hukuku Enstitüsünün
her çeşit masrafları
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları
Gazetecilik Enstitüsünün her
çeşit masrafî arı
Maliye Enstitüsünün her çeşit
masrafları
Kanser Enstitüsünün her çeşit
masrafları
Kan Aktarma Merkezinin her
çeşit masrafları
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün
her çeşit masrafları
Hidrobiyoloji Enstitüsünün
her çeşit masrafları
İktisat Tarihi Enstitüsünün
her çeşit masrafları
İşletme İktisadi Enstitüsünün
her çeşit masrafları
Tıp Fakültesinin hastanelere
ilişkin masrafları
11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be
deli ve her çeşit masrafları
12 Hastanede doyurulaeakların
yiyecek bedeli

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

Tahsisatın nev'i

Lira

1955 yılı için
Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

10 000

12 000

12 000

10 000

12 000

12 000

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000

12 000

13 000

13 000

13 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

6 500

6 500

6 500

5 OOO

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

10 000

15 000

15 000

2 496 881

2 858 600-

3 008 600

254 130

308 927

308 927

(S. Sayısı :81)

— 31 —
1954

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

F.

M.

Tahsisatın nev'i

Lira

0 Klinik tesis masrafları
Fasıl yekûnu
436
437
438

439

440

451
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira
0

0

2 851 011

3 167 527

3 317 527

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

0

15 000

0

0

5 000

10 000

10 000

10 000

25 000

40.000

40 000

70 000

30 000

30 000

30 500

60 000

60 000

60 000

78 000

78 000

25 000

30 000

3a ooo

9 250

15 000

15 000

1 000
10 000

1 000
20 000

1 000
20 000

55,000

55 000

55 000

75 000

100 000

100 000

90 000

110 000

110 000

70 000

83 000

100 000

Coğrafya Enstitüsünün her
çeşit masrafla-rı
Türkiyat Enstitüsünün her
çeşit masrafları
Tatbiki Fizik Enstitüsünün
her çeşit masrafları
Antalya Bölgesi Arkeolojik
Araştırma İstasyonu masraf
ları
Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü
nün masrafları
Yayın masrafları
Rektörlük satmalına ye abone
masrafları
Tıp Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
Hukuk Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
Edebiyat Fakültesi satmalma
ve abone masrafları
Fen Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
İktisat Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
Orman Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
Yabancı Diller Okulu satmal
ma ve abone masrafları
Rektörlük çeşitli yayın masrafı
Tıp Fakültesi çeşitli yayın
masrafı
'
*'
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın
masrafı
Edebiyat Fakültesi çeşitli ya
yın masrafı
~
Fen Fakültesi çeşitli yayın
masrafı
( S. Sayısı : 81)

83 000

öA

1954
M.

Tahsisatın nev'i

26 İktisat Fakültesi çeşitli yayın
masrafları
27 Orman Fakültesi çeşitli yayın
masrafları
28 Yabancı Diller Okulu çeşitli
yayın masrafları
Fasıl yekûnu

O
12
13
14
15
16
17

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

55 000

60.000

60 000

40 000

60 000

50 000

2 000

2 000

2 000

627 750

744 000

744 000

4489 ve 4936 sayılı kanunlar ge
reğince staj için ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit
masrafları
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»

34 000
25 000
20 000
30 000
15 000
10 000

Fasıl yekûnu

0

0

000
000
500
500
000
000
000

34 000
25 000
20 000
30 000
15 000
10 000

134 000

300 000

134 000

Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği her çeşit masraf
lar
10 Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit masraflariyle bunlara katılacakların har
cırah ve masrafları
20 Millelerarası Üniversiteliler
Birliği I I I . Kongresi her çe
şit masrafları
30 İstanbul'da toplanacak Devlet
ler Hukuku Enstitüsünün her
çeşit masrafları

70 000

70 000

70 000

10 000 *

10 000

0

0

Fasıl yekûnu

70 000

80 000

95 000

10 000

10 000

10 000

4 981 261

5 706 027

5 750 027

Spor masrafları
Dördüncü kısım yekûnu

0

( S. Sayısı : 81)

15
75
37
52
60
30
30

' 15 000

— 33

1954
F.

M.

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

Beşinci kısım - Borçlar
501
502

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
10 1950 - 1953 yılları borçları
20 1928 - 1949 »
»
Fasıl yekûnu

505

Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım yekûnu

2 000

2 000

2 000

8 500
1

8 500
1

8 500
1

8 501

8 501

8 501

5 000

5 000

5 000

15 501

15 501

15 501

0

Altıncı kısım - Yardımlar
601
11
12
13
14
15
16
17

602
603

Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar
Yabancı öğrenci bursları
Tıp
Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»

16 500
10 000
10 000
22 000
10 000
3 000

6 000
16 500
10 000
10 000
22 000
10 000
3 000

6 000
16 500
10 000
10 000
22 000
10 000
3 000

Fasıl yekûnu

71 500

77 500

77 500

İstanbul Üniversitesi Talebe
Birliğine yardım
Talebe kantinlerine yardım

6 800
50 000

6 800
100 000

6 800
100 000

Altıncı kısım yekûnu

128 300

184 300

184 300
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— 34 —

1954
F.

M.

Tahsisatın ney'i

KISIMLAR

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

YEKÛNU

İkinci kısım yekûnu

8 542 127

10 897 334

10 912 334

Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekunu
Beşinci kısım yekûnu
Altıncı kısım yekûnu

1 182 960
4 981261
15 501
128 300

1 284 060
5 706 027
15 501
184 300

1 234 060
5 750 027
15 501
184 300

14 850 149

18 087222

18 096 222

UMUMÎ YEKÛN

— 35 —
A/H

CETVELİ
1954

M.

11
12
13
14
15
16
17

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

Yatırımlar

*

10
20
30
40

, .

:

I - Onarmalar
Yapı onarımı ve küçük yapılar
Rektörlük
Tıp Fakültesi
Hukuk
»
Edebiyat »
Fen
»
İktisat
»
Orman
»

5
100
25
3
25
25
5

Fasıl yekûnu

11
12
15
17

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

I I - Satınalma, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
Yapı İşleri ve esaslı onarımlar
Rektörlük
Tıp
Fakültesi
Fen
»
Orman
»

000
000
000
000
000
000
000

5
112
25
3
25
25
10

000
000
000
000
000
000
000

,

5
112
25
3
25
25
10

000
000
000
000
000
000
000

188 000

205 000

205 000

25
500
15
70

25
750
50
15

25
750
200
55

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

Fasıl yekûnu

610 000

840 000

1 030 000

4999 sayılı Kanun gereğince
yapılacak üniversite yapısı ve
tesisatı türlü masrafları
Bina yapımı
Tesisat
Tıp sitesi yapımı
6408 sayılı Kanun gereğince
inşa ve tesis edilecek Cvclotron
masrafları
*

3 634 000
366 000
350 000

3 999 999
1
700 000

3 999 999
1
700 000

0

400 000

400 000

Fasıl yekûnu

4350000

5 100 000

5 100 000

Yatırımlar yekûnu

5 148 000

6 145 000

6 335 000

(S. Sayısı : 81)

— ze —
B - CETVELİ
1954

1955 yılı için

Yılı
tahminleri .

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Varidatın nev'i

Lira

Lira

Lira

Umumi Bütçeden verilecek
tahsisat
Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilen
Yatırımlar için verilenler

13 323 249
5 148 000

16 534 022
6 145 000

16 344 022
6 335 000

Fasıl yekûnu

18 471 249

22 679 022

22 679 022

1 047 500

860 000

860 000

144 000

35 000

35 000

0
8 500

0
60 000

0
60 000

152 500

95 000

95 000

Harçlar (Kayıt, İmtihan ve
Diploma harelası)
Çeşitli varidat
Kitap satışından elde edilenler
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri
Diğer çeşitiı varidat
Fasıl yekûnu ,
Bağışlar
Eski yıllardan devredilen nakit

0

0

0

326 900

600 000

797 200

UMUMÎ YEKÛN

19 998 149

24 234 022

24 431 222
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C - CETVELİ
Terfilerin, reeimlerin ve baıka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

Ö Z 1 T Î

Numarası
Çeşitli gelirler
M. F.

fPffiiHH

18 . C. 1*44

4936

54 b)
<0
d)

e)
f)

e)
h)
i)

( S. Sayısı : 81)

Özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar;
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alman harçlar ve üeretler;
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı
enstitü ve kurumlarda yapılacak arşatırma
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar;
Yayın satış gelirleri;
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri;
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik
gelirleri;
Döner sermayeli işlerden elde edilecek
kârlar;
Bağışlar ve vasiyetler,

-

D
•'i
T.

.Memuriyetin, nev 'i

»

CETVELİ

Ad e d Ücret ; G.

Memuriyetin ılev'i

Aded Ücret

Sağlık merkezi
Rektörlük
1
4

5
6

1
2
1
1
3
4
1
2
4
1
1
7

550
350
250
225
175
150
125

12

75

1
2
2
2
3
1
1

300
250
225
200
150
150
100

Teknisiyen
Daktilo (yabancı dil bilir)
»
»
»
Daktilo
>
»
»
Memur
>
Başhademe
»
Hademe
»

175
150
150
125
100

Mt*ika«ebe
5 Memur
»
»
»
4 Daktilo
6 Hademe

5 Hekim
3 Başhemşire
Hemşire (Gezici)
»
Laborant (Röntgen)
»
4 Daktilo ve arşiv memuru (Ya
bancı dil bilir)
6 Hademe
»
Tıp Fakültesi

4 Mütercim daktilo
1 Ressam
4 Daktilo (Ecnebi dil bilir)
Daktilosteno
Daktilo
»
Dosyacı
6 Başhademe
Hademe

2 Marangoz
Elektrikçi
Kaloriferci
2 Usta
3 Başbahçıvan
Bahçıvan
5 Santralci
6 Hademe
>
*
»
Bekçi
Koruyucu
»

300
350
300
200
200
225
150
250
100
175
150
125.
100
75
100
100
75

1
3
3

350
150
100

1
1
1
1
6
4
1
1
11

400
350
350
300
175
150
250
125
100

1
1
1
2
1
1
1

350
250
225
300
200
225
250
175

1
1
3
2
12
1
3
2

150
150
150
125
100
100
150
100

1

225

Diş Hekimliği OkuUı
5 Dişçi

1
1
1
1
1
1
1
1
9
. 2
1
1
5
3
5
1
2

150
350
350
250
200
200

Merkezi

Merkez bakım ve işletme •çervişi
5 Daire müdürü
1 Teknisiyen

1
1
1
2
1
1

3 Laborant
»
1

Teknisyen

ı

3 Başhemşire
1
5
3
4
6

Röntgenci
Memur
Laborant
Daktilo
Hademe
Bekçi
3 Hemşire
Hastabakıcı
Eczacı Okulu
1

Teknisyen

( S. Say ısı . 81)
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Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

3 Ressam
5 Memur
3 Laborant
»
4 Daktilo
6 Hademe
Gece bekçisi
Klinik ve enstitü

*

150
175
200
150
150
100
100

1
1
4

400
350
300
400
350
300
300
350
300
250
200
150
125
300
400
300
150
150
250
150
200
200
150
150
125
100
75
100
150
125
100
100
75
50

• >

>
»
1 Röntgenci
Bakteriyolog
3 Laborant
»
»

Teknisiyen (Hijyen)
•>
»
*
Teknisiyen yardımcısı
Ressam
Fotoğrafçı
Sanatkâr işçi
Şoför
4 Daktilo
»
3 Hastabakıcı
1

»
6 Hademe
Kapıcı
Başhademe
Hademe
Başhademe
Hademe
>

•

. 6

1
4
4
1
8
1
17
24'"
10 :
1
3
1
1
'2'
. .. 11
1
1
20
1
9
37
J)8
1
1
19
82
18
171
18

Çapa Hahtanesi
5 Daire Müdürü
Baş Eczacı

G.

2
4
5
6
3

hizmetlileri

2 Narkozcu
»
»
Lâboratuvar şefi
>

1
1
2
6
1
9
1

1
1

350
225

^

5
2
6.
2
3
6

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Eczacı
Eczacı kalfası
Usta
Daktilo
Terzi
. Memur
Gassal
Başaşçı
>
Aşçı

3
2
1
2
1
2
2
1
1
3

>
>
Terzi yardımcısı
Memur
Kaloriferci
îşçi
Usta
Bahçıvan i
»
Hademe

4
5
1
1
7
1
2
2
3
9
1

200
125
1*0
150
150
100
150
300
200
150
125
100
100
125
150
150
100
150
100
100
75

1
1
1
2
1
1
1
1
2

550
350
300
225
250
250
200
150
150

1
17
10
15
1

350
300.
250
225
300

6
15
15
42
10
2
2
4

250
200
150
125
100
150
200
150

>

-

'

•

'

•

-

'

•

-

Çapa Atölyesi
'5

2
-.

Teknisiyen Şefi
Teknisiyen Şefi
, *"
Makinist
U s t a

,

•

•;••-•"".;:.;.;.";.

»
»
Elektrikçi
Usta

:••;••,

•'• ^

Klinik özel personeli
3 Başhemşire

»
Diyet hemşiresi
Hemşire
3>

Hastabakıcı
Masajcı
Başebe
Ebe
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— 40 Memuriyetin nev'j

G.

Aded Ücret

Hukuk Fakültesi
4 Daktilo (Yabancı dil bilir.)

6 Başhademe
Hademe
Geçe bekçisi

1
2
2
1
3
1
25
1

300
250
225
200
175
150
100
125

Memuriyetin nev'i

G.

Ş Memur
»
»
6 Hademe
»
Bekçi

1
1
5
34
2
Yabancı Diller Okulu

4 Daktilo
6 Hademe
Fen Fakültesi

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü
150
100

4 Daktilo
6 Hademe
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enst.
Memur
Kitaplık Müdürü
Daktilo
Hademe

250
175
175
100

îdari ÎUmUr Emi.

250

4 Daktilo
Mukayeseli Hukuk Enst.
4 Daktilo

1

250

1 Botanik uzmanı
Teknisiyen

Fotoğrafçı
Elektrik Uzmanı
Elektrikçi
»

2 Usta
Atelye ustası
Usta
>
1 Makinist
>
3 Laborant
>

Edebiyat Fakültesi
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)

Fotoğrafçı
Usta
Kaloriferci
Elektrikçi
Bahçıvan
Teknisiyen
•

'

•

»

'

Laborant
Santralci
Usta

350
225
175
125
475
200
175
175
125
125
175
125
300
150
150

4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
>
4
»
>
5 Kütüphane memuru
Memur
2 Kaloriferci
>
>
Santralci
6 îgçi
3 Bahçıvan

( Ş. Saym : 81)

Aded

~~4l Memuriyetin nev*i

a.

Aded Ücret

G.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Maliye Enstitüsü
Bahçıvan
•

Başhademe
*

Gece bekçisi
Hademe

1
1
1
7
4
5
32
10

150
125
150
125
125
100
100
75

4 Daktilo
6 Hademe

1
1

250
100

1
1

250
100

1
1
1

ı

250
250
125
100

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6
1
1
1
2
3
2
8
8
1

350
200
200
200
175
150
150
200
200
175
150
400
100
100
175
125
125
125
100
200

İktisat Tarihi Enstitüsü
4 Daktilo
6 Hademe
l§letme İktisadı Enstitüsü

İktisat Fakültesi
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)

5 Memur
1 Teknisiyen
6 Başhademe
Bekçi
Hademe

1
1
3
1
1
1
1
4
20

250
200
175
150
150
200
150
125
100

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü
isü
4 Daktilo
6 Hademe

1
1

250
100

1
1

ı

250
250
100

1
1
1

250
200
100

Istatistak Enstitüsü
4 Daktilo
Arşivci
6 Hademe
Gazetecilik Enstitüsü
4 Daktilo
5 Memur
6 Hademe

5 Memur
4 Daktilo
3 Bekçi
Hademe
Orman Fakültesi
4 Daktilo (yabancı dil bilir)
»
1 Teknisyen
Ressam
Elektrikçi
2
Usta (Marangoz)
1 Makinist
3 Şoför
Laborant
»
»
1 Teknisiyen
6 işçi
2 Santralci
3 Bahçıvan
6 Bekçi
Hademe
2 Kaloriferci
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Bölüm : 2Û3 — Geçici hizmetliler ücreti
11 — Rektörlük .
13 — Hukuk Fakültesi
16 — iktisat Fakültesi

|

12
13
14
15
16
17
18

Bölüm : 204 — Ecnebi profesörlerle uzmanlar
ücreti
11 — Rektörlük

-- Tıp Fakültesi
-- Hukuk Fakültesi
-• Edebiyat Fakültesi
—- Fen Fakültesi
-•İktisat Fakültesi
- Ornı^n Fakültesi
- - Yabancı Diller Okulu

G OETVELÎ
Kanun No.
4999
0408

îstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun
İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp
fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve
tesisi hakkında Kanun

L - OETVELÎ
D.

Memuriyetin nev'i
Tıp

Fakültesi

5 Profesör
6 Doçent
7
»
8
»
7 Asistan
8
»
Hukuk
Profesör
Doçent

»
Asistan

Aded Maaş

9
9
5
26
10
20

80
70
60
50
60
50

3
3
1
6
6
25
10
10

90
80
80
70
60
50
60
50

Fakültesi

D.
9
10

Memuriyetin nev'i
Asistan
»
Edebiyat

1
2

Profesör
»
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16
31

40
35

1
3
7
8
18
9
20
9
4

125
80
70
60
50
60
50
40
35

Fakültesi

2 Profesör
5
»
6 Doçent
7
»
8
7 Asistan
8
9
»
10
Fen

Aded Maaş

Fakültesi
150
125

— 43 —
D.

Memuriyetin nev'i

3 Profesör
4
»
5
»
6 Doçent
8
»
7 Asistan
8 . »
9
»
İktisat
4
5
8
7

Profesör
»
Doçent
Asistan

Aded Maaş
3
3
2
' 1
22
5
10
3

100
90
80
70
50
60
50
40

6
8
16
6

90
80
50
60

Fakültesi

E

D.
8
9
10

Memuriyetin nev'i
Asistan
>
»

4
3
4
Orman

Profesör
Doçent
»
7 Asistan
8
»
9
»
10
»
12 Memur

Aded Maaş
50
40
35

Fakültesi
90
80
60
50
60
50
40
35
25

CETVELİ

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül
bu bütçe için de uygundur.
Fasıl 204 — Ecnebi profesör ve w umanlar ücreti
4936 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince tâyin edilenlere sözleşmeleri gereğince ödenecek
aylık ücrtler bu fasıldan ödenir.
Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Ödenecek para
mükâfatı
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ecnebi dil bildiklerini imtihan heyeti huzurunda
ispat edenlerin, tahakkuk etmiş ve edecek para mükâfatları bu tertipten ödenir.
Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışın; dan getirileceklerin har çılanları ile ücret ve başka,
masrafları
Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri ve konferans ücretleri de
bu tertipten ödenir.
301 — Büro masrafları
Madde 11-17 — Kırtasiye masrafları
Normlarına göre kırtasiye tertibine giren her çeşit kâğıtlar, hesap makinası kâğıdı, kartonlar,
her çeşit ve her boy zarflar, bloknotlar, bloknot mahiyetindeki el defterleri kartvizit kâğıtları, etiket
ler, sünger kâğıtları, karton kâğıtları, milimetrik kâğıtlar, mumlu kâğıtlar; imza kartonları, dosya
gömlekleri, musannifler, klasörler, her çeşit kurşun ve renkli kalem, kalem uçları, tirlin, çeşitli
imza kalemi, kalem
sapı ve
çeşit
mürekkepler, krentik (mumlu kâğıda yazı tashihi
için) cetvel tahtaları, süngerlik ve süngerleri, zarf açacağı, iğne, raptiye, harita çivisi,
( S. Sayısı : 81 )
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mürekkep, kurşun kalem, makine lâstikleri, zamk, kola ve fırçalan, raptiye makinesi ve teli, istanpalar, mühür mumu, tebeşir, evrak kırpıntı sepetleri, yazı, hesap, teksir ve benzeri makinelerin
yağ ve fırçaları, yazı makinesi şeritleri, harita muşambası, bunların nakil ve ambalaj ücretleri, ilân
ücretleri.
Madde 21-27 — Döşeme masrafları
Masa ve rafları, koltuk ve kanape, sandalye, minder, dolap, etajer, paravana, abajur, gece lâmbası,
sumen, sigara tablası, masa takvimi altlığı, halı, masa örtüleri, yer muşambaları, masa muşambaları
ve örtüleri, paspas, perde, vantilatör, masa "lambası, korneş, duvar ve masa saatleri, buz dolapları,
resim ve çerçeveleri, tablo, heykel, radyo, güneşlik, yemek, çay, içki ve kahve takımları, yukarda ya
zılı olanların benzeri olup, çalışma yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli ile halen faali
yette bulunan Tıp Fakültesine bağlı kliniklerin döşemeye ait masrafları ve bu tertibe dâhil eşyanın
tamir bedelleri, ilân ücretleri.
Madde 31-37 — Demirbaş masrafları
Memurların çalışma masası ve sandalyesi, kasa, sandık, kalem açma makineleri, evrak dolabı, kütüpane, evrak çantası, masa zili, tanpon kâğıtları, bahçede iş yerlerinde kullanılan makine ve aletler,
bu tertibe dâhil masrafları, makas, yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri, yazı takımı, holdca
ve mürekkepli kalemler, zımba makinesi, numaratör, soba, lüks lâmbası, gaz sobası, fener, kâğıt kıs
kacı, yukarda yazılı olanların benzerleri olup hizmetin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıtalarla,
yangın söndürme cihazları da buradan alınır. Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve4 ilân üc
retleri.
Madde 41 - 47 — öteberi masrafları
. Şehir suyu bedeli, bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri, baca ve lâğım temizleme ücret
leri, içme suyu bedeli, hamal ücreti, ayrıca masraf tertibi olmıyan ilânlara ait ücretler, kapı ve
pencere camları, süpürge, toz bezi, cila ve temizlik maddeleri, bayrak, ödenebilecek ayrı tertibi
bulunmadığı halde bilir kişi ücretleri, resmî mühür ve damgalar, tohum, fide, fidan, gübre ve bu
tertibe dâhil maddelerin nakil masrafları, binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan işçi yev
miyeleri ve bahçe tanzim bedelleri, su saati bedeli, yukarda yazılı olanların benzeri sair masraflar,
soba kurma ve temizleme masrafları, teneke, küp, tava, ibrik, ölçek, huni, testi, bardak, sürahi, ki
lit, anahtar, menteşe, kapı tokmağı, çivi, vida, çeşme muslukları, yer ve tavan fırçaları, çuval, ka
laycı ücretleri, ayrıca tertibi bulunmayan bütçelerde nakil masrafları ve zil tesisatı masrafları,
hasır bedelleri.
Madde 50 — Aydınlatma masrafları
Rektörlük, dekanlık ve dekanlıklara bağlı teşekküllerde istihlâk olunan her çeşit elektrik ee
reyan bedeli, aydınlatma maksadı*'1/:; kullanılan petrol bedeli, ampul, duy, anahtar, priz, mum,
lâmba şişesi ye fitili, lüks lâmbası şişesi ve gömleği, elektrik ve havagazı saati bedeli bu tertibe
dâhil eşya ve maddelerin nakil masrafları, ilân ücretleri bu tertipten ödenir.
Madde 60 — Isıtma masrafları
Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit kömür, petrol, havagazı ve sair yakacak mevad
masrafı, kaloriferin i§letme malzemesi bu tertibe dâhil maddelerin nakil ve ilân ücretleri, kalori
fer işçilerinin tulum bedeli ile rektörlük ve dekanlıklarda istihlâk edilen havagazı bedeli bu tertip
ten ödenir.
Fasıl 303-Madde 11-17 — Basılı kağıt ve defterler
Rektör ve dekanlıklar büroları ile öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makbuz,
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senet, tamim, afiş katalogu, yönetmelik ve benzerleri için sarf edilecek kâğıt, mukavva, baskı mas
rafları ile' defterlerinin onarımı, kapak ciltleme ve bunların nakil ücretleri bu tertipten ödenir.
(Yayınla ilgili olanlar bu tertipten ödenmez).
Fasıl 304 - Madde 20 — Telefon masrafları
Telefon abone ve mükâleme bedelleri, telefon tesis ve masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen
binalarda inşaat tertibinden ödenir) telefon tesisatı onarma masrafları, telefon makinası mubayaa
masrafları (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir.) Telefon santrali mubayaa tesis
bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir.) katalog ve rehber masrafları.
Fasıl 306 - Madde 11 -17 -— Giyecekler
Hizmetlilerin tulum, resmî elbiseleriyle, ayakkabı, kaput, muşamba, alım ve dikimi ile diğer
giyim eşyası bu tertipten ödenir.
Fasıl 307 - Madde 40 *-. Ecnebi memleketler harcırahı
Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nei fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için
yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir.
Madde 50 — Ecnebi profesör ve uzmanların harcırah ve masrafları
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 29 ncu maddesine göre sözleşme ile vazifelendirilecek ec
nebi profesör ve uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek harcırahlar, sözleşme masrafları bu
tertipten ödenir.
Fasıl 309 — Taşıt masrafları
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmî, patinaj zineiri, temizlik
malzemesi ve yedek parçalar ve her çeşit onarım.
Fasıl 403 — Temsil masrafları
Yerli ve ecnebi kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, satmalmacak
bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılacak özel başvurmalara mektup veya
tel ile verilecek cevap masrafları, sigara, meşrubat masraflariyle çeşitli yardımlar bu tertipten
ödenir.
Fasıl 417 — Üniversite binalarının bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer masraflariy
le bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri
Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve bunlarda mevcut olup sigorta edilen menkul
eşyalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphane alet ve levazımı ile kitapların sigorta bedeli,
vergi, resim ve her türlü hare ve diğer masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 419 — Mahkeme masrafları
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, İtiraz ve Temyiz komisyonlarına ödenecek
hare, resim, vergi her türlü masraflar, hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için ve karşı
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla üzerine so
nuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve avukat
lara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet bu tertipten ödenir.
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Fasıl 420 - Madde 11-17 — Araştırına, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her
çeşit masrafları
Enstitü, lâboratuvar ve okulların, fennî alet levazımı, ecz;, kimyevi maddeler, ve her türlü mal
zemeler, öğretimle ilgili her türlü mataryalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alı
mı, yemi, bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma,
montaj ve onarma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya yurt için
deki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının kendilerine 6245 sayılı Ka
nuna göre tahakkuk edecek harcırahları ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir iç ve dışın
da yapacakları gezilerde veya yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecek
leri mûtat en ekonomik nakil vasıtası masrafları ile fakülte profesörler kurulu kararı ile belirti
lecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir.
öğrencilerin gezilerinde şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri şehir dışında
vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların birinci mev
ki bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemeyen veya yapılacak tetkikat icabı (bu icap
Profesörler Kurulunca belirtilir) her iki nakil vasıtası ile gidildiği zaman buna ait nakil ücre
ti ile tatbikat esnasında yapılacak masraflar ile sterilizasyon cihazları, frigorifik cihaz ve tesisler,
projeksiyon, fotoğraf ve Üniversite Kütüphanesi için tesis edilecek mikrofilm tesisatı ve çeşitli
masraflariyle agrandisman, yazı, hesap, teksir makinesi ve bunların bütün levazımı ve teferruatı,
montaj ve onarımı 250 lirayı geçmiyen badana ve onarımı ile doğrudan doğruya öğretimle ilgili ki
tap ve dergilerin mubayaa ve abone masrafları, (öğretimi ilgilendirenler haricindekiler 451 inci
faslın ilgili maddesinden satın alınır) öğretimi alâkadar eden Fen ve Orman fakülteleri tatbikat
bahçelerinde kısa zamanlara münhasır olmak üzere yevmiye ile çalıştırılacak amele yevmiyeleri,
bahçe serlerime lüzumlu malzemenin satınalmması ve 500 liraya kadar ser onarımı, öğretimle il
gili sair benzer levazım ve ilân ücreti, ilmî ve fennî kurumların işletme ve levazımından doğan ha
vagazı ücreti ile iş icabı laboratuvarlarda giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satınalınacak öğretimi ilgilendiren malzemenin gümrük resmi nakliye, ardiye ve komisyon ücreti gibi
masraflarla, öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, vitrin gibi sair masraflar.
Bu formülde yazılı öğretimle ilgili giderler senato kararma göre ve öğretimi ilgilendirenlerin
haricinde olanlar 2490 sayılı kanuna göre bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 ilâ 438 — Enstitülerin her çeşit masrafları
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve te
lefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür satmalma ve abone bedelleri, telif tercüme hakları
ve tercüme ücretleri, yayınla ilgili diğer her türlü masrafla, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilen
diren vasıta ve malzemeler, satmalma bedelleri, bunların tamir, tadili ile çeşitli işletme masrafları,
enstitülerce muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirilenlerin harcırahları, enstitülerce mem
leket dışına tetkik ve kongre için gönderilen profesör, doçent ve yerli uzmanların harcırahları, ya
bancı uzmanların mukavelelerinde yazılı harcırah ve gündelikleri,, bu formülde yazılı öğretimi ilgi
lendiren giderler senato kararma göre, bunun dışında kalan giderler de 2490 sayılı kanuna göre
enstitülerin ilgili bulunduğu fasıldan ödenir.
Fasıl 435 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları
Madde 11 —' Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masraflan yatak bedelleri ve diğer masraflar
a) Belediye ve Evkaf daireleri ile Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar
dairesinde ödenecek yatak bedelleri.
b) 420 nci (araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar) faslına ait formülde yazılı
masraflar ile 451 nci faslın (çeşitli yayın masrafları) maddesinin formülündeki baskı işleri, ameli
yata mahsus aletler, sterilizasyon aletleri, röntgen aletleri, tomografik aleti ve bâzı hususi elektrik
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cihazları, elektroansefalografi alet, radyum ve bunların montajları gibi tesisler ve bunlara ben
zer sair malzeme ile hastahane kliniklerinde öğrencilerin bilgilerini, artırmak maksadiyle hasta
neye kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile, yatak, karyola, komodin ve sair hasta ile ilgiH
malzemeler senato kararına göre ve bunların haricinde kalan, kliniklerin döşeme, demirbaş, öteberi
gibi ihtiyaçları 2490 sayılı Kanun esasları dairesinde bu tertipten ödenir.
Madde 12 — Hastanede doyurulacakların yiyecek bedeli
Yukarda A fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten ödenir.
' "t

Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 11-17 — Satınalma ve abone
Rektörlük Ve Dekanlık kütüphaneleri için öğretimi ilgilendirenler ile bunların haricinde kalan
kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satınalma ve abone bedelleri, klasör ve bunların nakliyesi bu
tertipten ödenir.
1

Madde 21-27 — Başka her çeşit masraflar
Rektörlük, Dekanlık ve müstakil faslı olmıyan enstitüler ile lâboratuvar ve okulların bastırıla
cak her nevi yayın, tamim ve notaların gereçleriyle baskı ücretleri, telif ve tercüme hakları ve
tercüme ücretleri, cilt masrafları, her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraf
lar, filim ve filim ve fotoğraf makineleri ve her çeşit filim, fotoğraf, resim ve gereç ve malzemesi
ve klişe masrafları, propaganda ile ilgili masraflar bilûmum yayınların gerektirdiği masraflar (pul
ilsakı suretiyle yapılacak yollama masraflan, posta telgraf ücretleri tertibinden ödenir) diploma
baskı ücretiyle test defterlerinin kayıt ve baskı ücretleriyle bunların nakliyesi.
Fasıl 452 - Madde 12-17 — 4489 ve 4936 sayılı kanunlar yereğince staj için ecnebi memleketlere
gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları
Ecnebi memleketlerde staj, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gönde
rileceklerin o memleketlerdeki öğrenci tahsisatlariyle, maaşları arasındaki farkları, harcırahları ve tet
kikin gerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen öğretim âzaları
nın harcırahları ve benzeri diğer masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 453 - Madde 10-20 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit masraflar
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masrafları ile, bu
maksatla çalıştırılacak mütercim, tercüme ve tercüman ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt
bedelleri, telif ve tercüme hakları, baskı klişe, resim ücretleri dâhil) Kongre münasebetiyle yapıla
cak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar ve
katılma payı bu tertipten ödenir.
Fasıl 601 - Madde 11 — Ecnebi öğrencilere verilecek burslar
Yabancı Öğrencilere mahsus burslar, devamı ve sair şartları Yönetim Kurulunca tesbit edilmek
suretiyle Rektörlükçe yabancı öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü giderler ve yol
masrafları bu maddeden ödenir.
?'. Fasıl 601 - Madde 12.17 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardımlar ile sağ
lık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedelleri ve zaruri
masrafları bu tertipten ödenir.
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Fasıl 603 — Talette kantinlerine yardım
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini tamın için yapacak
ları her türlü masraflar, mevcut yönetmeliği gereğince bu tertipten ödenir.
Fasıl 701 - Madde 11-17 — Yapı onarımı ve küçük yapılar
20 000 liraya kadar bina, elektrik, havagazı, kalorifer^ su ve asansör gibi sabit tesisat onarımı ile, bu
maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istimlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satınalmması, yukarıki maksatlarla yaplıaeak etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi be
delleri, ilân ücretleri.,
Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar
Yapılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, isatüiaîma be
delleri ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları inşaat işlerinde
kullanılacak makine ve vasıtalar ile ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her
çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalınması, taşınması, emaneten yaptırılacak iş
lere, keşif, test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, eksiltmeye
çıkarılacak işlerde, ilân ücretleri, projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve na
kil masrafları, istikşafat metot ve proje işlerine ait masraflar.
•
Fasıl 742 — 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafları
Madde 10 — Bina yapımı
Madde 20 — Tesisat
Madde 30 — Tıp sitesi yapımı
Yeni bina yapımı, kalorifer, havagazı ve sutesisleri ile fakültelere bağlı dersane, kürsü, kü
tüphane, enstitü ve kurum, lâboratuvar ve atelyelerde yeniden yapılacak her türlü tesisler il© tele
fon tesis makinesi mubayaa bdeli bu tertipen ödenir.
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îcra Vekilleri Heyetinin 4/2896 saytlı Kararı
Ücretleri Üstanbul Üniversitesi 1954 yılı malî bütçesinin (E) cetveline göre 203 ncü (Geçici hiz
metliler ücreti) faslının l l n c i (Rektörlük) maddesine konulan tahsisattan verilmek üzere mezkûr
üniversite emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1.III .1954 - 28.11.1955
tarihleri arasında geçerli olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin muvafık mütalâasına dayanan Ma* arif Vekâletinin 17.IV. 1954 tarihli ve 200-21/3508 sayılı yazısı üzerine, 6296 sayüı Kanunun 4
ncü maddesine göre, icra Vekilleri Heyetince 25. IV. 1954 tarihinde kararlaştırılmıştır.
F.

M.

Tahsisatın nev'i

Görevin çeşidi

203 11 Rektörlük geçici hiz- inşaat bürosu şefi
metliler ücreti
inşaat teknisiyeni
»
»
Tesisat
»
inşaat
»
Tesisat sürveyam
inşaat
»
Tesisat
»
inşaat
»
Dosya memuru
Yazıcı
»
Kalorifer ateşçisi
Kalorifer işçisi

Aded
1
2
3
1
2
1
1
3
4
1
1
1
4
3

Ücret
875
750
625
625
550
400
250
250
225
225
200
150
250
175

Müddet
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
6
6

Tutarı
10 500
18.000
22 500
7 500
13 200
4 800
3 000
9 000
10 800
2 475
2 400
1 650
6 000
3 150

114 975

. îcra Vekilleri Heyetinin 4/2939 sayıh Karan
Ücretleri, istanbul Üniversitesi 1954 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü (Geçici hizmet
liler ücreti) faslının 13 ve 16 ncı (Hukuk ve iktisat Fakülteleri) maddeleriyle 204 ncü (Ecnebi
profesörlerle uzmanlar ücreti) faslının 11 ilâ 18 nci (Rektörlük, Tıp, Fen, Hukuk, iktisat, Edebi
yat; Orman fakülteleriyle ecnebi diller okulu) maddelerine konulan tahsisattan verilmek üzere,
adı geçen üniversite emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1 . III . 1954 28 . II . 1955 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin muvafakatine da
yanan Maarif Vekâletinin 10 . IV . 1954 tarihli ve 200 - 22/3347 sayılı yazısı üzerine 6296 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine göre icra Vekilleri Heyetince 25 , IV , 1954 tarihinde kararlaştırılmıştır,
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P.

M.

203

Geçici hizmetliler üc- Uzman
reti
13 Hukuk Fakültesi
»
16 iktisat Fakültesi
>

Görevin çeşidi

Tahsisatın nev'i

Aded

Ücret

Müddet

Tutarı

1

150

12

1 800

1
2
7

300

12

250

12

200

12

3 600
6 000
16 800
26 400

204

Ecnebi profesör ve uz- Optik uzman
manlar ücreti
Uzman
11 Rektörlük

1
1

2 000
900

8 000
10 800

4
12

18 800
12 Tıp Fakültesi
>
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
>
»
».
»
>
>
»
>
»
»
»

Profesör
»
>
»
Uzman "
»
>
Uzman hemşire
»
»
»

»
»
»

»

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

2
1
1
1
1

000
800
650
600
250

12

600
500
450
400
400
350

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

350

12

48 000
64 800
19 800
19 200
15 000
7 200
6 000
5 400
9 600
9 600
12 600
8 400
225 600

13 Hukuk Fakültesi
»

Profesör

»

1
1

2 000
1 600

12
12

•

24 000
19 200
43 200

14 Edebiyat Fakültesi
J>

»
>
>

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

Profesör
»
»
»
»
Uzman
»

»
»
»

2
6
2
3
1
1
1
7
1
2

2
1
1
1
1
1

000
640
640
640
345
170

910
740
535
480

12

12
5
4
12
12
12
12
12
12

48 000
118 080
16 400
19 680
16 140
14 040
10 920
62 160
6 420
11 520
323 360
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P.

M.

1

Tahsisatın nev'i

Fen Fakültesi
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Görevin çeşidi
Profesör
».
'»
»
»
»
>
Uzman
>

Aded
1
1
1
2
1
4
1
1
1

Ücret
2
1
1
1
1
1
1

000
860
860
850
730
700
600
860
250

Müddet
8 ay
12
4
12
2
12
12
12
12

Tutarı
16
22
7
44
3
81
19
10
3

000
320
440
400
460
600
200
200
000

207 620

16 İktisat Fakültesi

1
1
1
1
1

Profesör
>

»

2
2
1
1
1

000
000*
900
875
850

11
10
6
8
12

22 000
20 000
11 400
15 000
22 200
90 600

17 Orman Fakültesi

Profesör

18 Ecnebi Diller Okulu
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Uzman
Okutman

3
5
1
1

2 000

12

24 000

470
290
290
290

12
12
5
4

16
17
1
1

920
400
450
160

36 930

»e«
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1955 Yılı
Beden Terbiyesi U. M. Bütçesi

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/128)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2839, 791

30. XI. 1954

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 2 6 . X I . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A, Menderes

GENEL GEREKÇE
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı bütçesi
geçen yıl bütçesine nazaran
(16 599) lira noksaniyle (1 115 401) liradır. Hazine yardımında Akdeniz Olimpiyatları için yeni
den açılan fasıl dolayısiyle (131 424) liralık bir artış kaydedilmiştir. Diğer hizmetlerde ise geçen
yılın aynı rakamlara rastlanacaktır.
Varidat Gerekçesi
1955 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli varidat cetvelinin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere geçen v
yıl bütçesine nazaran (14 374) lira noksan görülmekte ise de heyeti umumiyesinde bu fark hazine •
yardımında ayrıca (131 424) liranın daha ilâvesini zaruri kılmıştır. Çünkü 5 nci faslı teşkil eden
geçen seneden müdevver nakit mevcudunda (150 000) liralık bir noksanlık hâsıl olmuştur. Bunada geçen yıllar hazine yardımından alınmayıp da hazine muhasipliği emanet hesabında azalmış
olan bu paraların 1955 yılı bütçesine gelir olarak alınmış olması sebep teşkil etmiştir.
Varidatın 2 nci faslını teşkil eden spor faaliyetlerinden elde edilen gelir bütçe kanunun 7 nci
maddesi gereğince bir taraftan tahsisat kaydedileceğine göre hasılat elde edildikçe bu muamele
sene içinde yapılmaktadır. 1954 yılında spor faaliyetlerinden altı ay zarfında (137 000) liralık
hasılat elde edilmiş ve aynı zamanda muhtelif federasyonların faaliyetleri için 421 nci fasla tah
sisat kaydedilmiştir. Tahmin edilen gelirin fazlası ise bütçe kanununun 7 nci maddesi gereğince
aynı zamanda gelir ve gidere zam edilerek fazla gelir getiren federasyonlar faaliyetine tahsis
imkânı sağlanmıştır.
Varidatın 5 nci faslını teşkil eden geçen yıldan müdevVear nakit mevcudtı ise g*ç«ft yıla naza
ran yukarda bahsedildiği üzere (150 000) lira noksaniyle (200 000) lira tahmin edilmiştir. Bu
da geçmiş yıllarda hazine yarımından alınmayıp da hazine emanetinde birikmiş paraların geçen
gelir bütçesine alınıp tahsil edilmesinden ileri gelmektedir.
( S. Sayısı : 83 )

—3—
Geçmiş yıllara ait varidat fasıUarmdaki tahminlerle tahsilat miktarları aşağıda gösterilmiştir.
F.

Yılı

Varidatın nev'i

Tahmin olunan

1 1951 Hazineden yardım (37 502) lirası
yatırımlar içindir.)
1952
»
»
1953
»
»
1954
»
»

824 770
901 677
757 088
778 975

Tahsis olunan

.841 268 ( 54 000 lira fazlalık)
712 502 (189175 » noksan)
975 000 (217 912 » fazlalık)

2 1951 Spor faaliyetlerinden elde edilecek

hasılat
Spor
faaliyetlerinden elde edilecek
1952
hasılat
1953 Spor faaliyetlerinden elde edilecek
hasılat
Spor
faaliyetlerinden elde edilecek
1954
hasılat

34 997

7 764

40 000

59 032

262 755

191 676

3 1951 Teberrular
1952
1953
1954

1
1
1
1

4 1951 Çeşitli Gelirler
1952
1953
1954

1
1
1
3 023

51 707
5 343
3 512
700

Masraf bütçesi gerekçesi

F.

M.

201 10 Memur maaşı :
4047 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline göre senelik maaş tutariyle halen kadro üstün
de aylık alanlarla bu yıl içinde alacaklar karşılığı olup geçen yılın aynıdır. Maaşa ek
olarak verilen tahsisat tutarı da ilâve edilmiştir.
202 10 Memur ücreti :
4047 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline nazaran geçen yılın aynıdır.
202 20 Hizmetliler ücreti :
203

221

Geçici hizmetliler-:
(D) cetveline dâhil ücretliler de aded ve ücret itibariyle geçen yıla nazaran değişiklik
yapılmamıştır. Geçen yılın aynıdır.
Emekli, dul maaşı :
6241 sayılı Kanuna göre bir kişiye yapılmış olan senede 554 liralık zam ilâve edilmiştir.

304 21 Telefon masrafları :
Umum Müdürlüğün Bölgelerle ve yeniden fedarasyona konulan telefonun mükâleme üc
retlerinde 1 000 liralık artış yapılmak mecburiyeti hâsıl olmuştur.
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307

307

10

Sürekli görev yolluğu :
Muhtelif bölgelerdeki memurların
lenmiştir.

çoktan beri yapılamıyan nakilleri için 3 000 lira ek

20

Geçici görev yolluğu :
Federasyonlar faaliyetlerinin takip ve teftişi ve hesaplarının kontrolü için bölgelere gidiş,
geliş yolluğu ile yeni Harcırah Kanununa göre artan yevmiyeler karşılığı 2 000 liralık
artış yapılmıştır.

4-51 20

Ik;şka her çeşit yayın giderleri :
Federasyon]arca hazırlanan ve tercüme edilen ve telif hakkı satmahnıp da bastırılmamış
eserlerin baskı ve sair masrafları karşılığı olup geçen senenin aynıdır.

421

Spor faaliyetleri:
14 Federasyonun memleket iç ve dışı faaliyetleri için konulan tahsisatla idare edilmek
imkânı yoktur. Futbol ve Güreş federasyonlarının faaliyetlerinden başka diğer fede
rasyonlar faaliyetinden hâsılat temin edilememesi ve bilhassa memleket dışı temaslarda
hasılattan ziyade masraf yapılması, memleket içi yolluklarda demiryolları tenzilâtı
nın kaldırılmış bulunması, yeni harcırah kanununa göre verilecek yevmiyelerin yüksel
tilmiş bulunması Bütçe Kanununun 7 nci maddesiyle elde edilen hâsılatın ilâvesini za
ruri kılmaktadır.

421

553

12

Satmalmacak spnr araç ve gereçleri:
Yukarda bahsedilen 14 federasyonun faaliyetini temin maksadiyle satmalmacak./araç
ve malzemeye kifayet etmiyen tahsisatta geçen yıla nazaran (22 000) liralık bir artış
mecburiyeti olmuştur. Bilhassa malzemenin standardize bir hale konmasına çalışılmak
tadır.
2 nci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak masrafları:
Milletlerarası anlaşma gereğince 1955 yılında Barselona cehrinde yapılacak 2 nci Akde
niz Olimpiyatına iştirak edecek 50 kişilik sporcu ve idarecinin gidip, gelme yol paralariyle gündelikleri ve sair masrafları karşılığı olarak bu yıl bütçesinde yeniden açılan
bu fasla asgari bir tahminle (52 000) lira tahsisat teklif edilmiştir.
(Diğer fasıl ve maddelerde görülen rakamlar cüzi ve geçen yıl bütçesine konan
rakamların aynı olduğundan ayrıca izahına lüzum görülmemiştir.
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Rapor
10 . I . 1955
Bütçe Encümeni Riyasetine
t

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı bütçesine bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
görüleceği üzere (1 115 401) liralık tahsisat teklif edilmektedir. Gider bütçesinin ikinci kısmın
da 6211 sayılı Kanun gereğince memur ve ücretlilere verilmekte olan tahsisat dolayısiyle (98 329)
liralık kanuni bir zamla üçüncü kısımda yönetim giderleri meyanmda telefon ile yeni Harcırah
Kanunu dolayısiyle geçen seneye nazaran (6 400) liralık ve dördüncü kısımda satmalmacak mal
zeme kısmında (22 000) ve yeniden açılan 453 ncü fasılda (Barselona'da yapılacak İkinci Akde
niz Olimpiyatları masrafları) «konulan (52 000) liralık ve nihayet 5 nci kısımda (eski yıllar borç
ları) için (900) liralık artışla geçen yıl bütçesine nazaran (181 879) liralık bir artış görülmek
tedir.
Saydığımız hu masraf fasıllarmdaki artışların kısmı mühimmi yukarda izah edilmiş olduğu veç
hile maaş, ücret ve harcırahlarda vukubulan kanuni artışlardan doğmaktadır. Buna mukabil gider
bütçesinin 421 nci (Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar) faslında (194 478) liralık bir indir
me göze çarpmaktadır. Umum Müdürlüğün esas faaliyetini teşkil eden 13 federasyonun memleket
içi ve dışı spor temaslarına mütaallik bu faslında gelir getirmiyen federasyonların memleket içinde
ve dışında temasına daha ' fazla yer verilmesi ve dış temaslarda güreş ve futbol federasyonlarının
temin ettiği milletlerarası muvaffakiyetleri devam ettirmek ve kuvvetlendirmek ve diğer federasyon
lar faaliyetini de bu derecelere yükseltmek için bu fasıl tahsisatının yükseltilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyiz.
Gelir bütçesine gelince : (B) işaretli cetvelde görüleceği üzere birinci faslı teşkil eden hazi
ne yardımında kanuni sebepler dolayısiyle geçen seneye nazaran (131 424) liralık bir artış yapıl
makta ise de beşinci (geçen seneden müdevver nakit mevcudu) faslında (150 000) liralık mecbu
ri bir azalma göze çarpmakta ve bu da yukarda bahsetmiş .olduğumuz masraf bütçesinin 421 nci
spor faaliyetleri faslına inikas ederek bir indirmeyi icabettirmiş bulunmaktadır
Gerçi Bütçe Kanununun 7 nci maddesiyle spor faaliyetlerinden elde edilecek hasılat bir taraf
tan varidat diğer taraftan ilgili masraf faslına tahsisat kaydedilmek suretiyle faaliyetlere daha ge
niş imkânlar sağlıyacağı derpiş edilmiş ise de elde edilen gelirle büyük faaliyetlere katılmak im
kânından mahrum bulunulmaktadır. Bu arada bilhassa gelir getirmiyen federasyonların durumunu
göz önünde bulundurmak icabeder.
Üçlü pakta dâhil dost memleketlerle komşularımız Irak ve İran ve yeni temaslar temin etti
ğimiz Mısır ve Pakistan gibi memleketlerle millî ve temsili spor temasları yapmak üzere anlaşmış
bulunmaktayız. Bu spor temaslarının ekserisi iştiraki icabettiren masraf kadar gelir sağlıyamadığmdan Bütçe Kanununun 7 nci maddesinde faaliyetlere kısmen imkân veren tahsisat artışından
her sahada bir yardım temin edilememektedir.
Milletlerarası sahada kazandığımız derecelerle Türk gücünü dünyaya tanıtmak, dost ve yabancı
illerde Türk Bayrağının şeref direğine çekilerek istiklâl Marşımızı duyurmak kadar zevkli ve aynı
zamanda millî gururumuzu okşıyan bir hal ancak spor temasları dolayısiyle yapılabiliyor. Mümasil
memleketlerde bu uğurda büyük fedakârlıklar yapıldığı malûmdur.
Bu sebeple 421 nci federasyonlar faaliyeti faslına (150 200) lira kadar bir ilâve yapılmasını çok
lüzumlu görerek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesinin kabul edilmesini yüksek tak
dir ve tasviplerine saygı ile arz ederiz.
Elâzığ Mebusu
Yozgad Mebusu
Ömer Faruk Sanaç
Danyal Akbel
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Bütçe Encün

i mazbatası

T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/128
Karar No. 21

20 . I . 1955

Yüksek Reisliğe
Geçici hizmetli olarak (E) cetvelinde bulu
nan (475) lira ücretli iki aded güreş çalıştırı
cısı ücretinin (750) liraya çıkarılması encümenimizce uygun görülmüş ve buna ait ücret far
kı tutarı olan (6 600) lira 203 ncü fasla ilâve
edillmiştir.
Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B)
işaretli cetvel yekûnu (910 399) lirası hazine
yardımı olmak üzere (1 115 401) lira olarak
teklif edilmiş olup ( A / l ) işaretli cetvelde ge
çici hizmetlilere ait 203 ncü fasla ilâve olunan
Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçesini En
(6 600) lira tahsisat karşılığının, 5 nci (Geçen
cümenimiz namına tetkik eden raportörümüzü..!
yıüidan devreden nakit mevcudu) faslına, tahak
raporu okunduktan sonra ve Umum Müdürlü
kukun fazla olacağı anlaşılmış olması üzerine
ğün faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde
ilâvesi suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu da
vâki sualler hükümet tarafından cevaplandırıl
(1 122 001) lira olarak encümenimizce tesbit
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin
ve kabul edilmiştir.
tetkikine geçilmiştir.
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, en
Masrafları ihtiva eden lâyihaya merbut
cümenimizce tadilen kabul olunan rakamlar ak
( A / l ) işaretli cetvel yekûnu 1954 yılı bütçesi
settirilmek suretiyle, mütaakıp maddeleri ise
ne nispetle (16 599) lira noksanı ile (1115 401)
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunan
lira olarak hükümetçe tesbit ve teklif edil
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı
miştir.
bütçe kanunu lâyihası merbutu cetvellerle bir
Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan tetkikte
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek
421 nci (Spor faaliyetlerinin gerektirdiği mas
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
raflar) faslmdaki tahsisatın geçen yıla nazaran
Reis
Reisvekili
(194 478) lira noksaniyle konulmuş olduğu ve
Rize
Balıkesir
lâyihanın 7 nci maddesi gereğince spor faali
/. Ahçal
II. İmre
yetleri dolayısiyle elde edilecek hasılatın bir
Mazbata Muharriri
Kâtip
taraftan Umum Müdürlüğün varidatını göste
İstanbul
Siird
ren (B) işaretli cetvelin 2 nci faslına irat di
//. Hüsman
B. Erden
ğer taraftan 421 nci fasla tahsisat kaydoluna
Afyon K.
Ağrı
cağı cihetle hizmette bir aksaklık husule gelM. A. Ülgen
K. Küfrevi
miyeceği anlaşılmıştır. Maaş ve ücretlere ait
Antalya
Aydın
fasıllarda (98 329) ve 424 ncü faslın 12 nci
A. Tokuş
Z. TJray
(Satmalmacak spor levazımatı) maddesinde
Balıkesir
Çankırı
Çoruh
(22 000) lira bir artış ile Barselon'da yapıla
S. Ytrcalı
T. Uygur
Y. Gümü§el
cak İkinci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak
Denizli
Diyarbakır
Diyarbakır
masrafDarı olarak yeniden açılan 453 ncü fas
M. Karasan
Y. Azizoğlu
t. H. Tiğrel
la (52 000) lira tahsisat vaz'edilmiş olduğu gö
Elâzığ
Eskişehir
Eskişehir
rülmüştür.
. . . , > , $W
Ö.
F.
S
anaç
M.
Başkurt
*
A.
Potuoğlu
*
. ...
- • J • L * MI.
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı
bütçesi hakkında hazırlanan- ve Yüksek Mec
lise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 30 . %I . 1954 tarihli ve
71/2839 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun
lâyihası Encümenimize havale Duyurulmuş ol
makla Maarif Vekili Celâl Yardımcı, Beden
Terbiyesi ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî
Kontrol Umum müdürleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi.

;
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Hatay
Şi İnal
Kırklareli
Ş. Bakay
Muğla
N. Poyrazoğlu

İçel
/. Gürgen
Konya
M. Bağnaçık
Muğla
A. Sarıoğlu

izmir
B. Bilgin
Manisa
M. Kurhanoğlu
Ordu
R. Aksoy

Rize
Sinob
Sivas
H. Agun
N. Sertoğlu
A. özel
Tokad
Trabzon
Trabzon
/. Baç
8. F. Kalaycıoğlu 8. Karayavuz
Van
Yozgad
Zonguldak
K. Yörükoğlu
D. 'ÂJcbel
E. Balık
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı
bütçe kanunu lâyihası

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı
Bütçe Kanunu lâyihası

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masrafları için, bağlı
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 115 401) lira tahsisat verilmiştin

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı masrafları için, bağlı
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 122 001 )lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1115 401) lira olarak tahmin edil
miştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına karşılık
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 122 001) lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1955 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1955 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine
ait kadroları, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1955 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından jbu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir.
1941 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1955
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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Hü.
4 ncü kısım fasılan artıklarından eski yıllar
borçları tertiplerine Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir.
MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle
elde edilecek hasılat, bir taaftan bağlı (B) işa
retli cetvelin 2 nci faslına varidat, diğer ta
raftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421 nci fas
lına tahsisat kaydedilir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart
1955 tarihinden itibaren mer 'idir.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanunu icraya Maliye
ve Maarif vekilleri memurdur.
Başvekil
Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
A. Menderes
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Dr. M. Sarol
Ziraat Vekili V.
O. Kapanı

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik

Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. Köprülü

„ Maliye Vekili ve
Maarif Vekili
Gümrük ve inhisarlar
C. Yardımcı
Vekili V.
H. Polalkan
İktisat ve Ticaret Vekili
Nafıa Vekili
8. Yırcalı
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve îç. Mv. Vekili Gr. ve İnhisarlar Vekili
E. Kalafat
Dr. B. Uz
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
M. Çavuşoğlu
N* ökmen
İşletmeler
Vekili
Çalışma Vekili
F. Çelikbaş
H. Erkmen
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A/l - CETVELİ
1954

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kaibul edilen

Lira

Lira

Lira

164 700
1

205 875
1

205 875
1

164 701

205 876

205 876

102 900
95 100

128 625
118 875

128 625
118 875

Fasıl yekûnu

198 000

247 500

247 500

Geçici hizmetliler ücreti
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri

42 900

50 000

56 600

32 590

32 590

32 590

II - Başka haklar
206
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
10 Çocuk zammı
20 Doğum yardımı
30 ölüm yardımı

5 500
1 000
1 000

5 500
1 000
1 000

5 500
1 000
. 1 000

Fasıl yekûnu

7 500

7 500

7 500

F.

M.

Tahsisatın nev'i

îkinci kısım - Personel
masrafları
201

I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
10 Memurlar maaşı
20 Açık maaşı
Fasıl yekûnu

202

203
204

207

Ücretler
10 Memurlar ücreti
20 Hizmetliler ücreti

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun. 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
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*F.

M.

Tahsisatın nev'i

209

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
11 ;% 5 emekli ve % 25 giriş kese-

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

nekleriyle artış farkları
12 ,% 1 ek karşılıklar
13 Emekli ikramiyesi
14 Sandık yönetim masrafları
karşılığı
15 Diğer ödemeler
Fasıl yekûnu

19 949
3 627
13 000

19 949
3 627
13 000

19 949
3 627
13 000

1 207
4 000

1 207
4 000

1 207
4 000

41 783

41 783

41 783

210

Temsil tahsisatı

1 500

1 500

1 500

221

Emekli, dul ve yetim maaşı

3 546

4 Î00

4 100

492 521

590 850

597 450

1 800
500
800
1 600
1
200

1 800
500
800
1 600
1
200

1 800
500
800
1 600
1
200

Fasıl yekûnu

4 901

4 901

4 901

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
304
ve masrafları
11 Posta ve telgraf ücretleri
21 Telefon masrafları

2 000

2 000

2 000

5 000
2 500

5 000
3 500

5 000
3 500

Fasıl yekûnu

7 500

S 500

8 500

İkinci kısım yekûnu

Üçüncü kısım - Yönetim*
masrafları
301
10
20
30
40
50
60

Büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma

303
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1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

F.

M.

306
307

Tahsisatın nev'i

Lira

Giyecekler
10
20
30
50

Hükümetçe
istenen

Lira

Encümence
kabul edilen

Lira

2 000

2 000

2 000

Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Muvakkat vazife harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
harcırah ve başka masrafları

1 000
2 000
2 000

4 000
4 000
2 000

4 000
4 000
2 000

10 000

10 000

10 000

Fasıl yekûnu

15 000

20 000

20 000

1 000

1 000

1 000

750
100

750
500

750
500

Fasıl yekûnu

850

1 250

1 250

4047 sayılı Kanun gereğince
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı

18 000

18 000

18 000

Üçüncü kısım yekûnu

51 251

57 651

57 651

308

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
309
Taşıt masrafları
21 Taşıt işletme masrafları
22 Taşıt onarma masrafları

311

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403
418
419
421
422

Temsil masrafları
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları
Mahkeme masrafları
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar
Spor ve muayene merkezleri
umumi masrafları

300

300

300

250
5 000

500
5 000

500
5 000

544 478

?50 000

350 000

1 000

1 000

1 000
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1954

Hükümetçe
istenen

Yılı
tahsisatı

M.

424

Spor malzemeleri
11 Mevcut malzeme ve vasıtala
rın onarılması ve yenilenmesi
12 Satınalınacak spor vasıta ve
malzemeleri

2 000

2 000

2 000

18 000

40 000

40 000

Fasıl yekûnu

20 000

42 000

42 000

Yayın masrafları
10 Satmalına ve abone
20 Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları

2 000

2 OtfO

2 000

7 000

7 000

7 000

Fasıl yekûnu

9 000

9 000

9 000

Barselon'da yapılacak ikinci
Akdeniz Olimpiyatlarına işti
rak masrafları

0

52 000

52 000

Danışma kurulu azalan umu
mi masraftan

3 000

5 000

5 000

Dördüncü kısım yekûnu

583 028

464 800

464 800

1 000

1 000

1 000

100
100

J. 000
100

1 000
100

Fasıl yekûnu

200

1 100

1 100

Beşinci kısım yekûnu

1 200

2 100

2 100

453

460

Lira

Lira

Encümence
kabul edilen

F.

451

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için
Lira

Beşinci hısım - Borçlar
50İ
502

Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
10 1950 - 1953 yılları borçları
20 1941 - 1949 ' »
»
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1954
Tahsisatın nev'i

KISIMLAR

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

492 521
51 251
583 028
1 200

590 850
57 651
464 800

597 450
57 651

2 100

464 800
2 100

1 132 000

1 115 401

1 122 001

YEKÛNU

îkinci kısım yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısım yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

B - CETVELİ
1954
Varidatın nev'i

Umumi Bütçeden yardım
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat
Teberrular
Çeşitli varidat
Geçen yıldan devreden nakit
mevcudu
UMUMÎ YEKÜN

1955 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

778 975

910 399

910 399

1
1
3 023

1
1
5 000

1
1
5 000

350 000

200 000

206 600

1 132 000
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1 115 401

1 122 001

- 15 C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Tarihi

Nev'i

16 . V n . 1938

Kanun

ÖZETİ

Numarası

Beden Terbiyesi Kanunu

3530

D - CETVELİ
G.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

2
1
5
2
9
3

3 Laborant
Şoför
4 Daktilo
2 Memur

150
175
150
300
250
200

M
Memuriyetin
nev'i

G.

Memur
»
»
Hademe
6 Dağıtıcı

Aded Ücret
1
6
10
4
1

Yekûn

175
175
150
100
100

44

E - CETVELİ
Tahsisatı n nevi

F.

203 Geçici hizmetliler ücreti
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücretleri.

L - CETVELİ
ö.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Ücretli memurlar
6 Beis muavini
8 Sekreter
6 Mimar

1
1
1

400
300
400

D.
7
8
7
8
9

Memuriyetin nev'i
Mimar muavini
Fen memuru (Ressam)
Mütercim
»
Doktor
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Aded Maaş
1
1
1
1

350
300
350
300

2

250

— 16 —
E - CETVELİ
Fasıl 419 — Mahkeme masrafları
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 — Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar
Memleket içinde ve dışında her nevi Beden Terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve ida
recilerin (Memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâh'il) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, ha
berleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde ban
do ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giy
dirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri masrafları, Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin
gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının
yaptırma, satın alma, taşıma, tanzim, onarma, değiştirme masrafları, millî bayramlarda ve resmî gün
lerde törenlere katılacak sporculara, bu törenlere katılmalarının gerektirdiği masraflar afiş, reklâm,
ilân, Beden Terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüz
dan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve plâk teda
riki, oparlör ve teferruatının satmalma ve işletme masrafları, spor temas ve hareketlerine katılacak
sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23. maddesi
gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, Millet
lerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kay
bettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (Resmî vesika alınma
sı mümkün olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı Umum Müdürlükçe takdir olunur.)
•Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine veri
lecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğur
lama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketlen için geçici sürelerle kiralanacak stad
veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat, onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca baş
ka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kursla
ra çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince verilecek
gündelikleriyle yol paraları federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olim
piyatlar komitesi masrafları Umum Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihman
dar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle günlük başka gerekli mas
rafları, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantı
ya ve her çeşit spor hareketlerine Umum Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icra
sı zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağrıldıkları yerlere giriş ücretle
riyle federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, kontrol,
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol pa
raları beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta
ücretleri, okullar spor yurtlarının Umum Müdürlük programlarına karşılık olarak yapacakları
beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek masrafları.
ile Binicilik Federasyonunca tertip edilecek her nevi binicilik müsabakalarında kullanılacak
hayvanların hususi vagon, ve ambarlarda yapılacak nakil masrafları, yem bedelleri, ahır kirala
rı, sair masrafları ile seyislerinin yukardaki esaslar dâhilinde ödenecek yevmiye ve sair zaruri
masrafları ve satmalınacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri.
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Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masrafları
Tesis© taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir.
Fasıl 424 — Spor malzemeleri
Madde 12 — Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri
Beden Terbiyesi ve spor temas ve heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait mu
hafaza kaplarının yaptırma, satınalma ve taşıma masrafları.
Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satınalma ve abone
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları
Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satınalma abone kar
şılıkları ve baskı, yaym, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma ve dağıtma, inceleme ve bun
lar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve masrafları, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masraflan, beden terbiyesi
hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit, konferans mas
rafları, veya bunların Umum Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî ve Milletlerarası spor ku
rumlarına yapılacak tebrik masrafları, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her
hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Umum Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar.
Kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit albüm halinde dağıtmak veya çektirilecek fo
toğraf, kroki, maket, ve benzerlerinin masraf ve karşılıkları, beden terbiyesi ve spor filmlerinin
ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi Federasyonlaroa hazırlattırılmış veya satmalmmış
filmlerin propaganda bakımından teşhir masrafları.
Fasıl 453 — Barselona'da yapılacak İkinci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak masrafları
Barselona'da yapılacak İkinci Akdeniz Olimpiyatlarına iştirak edecek sporcu ve idarecilerin
gidiş, geliş harcırah ve yevmiyeleriyle bu uğurda yapılacak diğer müteferrik masraflar .
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Bütçe Kanununun

4 ncü madresi gereğince bağlanması lâztmgelen
Heyeti karariyle ek kadrolar

(E)

cetveline ait İcra

Vekilleri

Ücretleri, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesinin (E) cetveline giren (203) ncü
«Geçici hizmetliler ücreti» ve (204) ncü «Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persone
lin ücretleri» fasıllarına konulan tahsisattan verilmek üzere adı geçen umum Müdürlük emrinde
çalıştırılacaklara ait ilişik cetvellerde yazılı kadroların 1 . I I I . 1954 - 28 . I I . 1955 tarihleri ara
sında muteber olmak üzere tasdikli; Maliye Vekâletinin uygun mütalâasına dayanan Maarif Ve
kâletinin 1 . IV . 1954 tarihli ve 5169 379/2016 sayılı yazısı üzerine, 6282 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesine göre, tcra Vekilleri Heyetince 5 . I V . 1954 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tahsisatın çeşidi

F.
203

Geçici hizmetliler ücreti

-

Kadronun adı
Güreş çalıştırıcısı
»
»
>
»
inşaat teknik tesisatçısı
»
»
»
Çalıştırıcı
Boks çalıştırıcısı
Çalıştırıcı

Aded

Aylık Hizmet süresi
Lira
(Ay)
Tutarı

1
2
1
1
1
1
1
1

875
475
350
750
300
250
250
400

6
12
12
10
12
12
12
12

5
11
4
7
3
3
3
4

250
400
200
500
600
000
000
800

42 750

204

Ecnebi uzman ve hizmet Ecnebi uzman
»
»
lilerle bunlara yardımcı
personelin ücretleri
»
»
»
»
»
»

1
1
1
1
1

1
1
1
1

300
300
225
000
850

10
6
3
3
6

13
7
3
3
5

000
800
675
000
100

32 575

»•-«
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Devre : X

ÛC

içtima:!

S. S A Y I S I :ÎJO

1955ı Yılı
Ankara Üniversitesi Bütçesi

Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe
Encümeni mazbatası ( 1 / 1 2 7 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 7X/2836, 788

30 . XI . 1954

Türkiye Büyük Millet jMeclisi Yüksek Reisliğine
Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes
-M
ESBABI MUCİBE

^

Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçe Kanunu lâyihasının tetkikından da anlaşılacağı üzere : Bu
yıl muhammen sarfiyat (21185 868) lira olarak bağlanmış olup 1954 yılı bütçesine nazaran
(4 559 878) lira fazlalık arz eylemektedir, işbu fazla fark hakkındaki müemel malûmat ajaçjâa-

dır.,

.

f

201 — Maaşlar :
Rektörlük : Üst dereceler farkından (200) lira fazlalık.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : (3) 70, (3) 60 lira maaşlı doçent kadrolarının (L) cetve
linden alınmasına mukabil (6) 50 liralık doçent kadrolarının (L) cetveline iadesinden mütevel
lit ve 6211 Nolu Kanunun tatbiki kai'şılığı % 23 zam dâhil (167 325) lira fazla tahsisat konul
muştur.
Fen Fakültesi : (3) 70 liralık doçent kadrolarının (L) cetvelinden alınmasına mukabil (1) 60,
(1) 50 liralık doçent kadrolarının (L) cetveline iadesinden mütevellit ve % 25 zam dâhil (129 600)
lira tahsisat konulmuştur.
• Tıp Fakültesi : (3) 90 liralık profesör (2) .80 liralık. doçent (15) 35 asistan ve (2) 25 liralık
hemşire kadrolarının (L) cetvelinden alınmasından mütevellit % 25 zam dâhil (482 325) lira fark.
Veteriner Fakültesi : (2) 90 liralık profesör (2) 60 liralık doçent, (2) 60 ve (3) 50 liralık asis
tan kadrolarının (L) cetvelinden alınmasına mukabil (1) 50 liralık-doçent kadrosunun'(L) cetve
line iadesinden mütevellit % 25 zam dâhil (167 925) lira fazla fark.
Ziraat Fakültesi : (1) 80 profesör ve (1) 70, (1) 60 liralık doçent kadroları (L) cetvelinden
alınmış ve % 25 zamla birlikte (194 775) lira fazla fark husule gelmiştir.
Siyasal Bilgiler Fakültesi : (2) 50, (3) 40, (4) 35 liralık asistan kadrolarının (L) cetvelinden
( S. Sayısı : 95 )
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alınmasından mütevellit % 25 zam dâhil (135 075) lira fazla fark ki-, ceman bu fasıldan (1 425 600)
lira fazla tahsisat istenilmektedir.
202. Ücretler :
Bu fasıldaki (659 325) lira farkın beyanı aşağıdadır.
Lira

Dairesi

30 975

Rektörlük

26 175

D. ve T. C. F .

58 800

Fen Fakültesi

23.700

Hukuk Fakültesi

297 325

Tıp Fakültesi

53 100 Veteriner Fakültesi
136 725

Ziraat Fakültesi

8 625 İlahiyat Fakültesi
23 900

659 325

Siyasal Bilgiler Fak.

izahat
% .25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından. Ve inşa edilmekte olan çocuk
sağlığı kürsüsü binası için yeni personel kadroları alınmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.
% 25 zam dâhil hizmetli kadrolarına bâzı ilâveler yapılmasından
ve bâzı ücretlerin artırılmasından.

Yekûn

204 — Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti :
Bu fasıldaki (77 160) lira fazla farkın'beyanı aşağıdadır :
Lira

Dairesi

16 560

D. T. C. Fakültesi

12 000

Hukuk Fakültesi

15 000

Tıp Fakültesi

18 000
15 600

Ziraat Fakültesi
ilahiyat Fakültesi

77 160

Yekûn

izahat
(1 000) er lira aylıklı iki ecnebi profesör kadrolarına (500) er
lira ve (600) lira aylıklı uzman kadrosuna (200) ve (540) ar
liralık (3) uzman kadrosuna (60) ar lira zam dolayısiyle.
Altı ay müddetli ecnebi profesörün çalışma müddetinin 12 aya
çıkarılmasından.
Çocuk sağlığı kürsüsü için (1 500) er lira aylıklı bir diyetisiyen
ve bir çocuk pisişiatri uzmanı ve bir uzman hemşire getirilme
si ve (2 000) er lira alan profesörler ücretlerinin (2 250) şer
liraya yükseltilmesinden.
(1 500) lira ücretli bir ecnebi profesör kadrosu ilâvesinden.
6 ay müddetli (1 200) lira ücretli profesör kadro müddetinin
12 ay olarak hesap edilmesinden ve Arapça dersleri için (700)
lira ücretli bir uzmana ihtiyaç bulunması dolayısiyle.
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209 — 5434 sayıh Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler:
(L) cetvelinden alman kadrolarla (D) cetveline yapılan ilâveler ve zamlar nispetine göre ya
pılan hesaba müsteniden bu fasılda (33 225) lira artış vukua gelmiştir.
219 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı:
(L) cetvelinden alman profesör ve
lira artış vukua gelmiştir.

doçent kadrolarına mütenazır olarak bu fasılda (31 200)

223 — Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve yollukları ile baş
ka masrafları :
6245 numaralı yeni Harcırah Kanununun tatbiki ile beraber fazla miktarda konferansçı celbi
düşüncesi ile bu fasıldan (2 500) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
301 — Büro masrafları :
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma masraflarını ihtiva eden bu tertibe
yeni yapılan binaların ihtiyaçları ile beraber bu nevi eşya fiyatlarının artmış olması da göz
önünde tutularak bu fasıldan geçen yıla nazaran topluca (25 800) lira fazla tahsisat istenilmek
tedir.
303 — Basılı Kâğıt ve Defterler :
Bâzı fakültelerin mübrem ihtiyaçlarına binaen bu fasılda (250) lira artış vukua gelmiştir.
306 — Giyecekler :
Elbise malzemelerinde ve dikiş ücretlerindeki artış, göz önünde tutularak bu fasıldan (6 800) lira
fazla tahsisat istenilmektedir.
307 — Yolluklar :
Sürekli, geçici görev, yurt içi araştırma inceleme, ecnebi memleketler, ecnebi profesöç ve uzman
ların yolluk ve masraflarını ihtiva eden bu fasıldan (6245) numaralı yeni harcırah Kanununun
tatbiki da dâhil mübrem ihtiyaçlar göz önünde tutulmak suretiyle ceman (45 400) lira fazla tah
sisat istenilmektedir.
,
308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve • yollukları :
Hasta ve daimî tedaviye muhtaç memurların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu fasıldan (500)
lira fazla tahsisat istenilmektedir.
'
•
309 — Taşıt masrafları :
Rektörlük ve bâzı fakültelerin taşıtlarının işletme masrafları kâfi gelmediğinden ve onarılma
sı icabeden taşıtlar için geçen yıla nazaran bu fasıldan (3 250) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit masrafları :
öğretimle ilgili her türlü gereç fiyatlarındaki yükseklikle beraber Fen, Veteriner, Ziraat fakül
telerinin araştırma ve incelemeye mütaallik mübrem ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu fasıldan
(225 000) lira fazla tahsisat istenilmektedir. 421 — Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasysoülariîida ve işletmelerinde yapılacak araştırana ve
ineftlemelerinin her çeşit masrafları :
Ziraat Fakültesinin Ankara'da ve başka bölgelerde tarla araştırmalarına elverişli arazisi olma
dığından memleket içine yayılmış olan deneme istasyonlarından istifade ederek araştoma yapmak*
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—5 ta ve bunları yavaş yavaş geliştirmektedir. İleride bu istasyonların fakülteye bağlı araştırma istas
yonları haline getirilmesi düşünülmekte olduğundan bu gayenin tahakkuku ile beraber (6245) nu
maralı yeni Harcırah Kanunu hükümleri de göz önünde tutularak bu fasıl tahsisatı (5 000) lir»
artırılmıştır.
424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları :
Fakülte hastane kısmında vazifeli 78 personelin bir öyün 100 kuruştan ve 59 daimi vazifeli per
sonelin 150-kuruştan yiyecek masrafları hesap edilmesinden dolayı (44 895) lira ve inşa edilmekte
olan çocuk sağlığı kliniği umumi masrafları olarak 100 hasta hesabiyle beher hasta için yıllık
(2 000) liradan (200 000) lira ki bu fasıldan ceman (244 895) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
432 — Nebreska ve Newyork
raflar:
'

üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit mas

Akdolunan mukavelelerine müsteniden 1955 yılı için
Lira
Fakültesi
75 000
250 000
250 000

Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

575 000

Lira tahsisat konulmuştur.

438 — Türk îslâm Sanatları Enstitüsü her çeşit masrafları?
Yeni kurulmuş olan bu enstitünün umumi masrafları için (10 000) lira tahsisat istenilmektedir.
451 — Yayın masrafları:
Rektörlük ve fakültelerinin j a y m faaliyeti her yıl artmakta olduğu gibi kütüphaneler için gerek
hariçten getirilen ve gerekse dâhilde satın alınmakta olan eserlerin fiyatları yükselmiş bulunması doloyısiyle bu fasıldan (93 000) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
452 — 4489 sayılı Karnın gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları ile
her çeşit masrafları:
Bilgi ve körgülerini artırmak için daha çok sayıda yabancı memleketlere asistan gönderilmesi
gayesiyle geçen yıla nazaran bu fasıldan (12 100) lira fazla tahsisat istenilmektedir. .
453 — Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ile bunlara katılacakların yol
luk ve masrafları:
Her yıl ve muhtelif mevzularla ilgili olarak ecnebi memleketlerde toplanan beynelmilel ilmî kon
grelere rektörlük fakültelerin geniş ölçüde iştirakini temin gayesiyle geçen yıla nazaran bu fasıl
tahsisatı (10 000) lira artırılmıştır.
604 — Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım:
Görülen lüzuma binaen İstanbul Üniversitesine mütenazır olarak bu nam ile yeni bir fasıl açıl
mış ve (5 000) lira tahsisat konulmuştur.
701 — Yapı onarım ve küçük yapılar:
Hukuk, Tıp, Ziraat, İlahiyat fakültelerinin onarım ve küçük yapılar ihtiyacını karşılamak üzere
bu fasıldan (46 000) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
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741 — Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri:
Lira

Dairesi

850 000 Tıp Fakültesi
350 000
1 850 000
175 000
350 000

Fen Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fak.

İhtiyacın nev'i
1954 yılında Cebeci 'de inşasına başlanan Çocuk Kliniği »binası in
şaatının ikmali için.
inşası ikmal edilmiş olan binaların noksanlarının yapılması için.
Fakülte ihtiyacını karşılıyacak binaların inşası için.
Fakülte binasına ek olarak yaptırılacak bina için.
Altı kürsü ve dershaneyi îstiabedecek yeni bina inşası için.

3 575 000 Yekûn
Yukarda beyan edildiği üzere bu fasıldan (1 381 850) lira fazla tahsisat istenilmektedir.
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Rapor
27. XII. 1954

Bütçe Encümeni Reisliğine
Ankara Üniversitesinin 1955 yılı bütçe lâyihasını tetkik ettik.
Yatırımlarla beraber (21 185 868) liraya baliğ
(4 559 878) lira fazlalık arz etmektedir,

olan 1955 yılı

bütçesi

geçen yıla

nazaran

Ankara Üniversitesi bütçesinin 1950 yılından itibaren 1955 yılma kadar kaydettiği inkişaf sey
ri aşağıda gösterilmiştir:
Senesi
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Yekûn
7
8
10
13
16
21

401
976
490
104
625
185

Yatırımlar

300
978
936
110
990
868

1
1
1
2
4

288
082
513
912
020

Bütçe
masrafı

—
7 401 300
256
7 688 722
001
9 408 935
231 11 900 879
151 13 713 839
001 17 165 867

.

Bu üniversitemizin akademik inkişafının 1950 yılma nazaran % 2 misli nispetinde artış rakamı
kaydetmiş bulunduğunu memnuniyetle işaret etmek isteriz.
Geçen yıla nazaran 1955 yılı bütçesinin başlıca tertiplerinde görülen artışlar hulâsa edildikte.
. Maaşlar" : 1946 ve 1948 yıllarında alman teşkilât kadrolariyle faaliyete geçen üniversiteye bağlı
fakülteler her yıl (L) cetvelinden aldıkları kadrolarla yeni tesis olunan kürsülerinin ihtiyaçları
nı tamamlamaya çalışmış ve bu yıl da (L) cetvelinden aşağıda beyan edildiği üzere muayyen
kadroları fiili duruma getirmiştir.
Memur

Asistan

Doçent

Profesör

0
2
0
0
0

0
15 *
5
0
9

1
2
1
2
0

0
3
2
1
0

2

29

6

6

Fakülte
Fen Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ücretler : Bu tertipteki artış fakültelerimizin inkişaflariyle muvazi bulumaktadır. Bilhassa Tıp
Fakültemizin takdire değer inkişafı başta, gelmekte ve bu fakültenin yeni inşa edilmekte olan çocuk,
doğum, jitekoloji, fizyoloji, psişeyateri, morkoloji klinikleri için lüzumlu hizmetli kadroları bu yılki
büfçede yer almış bulunmaktadır.
Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti : Mevcut bâzı profesörlerin ücretlerine zam yapılmış, Tıp
Fakültesinde yeni tesis edilen çocuk sağlığı kürsüsü için lüzumlu uzman elemanlar kadroları konul
muştur.
209 ncu bölümde Emekli Sandığına yapılacak tediyelerle 219 neu bölümdeki üniversite tazminatı;
artan maaş ve ücret yekûnlarına göre hesaplanmış olup fazlalığın bundan mütevellit olduğu;
( S. Sayısı : 95 )
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301 büro, 303 basılı kâğıt, 304 posta, telgraf telefon mesraflarmda yeni sene ihtiyaçlarına göre
cüzi bir artırma görülmüştür.
jj
£06 giyecekler bölümünde, artan hizmetlilerin giyecek ihtiyacını karşılıyacak (6 800) liralık bir
fazlalık mevcuttur.
,
307 nci yolluklar bölümünde görülen fazlalık yeni Harcırah Kanununa göre yapılan zamlardan
doğmaktadır.
En ehemmiyetli artışlar 420 nci öğretimi ilgilendiren gereçler bölümü ile 451 nci yayın mad
delerinde görülmektedir. Her iki bölümde fakülte faaliyetlerinin esasını teşkil eden tertipler ol
ması itibariyle artırmanın yerinde olduğu ve ihtiyaçların karşılığı bulunduğu kanaatindeyiz.
424 ncü Tıp Fakültesi Hastanesine ilişkin masraflarda görülen artışı da, yeni ihdas edilen kli
niklerin ihtiyaçları karşılığı olarak yer almış Mıınmaktadır.
Üniversitenin bu seneki bütçesinde yabancı üniversitelerle yaptığı bâzı anlaşmalar karşılığı
olarak 432 nci fasılda bâzı masrafların yer aldığı görülmüştür, ki : Ziraat, Veteriner fakülteleri
nin Nebraska Üniversitesiyle, Siyasal Bilgiler Fakültesinin de Nevyork Üniversitesiyle yaptığı an
laşmaların gerektireceği masraflar karşılığıdır.
Yatırımlara gelince :
701 nci onarma bölümünde, Hukuk ve Ziraat Fakülteleri ihtiyaçları için bir miktar zam yapıl
mış bulunmaktadır.
^
.

741 nci yapı ve tesisler tezyidinde görülen (1 181 850) lira fazlalık da yeniden inşa edilecek Jinekoloji, çocuk, psiyatiri, fijiyoloji! kliniklerinin plânları gereğince bu sene zarfında yapacakları
inşaata ait tahsisattır.
Sayın Bütçe Komisyonundan temennilerimiz :
Rektörlük - Üniversiteyi teşkil eden 8 fakültenin mevcut binalarının devamlı olarak bakımı ve
yeniden yapılacak inşaat projelerinin hazırlanması ve kontrolünün yapılması üniversite emrinde
vazife görecek bir fen heyetinin kurulması ile mümkün olabileceği kanaatini taşımaktayız.
Teklif edilen böyle bir fen heyetinin kadrolarının gerektirdiği tahsisata 741 nci inşaat bölümün
den tenzil edilmek suretiyle tercihan (D) cetveline alınmasını ve bu suretle daimî olarak faal bir
kadronun rektörlük emrinde bulunmasını zaruri görmekteyiz. Şayet şimdilik masraf tertibinden
geçici mahiyette bir fen heyeti teşkili zaruri görülür ise yine 741 nci inşaat bölümündeki tahsisattan
karşılığı gösterilmek suretiyle bu kadroların (E) cetvelinden alınma şeklinde uygun olabileceğini
mütalâaten arzederiz.
'

Memuriyetin nev'i
Yüksek mühendis
Fen memuru.
Sürveyan

Aylık
Aded ücret
1 875
1 550
1 ' 475

,

»

Bu kadroların yıllık tutarı (22 800) liradan ibarettir.
Dış münasebetler bürosu : Gittikçe artan dış münasebetler ve ecnebi üniversitelerle yapılan mu
habere dölayısiyle yine Rektörlük emrinde yabancı dil bilir elamanlara şiddetle ihtiyaç olduğu tesbit
edilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere şimdilik (D) cetvelinden;
( S. Sayısı : 95 )
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Memuriyetin nev'i
Muhtelif yabancı dillere vâkıf ter
cüman

Aylık
Aded ücret

2

500

Bu kadroların yıllık tutarı (12 000) liradır.
Bütün fakültelerde profesörlük kadrosu 80 den başladığı halde Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülte
sinde bir aded 70 lik profesör kadrosu vardır. Bu yüzden 80 lik profesörlüğe tâyin edilip de mükte
sep hakkı 70 lira olanlar bu husustaki kanun gereğince aradaki farkı tazminat olarak alamamakta
dırlar. Mesleğin en yüksek kademesine erişen bu gibilere müktesep haklariyle kadro aylığı arasın
daki farkın ödenmesini teminen bu 70 liralık kadronun (L) cetveline. iadesiyle buna mukabil (L)
cetvelinde en küçük dereceden boş olan (100) liralık bir kadronun fiilî kadroya alınmasını lüzumlu
görmekteyiz. Bu kadro farkının bütçeye sirayeti (3 300) liradan ibarettir.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Kürsüsü için temennimiz şundan ibarettir :
1955 yılında 204 ncü faslın 15 nci maddesinde 1954 yılma nazaran fazla teklif olunan (15 000)
lira meyamnda yeni kurulmuş olan çocuk sağlığı kürsüsü için üç aded (500) liralık yabancı teknik
uzman (hemşire) ve (1 000) liralık çocuk sağlığı lâboratuvar uzmanı getirilmesi düşünülmüş ise de
bilâhara ilgililerle yapılan temaslardan istenen kalitedeki kimselerin bu aylıklarla temininin müm
kün olmadığı, teknik uzmanların en az (900), lâboratuvar uzmanın da (1 500) lira ücretle istihdam
edilebilecekleri anlaşılmıştır. Bu bakımdan 1955 yılında ancak 8 ay istihdam edilecek olan bu .şahıs
lar için 204 ncü faslın 15 nci maddesine (10 200) lira ilâvesinin muvafık olacağı düşünülmüştür.
. Fen Fakültesi : Mukavelelerinin yenilenmiyeceği bütçenin tanziminden sonra anlaşılan iki yaban
cı profesörün mukavelesi gereğince dönüş yolluğunu temin için 307/53 yabancı profesörler yolluğu
na (4 500) lira ilâvesi zaruri görülmektedir.
Hukuk Fakültesinde yabancı dil öğretiminin derkâr olan ehemmiyetine binaen bu Fakültede
Fransızca, İngilizce ve Almanca okutmak üzere kadroya (600) zer liralık üç okutmanın ilâvesi zaruri
görülmektedir.
Ziraat Fakültesi : Üç aded yabancı profesör kadrosu kabul edildiği halde bir zühul eseri olarak iki
kişilik harcırah tahsisatı konulmuş olduğundan 307/57 nci maddeye (2 000) lira ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. Bu fakültenin bir tecrübe çiftliğine sahip kılınması kendisinin vazife ve faaliyetinden
beklenen neticenin hakkiyle istihsaline çok müessir olacağı mütalâasmdayız.
Bu fakültenin bu sene temin edilemiyen telefon santrali için (40 000) liranın 304/27 nci mad
deye ilâvesini teklif ederiz.
İlahiyat Fakültesinde geçen yıl kurulan ve daha şimdiden tertibettiği konferanslar, yayınladığı
eserler ve kurmaya başladığı kütüphanesiyle ciddî bir faaliyet gösteren Türk İslâm Sanatları Ens
titüsüne 438 nci faslına (10 000) lira daha zam yapılmasını teklif ederiz.
Ankara Üniversitesine bağlı fakültelerle enstitülerin işleyiş, ilmî faaliyet ve neşriyatlarına ve
öğretim üyeleriyle yardımcılarının yetişmelerine
ilâh. dair hususlarla bunların ilgili bulun
duğu bütün meselelerin rapora dercinden, müzakereler sırasında etraflı izah verilebilmek üzere
vazgeçilmiştir.
Raporumuzu temennilerimizle birlikte Yüksek Komisyona arz ederiz.
Denizli Mebusu
Prof. Mehmet Karasan

Niğde Mebusu
Prof. Dr. H. Avni'Göktürk
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Bütçe Encümı i mazabatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/127
Karar No. 25

20 .1. 1955

Yüksek Reisliğe
Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçesi hakkın
da hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin
30 . X I . 1954 tarihli ve 7 1 / 2836 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası encümenimize
havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, Üniversite*Rektör vekili ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Ma
lî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları halde
tetkik ve müzakere edildi.
Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçesini encü
menimiz adına tetkik eden raportörlerin raporu
okunduktan ve üniversite fakültelerinin muhte
lif faaliyetleri hakkında vâki sualler Maarif Ve
kili, üniversite rektör vekili ve fakülteler dekan
ları
tarafından
cevaplandırıldıktan
sonra
bütçenin fasıl ve maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştir.
Üniversitenin 1955 yılı bütçe kanunu lâyiha
sına bağlı masraf tertiplerini ihtiva eden ( A / l )
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle
(3 452 028) lira fazlasiyle (17 165 867) ve yatı
rımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine
(1 107 850) lira fazlasiyle (4 020 001) lira ki ce
man (21 185 868) lira olarak Hükümetçe tesbit
ve teklif edilmiştir.
Her sene mütezayit rakamlarla hazırlanan ve
daimî inkişaf halinde bulunan Ankara Üniversi
tesinin 1955 yılı bütçesinin fasıl ve maddeleri
üzerinde yapılan görüşmelerde beliren lüzum ve
ihtiyaç üzerine Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sine 2, Hukuk Fakültesine 3, Siyasal Bilgiler Fa
kültesine 3 aded lisan tedrisatı yapmak üzere
(600) lira ücretli lektör ve ilahiyat Fakültesi
için (1 500) lira ücretli ecnebi profesör ve yeni
tesis edilmiş olan çocuk sağlığı kürsüsü için
3 aded (900) lira ücretli lâboratuvar teknisiyeni ile (1 500) lira ücretli bir aded lâbortuvar uz
manı için gerekli tahsisat alâkalı tertiplere ilâve
edilmiştir.
424 ncü faslın 13 ncü (Tıp Fakültesi has
tanesi umumi masrafları) maddesindeki tahsi-

sata, yeni ihdas edilen kliniklerin ihtiyaçları
karşılığı olarak, (120 000) ve Ziraat Fakültesi
telefon santrali için 304 ncü faslın 27 nci mad
desine (40 000) ve idarî ilimler Enstitüsünün
beynelmilel teşekküle iştirak hissesi olarak öde
necek mebâliği de karşılamak üzere 435 nci fasla
(5 000) liranın ilâvesi uygun görülmüş ve fasıl
lara Encümenimiz tarafından yapılan ve mec
muu (248 700) lira tutan zam ile birlikte ( A / l )
işaretli cetvel yekûnu (17 454 567) lira olarak
tespit ve kabul edilmiştir.
741 nci (Yapı işleri ve tesisler) faslının 20
nci maddesine mevzu tahsisatta Morfoloji Ens
titüsü inşaatı kargılığı olarak dâhil bulunan
(750 000) liranın bu maddeden tenzil edilerek
bu inşaata ait proje ile de alâkalanmış bulunan
Nafıa Vekâleti bütçesine nakledilmesi işin selâ
metle intacı bakımından uygun görülmüş ve bu
suretle (A/2) işaretli cetvel de (3 270 001) lira
olarak Encümenimizce tespit ve kabul edilmiştir.
Bina bakımından vazife göremiyecek derece
de sıkıntılı vaziyette bulunan ilahiyat Fakültesi
ile Tıp Fakültesi Kulak, Boğaz, Burun ve Asabi
ye klinikleri ve Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
kütüphanesi olarak bina yapılmasını teminen
1956 yılı bütçesine kâfi tahsisat konulması te
menniye şayan görülmüştür.
Üniversitenin varidatını gösteren (B) işa
retli cetvel (20 015 867) lirası hazine yardı
mından ve mütebakisi çeşitli gelirlerden terekkübetmek suretiyle (21 185 868) lira olarak
hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş bulunmak
tadır.
( A / l ) işaretli cetvelin muhtelif fasıfllarma
yapılan zamların tutarı olan (248 700) liranın
. (B) işaretli cetveldeki 1 nci (Genel bütçeden
verilecek tahsisat) faslının birinci maddesinde
ki tahsisata ilâvesi ve Morfolooji Enstitüsü in
şaatı karşılığı olan (750 000) liranın aynı fas
lın 2 nci maddesinden tenzili ve 5 nci (Eski yıl
lardan devredillen nakit) faslına (40 000) lira
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- 11 fazla devredeceği anlaşılmış olduğundan ilâvesi
suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu da encümenimizce (20 724 568) lira olarak tesbit ve ka
bul edilmiştir.
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, encü
menimize etesbit ve kabul" edilen rakamlar doiayısiyle gerekli tashihler yapılmak suretiyle,
mütaakip maddeler ise hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul olunan kanun lâyihası ekleri
bulunan cetveller ile birlikte Umumi Heyetin
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.
Reis
Reisvekili
Rize
Balıkesir
/. Akçal
H. tmre
Mazbata Muharriri
Kâtip
İstanbul
Siird
H. Hüsman
,B. Erden

Afyon K.
Afyon K.
A. Demirer
M. Â. Ülgeri
Antalya
Antalya
K. Akmanlar
A . Tokuş
Aydın
Çankırı
Çorum
Z. TJray
T. Uygur
Y. Gürsel
Denizli
Diyarbakır
Eskişehir
M. Karasan.
y. Azizoğlu
M. Başkurt
Hatay
izmir
Kırklareli.
B. Bilgin
$. înal
Ş. Bakay
Konya
Manisa
Muğla
M. Bağrıaçık M. Kurbanoğlu İV. Poyrazoğlu
Muğla
Niğde
Ordu
A. Sanoğlu
H. A. Göktürk
R. Aksoy
Rize
Sinob
Tokad
N. Sertoğlu
H. Agun
t Baç
Trabzon
Van
Zonguldak
H. Balık
S. F. Kalaycıoğlu K. Yörükoğlu
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12HÜKÜMETÎN T E K L İ F İ Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçe
lâyihası

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
kanunu

Ankara Üniversitesi 1955 yılı bütçe
lâyihası

kanunu

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1955 büt*
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(17 165 867) lira ve yatırım masrafları için de
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(4 020 001) lira ki, ceman (21 185 868) lira tah
sisat verilmiştir.

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1955 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (17 454 567) lira ve yatırım masrafları için
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (3 270 001) lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1955 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı
(B)
işaretli
cetvelde
gösterildiği
üzere
(21 185 868) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1955 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(20 724 568) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1955 büt
çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
varidatın tarh ve tahsiline 1955 bütçe yılında
da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 .
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
1953 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki
hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri
dolayısiyle 1952 yılma nazaran almakta olduk
ları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların
ödenmesine 1955 yılında da devam olunur.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki
kadrolara ek olması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1955 bütçe. yılında kullanılmaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı Bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. ;

s MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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B. E.

Hü.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı
kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden
eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Vekâletin
ce aktarılacak tahsisattan ödenir.
MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak
harcamalara ilişik formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir.
MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve
Maarif vekilleri memurdur.
A.

Başvekil
Menderes

Devlet Vekili
Dr. M. Sarol
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili ve
Gümrük ve İnhisarlar
-Vekili V.
H. Polatkan
Nafıa Vekili
K. Zeytinoğlu
Sıh. ve İç. Mv. Vekili
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Çalışma Vekili
H. Erkmen

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili ve
Ziraat Vekili V.
O. Kap ani
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maarif Vekili
C. Yardımcı

İktisat ve Ticaret Vekili
8. Yırcalı
G. ve İnhisarlar Vekili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
İşletmeler Vekili
F. Çelikbaş
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A / l - CETVELİ
1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı. için

Yılı
tahsisatı

HÜküm§t§e
istenen

Eneümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

82 600

103 500

103 500

637 800
477 900
395 400
1 501 800
458 700
693 600
159 300
384 300
8 500

805 125
607 500
494 250
1 984 125
626 625
888 375
199 125
519 375
10 625

805
607
494
2 029
626
888
199
519
10

4 799 900

6 238 625

6 283 625

51 900

82 875

82 875

îkinci kısım, - Personel
masrafları

201
11
12'
13
14
15
16
17
18
19
20

I - Maaşlar ve ücretler
Maaşlar
Rektörlük
Diı* ve Tarilı - CogTafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
Ziraat
»
ilahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Açık maaşı

125
500
250
125
625
375
125
375
625

•

Fasıl yekûnu
202

Ücretler
21 Rektörlük
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
23 Fen
Fakültesi
24 Hukuk
»
25 Tıp
»
26 Veteriner »
27 Ziraat
»
ı
28 İlahiyat »
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fasıl yekûnu

204

26
145
72
843
137
269
19
59

200
200
300
300
400
400
500
100

102 375
204 000
96 000
1 138 125
190 500
406 125
28 125
85 500

1 674 300

2 333 625

———: — :

__—.—_—.—

.

102 375
204 000
96 000
1 138 125
190 500
406 125
28 125
85 500
2 333 625

—.

Ecnebi profesör ve uzmanlar

ücreti
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
'
13 Fen Fakültesi
14 Hukuk
»
•

206 520
187 200
12 000
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223 080 •
187 200
24 000

237 480
187 200
45 600

15
1954
F.

1955 yılı için

Yılı
"tahsisatı

Hükümetçe
iitenön

Encümenee
kabul edil«n

Lira

Lira

Lira

121 800
1
36 000
69 120
67 200

136 800
1
54 000
84 720
67 200

147 000
1
54 000
102 720
87 200

699 841

777 001

861 201

"4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak zam ve yardımlar
10 Çocuk zammı
20 Doğum yardımı
30 ölüm yardımı

80-000
14 000
13 000

80 000
14 000
13 000

80 000
14 000
13 000

Fasıl yekûnu

107 000

107 000

107 000

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı

10 000

10 000

10 000

M.
15
16
17
18
19

Tahsisatın ney'i
Tıp Fakültesi
Veteriner »
Ziraat
»
İlahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fasıl yekûnu
I I - Başka haklar

206

207

209
11
12
13
14
15

5434 sayılı Kanun gereğince
T C. Emekli Sandığına yapı-7
laeak ödemeler
ı% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler
Fasıl yekûnu

217
11
12
13
14'
15
16

356
64
21
25
100

080
742
000
309
000

376
68
21
34
100

007
365
000
984
000

376
68
21
34
100

007
365
000
984
000

567 131

600 356

- 600 356

5 395

5 395

5 395

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2

4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı
Rektörlük
,
Dil ve Tarih" - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
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736
842
842
842
842

736
842
842
842
842

736
842
842
842
842
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1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

2 842
2 842
2 842

2 842
2 842
2 842

2 842
2 842
2 842

30 025

30 025

30 025

188 400
111 000
93 600
154 200
98 400
149 800
26 800
52 800

188 400
113 400
93 600
169 800
108 000
153 400
26 800
52 800

188 400
113 400
93 600
169 800
108 000
153 400
26 800
52 800

875 000

906 200

906 200

500

500

500

500
000
000
000
000
000
500
000

000
000
000
000
1 000
1 000
2.500
3 000

5 000
1 000
2 000
000
000
000
500
000

Fasıl yekûnu

14 500

17 000

17 000

îkinci kısım yekûnu

8 777 697

11 019 832

11 149 032

17 Ziraat Fakültesi
18 ilahiyat »
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fasıl yekûnu
4936 sayılı Kanun gereğince
verilecek üniversite tazminatı
12 Dü ve Tarih -• Coğrafya Fa13
14
15
16
17
18
19

kültesi
Fen Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
Ziraat
»
İlahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fasıl yekûnu

11
12
13
14
15.
16
17
18
19

Yurdun içinden ve dışından
konferans için getirtileceklerin
ücret ve harcırahlariyle baş
ka masrafları
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
Ziraat
»
İlahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi.
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1954
M.

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları
Büro masrafları
11 Rektörlük kırtasiye masrafları
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi kırtasiye masrafları
13 Fen Fakültesi kırtasiye mas
rafları
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye
masrafları
15 Tıp Fakültesi kırtasiye masraf
ları
16 Veterjner Fakültesi kırtasiye
masrafları
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye mas
rafları
18 ilahiyat Fakültesi kırtasiye
masrafları
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi kır
tasiye masrafları
21 Rektörlük döşeme masrafları
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi döşeme masrafları
23 Fen Fakültesi döşeme masraf
ları
24 Hukuk Fakültesi döşeme mas
rafları
25 Tıp Fakültesi döşeme, masraf- *
lan
26 Veteriner Fakültesi döşeme
masrafları
27 Ziraat Fakültesi döşeme mas
rafları
•
28 İlahiyat Fakültesi döşeme mas-*
rafları
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi döşe
me masraflar!
31 Rektörlük demirbaş masrafları
32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi demirbaş masrafları
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1 000

1 000

1 000

2 500

2 500

2 500

1 000

1 000

1 000

2 400

2 400

2 400

6 000

6 000

6 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

900

900

900

2 400
750

2 400
2 500

2 400
2 500

2 500

5 000

5 000

25 000

25 000

25 000
*

3 000

3 000

3 000

14 000

14 000

14 000

2 450

3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

8 000

8 000

8 000

7 000
3 000

7 000
3 000

7 000
3 000

2 500

5 000

5 000

— 18 —
1954
M.

Tahsisatın nev'i

33 Fen Fakültesi demirbaş mas
rafları
34 Hukuk Fakültesi demirbaş
masrafları
35 Tıp Fakültesi demirbaş mas
rafları
36 "Veteriner Fakültesi demirbaş
masrafları
37 Ziraat Fakültesi demirbaş mas
rafları
38 İlahiyat Fakültesi demirbaş
masrafları
39 Siyasal Bilgiler Fakültesi de, mirbaş masrafları
41 Rektörlük öteberi masrafları
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öteberi masrafları
43 Fen Fakültesi öteberi masraf
ları
44 Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları
45 Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları
46 Veteriner Fakültesi öteberi
masrafları
47 Ziraat Fakültesi öteberi mas
rafları
48 İlahiyat Fakültesi öteberi mas
rafları
49 Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri masrafları
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi aydınlatma masrafları
53 Fen Fakültesi aydınlatma mas
rafları
54 Hukuk Fakültesi aydınlatma
masrafları
55 Tıp Fakültesi aycfinlatma mas
rafları
56 Veteriner Fakültesi aydınlat
ma masrafları
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma
masrafları
58 İlahiyat Fakültesi aydınlatma
masrafları

1956 yılı iğin

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

12 500

12 500

12 500

2 000

2 000

2 000

20 000

20 000

20 000

1 250

1 250

1 250

1 000

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

4 000
2 000

4 000
2 000

4 000
2 000

11 000

12 000

12 000

10 000

10 000

10 000

7 000

10 000

10 000

11 200

11 200

11 200

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 000

1 000

1 000

•7 000

7 000

7 000

7 500

7 500

15 000

15 000

15 000

6 000

6 000

6 000

1

1

1

10 000

10 000

10 000

11 500

21 000

21 000

2 000

2 000

2 000

7 500
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1954
M.

Tahsisatın nev'i

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edflen

Lira

Lira

Lira

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ay
dınlatma masrafları
62 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ısıtma masrafları
63 Fen Fakültesi ısıtma masraf
ları
64 Hukuk Fakültesi ısıtma mas. rafları
65 Tıp Fakültesi ısıtma masraf
ları
66 Veteriner Fakültesi ısıtma
masrafları
67 Ziraat Fakültesi ısıtma masraf
ları
68 İlahiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları
69 Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt
ma masrafları
Fasıl yekûnu
#

1956 yılı için

Yılı
tahsisatı

6 000

10 000

10 000

24 000

24 000

24 000

55 000

55 000

55 000

25 000

25 000

25 000

1

1

1

42 950

42 950

42 950

42 950

42 950

42 950

1

1

1

11 000

11 000

11 000

467 253

493 053

493 053

Basılı kağıt ve defterler
11 Rektörlük
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
13 Fen
Fakültesi
14 Hukuk
»
15 Tıp
»
16 Veteriner »
17 Ziraat
»
18 İlahiyat »
19 Siyasal Bilg'ler Fakültesi

300

300

300

3 000

3 000

3 000

Fasıl yekûnu

15 950

16 200

16 200

500

500

2 500

3 000

3 000

500

500

500

1 000

900
750
1
6
1
1

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masraflan
11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi posta ve telgraf ücret
leri
13 Fen Fakültesi posta ve telgraf
ücretleri
( S , Sayısı.: 95,)

500
000
500
000

1 000

•1 000

900

900
1
1
6
1
1

1
1
6
1
1

000
500
000
500
000

-

000
500
000
500
000

500

— 20

1954
M.

Tahsisatın nev'i .

14 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri
15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf
ücretleri
16 Veteriner Fakültesi posta ve
telgraf ücretleri
17 Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 18 ilahiyat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri
21 Rektörlük telefon masrafları
22 Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi telefon masrafları
23 Fen Fakültesi telefon masraf
ları
24 Hukuk Fakültesi telefon mas
rafları
25 Tıp Fakültesi telefon masraf
ları
26 Veteriner Fakültesi telefon
masrafları
27 Ziraat Fakültesi telefon mas
rafları
28 îlâhiyat Fakültesi telefon mas
rafları
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi tele
fon masrafları
Fasıl yekûnu
Giyecekler
11 Rektörlük
12 Dil ve Tarih - Coğrafva Fa
kültesi
13 Fen
Fakültesi
14 Hukuk
»
15 Tıp
»
16 Veteriner »
17 Ziraat
»
18 îlâhiyat »

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

750

750

750

1 500

1 500

1 500

1 300

1 300

1 300

1 500

1 500

1 500

500

500

500

1 000

1 000

1 000

3 000
3 500

3 000
3 500

3 000
3 500

7 000

7 000

7 000

2 500

3 500

3 500

8 640

8 640

8 640

5 000

5 000

5 000

30 000

9 000

49 000

4 000

2 000

2 000

15 000

40 000

40 000

88 690

92 190

182 190

1 800

2 300

2 300

4
8
5
15
5
8
1

( S. Sayısj : 95 )

500
000
000
000
500
000
000

5 000
8 000
5 200
15 000
9 100
10 000
1 000

5
8
5
15
9
10
1

000
000
200
000
100
000
000

— 21
1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsilatı

Hükümetçe
istenen

Encüo&eaee
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3 000

3 000

3 000

Fasıl yekûnu

51 800

58 600

58 600

Harcırahlar
10 Daimî vazife harcırahı
21 Rektörlük muvakkat vazife

1 500

3-000

3 000

2 000.

3 000

3 000

6 000

9 000

9 000.

4 000

6 000

6 000

3 500

5 500

5 500

6 000

9 000

9 000

2 000

3 000

3 000

3 200

5 000

5 000~

2 000

2 000

2 000

2 400

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

4 000

8 000

2 500

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

7 ooo

lo om

10 ooo

12 500

25 000

25 000

19

Siyasal Bilgiler Fakültesi

M fi V f

i ~V£\ M 1

22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi muvakkat vazife harcırahı
23 Fen Fakültesi muvakkat vazi. fe" harcırahı
24 Hukuk Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
25 Tıp Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı
26 Veteriner Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
27 Ziraat Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı
28 İlahiyat Fakültesi muvakkat
vazife harcırahı
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi mu
vakkat vazife harcırahı
32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yurt içi araştırma incele
me öğrenci harcırah ve masraf
ları
33 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme öğrenci harcırah
ve masrafları
34 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme öğrenci harcı
rah ve masrafları
35 tf ip Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme öğrenci harcırah
ve masrafları
36 Veteriner Fakültesi yurt içi
araştırma, inceleme öğrenci
harcırah ve masrafları
37 Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme öğrenci harcı
rah ve masrafları
( S. Sayısı : ^5 )

, 8 000

- - »

1954
M.

Tahsisatın nev'i

38 ilahiyat ' Fakültesi yurt içi
araştırma, inceleme öğrenci
harcırah ve masrafları
39 Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt
içi araştırma, inceleme öğrenci
harcırah ve masrafları
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ecnebi memleketler harcı
rahı
43 Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı
44 Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı
45 Tıp Fakültesi ecnebi memleket
ler harcırahı
46 Veteriner Fakültesi ecnebi
memleketler harcırahı
47 Ziraat Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı
48 ilahiyat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı
49 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi memleketler harcırahı
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ecnebi profesör ve uzman
ları harcırah ve masrafları
53 Fen Fakültesi ecnebi profesör
ve uzmanları harcırah ve mas
rafları
54 Hukuk Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve
« masrafları
55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör
ve uzmanları harcırah ve mas
rafları
56 Veteriner Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve
masrafları
57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanları harcırah ve
masrafları
58 İlahiyat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve
masrafları
„•

( S. Sayısı :

1955 yılı İçin

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4 000

5 %

5 000

4 500

3 000

3 000

11 000

11 000

11 000

9 000

9 000

9 000

3 200

3 200- ' .

3 200

9 000

9 000

9 000

7 600

7 600

7 600

7 500

7 500

7 500

3 500

3 500

3 500

11 000

11 000

11 000

6 000

6 000

8 000

3 000

10 000

14 500

1 500

1 500

4 500

5 000

5 000

5 000

•

*

...

1

1

1

4 000

4 000

6 000

1 000

1 000

1 000

— §3

1954
M.

Tahsisatın nev'i

İ955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi profesör ve uzmanları
harcırah ve masrafları

6 655

2 000

5 000

Fasıl yekûnu

164 056

203 301

217 801

1 000

1 000

1 000

1 000
500
1 500
3 500
1 000
3 000
500
1 000

1 000
500
2 000
500
1 000
3 000
. 500
1 000

1 000
500
2 000
5Öft1 000
3 000
500
1 000

11
12
13
• 14
15
16
17
18
19

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
Ziraat
»
ilahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Fasıl yekûnu

Taşıt masrafları
11 Rektörlük taşıtları işletme
masrafları
12 Rektörlük taşıtları onaxma
masrafları
31 Fen Fakültesi taşıtları işletme
masrafları
32 Fen Fakültesi taşıtları onarma
masrafları
51 Tıp Fakültesi taşıtları işletme
masrafları
52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma
masrafları
61 Veteriner Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları
62 Veteriner Fakültesi taşıtları
onarma masrafları
71 Ziraat Fakültesi taşıtları işlet
me masrafları
72 Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma masrafları

13 000

10 500

10 500

3 000

3 000

3 000

500

1 500

1 500

4 500

4 500

4 500

2 000

2 000

2 000

15 000

15 000

15 000

3 000

3 000

3 000

5 000

5 000 .

5 000

2 000

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

2 000

2 000

2 000
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1954

1955 yıh için

YıU
tahsisatı

F.

M.

Lira

Tahsisatın nev'i

91 Siyasal Bilgiler taşıtları işlet
me masrafları
92 Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları onarma masrafları

Hükümetçe
istenen

Eneüm«tt#ı
kabul edilen

Lira

Lira

2 500

2~500

2 500

750

•1 000

1 000

Fasıl yekûnu

46 250

49 500

49 500

Üçüncü kısım yekûnu

846 999

923 344

977 844

7 500
500

7 500
500

4 000

4 000

*7 500
500
4 000

Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzemeler ile
ilgili l\er çeşit masraflar
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
Ziraat
»
İlahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi

15 000
250 000
12 000
570 000
150 000
250 000
15 000
13 000

15 000
350 000
12 000
570 000
175 000
350 000
6 000
13 000

15 000
350 000
12 000
570 000
175 000
350 000
6 000
13 000

Fasıl yekûnu

1 275 000

1 491 000

1 491 000

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve
incelemelerinin her çeşit mas
rafları
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi arkeloji, Doğu ve orta ve
Batı Anadolu araştırma istas
yonlarının her çeşit masrafları

10 000

15 000

15 000

25 000

25 000

Dördüncü hısım -Daire
hizmetleri
Temsil masrafları
G-eri verilecek paralar
Mahkeme masrafları

403
407
419
420
12
13
14
15
16
17
18
19

421

422

25 000

(S. Sayısı : 95)

.

26
1 W yık ifân

19M
t ılı
F.

M.

Tahsisatın nev'i

m

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit masraflan

424

Tıp Fakültesinin hastanelere
ilişkin masrafları
11 Tıp Fakültesi hastanelerinden
başka hastanelerde bulunan kıliniklerin öğretimi ilgilendiren
masrafları ile yatak bedeli ve
her çeşit masrafları
12 Hastanelerde doyrulacaklarm
yiyecek bedelleri
13 Tıp Fakültesi Hastanesi umu
mi masrafları

432

433
434
436
436
437
438

tahsisatı

Hükümet^
istenen

SaetUftMkn
kabul «dîl*&

Lira

Lira

Lira

10 000

10 000

10 000

,<,•
•

"

*

*

"

'

"

'

49 457

27 010

27 #10

368 335

413 230

413 230

1 460 000

1 660 000

1 780 000

Fasıl yekûnu

1 877 792

2 100 240

2 220 240

Nebreska ve Newyork Üniver
siteleriyle yapılan anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit mas
raflar
16 Veteriner Fakültesi
17 Ziraat
»
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi

0
0
0

75 000
250 000
250 000

75 000
250 000
230 000

Fasıl yekûnu

0

575 000

555 000

6000

6 000

6 000

10 000

12 500

12 500

10 000

12 500

17 500

35 000

25 000

25 000

10 000

10 000

10 000

0

10 000

10 000

Krimineloji Enstitüsü her çeşit
masrafları'
Maliye Enstitüsü her çeşit mas
rafları
tdari ilimler Enstitüsü her çe
şit masrafları
Dış münasebetler her çeşit mas
rafları
İskân ve Şehircilik Enstitüsü
her çeşit masrafları
Türk İslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masrafları

(S. Sayısı : 95 )

â6-

1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Yayın masrafları
'*. ' '' *
11 Rektörlük satmalma ve abone
masrafları
1000
1500
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi satmalma ve abone masraf- T
lan
50 000
50 000
13 Fen Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
V: 35 000
35 000
14 Hukuk Fakültesi satmalma ve
abone masrafları
25 000
• 25 000
15 Tıp Fakültesi satmalma ve
abone masraflan
*
^
30 000
30 000
16 Veteriner Fakültesi satmalma $ **
ve abone masrafları
# \ 12 000
12 000
17 Ziraat Fakültesi satmalma ve 1
abone masrafları
\
10 000
10 000
18 îlâhiyat Fakültesi satmalma ve
abone masraflan
20 000
20 000
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi sa- '
tmalma ve abone masrafları
1 20 000
30 000
21 Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları
•' 15 000
15 000
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi çeşitli yayın masrafları
jg 50 000
50 000
23 Fen Fakültesi çeşitli yayın ' ^
masraflan
i \ 50 000
65 000
24 Hukuk Fakültesi çeşitli vayın fj !
masraflan
*"
"
M 42 500
60 000
25 Tıp Fakültesi çeşitli vayın
•
.
masraflan
'
"
^
50 000
70 000
m
26 Veteriner Fakültesi çeşitli ya- ?"J •• • • v
yın masrafları
'
30 000
30 000
27 Ziraat Fakültesi çeşitli yayın t:% l '
m^asAflan
_
40 000 50 000
28 îlâhiyat Fakültesi çeşitli vaym *••'•"'
masraflan
"
Jf;
40 000
40 000
;s
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi çeşit- ^
560
500
653
500
li yayın masraflanFasıl yekûnu
40 000
60 000
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1500
50 000
35 000
25 000
30 000
12 000
* 10 000
20 000
30 000
15 000
50 000
65 000
60 000
70 000
30 000
50 000
40 000
653
500
60 000
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1955 yılı için

1954
Tahsisatın nev'i

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Eneümenee
kabıü edilen

Lira

Lira

Lira

4489 sayılı Kanun gereğince
staj için ecnebi memleketlere
gönderileceklerin harcırahları
ile her çeşit masrafları
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

*

..........

1 500
5
6
4
6
1
6
2
11

kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»
Veteriner »
;
Ziraat
»
İlahiyat »
Siyasal Bilgiler 1fakültesi

000
500
000
850
000
000
500
700

1 500

'

8
6
5
11
2
6
2
14

000
500
000
250
000
000
500
400

'I
*•

1 500
8
6
5
11
2
6
2
14

000
500
000
250
000
000
500
400

45 050

57 150

57 150

60 000
10 000

70 000
10 000

70 000
10 000

3 956 342

5 094 890

5 199 890

4 000

1 000

4 000

4 000
1

4 000
1

4 000
1

4 001

4 001

4 001

15 000

5 000

5 000

23 001

13 001

. 13 001

Fasıl yekûnu

Milletlerarası kongre ve konfe
ransların her çeşit masrafları
ile bunlara katılacakların harcırah ve masrafları
Spor masrafları
Dördüncü kısım yekûnu

Beşinci kısım - Borçlar
Gteçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1950 - 1953 villan borçları
1928 - 1949 ' »
»
Fasıl yekûnu
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım yekûnu

( S. Sayısı : 95 )

2§

M.

1954
Yılı
tahsisatı
Lira

Tahsisatın nev'i

1955 yık ipn
Hvlküûietec
Eneü«ı,Mi«<' .
istenen
kabul tâ$$&
Lfra
Lira

Altıncı kısım - Yardımlar

10
12
13
14
15
16
17
18
19

Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar
Ecnebi memleketlerden gelecek
öğrencilerin burs ve harcırah
ları
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp
»•
Veteriner »
Ziraat
»
ilahiyat »
Siyasal Bilgiler Fakültesi

10 800

10 800

10 800

7 500
7 000
4 000
15 000
3 000
5-000
7 000
39 000

7
7
4
15
3
5
7
39

7
7
4
15
3
5
7
39

Fasıl yekûnu

98 300

08 300

98 300

0

5 000

5 000

500
000
000
000
000
000
000
000

500
000
000
000
000
000
000
000

Ankara Üniversitesi Talebe
Birliğine yardım
Üniversiteler arası Birliğe ka
tılma payı
Vehbi Koç Öğrenci Yurduna
yardım

1 500

1 500

1 500

10 000

10 000

10 000

Altıncı kısım yekûnu

109 800

114 800

114 800

KISIMLAR

YEKÛNU

ikinci kısım yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısım yekûnu
Altıncı kısmı yekûnu

8 777
846
3 956
23
109

UMUMÎ YEKÛN

697
999
342
001
800

13 713 839
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11 019
923
5 094
13
114

832
344
890
001
800

17 165 867

11 149
977
5 199
13
114

032
844
890
001
S00

17 454 567
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A/2 - OETVELÎ
1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lrpa

Lira

Yatırımlar

11
12
13
14
15
16
17
18

I - Onarmalar
Yapı onarımı ve küçük yapılar
Rektörlük
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
a
kültesi
Fen
Fakültesi
Hukuk
»
Tıp .
»
Veteriner »
Ziraat
»
İlahiyat »
fakültesi

75 000
150 000
1
10 000
200 000
35 000
30 000
4 000
15 000

Fasıl yekûnu

519 001

5 000

5 000

100 000
1
35 000
200 000
35 00
50 000
5 000
15 000

100 000
1
35 000
200 000
35 000
50 000
5 000
15 000

445 001

445 001

I I - Satmalına, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
Yapı işleri ve tesisler
10 Çocuk sağlığı kürsüsü için bina
inşaatı
20 Yapı işleri ve tesisler

850 000
1 543 150

850 000
2 725 000

850 000
1 975 000

Fasıl yekûnu

2 393 150

3 575 000

2 825 000

Yatırımlar yekûnu

2 912 151

4 020 001

3 270 001
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İ - ÖİTVELÎ
1954

¥.

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Umumi Bütçeden verilecek
tahsisat
1 Yatarımlar dışındaki masraf
lar için verilenler
2 Yatırımlar için verilenler

12 226 819
â 912 151

15 995 866
4 020 001

16 244 566
3 270 001

Fasıl yekûnu

15 138 970

20 015 867

19 514 567

200 000

200 000

200 000

20 000

20 000

20 000

2 000
48 000

2 000
48 000

2 000
48 000

70 000

70 000

70 000

M.
1

1955 yılı için

Varidatın nev'i

2

Harçlar, kayıt, imtihan ve dip
loma harçları
3
Çeşitli varidatlar
1 Kitap satışından elde edilenler
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri
3 Diğer çeşitli varidat
Fasıl yekûnu

4
5

Bağışlar
Eski yıllardan devredilen ge
lir, (nakil)

1

1

1

1 217 019

900 000

940 000

UMUMÎ YEKÛN

16 625 990

21 185 868

20 724 568

C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i
Kanun

Tarihi
13.6.1946

Numarası
4936

*

ÖZETİ

Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi.
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Aded Ücret

ö.

Aded Ücret

Memuriyetin nev'i

1

Rektörlük
1 Teknisiyen
2 Usta
3 Şoför
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
Daktilo
5

»
Memur
»

S Dağıtıcı
Başhademe
Hademe

Türk Devrim Tarihi
1
1
1
1
1

400
250
.200
250
175

3
1
1
2
1
1
1
8

150
300
250
200
150
125
125
100

1
1
1
2
2
1
1

200
250
225
200
175
125
100

Muhasebe
4 Daktilo
5 Memur
»
»
»
6 Dağıtıcı
Hademe
Dil ve Tarih • Coğrafya
1 Fotoğrafçı
Desinatör
Kartograf
2 Kaloriferci
Usta
»
Elektrikçi
Santralci
3 Bahçıvan
4 Daktilo
5 Memur
»
6 Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
Kapıcı
Gece bekçisi

Fakültesi
2
1
1
1
2
1
1
1
1
4
3

225
225
250
175
150
100
150
150
150
150
225

3
1
1
1
23
1
1

150
125
100
125
100
125
125

Ensütüsü

5 Memur
6 Hademe

1
1

" *" r Ş*> i %

Fen Fakültesi
1 Bagteknisiyen
înce mekanik uzman
Mikro analiz uzmanı
Teknisiyen
*
Desinatör
Fotoğrafçı
2 Kaloriferci
»
yardımcısı
Usta
»
3

Şoför
Bahçıvan (Mütehassıs)
Bahçıvan
»
yardımcısı
Laborant

»
4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
»
»
5 Memur (Dahiliye şefi)
»
6 Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
»
(Lâboratuvar için)
Bekçi
Hukuk

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
" 1
1
1
1
2
4

350
350
350
250
225
200
150
250
100
350
225
150
20©
400
200
100
225
175

15
7
1
1
2
1
1
1
1
24
10
4

150
125
250
175
150
250
125
100
125
100
100
100

1
1
1
1
1

250
150
250
125
150

Fakültesi

2 Kaloriferci
»
yardımcısı
Elektrikçi
»
yardımcısı
Usta
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Memuriyetin nev'i
Bahçıvan
»
Daktilo (Tabancı dil bilir)
»
»
M«w»r
»
»
Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
»
Bekçi

Aded Ücret
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
25
1
1

175
125
275
200
150
22^
200
175
100
125
100
125
125

Tıp FâhülHti
Tekmfiyta
»
»
»
»
»
Fotoğrafçı
Kaloriferci
»
yardım«ı»ı
Utta
»
*
»
»
Şoför
»
Bahçıvan
»
»
Laborant
»
»
»
»
Paınsımancı
Hastabakıcı
»
Aşçıbaşı

»
Aş,ı

1 400
2 350
3 300
2 250
3 200
2 150
1 300 '
2 300
9 150
1 '250
7 200
4 150
4 100
1 175
3 200
1 150
2 200
1 175
2 150
2 300
3 250
17 200
31 150
4 125
7 150
9 125
113 100
1 300
2 200
5 150
2 125
4 100

G.

Memuriyetin nev'i

4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
»
»
5 Memur
»
»
»
»
Eczacı
»
» baskalfası
» kalfası
»
»
imam
6 Dağıtıcı
Başh&deau
»
Hademe
>.
»
Bekçi
Gardiyan
Gassal (Kadın)

Aded Ücret
1
9
0
1
2
4
2
24
1
1
1
4
2
1
1
*
1
S

a
ıeo
d
2
1

250
150
125
350
300
250
200
150
625
550
400
300
250
300
100
150
125
150
125
100
100
100

no

Fitmyoî&ji KUniği ve Enstitüsü
m

1 Teknifiyt»
2 Usta
»
Kaloriferci
3 Hasta ve çocuk bakıcısı
»
»
»
»
»
»
Laborant
»
Bahçıvan
Aşçı
»
4 Daktilo
5 Memur
»
6 Başhademe
Hademe

1
1
1
2
7
1
34
1
1
1
2
4
1
5
1
1
16

200
125
100
125
225
200
100
200
150
125
150
100
150
150
125
125
100

1
1

25#
2©$

Çocuk sağhğt kürsfoü
1 Teknisiyen
2 Usta

( a Say LSI : 9 5 )
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G.

Memuriyetin nev'i

Kaloriferci
1
»
yardımcısı
1
Bahçıvan
1
Laborant
2
Pansumancı
2
[Tasta ve çocuk bakıcısı (6 aylık) 1.1
Hastabakıcı
5
Aşçıbaşı
1
»
1
» yardımcısı
2
Daktilo (6 aylık)
1
Memur
»
1
Hademe
»
10
Kapıcı
»
1
Bekçi
»
2
Veteriner
1
2

3

4
6

200
• 150
.175
200
150
1.50
100
300
200
150
200
200
100
125
125

Fakülten

Teknisiyen
Desinatör
Usta
»
»
>
>
Kaloriferci
Elektrikçi
Telefoncu
Şoför
»
Bahçıvan
Lâboramti
»
»
Tekniker
Veteriner hizmetlisi
»
»
»
»
Daktilo
Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
Bekçi
Ziraat

'Memuriyetin nev'i

Aded Ücret ı G.

4
1
3
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
8
6
7
1
1
1
13
2
1
1
25
3

200
250
250
225
200
175
150
150
250
150
200
150
150
175
150
125
250
150
125
100
150
100
125
100
125

6
1

350
300

Fakültesi

1 Teknisiyen
»
'

Teknisiyen
»
»

2
5
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
6

Desinatör
»
Fotoğrafçı
2 Usta

»
»
Kaloriferci
»
yardımcısı
Elektrikçi
Telefoncu
»
yardımcısı
Şoför
Bahçıvan

Laborant
»
4 Daktilo
5 Memur
6 Dağıtıcı
Başhademe
Hademe
Tarım hizmetlisi

15
26
4
2
1
2
34
3
10
6
5
8
5
1

Bekçi
Arabacı
îlâhiyat

275
250
200
125
225
200
250
350
300
275
250
225
225
150
250
150
250
200
125
200
275
200
150
100
175
150
150
150
125
125
100
200
175
150
125
100
100
150

Fakültesi

4 Daktilo (Yabancı dil bilir)
Daktilo
1 Fotoğrafçı
2 Santralci
5 Memur
Düzeltici
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Aded Ücret

1
1
1
1
1
1

250
175
250
150
175
250
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Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Dağıtıcı
6 Başhademe
Hademe

1
1
4

100
125
100

Siyasal Bilgiler Fakültesi
2

Kaloriferci,
Elektrikçi
Telefoncu
Usta
»
3 Şoför

200
200
200
150
100
200

Memuriyetin nev'i

G.

Aded Ücret

Bahçıvan
» yardımcısı
f Daktilo (yabancı dil bilir)
Daktilo
»
5 Memur
»
6 Dağ.'tıcı
Başhademe
Hademe
Bekçi
Kapıcı

E - CETVELİ
Tahsisatın nev'i

F.

M.

F.

204

Eftnebi profesör ve uzmanlar ücreti
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
13 Fen Fakültesi
14 Hukuk Fakültesi

M.
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15
16
17
18
19

Tahsisatın nev'i
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
ilahiyat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

1
1
5
1
1
1
2
1
1
15
1
1

200
150
250
175
150
200
175
125
150
100
125
125
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D.

kded Maaş

Memuriyetin nev'i

Dil ve Tarih - Coğrafya
a)

b)
7
8
9
9

öğretim üyeleri

Fen
a)

7
8
9

a)

100
90
70
60
50

60
50
40

4 Profesör
5
»
6
»
6 Doçent
. 7
8

9

#

1

40

50
25

a)
5
5
6
7
8

7
5
6
9

Fakültesi

öğretim üyeleri

Profesör
Doçent
»
>
»

1
1
2
4
6

80
80
70
60
'50

8
1
2
2

60
80
70
40

öğretim yardımcıları

Asistan
Uzman
»
Okutman
Ziraat Fakültesi
a)

60

90
80
70
70
60
50

Memurlar

Veteriner

öğretim yardımcıları
9

2
9
1
3
13
20

8 Eczacı
12 Hemşire .

b)

100
90
70
60
50

50
40
35

öğretim yardımcıları

Okutman

Fakültesi

öğretim üyeleri

5
10
9

öğretim üyeleri

c)

2
2
3
9
14

Aded Maaş

Tvp Fakültesi

b)

5
10
12

Profesör
»
Doçent
>
»

Asistan

4

40

Öğretim yardımcıları

a)

7

60
50
40

4
6
1
8
13

Asistan
»
»

b)

6
20
10

öğretim üyeleri

Hukuk

3
4
6
7
8

150
125
100
70
60
50

Fakültesi

3 Profesör
4
»
6 Doçent
7
»
8
»
b)

1
2
3
3
7
20
öğretim yardımcıları

Asistan
»
»
Asistan (Seminer kütüphane
cisi)

Memuriyetin nev'i

8 Asistan
9
»
10
»

Fakültesi
lltesi

1 Profesör
2
»
3
6 Doçent
7
»
8
»

D.

3

Profesör
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Memuriyetin nev'i

4. Profesör
5
»
G Doçent
7
»
8
»
b)

1
8
15

90
80
70
60
50

15
7
11
2
1
2
1
1
1

60
50
40
35
90
80
70
70
40

b)

40

9 Asistan

Siyasal Bilgiler
a)
5
6
7
8

a)

Fakültesi

öğretim üyeleri
50

Fakültesi

öğretim üyeleri

Doçent
»
»
»

b)
'İlahiyat

Doçent

öğretim yardımcıko

Öğretim yardımcıları

7 Asistan
»
8
9
»
»
10
4 Uzman
5
»
»
6
6 Okutman

.8

Aded Maaş

Memuriyetin n*v'i

Aded Maaş I D.

Asistan
»
9
»
10
»
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3
3
1
5

80
70
60
50

4
1
5
7

60
50
40
35

Öğretim yardımcıkn

— 37 —
R CETVELİ
Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki
formül bu bütçe içinde uygulanır.
Fasıl 201/202 — Maaşlar ve ücretler
6211 numaralı Kanun gereğince verilecek tahsisatlar da bu fasıllardan ödenir.
Fasıl 223 — Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve harcırahları ille baş
ka masrafları
Askerlik dersi konferans ücretleri ile dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu fasıldan
ödenir.
Fasıl 301 — Büro masrafları
Madde 53 - 59 — Aydınlatma masrafları
Elektrikle çalışan her türlü motorlu vasıtaların elektrik sarfiyatı da bu tertipten ödenir*
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Madde 21 •• 29 — Telefon tesisleri ve başka masrafları da bu tertipten ödenir.
Fasıl 307 — Harcırahlar
Madde 4 2 - 4 9 — Ecnebi memleketler harcırahı.
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince-ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğretim âzalarının harcırah ve diğer masrafları.
Fasıl 309 — Taşıt masraflım
Madde 11 - 92 — Taşıtları işletme ve onarma masrafları.
Taşıtları sigorta masrafları da bu fasıldan ödenir.
Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar
Klinik, enstitü ve lâboratuvarlaırm fennî alât ve levazımı, yazı, hesap teksir makineleri, ecza,
kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler ve enstitülerin öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşri
yat bedelleri, her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onıarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi,
bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazları taşıma, mon
taj ve onarma masrafları, amele, işçi gündelikleri, elektrik, aydınlatma ve havagazı, muıharrik
kuvvet ve su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuıvarlarm işletmelerinin gerektirdiği her çeşit
masraflar.
Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları
Madde 11. — 420 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılır.
Madde 12. — Hastanelerde doyurulacaklarm yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe olunacak
çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşesiyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bu ter
tipten ödenir.
Madde 13. — Tıp Fakültesi hastanesinin umumi masrafları»
işçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar, ma
kine ve aletler, taşım ve montaj masrafları, küçük onarma masrafları, ilâç tıbbî ve sıhhi malzeme,
öğretim majzemesi ve yönetim masrafları hastaneye ait öteberi, demirbaş, kırtasiye, su, elektrik,
havagazı, kömür, odun ve bunlara ilişkin her çeşit masrafları ile görevlerinden ötürü şehir içinde
dolaşacakların zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, akıl hastası olarak taburcu
( S. Sayısı : 95 )
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edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakliye masrafları ile bunlara ilişkin ufak
tesis ve onarmalar, hastanenin diğer bütün masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 433 — Krimonoloji Enstitüsü her çeşit masrafları
Kriminoloji Enstitüsü hesabına yapılacak ilmî inceleme ve araştırma harcırahları da bu fasıldan
ödenir.
Fasıl 434 - - Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları
Fasıl 435 — idari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları
Fasıl 436 — Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları
Fasıl 437 — îskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları
Fasıl 438 — Türk - İslâm eanatları her çeşit masrafları
420 nei fasılda yazılı masraflar dâhil anket, araştırma raporları masrafı, çeşitli yayın mas
rafları, kırtasiye, konferans, yayın ve kars masrafları, basılı kâğıt, temsil ve öteberi masrafları,
inceleme ve araştırma harcırahları, lüzum üzerine alınacak daktiloların ücretleri ve sair mütefer
rik masraflar bu fasıllardan ödenir.
Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 21 - 29. — Kâğıt, baskı, ciltleme, telif ve tercüme, klişe bedelleri, öğrenci seçme kâğıt
larının inceleme ücretleri bu fasıldan ödenir.
Fasıl 601 - Madde 10 — Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları
Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebaalı öğrencilere ayda
150 lira hesabiyle iaşe ve ibate karşılığı olarak ödenir.

( S. Sayjsı : 95 )

— 39 —
1954 yılı (E) kadroları

Kararname sureti
Ücretleri, Ankara Üniversitesi 1954 yılı bütçesinin «E» cetveline giren «204» ncü ecnebi pro
fesör ve uzmanlar ücreti «faslının» 12, 13, 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu «Dil ve Tarih Coğrafya, Fen,
Hukuk, Tıp, Ziraat, İlahiyat ve Siyasal Bilgiler fakülteleri» maddelerine konulan tahsisattan ve
rilmek üzere, adı geçen fakültelerde çalıştırılacak ecnebi profesör, uzman ve okutmanlara ait ili
şik cetvelde yazılı kadroların 1 . III . 1954 - 28 . II . 1955 tarihleri arasında muteber olmak
üzere tasdiki, Maliye Vekâletinin muvafık mütalâasına dayanan Maarif Vekâletinin 15 . III. 1954
tarihli ve 200.12/2450 sayılı yazısı üzerine 6295 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre, icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılmıştır.
Reisicumhur
C. Bayar

Aded

Unvan

Ücret Müddet

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Profesör
»
»
»
»
Uzman
»
Okutman

2
5
1
2
1
1
3
1
Fen

Profesör
Uzman

Profesör

Profesör
»
Uzman
»

12
12

1 800
1 200

6

2 000

12
12
12
12

2 000
650
1 000
500

12

1 500

Fakültesi
4
1
1
1

Ziraat

750
500
500
000
700
600
540
540

Fakültesi
1

Tıp

1
1
1
1

Fakültesi
8
1

Hukuk

Profesör

e

12
12
6
12
12
12
12
"12

Fakültesi
2
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Unvan

İlahiyat

Fakültesi

Profesör
»
Okutman

2
1
4
Siyasal Bilgiler

Profesör
Okutman
»

Ücret Müddet

Aded

12"
6
12

1 500
1 200
540

Fakültesi
2 .
2
3 '
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12
12
12

2 000
350
300

Devre : X
îçtîma : 1

S. SAYISI

206

1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası (1/194)

T.C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı 71/53, 506

17 .77 . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meeli se takdimi îcra Vekilleri Heyetince 14 , II . 1955
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
*
. :
i*
it. Menderes

ESBABI MUCİBE
A/l
F.

M.

Eklenen

Düşülen

İzahat

Başvekâlet
204

3 000

301

41

1 500

304

23

7 500

309

13
14
42

1 000
2 000
1 500

Bütçe yılı sonuna kadar ecnebi uzman celbi mevzuubahis olmadığı cihetle tasarrufu mümkün olmuştur.
Bütçeye mevzu tahsisat harcanmış olduğundan
hizmetlerin aksamaması için mezkûr miktarın ek
lenmesine zaruret hâsıl olmuştur.
Mevcut tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan
telefon idaresine tahakkuk eden borcun ödenebil meşini teminen istenilmektedir.
Bütçe ile alman tahsisat tamamen harcanmış
bulunduğundan mevcut işletme ve onarım mas
rafının tediye edilebilmesi için talebedilmektedir.

Basm - Yayın ve Turizm Umum
304

21

3 500

Müdürlüğü

Bütçe ile alınan tahsisat tamamen harcanmiş olup
PTT idaresine olan borcun ödenebilmesi için teklif
olunmufbftr.

F.

M.

Eklenen

Düşülen

İzahat

Devlet Meteoroloji İşleri Umum
452

20

2 500

Amerika'dan Şubat içinde yurda dönmek üzere ha
reket eden 4 memurun yolluklarını mevcut tahsi
satla karşılamak mümkün olmadığından ihtiyaç görülmüştür.

-

Diyanet İşleri
308

11
12

500
1 500

Reisliği

Merkezden bir ve vilâyetlerden de 5 memurun tedavi masrafı olarak tahakkuk eden borcun tediyesi
için teklif edilmiştir.
Tapu ve Kadastro Umum

206

12

307

70

30 000

30 000

Müdürlüğü

Bütçeye konulan tahsisat tamamen harcanmış oldu
ğundan vilâyetlerden vukubulan talepleri karşıla
mak üzere ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Sarfiyat seyrine nazaran bu miktarın tasarruf edi
lebileceği anlaşılmıştır.

Adliye Vekâleti

202
206
209

12
22

303

417

20 000
75 000
115 000

175 000

10

400 000

420

575 000

Dahiliye
209

" '-

Müdürlüğü

20 000

'

*

• -

-• *

Yeniden teşkil olunan vilâyet ve kazalar dolayısiyle alman kadroların tatbiki ve 55 yaşını ikmal
etmeden emekliye ayrılanların yaş farkı olarak
emekli sandığına ödenecek tahsisatı karşılamak
üzere, lüzum görülmüştür.
Mevcut tahsisat ihtiyaca tam cevap vermemiş di
ğer taraftan yeniden teşkil olunan kaza ve nahi
yelerde kurulan mahkemelerin matbu evrak ih
tiyaçları da buna inzimam etmiştir. Teklif bu ih
tiyaçları karşılamak maksadiyle yapılmaktadır.
Meşhut suç hâdiseleri için bütçe ile alman tahsi
sat yılm 10 ncu ayında tamamen harcanmış ol
duğundan vilâyetlerden vukubulan 2 aylık ihti
yaçların karşılanabilmesi için mezkûr tahsisata
lüzum görülmüştür.
Alman katî neticelere nazaran bu miktarın ten
zili mümkün olabileceği anlaşılmıştır.
Vekâleti
Bütçeye konulan tahsisat tamamen harcanmış
olduğundan gerek merkez ve vilâyet memur ve
hizmetlileri için ve gerekse emekli olanların 55
yaşından eksik yaş yılları için Emekli Sandığına
ödenmesi icabedecek mezkûr tahsisatın ilâvesine
zaruret görülmüştür.

( S. Sayısı : 206 )

F.

M.

Eklenen

301

20

7 000

304

22

50 000

418

Düşülen

57 000

îz&hat
Üzerinde yürünemez hale gelen yol keçelerinin
değiştirilmesi, içine su konulamaz bir hale gelen
memurların su kablarımn tamiri ve toplantı sa
lonunun değiştirilen perde bedellerini karşıla
mak üzere ihtiyaç hâsıl olmuştur.
Vilâyet ve kazalardaki telefon şebekelerinin her
an genişlemesi ve bu yıl yapılan mebus ve muh
tar seçimleri dolayısiyle telefon muhaberatının
bizzarur çoğalmış bulunması sebebiyle yapılan
borcun karşılanması için talebedilmektedir.
Harcanmıyacağı anlaşılmış olduğundan tenzili
mümkün görülmüştür.

Jandarma Umum Kumandanlığı
201

12

409

19

20 000
100 000

Katî sarfiyata nazaran tasarruf edileceği anlaşıl
mıştır.
istihkak olarak erlere verilmesi kanunla kabul
edilen sigara bedellerinin karşılanabilmesi için
ihtiyaç hâsıl olmuştur.

Hariciye Vekâleti
304

11
12

60 000
50 000

453

21

1 000 000

454

Son zamanlarda fevkalâde sıklaşmış bulunan siyasi temaslar ve Sayın Reisicumhurumuz ile Baş
vekilimizin yabancı memleketlere yaptıkları se
yahatler dolayısiyle çoğalmış olan şifre muhabe
ratı mevcut tahsisatla karşılanamamış olduğun
dan mezkûr tahsisatın ilâvesine lüzum görülmüş*
tür.
Sayın Reisicumhurumuzun Pakistan'a ziyaretleri
dolayısiyle lüzum hâsıl olmuştur.
Bütçe ile alman tahsisat, yeniden satmalman muh
telif bina ve eşyaların sigortaları ile muhtelif
memleketlerde artan sigorta primlerini karşılıyamadığmdan ilâvesine zaruret görülmüştür.

15 000

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı
207

1 500

Teşkilât müşavirlerinden birinin devlet lisan im
tihanını kazanması dolayısiyle ihtiyaç hâsıl ol
muştur.
Maliye Vekâleti

209

30 000

Yeniden kurulan vilâyet, kaza ve nahiyeler için
alman kadrolar dolayısiyle mevcut tahsisat ihti
yacı karşılamadığından eklenmesine lüzum gö-

• " > • • • • • • •

rülmüştür.
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F.

M.

Eklenen

Düşülen

izahat
Devlet

827

11
61
91

25 ÖOO
20 000
460 000

Maarif
201

12

20 000

206

40

20 000

301

40

7 000

304

21

18 000

305

12

50 000

Nafıa
304

21

2 000

Borçları
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasiyle İngiltere'den temin olunan kredilerin istimal edilen miktarlarına nazaran faizlerinden bu mik
tarların tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır.
Vekâleti
Sarfiyat seyrine göre ve askere giden öğretmen
lerin yerine vekil öğretmen istihdam edilmesi dolayısiyle tasarruf edilmiştir.
Yeni bâzı yerlerin rakımlarının 1 500 metreden
fazla olduğu tesbit edilmiş olduğundan mevcut
tahsisat kâfi gelmemiş ve tahakkuk eden yaka
cak zamlarını karşılamak için teklif edilmiştir.
Bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış oldu
ğundan Sular İdaresine olan borcun tediye edile
bilmesi için lüzum hâsıl olmuştur.
Bütçeye konulan tahsisat harcanmış olduğundan
PTT. İdaresine olan Aralıik, Ocak ve Şubat ayları
na ait faturaların ödenebilmesi için mezkûr tahsi
satın eklenmesi icabetmiştir.
Devlet Demiryolları binasının vekâletin işgali al
tında bulunan kısmının 6084 sayılı Kanuna göre
tahakkuk eden kira bedelini ödeyebilmek için bu
tertibe 50 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl ol
muştur.
Vekâleti
Vekâlet binasında tesis edilen telefon santralinin
20 harici hatla şehir santraline bağlanması dolayısiyle tahakkuk edecek borcun ödenebilmesi için talebedilmektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet

201
202
206
308

12
12
12
22
12

10 000
65 000
15 000

309

47

15 000

265 000
100 000

Vekâleti

r^iilî sarfiyata nazaran bu miktar tahsisatın tasar
rufu mümkün görümüştür.
Riâyetlerden alman taleplere nazaran bu miktar
tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl omuştur.
Muhtelif sağlık müesseselerinde tedavi edilen me
murların tahakkuk eden tedavi masrafları ile reçete
'bedellerini karşılamak üzere ihtiyaç vardır.
Hastanelerle sağlık kurumlarının mevcut 175 taşıl
vasıtalarının işletme ve tamir masrafları karşılığı
olarak bütçeye konulan tahsisat tamamen sarf edil
miş olduğundan yapılan bâzı masrafların karşılana
bilmesi için mezkûr tertibe bu miktarın ilâvesine
lüzum hâsıl olmuştur.
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F.

M.

EJdenen

İzahat

Düşülen

Gümrük ve İnhisarlar
302

4i

304

21
22
24 ^
12 *

414

422

5 000

3
2
4
59

Satılması zaruri sahipsiz eşyaya ait tahakkuk eden
satış ilân bedellerinin karşılanabilmesi için teklif
edilmektedir.
Bütçeye mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş oldu
ğundan PTT İdaresine tahakkuk eden borçların
ödenebilmesi için teklif edilmektedir.
Tren tarifelerinin değişmesi dolayısiyle bütçeye
mevzu tahsisat tamamen harcanmış olduğundan
son aylarda yapılan nakliyat bedellerini karşıla
mak üzere bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl
olmuştur.
İşçi ücretlerine yapılan zam dolayısiyle İşçi Si
gortaları Kurumuna ödenmesi gereken prim kar
şılığı olarak tahakkuk etmiştir.

000
500
000
000

1 000

Ziraat
206

12

207

10 000

1 500

307

40

35 000

418

40

60 000

420

10

10 000

20 000

Vekâleti

Vekâleti
Bütçeye konulan tahsisat tamamen harcanmış ol
duğundan tahakkuk eden istihkakların ödenebil
mesi için teklif .olunmuştur.
Vekâlet memurlarından birinin Devlet lisan imti
hanını kazanmış olması sebebiyle tahakkuk eden
alacağının tediye edilebilmesi için bu miktarın
eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur.
Bütçeye konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş
olduğundan Amerikan Ziraat Nazırının daveti
üzerine zirai tetkiklerde bulunmak ve aynı za
manda Amerika'dan alınması düşünülen hububat
mevzuunu görüşmek üzere Ziraat Vekili ile Ame
rika'ya gidip dönmüş olan heyetin tahakkuk
eden yolluklarının karşılanması mümkün olama
mış ve mezkûr tahsisatın ilâvesine zaruret görül
müştür.
Çayır, mera ve yem nezatları projelerinin yürü
tülmesi için vilâyetlerde yapılan gösteri faaliyet
lerinde kullanılmak üzere alınmış olan muhtelif
yem nebatları tohum bedellerinin ödenmesi için
zaruret görülmüştür.
İpek .böcekçiliği müstahsıllarmı teşvik maksadiyle parasız olarak dağıtılacak olan ve mubayaa
edilmiş bulunan yaprak dudu fidanları bedelini
karşılamak üzere teklif olunmuştur.
Tavukçuluk müesseselerimizin kapasitelerinin ar
tırılması için ele alman işlerin yürütülmesi için
teklif edilmiştir.
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F.
428
429

M.

Eklenen

Düşülen

10
10

İzahat

70 000
45 000

Yapılan sarfiyat seyrine ve malî yılın sona ermek üzere bulunması dolayısiyle harcanamıyacağı anlaşılmıştır.

Münakalât Vekâleti
304

21
22

5 000
1 500

309

12

1 000

Bütçeye konulan tahsisat tamamen harcanmış <1duğundan tahakkuk eden borçlarla vilâyetlerden
vâki talepleri karşılamak üzere teklif edilmektedir.
1947 senesinde mubayaa olunan makam otomobili
sık sık tamire ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla
bütçeye mevzu tahsisat tamamen harcanmış ve bu
miktarın ilâvesine ihtiyaç görülmüştür.

A/2
Bastn - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
741

4 522 000

Yeni kurulacak radyo istasyonlarına ait ihalenm
1954 bütçe yılı sonuna kadar yapılamıyacağı anla
şılmış olduğundan tenzili mümkün görülmüştür.

Maarif Vekâleti
761

20

75 000

Bu miktarın bütçe yılı sonuna kadar stimal olunamıyacağı anlaşılmıştır.

Nafıa Vekâleti
741

27

784

40

100 000
4 000 000

inşaat mevsiminin, ve yılın sona ermesi dolayısiy
le harcanamıyacağı anlaşılmıştır.
Mersin limanı inşaat sahası içindeki bir kısım
arazilerin derhal istimlâkinde her bakımdan fay
da mülâhaza edildiğinden bu miktarın eklenmesi
cihetine gidilmiştir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
751

20

10 500

30

64 000

Cenup gümrüklerinden bâzıları için alınacak
kamyon tartı basküllerinin piyasadan tedarikine
imkân hâsıl olamadığından tasarrufu mümkün
görülmüştür.
Deniz motörleri için alınacak makinelerin piyasa
dan temini mümkün olamadığından mezkûr tah
sisatın artacağı anlaşılmıştır.
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P.

M.

Eklenen

İzahat

Düşülen
Ziraat

711

10

121 500

Münakalât
7 500

742

Bütçe

Vekâleti
Makine ve araçların tamiri için lüzumlu yedek
parçaların piyasadan tamamen tedarikine imkân
görülemediğinden bu miktarın tasarruf edilebile
ceği anlaşılmıştır.
Vekâleti
Limanların temizleme ve tarama işleri Nafıa Ve
kâletine devredilmiş olması dolayısiyle sarf im
kânı kalmamıştır.

Encümeni mazbatası

T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/194
Karar No : 51

20 .II.

1955

Yüksek Reisliğe
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâ
letin 14 . I I . 1955 tarih ve 71/33 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası, salahiyetli mü
messiller hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi.
Lâyiha, esbabı mucibesinde yazılı lüzum ve
zaruretlere binaen 1954 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işa
retli cetveller arasında ceman (6 590 500) lira
münakale yapılmasını temin maksadiyle hazır
lanmış bulunmaktadır.
Lâyihaya merbut cetvellerde yazılı fasıl ve
maddeler için teklif olunan zam ve tenziller alâ
kalı dairelerin salahiyetli mümessillerinden iza
hat alındıktan sonra encümenimizce de muvafık
görülerek birinci madde ekleri bulunan cetveller
le birlikte aynen, ikinci madde şeklen değiştiril
mek suretiyle, üçüncü madde yine aynen kabul
edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Rize
/. Akçal

Reis V.
Balıkesir
H. Imre

Mazbata M.
İstanbul
H. Hüsman

Kâtip
Siird
B. Erden
Aydın
Z. Vray
Denizli
M. Karasan
Gazianteb
E. Cenani
Muğla
N. Poyrazoğlu
Van
K. Yörükoğlu

Bu Mazbata M.
Elâzığ
Afyon K.
ö. F. Sanaç
M. Â. Ülgen
Çankırı
Çorum
T. Uygur
Y. Gürsel
Diyarbakır
Diyarbakır
Y. Azizoğlu
/. H. Tiğrel
Hatay
İzmir
S. İnal
B. Bilgin
Niğde
Sivas
H. A. Göktürk
A. Özel
Zonguldak
Zonguldak
8. Ataman
H. Baltk

Muhalefet şerhi
Malî yılın hitamına (9) gün kala 1954
bütçesinin muhtelif fasıl ve
maddelerinde
alelacele yapılmak istenen bu münakalelerin
isabet ve zaruretleri hakkında tam bir kanaa
te vâsıl olamadım. Masraflardan tasarruf
edilebilen paraların mutlaka senesi içinde
harcanması gerektiği gibi bir zihniyetin de
terviç olunduğu mânasına gelmektedir. Bu
münakale teklifi daha evvel, bilhassa 1955
bütçesi komisyonda görüşülmeden önce geti
rilmeli idi. Bu sebeple bu teklife muhalifim.
Sinob Mebusu
Nuri Sertoğlu
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

1954 Malî .yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası

1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası

MADDE 1. — 1954 malî yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaret
li cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (6 590 500) liralık münakale yapılmıştır.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2.
meriyete girer.

MADDE 2. — Bu kanun neşri
itibaren mer'idir.

Bu

kanun nesri

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur.
14. II.-1955
A.

Başvekil
Menderes

Devlet Vekili
Dr. M. Sarol
Adliye Vekili
O. §. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
İV. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili

tarihinden

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

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
ve Millî Müdafaa V V.
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
O. Kapani
Millî Müdafaa Vekili

Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maarif Vekili
C. Yardımcı
iktisat ve Ticaret Vekili
8. Yırcalı
Sıh. ve İç. Mv. Vekili
O. ve İnhisarlar Vekili
E. Kalafat
Dr. B. Uz
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
N. ökmen
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
İşletmeler Vekili
S. Âğaoğlu
H. Erkmen
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Hükümetin

teklifine

bağlı

CETVEL

B.

M.

Düşülen
Lira

Ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

Başvekâlet
204

301

304

309

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
ücretleri

bunlara

yardımcı

personelin
3 000

Merkez daireleri büro masrafları
41» öteberi masrafları

1 500

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
21 Telefon masrafları

7 §00

Taşıt masrafları
13 Devlet vekilleri otomobilleri işletme masrafları
14 Devlet vekilleri otomobilleri onarma masrafları
42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma masrafları

1 0ÛÛ

2 000
1 500
4 500

Fasıl yekûnu

Basm - Yaym
304

ve Turizm Umum

Müdürlüğü

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
21 Merkez telefon masrafları

3 500

Devlet Meteoroloji İşleri Umum
452

Müdürlüğü

Staj masrafları
20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi
lere staj iiçn gönderileceklerin yolluk ve masrafları

memleket

Diyanet İşleri Reisliği

2 500

;

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yol
lukları
11 Merkez
12 Vilâyetler

500
1 500

Fasıl yekunu

2 000
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B.

M.

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
206

307

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı
Yolluklar
70 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek gündeliklerle
bu işlerde kullanılacakların geçici görev yolluğu

30 000

30 000

Adliye Vekâleti
202

Ücretler
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti

20 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı

75 000

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler

115 000

303

Basılı kâğıt ve defterler

175 000

417

Kovuşturma masrafları
10 Suç masrafları

400 000

206

209

420

Mebusların seçim masrafları

575 000

Dahiliye Vekâleti
209

301

304

418

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler

20 000

Merkez daireleri büro masrafları
20 Döşeme

7 000

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
22 Vilâyetler telefon masrafları
Millet Vekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi
seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme masrafları
( S. Sayısı : 206 )

50 000
gereğince
57 000
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B.

M.

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

Jandarma Umum Kumandanlığı
201

409

Maaşlar
12 Vilâyetler subay, memur ve erat maaşı

20 000

Muayyenat
10 Tâyinat

100 000

Hariciye Vekaleti
304

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masraf
ları

60 000
50 000

Fasıl yekûnu

453

454

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar
21 Reisicumhur ve Başvekilin yabancı memleketleri ziyaretleri
nin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı

110 000

1 000 000

Sigorta masrafları

15 000

Milletlerarası İktisadi î§ Birliği Teşkilâtı
207

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı

1 500

Maliye Vekâleti
209

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38
ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emeldi Sandığına yapıla
cak ödemeler

30 000

Devlet Borçları
827

3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 5676, 5852 ve 5977 sayılı
kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar
11 10 milyon Sterlinlik İngiliz kredisi faizi
61 12 500 000 dolarlık Milletlerarası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisi faiz ve masrafları
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25 000
20 000

— 12 —
Düşülen
Lira

Ödeneğin geşidi
91 25 200 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma
kası Kredisinin faiz ve masrafları

Ban

Fasıl yekûnu

Maarif
201
12
206

305

Maaşlar
Vilâyetler memurları maaşı

Merkez daireleri büro masrafları
öteberi masrafları

21

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları
Merkez telefon masrafları

Kira bedeli
12 Vilâyetler

202

206

20 000

7 000

18 000

50 000

VehâUti

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları
21 Merkez telefon masrafları

Sthktıt ve İçtimai Muavenet
201

zam ve

<

Nafm
304

505 000

20 000

40
304

460 000

Vekâleti

4178 ye 4598 sayılı kanunlar gereğince yaapılaeak
yardımlar
40 Yakacak zammı

301

Eklenen
Lir»

2 000

Vekâleti

Maaşlar
12 Vilâyetler memurları maaşı

265 000

Ücretler
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti

100 000

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı

10 000
65 000

Fasıl yekûnu
I

76 000
im,!
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M.

808
J2
808
47

Düşülen
Lira

Ödeneğin çeşidi
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi
yollukları
Vilâyetler

masrafları

ve
15 000

Taşıt masrafları
Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları taşıt mas
rafları

Günfrvk ve İnhisarlar Vekâleti
802

15 000

î!

41

Vilâyetler büro masrafları
Gümrük öteberi masrafları

5 000

21
22
24

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Gümrük merkez telefon masrafları
Gümrük vilâyetler telefon masrafları
Muhafaza vilâyetler telefon masrafları

8 000
2 500
4 000

804

Fasıl yekûnu
414
12
422

59 000

îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim

'

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kamımın 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı

807
40
418
40

1 000

Vekâleti

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince, yapılacak zam ve yar
dımlar
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı

207

9 500

Taşıma masrafları
Muhafaza

Ziraat
206

Eklenen
Lira

*

10 000

1 500

Yoluklar
Ecnebi memleketler yolluğu

85 TKMİ

Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, cayır ve mera, ka
uçuk işleri umumi masrafları
Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi

60 000

( S. Kavisi : 206 )
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Düşülen
Lira

M.

420

Ipekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları
10 Ipekböcekçilik işleri ve kurumları
20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları

10 000
20 000

Fasıl yekûnu

30 000

428

429

ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

B.

Sulama, toprak, etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve
arteziyen işleri umumi masrafları
10 Küçük su ve arzetiyen işleri

70 000

Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar
10 Ziraat işleri

45 000

Münakalât Vekâleti
304

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
21 Merkez telefon masrafları
22 Vilâyetler telefon masrafları

5 000
1 500
Fasıl yekûnu

309

6 500

Taşıt masrafları
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları

1 000
YEKÛN

1 690 000

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü
741

Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları

4 522 000

Maarif Vekâleti
761

Teni tesisler
20 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının genişletil
mesine dair olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar

75 000

Nafıa Vekâleti
741

Yapı işleri ve. esaslı onarımlar
27 Jandarma Umum Kumandanlığı

( S. Sayısı : 206 )

100 000

2 590 500

— 15
M.

Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

5775 sayılı Kanun gereğinee yapılacak liman ve sair deniz te
sisleri
40 îstikşaf, etüt, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları

Eklenen
Lira

4 000 000

Gümrük ve inhisarla Vekâleti
Satınalınacak makine, alet ve gereçler
20 Tartı aletleri
30 Muhafaza deniz motorları makineleri
ıeleri

10 500
G4 000
Fasıl yekûnu

74 500

Ziraat Vekâleti
Makine, alet ve gereçler onarımı
10 Ziraat işleri ve kurumları

121 500

Münakalât Vekâleti
Limanları temizleme, tarama ve mendirek masrafları

7 500
Yekûn

4 900 500

4 000 000

UMUMÎ YEKÛN

6 590 500

6 590 500

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı
CETVEL
Lâyihaya ilişik cetvel aynen kabul edilmiştir.

»«

^»>»-

»•

( S. Sayısı : 206 )

