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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
İçişleri Bakanlığı; 
Emniyet Genel Müdürlüğü: 
Jandarma Genel Komutanlığı 1951 yılı büt

çeleri kabul olundu. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin<Şe 

görüşüldü. 
Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü de 

toplanılması kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Erzurum Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Zeren F. Tekil 
Kâtip 

İstanbul Milletvekili 
N. Tlaber 

P 
İkinci Oturum 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

"Üçüncü Oturum 
Dışişleşr Bakanlığı 1.951 yılı Biitçeşi kabul 

edildi. 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin bir kısım bölüm

leri kabul olunduktan sonra Birleşime ara ve
rildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

8. Ytrcalı F. Tekil 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

Dördüncü Oturum 
Maliye Bakanlığı; 
Devlet Borçlan 1951 yılı Bütçeleri kabul 

olundu. 
25 . II . 1951 Pazar günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Erzurum Milletvekili Çorum Milletvekili 
M. Zeren 8. Baran 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/ . Kirazoğlu 

2. HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Rakorlar 
1. — Muhasebei Umumiye Kanununun 4£ncü 

maddesinin kaldırılması hakkında kânun tasarısı 
ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/148) (Gündeme); 

2. — Sürekli Görevle Yabancı memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı IÇanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/1£1) (Günr 
deme). 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,7 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), Püruzan Tekil (İstanbul) 

< • > " 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜUSN İŞLER 

1. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/77) 

A> — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

2. — İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 
Kânunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/85) [1] 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/86) [2]m 

4. — Ankara Üniversitesi 1951 yık Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/78) [3] 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
(raporu (1/79) [4] 

BAŞKAN -^-.Milİî Eğitim Bakanlığının büt
çesine. başlıyoruz. Bu Bakanlıkla birlikte istan
bul Üniversitesi, istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesi hakkında da görüşmelere de
vam edeceğiz. 

48 arkadaş söz almış bulunmaktadır. Hatip 
arkadaşlardan müddetin tecavüz edilmemesine 
itina gösterilmesini hassaten rica edeceğim. (Beş 
dakika sesleri). Beş dakikanın tecavüz edilme

di] 82 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
12] 84 sdyilı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 83 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[4] 81 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

mes.i hususunda önerge de vardır. Tasvip buyu
rursanız oyunuza arzedeceğim. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler.f Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi söz Halk Partisi adına Nuri Sertoğlu'-
nundu-i. 

NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem 
arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanlığının 1951 yılı 
Bütçesi hakkındaki görüşlerimi arzedeceğim: 

Tarihin çok eski devirlerinde medeniyetler 
kurmuş, kültürünü dünyaya yaymış ve bugün 
dahi övünmeye haklı bulunduğumuz eserleri ver
miş, medeni, ilimsever bir neslin evlâtları ola
rak bugün burada Millî Eğitim bütçesi konuşu
lurken hepinizin nasıl bir hassasiyet gösterece
ğinizi tahmin etmek güç değildir. 

Şunu da ârzedeyim ki, ilmin ve ilim tahsilinin 
nasıl bir hududu yoksa, bunu tamim ve bir mil
lete iktisap ettirmek için harcanan emeklerin ve 
elde edilen neticelerin de sonu olmaz. 

Bu sebepledir ki, ileri milletlerde olduğu 
gibi büyük Türk Milleti de derin mazisine ba
karak bu dâva yolunda katettiği merhaleleri ye
ter bulıriamış ve daima devirden devre, idare
den idareye daha mükemmelini, daha çoğunu 
telkin ederek, bu idealinden bir gün bile şaşma
mıştır. 

Şimdi müsaadenizle kısaca okuyacağım şu 
rakamları, düne nazaran bir mukayese yapmak 
veya övünmek için değil, gelecek muzaaf karar 
ve çalişmalarımızda nasıl bir program takip 
edilmesi lâzımğeldiğinin bir işareti olarak arze
deceğim. 

Bugün 15600 köyümüzde okul vardır. Mik
tarı 1472 olan şehir okullarını da buna ilâve 
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edince, sayısı 17 bini aşan bu okullarda 
1 600 000 türk çocuğu okutulmaktadır. 

Orta öğretimde de, 307 orta, 59 lise, 10 öğ
retmen okulu ve 21 köy .enstitüsünde 102 500 
öğrenci yerine hazırlanmaktadır. Meslekî ve tek
nik tedrisatta; ticaret okulları, kız ve erkek san
at okulları ile sanat enstitülerimiz ve akşam kız 
sanat okulları dâhil 354 okulda 64 200 öğrenci 
yetiştirilmektedir. 

Bundan başka Ankara, İstanbul, îzmir şehir
lerindeki 11 yüksek okula beş bine yakın genç 
devam etmekte ve ikisi İstanbul'da, birisi de 
Ankara'da olmak üzere üç üniversitemiz, binler
ce türk gencinin yüksek tahsil arzusuna cevap 
vermektedir. 

Bundan sonra yeni iktidar hükümetinin de 
maarüi dâvamızı bırakılan yerden ele alarak 
aynı azimle yürütmesini ve bitirilmemiş olanla
rını da aynı samimiyet ve görüşle başarmaya 
çalışmasını temenni ederiz. 

Sayın arkadaşlar; Millî Eğitim bütçesinin 
201 nci bölümünde aylıklar ve ücretler için tah
sis olunan ödenekten, terfi zamanı gelen öğret
menlerin bu terfilerine karşılık teşkil edecek 
olan 680 000 liralık bir meblâğ tenzil edilmiştir. 
İller memurları aylıkları karşılığından yapılmış 
olan bu 680 000 liralık çıkarma, Bakanlığın ya
kında huzurunuza bir teşkilât kanunu getire
ceği yolundaki beyanına istinaden komisyonca 
yapılmıştır. 

Bu yola gidilmekle, terfi müddetlerini dol
durmuş 1200 kadar öğretmenin terfileri daha 
bir müddet geciktirilmiş binnetice sarih hakları 
olan terfi farklarından gelecek bir kanun tasa
rısının kabul ve tatbik elileceği gayri muayyen 
bir tarihe kadar mahrumiyetlerine sebebiyet ve
rilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; öğretmenler, mesleğin cidden 
vefakâr unsurlarıdır. Bunların çoğu hayat şaft
larının ağır ve mahrumiyetlerle dolu olduğu 
yerlerde çalışan ve vazifeleri icabı geceleri de 
mesai yapan, muhitlerindeki çeşitli âmme işle
riyle de sık, sık uğraştırılan, buna karşılık ma
aşlarından-gayrı kaynakları, güvenleri olmıyan 
arkadaşlarımızdır. Bunlara lâyık oldukları pa
rayı vermemek, zamanında tediye edememek ve 
hakkettiklerini çeşitli sebeplerle sürüncemede 
bırakmak asla caiz değildir. (Soldan aferin ses
leri) . 

Yüksek Meclisçe de malûm olduğu .üzere özel 

2.1951 O : 1 
idarelerin dar kadroları içinde ve muntazam ay
lık alamamak endişesiyle yıllarca çırpınmış olan 
ilkokul öğretmenleri 1947 sonunda genel bütçe
ye geçirilmek, köy enstitülerinden mezun olanla
rın maaşa geçirilmeleri kanun teminatına bağ
lanmak ve hizmet müddetleri esas alınarak ala
bilecekleri maaş derecelerine, zamanın imkânları 
nispetinde, intibak ettirilmek suretiyle kısmen 
mağduriyetten kurtarılmışlardır. 

Şimdi, yeni iktidar Hükümetinin Millî Eği
tim Bakanından ricamız; vadettiği teşkilât ka
nununu süratle getirerek meslek mensuplarının 
müstahak oldukları maaş derecelerinde umumi 
bir intibakı sağlıyacak kadroyu da birlikte çı
karmaya çalışmasıdır. (Bravo sesleri) Yüksek 
Meclisten de, komisyonca bölümden çıkarılan ve 
1200 öğretmenin vakti çoktan gelmiş terfilerine 
medar olacağı aşikâr bulunan 680 000 liranın 
tekrar bölümün ikinci maddesine ilâvesini rica 
ediyoruz. 

Büyük Meclisin geçen devresinde, önce 5129 
sonra da 5479 sayılı kanunları çıkararak köy 
enstitüsü mezunlarının durumlarını bir esasa 
bağlamış olması yani, arazi tahsisi rejimini tas
fiye ederek bu öğretmenleri de diğerleri gibi ay
lığa geçirmek imkânını vermiş olması, şükranla 
anacağımız bir hizmet olmuştur. 

Yeni bütçe hazırlanırken bu cihetin de göz 
önünde tutulmuş olduğunu, 201 nci bölüme ye
niden maaşa geçirilecekler için karşılık kondu
ğunu görmekle memnunluk duymaktayız. 

Bugünkü miktarı 6000 i mütecaviz eğitmen 
grupunun tasfiyesine doğru gidildiği, 202 nci 
bölümün 4 ncü maddesindeki ödeneğin azalışın
dan da anlaşılmaktadır. Eğitmenlerin tasfiyesi
ne gidilirken içlerinde kendisini mesleke bağla
mış ve başarı göstermiş olanlarının çalıştırılma
ları, bilhassa öğretmen okulları ve enstitü me
zunları arkadaşlar yanında daha verimli olacak
ları göz önünde tutulursa, isabetli bir yola gidil
miş olur. (Doğru sesleri). 

Gezici başöğretmenler, teşkilâtında çok fay
dalı olmuş elemanlardır. Bunların 307 nci bö
lümün 6 nci maddesinde yer alan ödeneğinden 
127 küsur bin liralık bir indirme yapıldığı gö
rülmektedir. Bu, köy eğitmenlerinin gittikçe da
raltılan miktarına mütenazır olarak gezici baş
öğretmenlerde de bir tasarrufu izah etmekte ise 
de, ilk tedrisat müfettişleri için aynı bölümün 
3 n<?ü maddesine konan yolluğun geçen yıl öde-
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neğinden 20 bin lira nöksaniyle 480 bin liraya 
indirilmiş 'olmasını uygun görmemekteyiz. 

Esasen bu ödeneğin 190 bin lirası Bakanlık 
umumi müfettişlerine, kalan kısmı da 290 bin 
lira, ilk tedrisat müfettişlerine ait bulunacağına 
göre, yıllar geçtikçe çoğalan okul ve öğretmen 
sayısına muvazi olarak artırılması hattâ geçen 
yıldakinden fazla olması gereken bu ödeneğin 
lâyık haddine hiç olmazsa, 500 bin liraya iblâğ 
etmesini Meclisi Âliden beklemekteyiz, 

Teftiş mekanizmasını işin icaplarına ve 
vüsatine göre işlemek imkânından nİahrum kılar
sak bundan zarar görecekler müfettişler değil, 
•doğrudan doğruya öğretmenlerdir. Çünkü, Mil
lî Eğitimde teftiş cihazı tenkid ve kusurlu olan
ları tefrik için kurulmuş bir müessese değildir. 
Yardım, irşat, teşvik bunların başta gelen vazife-
lerindendir. 

Yolluk kifayetsizliği, müfettişlerin bölgelerini 
lâyıkiyle dolaşmak imkânını vermediği takdirde 
terfileri yıl içinde teftiş görmesine bağlı öğret
menlerin mağduriyetini mucip olur. iş bu cihet
ten de mütalâa edilince bu madde ödeneğinin 
tezyidi teklifimizin ne kadar yerinde olduğu an
laşılır. Korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklar 
için geçen devrede çıkarılan bir kanunla güzel bir 
çığır açılmış ve 500 000 liralık bir ödenek de 
konulmuştu. Bu sene bu ödeneğin 459 ncu bölüm
de bir misli artırılmış olduğunu görmekle duy
duğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim. 

476 ncı bölümde kurslar giderleri karşılığı 
olarak bütçeye konan miktar, geçen yıl ödeneğinin 
hemen aynıdır. Halbuki 1950 yılının bu sahada
ki çalışmaları için 309 700 lialık ödenek kâfi gel
memiş ve 515 bin liralık bir masrafla karşılaşıl
mıştır. 

Zaman zaman muayyen merkezlerde açılmak
ta olan öğretmen meslek kursları, köylerde teşkil 
edilen ve mahallin çocuklarına, kadınlarına ken
di ihtiyaçlarını giderecek kadar sanat ve dikiş 
öğreten gezici devre kursları, şimdiye kadar çok 
iyi neticeler vermiştir. Bu faaliyetlere bundan 
böyle de ve gittikçe artan sayıda devam edilmesi 
tabiî bulunduğuna göre, bölüme konan ödeneğin 
309 700 lira değil, bunun bir hayli üstünde ol
ması lâzımdır. Bu eksiği de Yüksek Meclisin tak
dir edeceğinden emin bulunmaktayız. Köy okul
ları inşaası için Hükümet, yatırılmalar bütçesinin 
901 nci" -bölümüne beş milyon lira gibi asla yet-
miyeeek''bir'miktar koymuştu. Bu ödeneği 9 mil-
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yon liraya çıkarmış olan Bütçe Komisyonuna te
şekkür ederiz. 

Okul yaptırma işinin, Millî Eğitim müdür
lükleri uhdesinden alınarak Bayındırlık müdür
lüklerine verilmesini ve ancak yer tâyini, plân 
ve program gibi hususlarda iş birliği yapmaları
nı ve Maarif müdürlükleri emrindeki fen memur
larının da Bayındırlık müdürlüklerinin direktif
leri altında çalıştırılmalarını her bakımdan da
ha faydalı bir tedbir olarak hatırlatmayı uygun 
buluruz. 

Aziz arkadaşlar; millî varlığına ve egemenli
ğine sahip bir millet olarak yıllardır, üzerinde 
ittifakla durduğumuz köy kalkınma dâvasının 
baş şartlarından birinin de köye maarifi sokmak 
olduğu iyice anlaşılmış bir hakikattir. Hal böyle 
iken «köy kalkınma dâvası, ilköğretim dâvası de-
mek değildir. Eski iktidarın bu şekildeki telâkki-
si pahalıya mal olmuştur. Bu dâva ancak, şehir
lerdeki münevverlerin köylere gitmesi davasıdır» 
diyenlerin, farkında olmıyarak tezada düştükle
rini burada kaydetmek isterim. Eğer köyü kal
kındırmak için münevver zümrenin oraya git
mesi lazımsa, köy öğretmeni de bunlardan biridir. 
Hem de en kolay intibak edecek ve köylünün çe
şitli dertlerine, ihtiyaçlarına yâr olacak bir mü
nevver. (Aferin sesleri). 

Arkadaşlar, Türk köylüsünü süratle okutma
ya mecburuz. Sandığa atacağı oy puslasmda ne 
yazıldığını okuyamıyan veya bu puslaya istedi-

" ğini yazamıyan insanlar demokrasi yapamazlar. 
(Soldan uğultular). Bu memlekette halk idaresi
ni cidden kurmak istiyorsak, köylüyü okutmak 
bütün işlerimizin başında gelecektir. 

İşte sabık hükümetleri memleket • ölçüsünde 
bir ilköğretim seferberliğine götüren görüş ve an
layış da budur. 

Fakat zaman zaman parti propagandalarına 
konu yapılarak eski iktidar aleyhine istismar 
edilen bu ileri hamlenin takdirini, zamanla mil
lî şuurda bulacağımızdan eminiz. 

Lise ve orta okulların genel giderleri için 
Millî Eğitim Bütçesinin 418 nci bölümüne kon
muş olan 850 300 liralık ödenek, geçen yıla na
zaran 54 300 lira bir azalma göstermektedir. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da memleketin 
muhtelif bölgelerinde yeni ortaokullar açılacağı
na göre bu indirmenin ilerde bir darlık yarata
cağı muhakkaktır. 
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Arkadaşlar, Cumhuriyet idaresinin, arkamız

da kalan yıllarda meydana getirdiği büyük eser
lerinden biri de, teknik öğretim teşkilâtıdır. 
Osmanlı İmparatorluğu dağılırken, Türkiye top
raklan üzerinde öğrenci sayısı bini geçmiyen 
7 sanat idadisi ile 2 kız sanat mektebi vardı. 
O devirde bundan fazlasına da lüzum yoktu. 
Çünkü, Osmanlı camiasında Türk unsurunun 
payma düşen işler de mahdut idi. Diğer tahsil 
müesseselerine heves edenlerin de tek gayeleri 
Devlette sivil veya askerî bir memuriyet elde 
etmekten ibaretti. 

Fakat, bugünkü dünya medeni milletleri ca
miasında yer almak ve hakikaten bağımsız ol
mak iddiasında bulunan bir millet, yaşamak 
için muhtaç olduğu şeylerin hiç olmazsa yarısını 
bizzat istihsal ve imal edebilmek zorundadır. 

Bu sebeple Cumhuriyet idaremiz bir teknik 
öğretim dâvasını ortaya koymaya ve meydana 
getirmeye mecburiyet duymuştur. Bunun neti
cesi olarak da, vilâyet merkezlerimizin ekseri
sinde ve bâzı büyük ilce merkezlerinde yukarda 
sayılarını söylediğim Erkek sanat okulları, Er
kek ve kız sanat Enstitüleri, yapı usta okulları 
kurulmuştur. Şu anda on binlerce genç bu mü
esseselerde iş hayatının muhtelif kolları için 
hazırlanmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; Teknik öğretim artık 
bizim için millî bir dâva halini almıştı. 1941 de 
yapılan ve tatbikma başlanan plânın ikmali için 
geçen sene 5642 sayılı Kanunla Hükümete ye
niden yetki verildiği malûmdur. Bu yetkiye da
yanılarak bu yıl bütçesine konan ödenek ise, bu 
plânın tatbikma imkân verecek ölçüde değildir. 
Teknik öğretimin kurma ve geliştirme hamlesi
ni gevşetmek gelecek nesiller ve tarih karşısın-
da Hükümeti büyük vebal ve mesuliyet altına 
koyabilir. JBunun için her şeyden kısıp teknik 
öğretime ekliyerek bu alandaki gelişme tempo
sunu zayıflatmamak hepimiz için millî bir va
zife ve vatanperverlik borcudur. 

Bütçenin komisyonda müzakeresi sırasında 
bâzı arkadaşlar, sanat okullarımızın ihtiyaçtan 
fazla adam yetiştirdiği, buralardan mezun olan
ların mahdut birkaç branştan sanat öğrendik
leri ve hayata atıldıkları zaman bilgilerine uy
gun çalışma sahası bulamadıkları gibi, çeşitli 
mütalâa ve iddialarda bulundular ve bu okul
ları kusurlu addettiler. Bu nevi iddiaları ileri 
süren arkadaşlarım,. esaslı tetkik mahsulü bir 
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istatistik ortaya koyabilirlerse, üzerinde hepi
mizin dikkatle durup tedbirini arıyacağimi'z bir 
hastalığı göstermiş ve hizmet etmiş olurlar. 

Bugün sanat okullarımızın hepsinde tesviye
cilik, sıcak ve soğuk demircilik, marangozluk 
öğretilmekte ve bunlara ilâveten erkek sanat 
enstitülerimizde tornacılık, elektrikçilik, radyo
culuk, motorculuk, dökümcülük, modelcilik, gal-
vanizcilik, mahdut olarak da dokumacılık, tele
fon ve telgrafçılık ve makine ressamlığı gibi Çe
şitli ana sanatlarda yüzlerce genç yetiştirilmek
tedir ki, diğer sanat okulları da aşağı yukarı 
bu ana sanatlara istinat eder. 

Eğer bu okullardan mezun olan gençlerimi
zin bir kısmı yetiştikleri branşda çalışmak im
kânını bulamıyorlar ve şurada burada ücretli 
maaşlı hizmetler arıyorlarsa, bu ne onların ha
tası ve ne de onlar! yetiştiren okulların kusuru
dur. Sadece mesleklerine uygun iş sahalarının, 
iç ekonomik bünyedeki değişiklikler yüzünden 
daralmış olmasından! ve bir de bu gençlerin zatî 
teşebbüsleri için lüzumlu olan ilk sermayeyi te
darik edemeyişlerindendir. 

Yeni Hükümet bilhassa bu noktayı ele alır 
ya mevcut bankalardan biri veya yeniden kuru
lacak bir banka kanaliyle sanat mensuplarına 
lüzumlu krediyi sağlamak imkânını bahşederse 
bu dâvanın muvaffakyeti adına en büyük hiz
meti ifa etmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım; Millî Eğitim Bütçesi
nin 415 sayılı bölümünün birfiSci maddesinde 
müzeler ve anıtlar giderleri olarak bütçeye kon
muş olan ödeneğin geçen yıla nazaran 100 bin 
lira fazla oluşu memnuniyetimizi mucip olmuş
tur. Hattâ bu ödeneğin daha kifayetli bir hale 
getirilmesinde isabet görürüz. Çünkü, memle
ketimiz sanat hazineleriyle doludur. Bunların 
ihtisasa dayanan tedbirlerle muhafazası ve ha
rap olmaktan kurtarılmaları zaruridir. Bütçe 
Komisyonunda bakanlık erkânının verdiği iza
hattan, gittikçe tehlikeli bir duruma gireûefi 
bildirilen Ayasofya kubbesinin bir an evvel 
onarılması, diğer mimari kıymet taşıyan cami
ler ve anıtlar için de lüzumlu tedbirlerin elde 
tutulması başlıca temennimizdir. 

Ve yine bu bölüme konan ödeneğin bir kıs
ım ile de, Ankara'da kale civarındaki Mahmut 
Paşa bedestanmın (Eti müzesi) haline getiril
mesi için başlanmış olan çalışmaların devamına 
ve işin intacına çalışılması ço'k yerintle dltır, 
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Özel bir kaymak istiyen hafriyat işlerine bu bö
lümden tasavvur edilen şekilde harcamalar ya
pılmalını, asıl maksada yapacağa tesir bakımın
dan, doğru bulmamaktayız. 

Arkadaşlarını, fakültelerin yurt içinde ya
pacakları tetkik gezileri için bütçenin 307 nci 
bölümüue konan ödeneklerin geçen yıla naza
ran daha az olması, yurdun fizikî ve zirai ka
rakterlerini yer yer incelemek gibi çok önemli 
bir maksadın yanında, yerinde bir tasarruf ol-
majaış&r, 

Fakültelerin kitap ihtiyacı kadar, öğrencile
rin kitap ve not ihtiyacı da mühim bir konu 
teşkil etmektedir. Fakültelerde takip edilen 
derslerin çoğunun yardımcı kitabı yoktur. Bu 
yüzden öğrenciler mütemadiyen not tutmak 
ve dikkatlerinden, enerjilerinden büyük bir kıs
mını bu işe harcamak zorunda kalmaktadırlar. 

Ders kitaplarını veya notlarını teksir ederek 
gençlere kolay ve ucuz fiyatlarla tedarik im
kânları üzerinde üniversitelerimizin kesin bir 
karara varmasını beklemek hakkımızdır. 

Ankara Teknik Üniversitesi için inşa edil
mekte olan binaların süratle ikmal edilerek sı
kışık durumda bulunan Fen Fakültesine tahsi
sini temin maksadı ile yatırımlar bütçesinin 903 
ncü bölümüne 1 200 000 lira ödenek koyan Büt
çe Komisyonunun bu hassasiyeti bizi de sevin
dirmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı, idare binası bulunmı-
yan ve klinikleride kifayetsiz olan Ankara Tıp 
Fakültesinin durumunu ıslah edeceğini komis
yonda vadetmiştir. Bu va'din yerine getirilme
sini bekjiyeceğiz. 

Ankara ve istanbul üniversitelerinin bir kı
sım fakültelerinden mezun olan gençler Millî 
Eğitim Bakanlığına baş vurarak orta tedrisat 
okullar-ından öğretmenlik istemektedirler. Bun
lardan Devlet hesabına okutulmuş olanlar ilk 
mi^aUe^e, tâyjn^ edilmekte, kendi hesabına li
sansını yapmış olanlar ise, uzun zaman sıra bek
leme^ durumunda kalmaktadırlar. Bilhassa is
tanbul Üniversitesinin Edebiyat ve Fen fakül
teleri ile Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi mezunlarınm, Eğitim enstitülerinin ye
ni mezunları karşısındaki durumlarını bir tet-
kika, tâjji tutarak bu müesseselerin mezunları 
ile m^emle|;etin öğretmen ihtiyacı arasında bir 
münasebet tesisi yoluna gitmelerini ve ihtiyaç 
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fazlasının her yıl biraz daha çoğalmasına, sız
lanmalara mahal kalmıyacak şekilde, yüksek 
tahsile gelen gençlerin çeşitli ilim ve meslek 
şubelerine doğru istjkametlendirilmesine çalı
şılmasını zaruri görmekteyiz. 

Beden Terbiyesi Çrenel Müdürlüğü Bakan
lıkça bir revizyona tâbi tutulduğu ve hazırlan
dığı anlaşılan teşkilât kanununun Mart başına 
kadar Yüksek Meclise getirilmiş olacağı, bakan 
tarafından ifade edilmiş olduğundan, cari ka
nuna göre hazırlanmış bulunan ve bu halile ge
çici bir mahiyet arzeden bu Umum Müdürlüğün 
Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi yeni kanunun 
müzakeresi sırasında arzetmeyi uygun bulduk. 

Sayın arkadaşlar; arzında fayda mülâhaza 
ettiğim daha birkaç noktaya temas ettikten sonra 
sözümü bitireceğimden, daha beş dakikalık mü
samahanızı rica ederim. 

789 numaralı Maarif Teşkilât Kanununun 22 
nci maddesinin kaldırılmasını asla istememiş' 
olan bakandan bilhassa ricamız; yerinde kullan
ması gereken bu salâhiyeti, çok can yakıcı bir 
silâh haline getirmemeleridir. (Soldan gürültü
ler) . 

Hiç bir esasa dayanmıyan ihbarlara, politik 
endişelere kıymet verilerek uzak yakın yapılmış 
olan tahvillere, artık son verildiğini görmek 
isteriz, 

öğretmenliğin yalnız meslekte değil, vazifede 
de istikrar istiyen özel bir iş olduğunu kabul et
tikleri gün, meslek adına en isabetli kararı al
mış sayılırlar. (Sağdan brova sesleri). 

Sayın bakan bu hususta ve bu kürsüden tat
minkâr bir beyanda bulunurlarsa, bunu, öğret
menlerimizin, işten başka birşey düşünmemele
rini sağlıyacak kâfi bir teminat addederiz. 

Arkadaşlar; birkaç cümle ile de kitaplar 
mevzuuna temas etmek isterim. 

Geçen yıllarda çıkan bîr kanunla okullarda 
tek kitap sistemine nihayet verilmiş ve ilim sa
hiplerinin telif haklarını, kullanmakta bir nevi 
teşvik edici bir yol açılmıştı. Fakat bugün bu 
sistemin iyî kuUanılmaçUğını, talim ve terbiye 
dairesinin bakanlıkta toplanan numuneler üze
rinde layikiyle tetkikat yapmaya yetişemediğini 
binnetice ortaya çıkan ve bakanlığın da müsaa
desini taşımakta olan bu çeşitli kitap bolluğu 
içinde öğretmenin en uygun olanını seçmek fır
satını çok kere bulamadığını görmekteyiz. 

Üzerinde durulacak bir cihette, hiçbir politik 
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maksat takip edilmiyerek yeni nesle olduğu gibi 
intikal ettirilmesi gereken bâzı tarihi hakikatla-
rm, yazarlar tarafından, tarih, yavt bilgibi, türk-
çe gibi kitapların sahifelerinden çıkarılması ve 
bu yapılırken müfredat .programlarına karşı 
hâsıl olan sadakatsizliğin bile talim terbiye dai
resinin dikkat nazarını çekmemiş olmasıdır. 

Bunun için misaller vermeye lüzum görmü
yorum. Şu kadarını arzedeyim ki, umumi ef
kârda iyi bir akis yapmıyan ve nesli âtinin yarın 
eza duyacağı bu nevi düşünceler yüzünden yüz
lerce sahifelik kitapların yeni tabılardan geçi
rilmesi ve binlerce ana ve babanın da bu kitap
ları yeniden satın almaya mecbur kalmaları, be
nim kadar sizin de ıttılaınıza gelen olaylardır. 

Bu çeşit teşebbüslere hemen bir son verilmesi -
için tedbirler almasını, Tevfik îleri arkadaşımız
dan bilhassa rica ederim. 

, Sonra, bu yıl satışa çıkarılan okul kitapları 
fiyatlarında geçen seneye nazaran yüzde yüze 
yakın yükselmeler vardır. Halbuki ortada bu 
derece fiyat artışını muhik gösterecek ciddî bir 
sebep de olmadığına göre, bu da üzerinde ehem
miyetle durulmaya değer bir konudur. 

Millî Eğitimi de aşağı yukarı Millî Savunma 
işllsri gibi parti mücadelelerinin, parti politi
kasının üstüne çıkarabilseydik ne kadar iyi 
olurdu. Fakat maalesef vakıalar bunun daha 
bir müddet için mümkün olamıyacağmı ve 
her iktidar değişmesiyle millî eğitim işlerimizde 
de bir keşmekeş husule geleceğini göstermek
tedir. (Soldan gürültüler, siz yaptınız sesleri) 
Bu şartlar /altında millî eğitimi, bakanların ve 
parti politikacılarının kaprislerinden kurtar
mak, istikrarı sağlamak bugün bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Bundan sonra prensipler, programlar, usul 
ve teşkilât şimdiki gibi, bakanın tâyin ettiği 
kimselerden müteşekkil olmayıp, gerçekten 
muhtar ve müstakil olan ve üyeleri teminat 
altında bulunan bir talim ve terbiye heyetinin 
veya bir Maarif Şûrasının muvafakati olmadan 
değiştirilememelidir. Böyle bir Talim ve Terbiye 
veya Maarif Şûrasının maksada uygun teminat 
şekilleri bulunabilir. Bu heyetin veya şûranın 
üyelerinden bir kısmı, muhtar üniversitelerin 
mümessilleri olmalı diğer üyeleri de dört beş 
senede bir defa her yıl okul aile birliklerinin 
tefrik edecekleri namzetlerin bir araya gelerek 
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aralarından seçecekleri münasip sayıda delege
lerinden olmalıdır. 

Bu suretle teşekkül eden bir heyet, akade
mik kariyere mensup, hem de ilmî velayeti haiz 
bir teşekkül olacağı gibi, rey ve kararları 
sebebiyle çekinecekleri hiçbir âkibet de bunlar 
için bahis mevzuu olmıyacak, sadece akim, il
min ve vicdanların emredeceği yollardan mil
lî eğitimde tam bir istikrar âmili olarak daha 
hayırlı işler başaracaktır. 

Bu esaslar dairesindeki kuruluşu sağlıyacak 
bir kanunu Büyük Meclise getirmesini Hükü-
kümetten, dolayısiyle Saym Bakandan ehemmi
yetle rica ederiz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Halide Edip Adıvar. 
HALİDE EDlP ADIVAR (izmir) — Muh

terem milletvekilleri, Millî Eğitim mevzuu 
üzerinde birçok salahiyetli arkadaş söz almış
tır. Bunların ayrı ayrı tenkid ve irşatelarmda 
maarifimizin müstakbel veçhesi hakkında az 
çok bir fikir edineceğimizi ümit ediyorum. 

Ben evvelâ Bütçe müzakeresi esnasında Mec
liste ve memleket yayınında tezahür eden zih
niyet üstünde duracağım, çünkü zihniyeti ya
ratan şu veya bu istikamete sevkeden başlıca 
motor, bir memleketin maarif -sistemidir. 

Bütçe müzakereleri başlayalı beri aşkın ve 
taşkm heyecan göze çarpıyor. Heyecan hiç şüp
hesiz imanın ifadesidir. Biz imanımızın derin
liği nispetinde sükûnumuzu muhafaza etmiş bir 
milletiz. Fakat istikbal yolunu seçerken ateşli 
bir iman yanında serin ve objektif bir muha
keme terazisini elde tutmak mecburiyetindeyiz. 
Sırf heyecan, sırf iman, arkasından onu sevk 
ve idare edecek salim bir kafa, makul bir dü
şünce olmazsa insanı istemiyerek körü yollara 
da sevkedebilir. (Bravo sesleri). 

Bu heyecana dikkat ettim, en fazla israf 
kelimesi üzerinde duruyor, tsraf, kaçınılması 
lâzınıgelen bir itiyattır, fakat terbiye sistemi
mizde ele almmıyan, hattâ teşvik edilen bir 
itiyattır. Çünkü israf, sarfedilen maddî veya 
mânevi şeylerin miktariyle değil sarfedileceği 
yere ve getireceği fayda ile ölçülür. 

Bütçe açığı tâbiri zihinlerde belki sadece 
israfla karıştırıldığı için, herkesi telâşa dü
şürmüştür. Halbuki bizim gibi bütün imkân
lardan henüz istifade edilmemiş, her mânada 
ileri bir seviyeye ulaşmak mecburiyeti karşı
sında olan memleketler için Bütçe açığı, yerine 
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sarf edilmek sartiyle, zaruridir. Bundan dolayı 
muhalefetin bâzı »acı tenkidlerini, iktidarın bu 
açıklıktan dolayı âdeta kusur diler bir vaziye
te düşmesini bir zihniyet hatası telâkki ediyo
rum. 

1951 yılı Bütçesi Cumhuriyet devri Bütçele
rinden biri olduğunu hatırdan çıkarmıyalım. Yal
nız 1946 ya kadar bu Cumhuriyet tek partili bir 
totaliter devri geçirdi. Ondan sonra tek partili 
olmaktan çıktı. Fakat yine de Cumhuriyettir 
ve yine de Cumhuriyet kalacaktır. Sadece 14 
Mayıstan beri Milletin reyile iktidara gelmiş ye
ni parti Hükümeti teessüs etmiştir. Yani siyasi 
demokrasinin ilk kademelerinde bulunuyoruz. 
Fakat bu bir ihtilâl partisi değildir. Eskisinden 
tamamen ayrılması ne arzuya şayan, ne de müm
kündür. Bu sadece eskisinin iyi taraflarını ayır-
dedip anane haline sokmak, kötü taraflarını tadil 
veya ilga ile mükelleftir. Bu, Cumhuriyet inki-
lâplarının daha derin kök salmasını hür bir saha
da gelişmesini temin etmekle mükelleftir. Bu, 
terbiye ve talim sistemimizde atabileceğimiz esas
lı adımlara bağlıdır. 

Yeni bütçenin iktisadi görüşü iyi kavradığına 
delâlet eden iki noktaya burada temas etmek lâ
zımdır. Birincisi, Hayat Pahalılığının âmilleri 
arasında bulunan vasıtalı vergiden vasıtasız ver
giye doğru atılmış olan adımdır. Bundan geri 
dönmek imkânı artık olmıyacaktır. İkincisi, he- . 
nüz tahakkuk etmemiş olan vergi adaletsizliğini 
kaldırmak için yapılan makul tekliflerdir. Bunun 
tahakkuku belki müşkül olacaktır. Bu müşkülât 
kısmen yüzümüzü Garba çevirdiğimiz 19 ncu asır 
devrine kafamızın saplanmış olmasından, bü gün
kü Garp demokrasilerinin iktisadi veçheleri üs
tünde durmamızdan ileri gelir. Mamafih talim 
ve terbiye vazifesini hakkiyle ifa ederse bütün 
sınıfların huzur ve emniyet içinde inkişafını te
min edecek bu da vergi sistemindeki adaletle 
mümkün olacağı zihniyetle teessüs edebilecektir. 
Vergi tarhmdaki adaletsizliğin kaldırılması bu
günkü medeni dünyanın iktisadiyatında bir te
mel taşıdır. Bizde de tahakkuku fazla güçlük 
göstermiyeceğine emin olmak isteriz. 

Eğitim bütçesi, Savunmadan sonra en yüksek 
olanıdır. B,u hem tabiî hem de zaruridir. Çün
kü topyekûn bütün savunmaların desteği kısmen 
maddi fakat dalış, fazla mânevi bakımından böy
le bir zihniyeti tesis edecek olan Millî Eğitimdir. 
Bundan dolayı vatanımızı ileri milletler hizasın- | 
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da tutmak lâyık olduğumuz istikbale kavuştur
mak için eğitim bütçesinin - mahalline masruf 
olmak sartiyle yıldan yıla artmasını' temenni 
ederiz. İnsanlar yakın veya uzak maziye bakar
ken iki türlü görüş göze çarpar. Biri, yaşı ve
yahut başı ihtiyarlamışlarm bakışıdır. Bunlar 
geçmişin her şeyinin kusursuz olduğunu iddia 
ederler, ötekiler, yaşları ne olursa olsun, geçmi
şin topyekûn kötü, geleceğin gayrimalûm, fakat 
bugünün ideal olduğunu iddia ederler. İkisi de 
yanlıştır. Her yaşta ve baştakiler mazinin kö
tü taraflarını tadil, bütün zaman içinde elzem 
ve faydalı taraflarını, yarın için zaruri olan ye
ni unsurlarla birleştirmeye çalışmalıdır. 

Cumhuriyet devrinin iptidasından beri eği
tim teşkilâtı, daha evvelkilere nispeten daha 
sağlam daha modern bir temele dayanır, daha 
selâbetli bir iskelet vücuda getirmiştir. Fakat 
bu binanın içine bakarsak, ışıkların kısmen yan
lış, mânevi sıhhatımıza muzır yerlerden sızdığı
nı iskeletin içindeki kalb ve kafa müstakbel ve 
daha iyi bir dünya demokrasisini göremiyecek 
ve hissedemiyeeek bir vaziyette olduğunu anla
rız. Işıkların çoğu sağa veyahut sol totaliter 
meşalelerden sızmış ve halâ da sızmaktadır. De
mek ki, biz bu binanın esasini muhafaza edece
ğiz, ışık menşelerini değiştireceğiz, Kafasını 
ve kalbini daha normal surette işleyen bir hale 
getireceğiz. 

Teknik ve müspet ilimler bakımından Türki
ye maarifi mazi ile kıyas edilemiyecek kadar iler
dedir. Fakat fikir bakımından, yeni moda maske
ler arkasında bir sürü hortlaklar vardır. Bu 
hortlaklar eski zülüm ve istipdatlarm birer yeni 
tefsir ve kılıklarından ibarettir. Bunlar yirmin
ci asrın diktatörlerinin markalarıdır. Bunlar 
makineli korkunç çarklardır, maalesef böyle bir 
idare mekanizması hâsıl olduğu ân tâ diktatörün 
kendisinden en basit vatandaşa kadar çarkın diş
lerine sıkışır. Buralarda bir diktatör de her han
gi bir vatandaş kadar zavallıdır. Çünkü kendi 
mukadderatına kendisi de hâkim değildir. Bu 
makinanm yaldızlı dönüşü hariçten cazip görü
nür. Ancak makina' kırıldığı zaman ne kadar 
kurban verdiğini bütün bir milletin nasıl bir hu
zursuzluklar içinde yaşamış olduğunu anlarız. 
Bütün bunları halka anlaetac<ak bu nevi maki
nelerin kurulmasına bir daha meydan vermiye-
cek zihniyeti ancak maarif sistemi aşılıyabilir. 

Cumhuriyet maarifinin en başarılı tarafı, 
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ilkmektep teşkilâtıdır. Sayı ve intizam bakı
mından bu uğurda çok emek sarfedilmiştir. 
Bir taraftan bu, diğer taraftan harf inkılâbı 
memleketimizde ümmiliği memnuniyet verecek 
ölçüde azaltmıştır. Gerçi maarifin baş vasfı, 
kemiyetten fazla keyfiyet olmak gerektir. Fa
kat ilköğretimde kemiyet de keyfiyet kadar 
mühimdir. Gayemiz, yurdumuzun her ferdine 
hiç olmazsa ilkmektep derecesinde tahsil ver
mektir. (Alkışlar). Bunun Kanuna bağlanmış 
olması kifayet etmez. Tahakkuku maddî ve 
mânevi büyük fedakârlığa bağlıdır. Yalnız bi
na ile mektep olamıyacağı için tedris levazı
mı ve unsuru yetiştiremek hayli zaman alacak
tır. Fakat, buna sarfedilecek parayı bugünün 
ve istikbalin meclisleri hiç bir zaman çok gör-
miyeceklerdir. Mamafih bunun sadece para 
ile de olmıyacağım biliriz. îlkmektep hocala
rının hizmetlerinin kutsiyeti derecesinde huzu
ra ve emniyete kavuşmaları lâzımdır. Bilhas
sa hocaları tokmak altında tutan zihniyetin 
yarattığı kanunlara son vermek lâzımdır. Bu
nu yapabilecek yeni bir teşkilât tasarısını he
pimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. İlköğretimin 
umuma yayılması, ve ümmiliğin önüne geçme
si için mekteplerin sayısını artırmak da kifa
yet etmez. îlkmektep çağını atlamış halkı da 
okutmak için teşkilât yapmıya ve harekete geç-
miye mecburuz. Sadece okumak, Lâtin harfle
ri sayesinde, bugün çok kolaydır. Fakat asıl 
ümmiliğe karşı mücadelenin başka memleket
lerde nasıl yapıldığını tetkik ve tatbik maari
fimizden başlıca temenni ettiğimiz bir şeydir. 

Buna ilâveten halkın geniş ölçüde neşriyata 
da kesin ihtiyacı vardır. Bu klâsikler kadar 
mühimdir. Bu, Vekâdetin yapacağı en büyük 
fedakârlığa değer bir hareket olacaktır. Ge
rek şahsi temaslarımda gerek aldığım mek
tuplarda halkın ve gençlerin «su su» diye fer
yat eder gibi «kitap kitap» diye ferkat ettikle
rini gördüm. Bilhassa nisbeten uzak ve fakir 
olan Şark vilâyetlerinin bir taraftan ilkmek-
teplerini artırırken diğer taraftan bu neşriyatı 
süratle tahakkuk ettirmek lâzımdır. 

Ortamektepler üstünde başka arkadaşlar 
duracaklardır zannediyorum. Bunların program
ları da her halde mütehassıs bir heyet tarafın
dan gözden geçirilmelidir. 

Liseleri de başka arkadaşlar ele alacaklar
dır. Fakat burada bir nokta üzerinde durmak-
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tan kendimi alamıyorum. Liseler, belki diğer 
mekteplerden fazla, modern binalar, son sis
tem eşya ve malzeme ile başarılamaz. Çok iyi 
yetişmiş, esaslı tedris unsuruna ihtiyaç vardır. 

Aziz arkadaşlar, hepimiz seçim bölgelerin
de bir lise açılması için taleplere mâruzuz. 
Yalnız şurasını hatırlatmak lâzımdır ki, bizi 
intihap ettiği zaman hepimiz aklımızın yettiği 
derecede, hattâ bir daha seçilmemek imkânı 
karşısında dahi doğruyu söylemeğe yemin et
miş bulunuyoruz. Bunun için bütün liseleri mu
ayyen bir seviyeye yükseltmeden evvel yeni li
seler açmağa kalkışmak bir şey temin etmiye-
ceğini burada sarahatle söylemek isterim. Çün
kü cidden erişmiş, ve Garp liseleri hizasına gel
miş liselerimiz olduğu gibi, alelade ortamektep 
derecesindekiler de vardır. Bundan dolayı şim
dilik merkez vilâyetlerden seviyeleri en yük
sek olanları büyütmek, liseye girmeye talip 
olanları vilâyet merkezindeki liselere almak 
imkânını temin etmek, yâni lise derecesinde 
olan bu merkezî liselere gecelik taraflar ilâve 
etmek gerektir. 

Liselerin yabancı dil, kütüphane, imtihan 
gibi başta gelen hayati meselelerine maarifli 
arkadaşlarımın temas edeceklerine inanıyorum. 

Üniversitelere gelince : Burada en çok ısrar
la duracağım nokta şudur : Üniversite muhta
riyeti Cumhuriyet devrinin en hayırlı bir işi
dir. Bu muhtariyet, bâzı bakımlardan tatbi-
kmda bâzı arızalar göstermiştir ve belki de 
bunun aleyhinde bulunanlar vardır. Fakat muh
tariyetin ilk tatbik devrinde yarattığı aksak
lıklar ne olursa olsun muhtariyeti kısmak de
ğil genişletmek ve icabeden değişmeleri üniver
site profesörlerinin elinde bırakmak gerektir. 

Üniversite en evvel ümî araştırmalar yapan 
ihtisas sahipleri yetiştiren bir müessesedir. Fa
kat Hükümet şubelerinin muhtelif yerlerinde, 
yüksek memur, hoca hülâsa hayatın her safha
sında el üstünde gelen vazifelere namzet insan
lar yetiştirir. Ne olursa olsun üniversiteyi sadece 
memuriyet ve hocalık mahazı telâkki etmek çok 
yanlış bir zihniyettir. Üniversite başarısı sayıya 
değil mezunlarının kafa, zihniyet ve kabiliyetle
rine dayanır. Bu nokta da ıslahı lâzımgelen 
burs sistemimizde esaslı değişmeler yapmak lâ
zımdır. Bu noktayı arkadaşlara bırakıyorum. 

Son olarak eğitimle alâkası olan Devlet tiyat
rosuna temas edeceğim. Tiyatro millet harsının 
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ve fikrinin temel taşıdır. Bütün manasiyle hal
kın üniversitesidir. Bir milletin sanat ve deha
sının dışarıya vuran ölçüsü tiyatrosu ve sanatkâ
rıdır. Tiyatronun hizmet ettiği binbir gaye var
dır. En iptidai ve meşru tarafı eğlendirmek 
gibi görünse dahi , bunun arkasında da içtimai 
bir fikir ve sanat aşısı vardır. Halkın ruhunun 
aynası tiyatrodur ve bu ayna açık ve hür kaldığı 
müddetçe halkımızı bize anlatır ve halka hizmet 
eder. 

Devlet tiyatrosu bunun son ve en yüksek ka
demesidir ve yakın mazinin bunu tesis edebilmiş 
olması hepimizin takdirle anacağı bir vakıadır. 

Ankara Opera ve Tiyatrosu bundan dolayı 
bütçemizde daha mühim bir yer tutması lâzımdır. 
Genç Cumhuriyetin demokrasiye istihalesi dev
rinde gönül bu müesseseye daha fazla ehemmiyet 
verildiğini görmek isterdi. Bütçede ayrılmış olan 
700 000 lira gelecek senenin masraflarını kapaya-
mıyacak haldedir. Bunun, Eğitim Bakanlığı ve 
muhterem Meclisiniz tarafından dikkate alınma
sını rica ediyorum. Çünkü değil yalnız Anka-

• ra'da başlıca vilâyetlerde de bu müessesenin ye
tiştireceği sanatkârlar tiyatro harsını memlekete 
yayacaklardır. 

Aziz vatandaşlar; milletimizin lâyık olduğu 
anlayışa ve itibara erişmesi için şu veya bu isim 
altında propaganda maksadına matuf milyonlar 
sarfedilmektedir. Bunların bir kısmı hattâ se
mere vermese bile, bunlara itiraz edecek deği
lim. Fakat bilin ki, Garp sahnesinde kendini gös
terebilecek bir tek Türk sanatkârı, oynanacak 
bir tek Türk piyesi, milyonlarla elde edilemiye-
cek derecede Garp âlemine bizi tanıtır ve 
medeni milletler arasında itibarımızı yükseltir. 
(Alkışlar). Teşekkür ederim. 

ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Usul hak
kında arzedeceğim, şahsım da bahis mevzuu edil
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, not edersiniz, esasen 
söz almış bulunuyorsunuz sıranız gelince onu da 
söylersiniz. 

Arkadaşlar; konuşmaların beş dakika olarak 
yapılması hakkındaki kararınızı Riyaset tatbik 
etmektedir. Ancak bağımsız olan arkadaşlarımı
zın muhtelif mevzulara temas etmiş olması dola-
yısiyle kendilerine imkân vermek için müddeti 
tecavüz hususunda Heyeti Celile arzu izhar etmiş
tir. Kendilerinin uzunca konuşmaları bu arzu
muzu Riyaset Makamının nazarı dikkate alması 
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neticesi mümkün olmuştur. Şimdi sıra ile diğer 
arkadaşlara söz vereceğim. 

ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! 
ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Muhterem 

arkadaşlar; Halk Partisi sözcüsü müellifi oldu
ğum bir kitaptan târizkârane bahsettiler. Şahsı
ma taarruzda bulundular. Buna cevap vermek 
mecburiyetindeyim. Evvelce çok istismar edil
miş olan bir hakikat tekrar matbuatta istismar 
edilecektir. (Buyurun, buyurun sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ar
kadaşımız usul hakkında söz istediler. Şimdi ken
dilerine takdimen söz vermek vaziyeti vardır. 
Kendileri konuşmak için söz almış oluyorlar. Eğer 
istedikleri husus hakkında izahat vermesini arzu 
buyuruyorsanız bunu oyunuza arzetmek mecbu
riyetindeyim. Kabul buyuranlar... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Buyurun. 
ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) —Muhte

rem arkadaşlar, aylardır hakkımda devam eden 
tezvirat ve iftira yağmuru karşısında, Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşa bana bu hususta cevap 
vermeye fırsat vermesinden dolayı çok teşekkür 
ederim. 

Geçen sene okul kitaplarının serbest olarak 
yazılmasına karar verilerek keyfiyet resmen 
ilân edildi. Bendeniz de tarihle meşgul olmuş 
30 yıllık bir öğretmen olduğum için bir kitap 
yazdım ve bu kitabı diğer müfredat programına 
uygun olarak vekâlete takdim ettim. Vekâ
letçe okundu ve tasvip edildi. Bastırabilirsiniz 
ve mekteplerde okutabilirsiniz diye bana iade 
edildi. Ben de bu tarih kitabını istanbul'da bir 
kitap şirketine sattım. Kitap basılırken istan
bul'da değildim. Ancak üç kere gittim, «mise 
en paje» ve sairesine baktım. Binaenaleyh kitap 
o şirket tarafından tabedilmiştir. Fakat günün 
birinde Bolu'dan Ankara'ya dönlüğüm zaman 
Ulus ve Akşam gazetelerinde kitabım hakkında 
ve Inön'yü tarihten çıkardığım şeklinde birçok 
yazılar yazıldığını gördüm. 

Arkadaşlar; ben inönü'nün, medih ve zem 
ifade etmemek üzere, objektif bir tercümei ha
lini kitabımın 192 nci sayfasında aynen yazmış
tım. Bunda ne medih ve ne de zem vardı. Ola
mazdı, çünkü ben bir tarihçiyim, objektif olmak 
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mecburiyetindeyim. Onun için ancak hayatını 
yazdım. Kitap vekâlete verilmiş. Fakat asıl me
sele şu: Buraya geldiğim vakit İnönü kitaptan 
çıkarılmış velvelesi karşısında Maarif Vekâletine 
gittim. Kitap henüz piyasaya çıkmadığına göre 
bunu nasıl elde ettiklerini de hayretle karşıla
dım. Bakanlıkta kitabı aradım, vekil beyle gö
rüştüm, baktık hakikaten kitapta bu bahis yok. 
Derhal İstanbul'a gittim, kitapçıları gördüm. 
Netice şuraya vardı: Halen bu 192 nci sayfa
nın müsveddesi Millî Eğitim Bakanlığının is
tanbul kütüpanesindedir ve üzerinde, bu sayfa 
çıksın diye tek bir kelime ve bir işaret yoktur. 
Ayni şirket on, on bir kitabı bastığı için beş altı 
yüz lira vermek suretiyle musahhih tutmuş. Be
nim kitabımı da bu musahhih tashih eliyor. Bu 
arada 192 nci sayfa bir sui tesadüf eseri olacak, 
bilmiyorum nasıl olmuş, bu 192 nci sayfadaki bir 
kelimeyi musahhih okuyamamış, noksan kalmış, 
nasıl olsa kendisi buraya geliyor, sorarım demiş, 
sayfaları ayırmış. Fakat ayrıca on bir kitapla 
meşgul olduğu için o sayfaları ayırdığı yerde 
unutmuş ve kitap bu suretle noksan çıkmış. Bu 
bir. 

Bir de İstanbul'a gittiğim zaman musahhih 
Yenisabah ve Hergün, başkalarında da var mı 
bilmiyorum, gazetelerinde kendi imzasiyle bir 
tavzih neşretmiş. Bendeniz geldikten sonra ha
berdar oldum. Bu musahhih şöyle demektedir: 
(Zuhuri Danışman bu kitabı bana tam olarak 
vermiştir. 192 nci sahibede İnönü'nün tercümei 
hali aynen mevcuttur, bunu tamam olarak ba
na vermiştir, bir yerinde bir kelimeyi okuya
madığım için bir kenara koymuştum, zühulen 
unutmuşum, bu sahife çıkmamıştır, bunda Zu
huri Danışman'in hiçbir kusuru yoktur, ken
dilerine vâki hücumlardan çok müteessirim). 

Acaba Cumhuriyet Halk Partisi yazarları 
bunu hiç okumamışlar mıdır? Okumama
larına imkân yoktur. Okudukları halde Ulus 
Gazetesinin bugün çıkan makalesinde Hüseyin 
Cahit aynı bahsi ele alıp benden bahsederek 
devam etmektedir. Ben evvela bir üzüntü duy-
duydum, fakat bu üzüntüm bilâhara geçti ve hiç 
üzülmedim. (Üzülme üzülme sesleri) 

Sebebi şu arkadaşlar; her şeyden evvel arka
daşlarıma şunu arzedeyim ki, yaşıyan adamların 
esasen tarihe geçmemesi tabiî bir şeydir ve ilmî 
bir görüştür, bütün -dünyaca kabul edilmiştir. 
Çünkü yaşıyan şahıslar tarihe girdiği takdirde 
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onun lehinde, aleyhinde konuşulacağından, 
onunla alâkalı şah:slar da mevzuubahis edile
ceğinden tam ve objektif bir ilmî kanaatin ta-
hassül etmesine imkân görülememektedir. Yaşı
yan adamların tarihi tarafsız yazılamaz. Bina
enaleyh mektep kitablarma, her hangi bir te
sire ve yanlışlığa meydan vermemek için, yaşı
yan devir girmemelidir. O sıralarda meseleyi 
tavzih için bu hususları belirtir mahiyette bâzı 
şeyler yazmıştım. Bir tesadüf eseri bu esnada 
Paris 'te bulunan bir arkadaşımdan birtakım 
Fransız gazeteleri aldım; Orada da bizimkine 
benzer bir münakaşa yapılmakta idi. Hazırlıklı 
gelemedim. Bu gazeteleri getirip huzurunuzda 
okumak isterdim. Yine bir münasebet bulursam 
getiririm. 

Fransız matbuatmdaki münakaşa şudur: 
Petain'in mekteplerde okutulan tarih kitapla
rına adı girsin mi, girmesin mi? Fransız Millî 
Eğitim Bakanlığı Petain'in isminin mektep ki
taplarına girmemesine karar vermiştir. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Ama 
İnönü bir petain değildir, millî kahramandır. 

ZUHURİ DANIŞMAN (Devamla) — Ben bu
rada münakaşanın neticesini söylüyorum. Ya
şıyan adam tarihe girsin mi, girmesin mi? Ben 
sizin zannettiğiniz gibi bunu suiniyetle söyle
medim. Petain yaşıyan adamdır, mevzu budur, 
yoksa vatana hizmet mi etmiştir, hiyanet mi et
miştir, bunun leh ve aleyhinde konuşanlar var
dır. Nihayet, petain tarihe geçmesin, aradan 
40 - 50 sene geçtikten sonra millet hükmünü 
versin, tarihçiler, tarihe yazsın denilmiş ve 
Fransız Hükümeti ismini çıkarmıştır. Bu hare
ket ne ona karşı olan düşmanlıktan, ne de baş
ka bir şeydendir, yaşıyanları tarihe yazmamak
tır, şüphesiz en doğrusu da budur. 

Şimdi arkadaşlar bu kadarcık izahtan sonra 
şu noktayı tebellür ettirerek sözlerime son vere
ceğim. Beş, altı aydan beri, bu tavzih edilmesi
ne rağmen, yersiz hücumlar devam etmektedir, 
o kadar ki, hemen her gün. Bunların hiçbirine 
şimdiye kadar cevap vermedim. 

Niye cevap vermedim? Ben bir tarih hocası 
olduğum için, okuduğum bir vakıa beni cevap 
vermekten vazgeçirdi. Onu size de arzedeyim: 
Meşhur ve büyük Yunan Devlet adamlarından 
Perikles, bu ismi hepiniz biliyorsunuz, Atina'yı 
çok yükseltti ve Atina'yı yüksek bir memleket 
haline getirdi. 
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Bütün Atinalıların sevdiği Perikles, bir gün 

Agora'dan çıkmış evine gidiyormuş, nasılsa bir 
adam arkasından çıkmış Perikles'e küfretmiş, 
adamın canı öyle istemiş, Perikles dönmüş bak
mış, tanımıyor. Yersiz bir hücum olduğu için ce
vap vermiyerek yürümüş fakat öteki adam evi
ne kadar, yarım saat müddetle Perikles'i takip 
etmiş. Perikles eve girmiş ve hizmetçisini çağır
mış, zannetmeyin ki arkadaşlar kendisini takip 
edeni dövdürecektir? Hayır arkadaşlar kendisi, 
hizmetçisine (şu kapıda gördüğünüz arkadaş 
Agora'dan buraya gelinceye kadar çok yorul
muştur. Karanlık da olmuştur. Belki düşer, yo
lunu kaybeder, bir fener verin.) 

işte arkadaşlar ben bana hücum edenlere 
cevap vermektense doğru yolu göstermek için 
fener vermeyi tercih ettim. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, israf yuvalarının başında bulu
nan köy enstitülerinden kısaca bahsetmek isti
yorum. Bu müesseseler. Hükümet içinde âdeta 
bir sömürme vasıtası halinde çalışmaktadırlar. 
Bunu nazarınızda canlandırmak için kısaca kad
rosuna temas edeceğim. 

Köy enstitüleri müdürünün maiyetinde üç 
tane müdür muavini vardır. Bunlardan birisi 
demirbaş işlerine, ikincisi muhasebe işlerine, 
üçüncüsü de müstehlek erzak ve eşya işlerine ne
zaret ederler. Halbuki enstitülerde demirbaş ay
niyat memurları, muhasip, muhasip muavini, 
erzak ambar memurları, müstehlek eşya depo 
memurları müdür muavinlerinin işlerine bak
maktadırlar. 

Üç müdür muavininden başka iki tane de 
eğitim başı vardır. Bunlardan birisi talebe ve 
disiplin işleriyle numara, izin, temizlik ve giyim 
işlerine bakar. Diğeri de başmuavin gibi öğret
men memur ve usta öğretici sicil işlerine bakar
lar. Bunlardan maada müzikbaşı, sporbaşı, sa-
natbaşı, ziraatbaşı, sağlıkbaşı, iki aded işlikbaşı 
ve 16 aded de kömebaşları vardır. 

Arzettiğim müdür muavinleri, eğitim başları 
ve diğer başlar bu sıfatlarından dolayı munzam 
ücret alırlar. 

Bu başların kaldırılması ve mümasil müesse
selerin kadroları ne şekilde ise ona göre tasarruf 
cihetine gidilmesi zamanının geldiği kanaatinde-
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yim. Bu itibarla Sayın Maarif Vekilimizden bu 
müesseseleri muallim mektepleri haline getirir
ken bu ciheti de göz önüne alıp almıyacaklarını 
sarahaten beyan etmesini rica ediyorum. Aksi 
takdirde bir milletvekili olarak mevzuatta gere
ken tadilâtın yapılması için gereken teklifi yap
mayı bir borç addetmekteyim. Köy enstitülerinin 
hepsi lüks ve konfor içerisine gömülmüştür, öğ
retmen ve memurlar en güzel evlerde bedava 
oturmakta, bedava elektrik yakmakta, su şarf-
etmekte ve ayrıca birer dönümlük de arazileri 
mevcut bulunmaktadır. 

Bunlara rağmen enstitüdeki muallim ve me
murların hepsi her gün muntazaman yemek ye
mektedirler. Fuzuli bu masraflara da son veril
mesi zamanı gelmiştir. Yemek tedarikinde zor
luk mevcut ise maliyet fiyatı üzerinden yemek 
vermek kabildir zannederim. 

Yine köy enstitülerinin muallim ve memur
larının hepsine her sene biri çolaki, diğeri faso
na olmak üzere iki takım elbise verilmektedir. 

Sayın Maarif Vekilinin bu meseleler üzerin
deki görüşlerini bu kürsüden işitmek istiyorum. 
Mütalâaları bizi tatmin etmezse tadil teklifi ile 
huzurunuza geleceğimiz tabiîdir. Köy öğretmen 
okullarında çocuklara köy sanat ders aleti ola
rak çekiç, testere ve buna mümasil marango? 
aletlerinin verilmesi ve bu gibi küçük sanatla 
daima yakından ilgisini çekecek amelî derslerin 
görülmesine ve bu aletleri de daima ellerinde 
bulundurmalarına dikkati çekerim. 

Sayın Maarif Vekilinin ehemmiyetle bu ko
na üzerinde duracağına kaani bulunuyorum. 

Seçim bölgem olan Çorum'da köy enstitüle
rinde yaptığım tetkiklerde bu enstitülerde bu
lunan öğrenci kızların evlenmiş olarak okula 
devam ettiklerini gördüm. Binaenaleyh Köy 
Enstitüleri Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi zamanı gelmiştir. 

Okullarda ek görev alan doktorlar ve hasta 
olan talebelerin hastanelere giderek muayene 
ve tedavilerinin yapılagelmekte olduğu bir ha
kikattir. Bu itibarla doktorlara da fuzuli ek 
görev verilmemesi lâzımdır. Şark'ta, bilhassa 
vazife gördüğüm Beytüşşebap'ta bundan altı 
sene evvel bir tek köyde bir tek okul vardı. Bu
ralara da ehemmiyet verilmesini sayın Millî 
Eğitim Bakanından rica ederek sözlerime son 
veriyorum. 

BAŞKAN — Nazlı Tlabar! 
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ftAZLl TLABAR (İstanbul) — Muhterem | 

^Milletvekilleri, Birleşmiş Milletler teşkilâtının 
îhtısas organları bilindiği üzere şunlardır: 

1. Milletlerarası iş organizasyonu (İlo), 
2. Gıdai maddeler ve organizasyonu (Fao), 
3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül

tür organizasyonu (Uneseo) ki Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlıdır. 

4. Sivil havacılık organizasyonu. 
Bugün her biri memleketimizi ayrı ayrı cep

helerden ehemmiyetle alâkalandıran bu organ
lardan bilhassa birisi üzerinde durmak istiyo
rum. O da Uneseo'dur. Uneseo sözleşmesi 16 Ka
sım 1945 günü Lndra'da Türkiye'nin de katıl
dığı %hazırlık konferansında imzalanmış ve bu 
sözleşme bilâhara Büyük Millet Meclisince 20 
Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı Kanunla tas
dik olunmuştur. Halen bu sözleşme gereğince 
kurulmuş 80 âzah bir Uneseo Türkiye Millî 
Komisyonu mevcuttur. Bu komisyonda üniver
sitelerimiz, yüksek okullarımız diğer sanat, ede
biyat ve ilim müesseselerimiz temsil olunmak
tadır. Millî Komisyonumuzun 15 âzah bir Yö
netim Kurulu vardır. Millî Komisyon Millî Eği
tim Bakanlığının bir istişare organı olduğu ka
dar Unesca'nun Paris'teki merkeziyle de doğru
dan doğruya temas halindedir. 

Uneseo'ya yılda 90 000 dolar aidat ödemek
teyiz. Buna mukabil faydalanma cihazımız ne 
şekilde çalışmaktadır1? Bunu bilmiyoruz. Bu hu
susta efkârı umumiyemiz kâfi derecede aydın
latılmıyor. Yakin alâkalılar bile Uneseo prop-
lemlerinin matbuatımıza az aksettirilişinden şi
kâyetçidirler. Bâzı meselelerin Bakanlıklararası 
koordinasyonunun zamanında işlememesi yü
zünden geciktiği ve bu yüzden muhtemel fay
dalanmaların geri kaldığını öğreniyoruz. Bir 
misal zikretmiş olmak için Unesko'kitap kupo
nu sisteminden bahsedelim. Bu sisteme girme
miz için Unesko merkezinden bize yapılan mü
racaat bir buçuk yıldan beri intaç olunamamış
tır. Halbuki bu sisteme girmemiz takdirinde ki
tap satmalma işinde güç bulunan döviz çeşit
leri yerine kolay temin olunan döviz çeşitlerin
den faydalanabileceğiz; ve bu suretle bu işe tah
sis edilegelen sert döviz çeşitleri başka işler için 
serbest kalmış olacaktır. Kitap kuponu siste
minin öğretim malzemelerine de teşmil edildiğini 
duymaktayız. 

Avusturalya, Brezilya, İngiltere ve diğer 
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memleketlerde bilhassa okul çağını aşmış insan
ların eğitimi için çok taammüm etmiş bulunan 
radyo okulunun bizde de tesisi düşünülüyor mu? 
Kütle eğitimi işinde Unesko çalışmalarından 
ne şekilde faydalanmaktayız. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bu vesile ile şunu da arzetmek isterim ki, 

dünyanın hiçbir tarafında yalnız eğlendirici bir 
vasıf taşıyan radyo olmaz. 

1937 senesinden beri Devlet elinde idare edilen 
radyo, daha çok eğlendi de i bir ıui oynamıştır. 
Ne zaman asıl gaye olan öğretici vasfını kazan
mış olacaktır ve dünyanın her yerinde olduğu 
gibi Millî Eğitim Bakanlıklarının hazırladığı, 
radyolarla eğitim ve öğretim bütçesini biz bura
da ele alacağız.?. 

Birleşmiş Milletler ve Uneseo'ca tertiplenen 
teknik yardım fonundan faydalanarak memleke
timizde bir deprem enstitüsü bir bibliyografya 
merkezi, bir hidrojeoloji Enstitüsü, bir meteoro
loji enstitüsü kurulması için Millî Eğitim Bakan
lığınca müracaat edildiğini ve bir zelzele bir de 
yeraltı, suları enstitüsü için Uneseo 'dan yarım 
milyon lira temin edildiğini işittik. Bu takdirde 
Garp âleminin en yüksek profesörleri ve teknisi-
yenleri memleketimize gelecektir. Buna mukabil 
biz yalnız gelen mütehassıslara üç yüzer lira ay
da ikâmet bedeli ödiyeceğiz. Bunun heyeti mec
muası senede 42 veya 45 bin lira tutuyor.. Ancak 
bütçede böyle bir paraya tesadüf edemediğim için 
bu çok hayırlı işe sarfedilecek meblâğın temini 
hususunda Sayın Millî Eğitim Bakanının ne dü
şündüğünü öğrenmek istiyorum. 

Yine öğretici filimlerden daha geniş bir şe
kilde faydalanmak için Uneseo ile nasıl bir iş 
birliği yapılmaktadır. Memleketimizi çok yakın
dan alâkadar eden kurak bölgeler hakkında Unes
eo çalışmalarından ne şekilde faydalanmaktayız?. 
Kanaatimizce Birleşmiş Milletlerin ihtisas organ
larından esaslı bir şekilde faydalanma işi Ameri
ka'da olduğu gibi merkezî bir koordinasyon orga
nının varlığına bağlıdır ve umumi efkârın iyi 
aydınlatılması işi de tanzime muhtaçtır. 

Muhterem milletvekilleri; senede 90 bin do
lar ödediğimiz Uneseo'dan memleketimiz lehine 
lâyikiyle faydalanıp faydalanmadığımızı öğren
mek elbette ki, hepimizi alâkadar eder. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
ALİ CANİP YÖNTEM (Bursa) — Aziz arka

daşlar, Maarifin binbir meselesi ve derdi vardır. 

m-
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Fakat bana bahşedilen beş dakikada bunlardan 
hiçbirine temasa imkân göremiyorum. Sadece 
üniversite işlerinin bir kısmından bahsedeceğim. 
«istanbul Üniversitesi» ne ait bütçeyi müzakere
ye başlıyoruz. Bu müesseseye mensup fakülteler
den her birinin vaziyeti hakkında yıllardır, hay
li söz söylemiş, makale yazılmış, broşür bile neş
redilmiştir. Belki şimdi de ihtisaslarına göre; bâ
zı arkadaşlarımız bu kürsüden mülâhaza ve ten-
kidlerini bildireceklerdir. 

Ben, son yedi sene, içinde bulunduğum istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine ait bâzı 
bildiklerimi millet kürsüsünden arkadaşlarıma ve 
umumi efkâra kısaca arzetmek istiyorum. Kısaca 
diyorum; çünkü mâruzâtımın tamam olabilmesi 
için bahsedeceğim maddeler üzerinde izahat ver
mek, hattâ akademik tenkid yapmak iktiza eder. 
O izahata, zamanımızın, tahammülü olmadığı gi
bi Millet Meclisi kürsüsü de akademik tenkidlere 
müsaade etmez. Merak eden arkadaşlarım, istan
bul gazetelerinde, haftalık veya aylık dergilerde 
benim ve bâzı dostlarımızın neşrettiğimiz maka
le ve etüdleri ibretle okuyabilirler. 

Burada, şu meseleyi kısaca üç kısma ayırıp 
bir neticeye bağlamak tasavvurundayım : 

1. Tedris unsurları : Tedris unsurları için
de kifayetlileri olduğu gibi kifayetsizi, değil 
ünüversitenin bir fakültesinde, hattâ bir lisede, 
bir orta mektepte hocalık edemiyecek derecelerde 
gafili vardır. 

Kifayetlileri arasında - ama hakikaten ki
fayet sahibi olduğu muhakkak olanlar arasın
da - da bir profesörün birinci vazifesi olan eser 
meydana koymakta hâlâ gecikenler çoktur. 
Bunlara mukabil, eser diye, travay diye gayet 
triviyal, hattâ korkunç hatalarla mâlemal ki
taplar vüeude getiren, millet parasından behe
ri için on binlerle liranın israfına sebep olan 
göze çarpmaktadır. Bu acıklı manzara, iki üç 
yıl önce tarafımdan teshir edildiği gibi, değer
li bir doçent ile bugün pek genç bir çağda ol
makla beraber yakın istikbalde memleketin ha
kikaten iftihar edeceği bir adam olarak yetiş
mekte olan bir zekâsı tarafından tarih bellete
ninin mütaaddit sayılarında yerden yere çar
pılmıştır. 

Şahsiyata girmek bu kürsünün şiarı değil
dir ; fakat memleketin bir derdini meydana koy
mak vazifemizdir. Yine isim zikretmiyerek söy-
liyeyim ki : Tâyin edildiği günden, yani yedi 
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yıldan beri derse girmiyen profesör, yine be
nim de bulunduğum Edebiyat Fakültesinde gö
rülmüştür. Evet yedi yıldır, her ay binlerce li
ra alır, fakat derse girmez veya giremez. Bu hâ
dise hakkında gazetelerde neşriyat yapıldığı 
gibi, bir gün benim de bulunduğum bir anda bir 
profesör dekanın odasına girmiş (bu ne reza
let) diye isyan etmiştir. Nihayet talebesi tara 
fından resmen şikâyet edilmiş, rektöre verilen 
istida dekanlığa havale edilmişse de bu resmî 
şikâyetnameye cevap vermeye bile lüzum gö
rülmemiştir. 

Yeni bütçe hazırlıklarına başlanırken bu za
tın bir taraftan gayet vahim yanlışlarla dolu 
eserleri bir taraftan da devamsızlığı hakkında 
iki ayrı komisyon kurulduğunu haber aldım. 
Fakat hâlâ netice alınamadığını öğrenmiş bu
lunuyoruz. Geçen gün meşhur bir muharrir re 
ilim adamımız bir gazetede neşrettiği baş ma
kalede Edebiyat Fakültesinde şimdiden sonra 
devamsızlığın önüne geçmek için yoklama ve 
imza usulünün konduğunu yazıyor, bu tedbire 
hayret ediyor, şu vaziyet karşısında devamsız
lığın tahakkuk ettiği meydana çıktığı anlaşıl
dığına göre» fakültece böyle hicabaver bir ted
bire değil içtisap edenin tasviyesine gidilmesi 
iktiza ettiğine işaret ediyordu. 

2. Müesseseler; yine yalnız Edebiyat Fr-
kültesi dairesinde kalmaktayım. Eski Darülfü
nunun Üniversite haline kalbi için davet edilen 
profesör Malş darülfünun içinde tek bir mü
essese beğenmişti, o da Türkiyat Enstitüsü idi. 
Değerli arkadaşım profesör Fuad Köprülü ta
rafından tesis edijen bu enstitü ilk defa olarak 
Avrupa ilim âleminde tanınmış, neşriyatı takip 
edilmiş millî bir varlıktı, (di) diyorum bakınız 
onun başına neler geldi. Kurulduğu bina, bir
kaç yıl önce profesörler için istirahathane ^re 
lokantaya kalbolundu ve müessese kapı dışarı 
edildi. Binada bu değişiklik için sarf edilen 180 
bin liradır sanırım. Güya Türkiyata tahsisi 
düşünülen Seyyit Hasan Paşa Medresesi için de 
«restore» tâbiri gayri lâyikiyle 200 bin lira har
candı. Şimdi Türkiyat buradadır. Fakat avlusu
nun üstü - dünyada böyle restore tarzı görül
müş müdür - baştanbaşa camla örtüldüğü için 
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaktan 
çalışmaya imkân yoktur. Türkiyatın kitapları 

İ ve eşyası buraya zorla takılmıştır. Zahiren bu 
binanın da kâfi gelemiyeceği mi düşünülmüş 
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" ne olmuş ise yine o civarda Kuyucu Muratpaşa 

Medresesi de güya restore edilerek burası için 
de ayrıca 200 bin lira sarfedilmiştir. Bunların 
yekûnu 580 bin lira tutar ki belki bu paradan 
çok daha az para ile mükemmel bir enstitü bi
nası meydana gelirdi. 

Acıklı vaziyet burada bitmiyor, önümüzde
ki (Üniversite bütçesi projesi) ni araştırınız ye
ni yeni enstitüler için ayrı ayrı tahsisat konmuş 
olduğu halde Türkiyat için on paraya tesadüf 
etmiyoruz. 

Bir kelime: Türkiyemiz için medarı iftihar 
olan islâm Ansiklopedisi ki beynelmilel itibar 
ve takdir kazanmak şerefini almıştır, bu müh
mel çatı altında hazırlanmaktadır. 

Gerçi Bütçe Komisyonunda bu mesele konu
şulurken, sonradan haber aldım ki, biz onu ida
re ederiz, şuradan buradan para buluruz de
mişler. 

3. Talebe vaziyeti : Edebiyat Fakültesi ta
lebesinin derslerde muvaffakiyeti için alınacak 
pek hususi tedbirlere ihtiyaç vardır ki, onları 
burada teşrih ve izah için vakit lâzımdır. Bu da 
çok olmadığına göre tevakki ediyorum. Yalnız 
kısaca temas edeyim: Edebiyat Fakültesinde, 
bilhassa Türk edebiyatı ve hele Anadolu tarihî 
için adam yetiştirmek önce eski harf lari, sonra 
Arapçayı, Farsçayı tedris zarureti vardır. Çünkü 
mazinin edebiyatı ve hayatı eski harflerle yazıl
mış kaynaklarda mündemiçtir. Hele Anadolu 
tarihi için mutlak ve mutlak Arapça ve Farsça 
bilmek zaruridir. Halbuki Edebiyat Fakültesine 
liselerden gelen talebe (elifi), bilmez. Bunlara 
bir, iki yıl fakülte içinde şöyle böyle eski harf
ler tanıtılmak zarureti hâsıl oluyor. Elifba öğ
renmekle • eski metinler üzerinde etüd yapmak 
müstehil olduğuna göre fakültede randuman pek 
güçlükle ve pek az elde edilmektedir. Bu bahse 
sadece işaret ediyorum. 

Mezunların vaziyetine gelince: Edebiyat Fa
kültesi Türk Dil ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti 
tarafından kaleme alınıp Büyük Millet Meclisi 
Bakanlığına, Başbakanlığa, Millî Eğitim Ba
kanlığına ve bu arada bâzı arkadaşlara ve eski 
bir hocaları olmak haysiyetiyle bana da gönde
rilen - naiü tâbir edeyim - bir dilekçe veya şikâ
yetnamede bu mezunların elîm vaziyeti tasrih 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı sadece mecburi hiz-
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metle mükellef olan Yüksek Muallim Mektebi ve 
enstitü mezunlarını öğretmenliğe tâyin etmekte, 
belki de bizzarure Edebiyat Fakültesi mezunla
rını ihmal etmektedir. Fakat bu gençler de haklı 
olarak soruyorlar: (Eğer öğretmene ihtiyaç varsa 
üniversite mezunları niçin tâyin edilmiyor. Eğer 
öğretmene ihtiyaç yoksa neden öğretim enistitü-
leri açılarak birçok masraflarla Devlet hesabına 
mecburi hizmetlilerle dolduruluyor? Biz yalnız ih
tisas yapmadık, Millî Eğitim Bakanlığının arzu
suna tebaiyet ederek nazari ve ameli öğretim pe
dagojik hazırlığa tâbi tutulduk. Yani hoca ola
rak yetiştik.) 

Bâzı gazetelere aksettiği üzere, gençlere (Ma-
damki üniversite ilim adamı yetiştiriyor, ilmî 
tetebbuat yaparak ilmî eserler yazarak hayatı
nızı kazanınız) denmiş olabilir. Bab-ı Âli cad
desinin iç yüzünü bilenler kolayca takdir eder
ler ki, böyle, hayata yeni atılmak üzere olan genç
ler değil, en benam muharrirler, en büyük şöh
retler kitap yazmakla hayatlarım kazanamamış
lardır. Müverrih Ahmet Refik'in akibeti malû
munuzdur. Enj popüler muharririmiz merhum 
Ahmet Easim'e Atatürk el uzatmamış olsa idi 
yakinen biliyorum açlıktan ölürdü. 

îşaret edeyim kî, Edebiyat Fakültesi me- -
zunları arasında hattâ kızlar istidalarında, (mem
leketin neresinde olursa olsun vazife almaya, ha
zırım) diye yazmıştır. 

Hayır arkadaşlarım, üniversiteyi, münevver 
işsizler yetiştiren müessese halinde bırakmamak 
vazifesiyle mükelleftir. 

Netice : Bütçe müzakereleri münasebetiyle 
dilerim ki: 

1. Üniversite unvanına lâyık olmak için 
kendi bünyesinde tasfiyeler yapmak mecburiye
tindedir. 

2. Ona muhtariyet, kifayetsizleri çatısı al
tında barındırmakta devam etsin, ilim namına, 
yüz karası olacak kitapları, neşirde devam ettir
mek, Türkiyat gibi Avrupa'ca tanınmış bir enis-
titüyü bütçe harici bırakmak için verilmemiştir. 

3. Burada tafsili uzun sürecek sebeplere 
binaen (Üniversiteler Kanunu) bir revizyona tâbi 
tutulmak zarureti görülmektedir. 

4. Maaşlarından maada doçentlere her ay 
200, ])rofesörü 300, ordünaryüslere 400 lira taz
minat da verilmektedir. Bu tazminatı da eserle 
liyakatim ispat etmek şartına bağlamak zamanı 
artık tamamiyle gelmiştir. 
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MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Türk Milletinin büyük fedakârlık yaptı
ğı âmme işlerinden birisi de cumhuriyet maa
rifidir. Bu saha cumhuriyetin ilânından beri in
kişaf halindedir. Fakat mütemadiyen değişmek
te, kitabı, dili, programı, ders «senesi, imtihan 
şekli, talebenin öğleden sonra mı, öğleden evvel 
mi okula gideceği, hülâsa bu saha mütemadiyen 
değişen bir sahadır, bu şekilde sık sik değişmesi 
inkişaf eden bir uzviyetin muhtaç olduğu bir şe
kilde değişmek cinsinden olmasa gerektir. Daha 
ziyade muayyen program ve kanaat göstermemek 
gibi marazi bir hal izhar etmektedir. 

Arkadaşlar, maarifin kitapları, programları, 
nizamları talim ve terbiye dediğimiz bir teşki
lât tarafından hazırlanır fakat Maarif Şûrası 
denilen diğer bir teşkilât tarafından da bir ka
rara bağlanır. Ondan sonra bu kararları bakan 
tasdik ederse katileşir, işte hastalığın kendisini 
burada aramak lâzımdır. Bakanlar değiştikçe 
şeklin değişmesinin sebebi budur. 

Bazan muallim mektepleri lâğvedilir, eğitim 
enstitüsü adiyle bâzı mektepler meydana getiri
lir ve aspirin hocalar dedikleri tarih dersinden 
çıkar, cebir dersi okutan, oradan çıkıp edebiyat 
okutan ve fakat hiçbir derste derinleşmemiş olan 
öğretmenler yetiştirilmiştir. Böyle garabetler
den birisi de köy enstitülerinin yüksek kısmı, 
köy enstitüleri üniversitesi gibi bir müesseseydi. 
Eh, o halde maarif vekillerinin müdahalesinden 
maarifi kurtarmak lâzımgeliyor. O suretle ki, 
müstakar bir program meydana gelsin ve buna 
ittiba edilsin. Ancak, azaları maarif vekili tara
fından tâyin edilen heyetçe değil lâyenazil, Da
nıştay, Sayıştay, Yargıtayda olduğu gibi bir he
yet tarafından yapılması lâzımdır. Bu heyetin 
adına ister akademi, ister talim ve terbiye heyeti 
diyiniz, mutlaka kanaatlerini böyle açıkça ifade 
edebilecek bir heyete lüzum vardır. Arkadaşla
rım, bugün 110 milyon lira, ilk tedrisat sahasına 
tahsis edilmiştir. Okuyan çocuklara ve okutan 
hocalara bakılırsa demek ki, bir talebeye yılda 
73 lira, hususi muhasebeyi de hesaba katarsak 
80 lira kadar para veriliyor. Ben hesap ettim, 
bir muallime 65 talebe düşüyor. Sınıflar da do
lu demektir. Başka memleketlerde 35 i geçmez. 
O halde yapılacak iş; başka bir şekil bulmaktır. 

Bugün, çocuklarımızın aşağı yukarı yansı 
okuyor. 110 milyon lira gidiyor. Nüfusumuz, el
hamdülillah, yıldan yıla artıyor. Hepsini oku-
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tursak demek ki, 250 milyon lira lâzım olacak
tır, 

Yine bütçe raporunda gördüm, 250 milyon 
lira da yapılması lâzımgelen 12 bin kusur mek
tep binası vardır. Şu halde demek ki, bütçeye 
ilerde 500 milyon lira kadar bir yük yüklenen 
çektir. Bu yükü, bu bütçe kaldırabilir mi? İlk 
tedrisatı biraz hesaba koymak lâzımdır. Memle
ketin ekonomik vaziyetini de nazara almak lâ
zımdır. Dünyanın her tarafında halk, belediye, 
maarife iştirak eder. Bilhassa bina yapımına 
halkın iştiraki zaruridir. 

BAŞKAN — Talât Vasfi öz arkadaşımız sı
ralardı Fehmi Çobanoğlu'ya terketmiştir. 

Söz Fehmi Çobanoğlu'nun. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar, 27 sene evvel Osmanlı Devrinden Cum
huriyet devrine geçerken Tevhidi Tedrisat diye 
bir kanun yapıldı. Numarası 430 dur. Bu Kanu
nun 4 ncü maddesinde der ki, «medreseler ka
pandı, talebeler mekteplere gidecek, din tedri
satı artık Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı milletin ih
tiyaçlarına göre din mektepleri açacak ve adam 
yetiştirecektir.» 

Bu kanunun bu maddesi, 25 seneden beri 
tatbik olunmadı. Neden böyle olduğunu hepiniz 
biliyorsunuz. Particilik yapacak değiliz. Ancak 
iki sene evvel İlahiyat fakültesi, diye birşey or
taya kondu. Fakat bu Fakültenin mahreci olan 
mektepleri yoktur. 

Millî Eğitim Bakanından şu ricada buluna
cağım, askerî ortaokul ve liseler gibi hususi bir 
mektep teşkilâtı kurarak İlahiyat Fakültesine 
mahreç olmak üzere bir teşekkül vücude getir
mesi lâzımdır. 

Bundan başka biliyorsunuz ki, şehirlerimizde 
bugün ölülerimizi yıkayacak ve dini vazifeyi ya
pacak imamlarımız da hemen, hemen kalmamış 
gibidir. Minarede ezan okuyacak müezzinlerimiz 
de yok gibidir. Binaenaleyh, İmam ve Hatip mek
teplerinin bir an evvel Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından açılmasını rica ediyorum. Bu. husus
ta Sayın Bakan izahat verirlerse çok memnun 
kalırız. 

BAŞKAN — Mükerrem Sarol. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlar, bugünün medeniyet dünyası
nın seviyeli bir mensubu olmak, yalnız, iktisadi 
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kalkınma, yalnız ve malî refah dâvalarımızın 
değil, doğrudan doğruya bu dünya üzerindeki 
bekamızın da başta şartıdır. 

Bu şartın bir an önce gerçekleşmesini temin 
edecek olan cihaz, Millî Eğitim Öâkanlfnüîz ile 
bunun teşkilâtıdır. 

Tanzimatm ilk gününden bugüne kadar bir 
yandan kay dede geldiğimiz terakkiler, bir yan
dan da henüz takviyesine muktedir olmadığımız 
gerilik ve iptidailkler, istesek de istemesek de 
(ilk mektebinden enstitüsüne kadar) millî irfan 
cihazımızın kademelerini ihtiva etmekte olan ma
arif teşkilâtımızda yahut maarif sistemimizde 
temerküz etmektedir. Yani bu teşkilât ile bu 
sistemin verimli yahut verimsiz devreler kay
detmesine göre, millet ve vatandaş olarak, te
rakki etmekte olduğumuza yahut istediğimiz 
nispette terakki edemediğimize kanaat getirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Nefis emniyeti bahsinde gerek millet camia
ları gerek şu yahut bu mesleke mensup fert 
üniteleri bakımından, gerçek ve ileri bilgi ka
dar kudretli bir hamle unsuru tasavvur edile
mez. Gerçek ve ileri bilgiyi, kendi hudutları 
içinde barındırmak, muasır medeni milletlerden 
biri olmanın asla tenzilât kabul etmjyen, asla 
affetmiyen riyazi ve katı şartıdır. Cumhuriyet 
Türkiyesi maarif sahasında ehemmiyetli adımlar 
atmıştır. Hattâ ilk senelerde millî eğitim işleri, 
ileriye doğru yaptığımız hamlelerin âdeta mih
rak noktasını teşkil etmiştir. 

Vatan çocuklarına parasız tahsili mümkün 
kılmak, kadınlı erkekli okuyup yazmasını bilen 
bir millet topluluğu haline gelmek, ilk mektep 
dâvasını ehemmiyeti ile mütenasip bir şekilde 
ele almak, üniversitenin ıslahı gayesi ile bir
takım müspet adımlar atmak, inkılâp tarihi
mizin ilk fasıllarını kaplamıştır. 

Şu var ki, bir bilgi, hakiki ve faydalı bilgi 
olmak için hayat, ile atbaşı gitmek .zaruretin
dedir. Hayat ise hattâ münhasıran bilgi edinme 
bahsinde ileri memleketler için ayrı, terakkiye 
muhtaç memleketler için, ayrı şartlar koş
maktadır. İlk mektepten üniversiteye kadar 
ve buna muvazi olarak teknik öğretim bahsin
de, Türkiye'nin kendine mahsus birtakım 
mühim dâvaları olduğuna ve bu dâvaların yine 
bize göre sağlam ve ameli tedbirlerle halledile
bileceğine zerre kadar şüphe yoktur. 

Meselâ ilköğretim bahsinde, kendimizi bir-
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denbire hem öğretmen kadroları darlığı, hetttı de 
bina darlığı karşısında bu bunsuzdur. Bıtnu 
her iki istikamette zorlayınca, biri akım müşkil-
ler ve zarrarlarla karşılaşmışladır. Hattâ öy
lesine zararlarla karşılaşmışızdır ki, mektep 
yapma işini köyjüye bir inkilâp gibi tafemii et
mekten çekinmiyerek işin içinden sıyrılabilecek 
ğimizi sannrş ve bu suretle, Demokrat Parti
nin mücadelesinden de anlaşılacağı üzere, Ana
yasanın hükümleri pervasızca çiğnenmiştir. Me-: 

selâ, lise tahsili bahsinde, iyi ve seviyeli lise
lere sahip olmak .dâvasını bir türlü hallede-
memiş ve lise açmayı şu veyahut bu vilâyete 
sümmettedarik yapılabilecek bir ameliyat 
sanmışızdir. üniversite bahsinde m isal vermek 
mümkündür. Zayif liseler yüzünden üniversite
ye göre hazırlıklı talebeler yetiştirememiş olma 
hüsranının yanıbaşmda, şuna ve buna gelişi gür 
zel ve ancak politik sebep ve saiklerin yahut 
dost ve akraba kayırma hastalığımızın tesirleri
ne kapılarak, yeni baştan bir «ulemayı rüsum» 

i sınıfı' yaratmış ve bu yüksek bilgi sahasında, 
ilmî payeler dağıtmak gafleti yüzünden, bil-, 

i gisi dolayısiyle hoca ve profesör kabul etmek 
'• yerine, giydiği ordinaryüs profesör binişine 

göre, bilgisi tasdik olunan yeni bir ulema 
sınıfı üretmek hatasına düşmüşüzdür. 

Elemle itiraf etmek lâzımdır ki, üniversite
lerimiz bunun acıklı misalleriyle doludur. Ay
rıca baremde de tedbirleri alınmak suretiyle, 
gayet kötü bir diplomaya hücum politikası yü
zünden bilgide esas olan keyfiyeti bir feri olan, 
hem de bu sahada azarlı bir feri olan kemiyeti 
de feda etmişizdir. 

İki yüzden «diplomaya talep» öğretme kad
rolarımız siasını, mekteplerimizin her kademe
sinde zorlamış, bir nevi münevver surprodue-
tjonuna gidilmiş ve kötü para nasıl iyi parayı 
kovarsa, kötü ve yarı münevverin istilâsı, iyi 
ve kaliteli münevveri, vazife ve salâhiyet saha
larının ya dışına sürmüş yahut bunların ihti-

. nakli havası içinde boğulmuştur. 
Bütün Ilımların, Partimiz Hükümeti tara-

j fından yeniden gözden geçirilmesi, maarif iş-
I .1 erimizin yeniden tensik edilmesi ve bu suret

le, bilgi ile hayatiyetin artık bu memlekette de 
I birbirine »uygun düşürülmesi lâzımdır. 
! Aksi takdirde hangi mektepten çıkarsa çık-
I sın, elde edilecek talebe mahsulündeki cevher 
ı 
j düşüklüğü, görünmez yollardan bizi kayıplara 
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götürecek ve bilgi gibi asıl ve masum bir mef
humun zararlı olduğu gibi korkunç bir kanaat 
hâsıl olacaktır. 

Millî Eğitim sahasında yapılacak işlerden 
biri-budur. Bu; yani gocuklarımıza ve gençle
rimize gerek umumi, gerek ilmî ve teknik ba
kımdan sahih ve seviyeli bir bilgi verilmesidir. 

İkinci nokta, bilginin tamamlayıcısı, her 
memlekette terbiye, hem de millî terbiye oldu
ğuna göre, bu bakımdan da, mektep ile hayat 
arasındaki zıddiyetlerin müspet ve ileri istika
mette olarak, tekrar ediyorum, « müspet ve île-
rî istikamette olarak'* kalkmasıdır. 

Millî terbiye bahsinde, işte bu noktanın göz 
önünde bulundurulması ve bütün bir Şark dünya
sı adına gayretle cüretli bir değişme ve ilerle
me hareketine girişmiş bulunan memleketimizin 
bu önderlik vasfına asla nakîsa getirilmemesi lâ
zımdır. Dünyada, hem millet hem de aile ve in
san haysiyetlerini eritmek ve ifna etmek gayesiy
le yaşıyan ve bu tahribatını sistemli bir şekilde 
gerçekleştirmeye çalışan bir cereyanın mevcudi
yeti ve mütaarnz bir devlet felsefesinin buna 
göre hazırlanmış propaganda kadrolariyle her 
gün daha çok faal bulunduğu bir devrede, millî 
terbiye esaslarımız üzerinde, şimdiye kadarkin-
deıı daha çok büyük bir uyanıklık ve müesseri-
yetle durulmasını lüzumlu bulmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım, bizim Millî Eğitim dâva
mızın bir de tamamiyle kendine has bir tarafı 

.olduğuna' işaret etmek isterim: 
Türkiye, Atatürkün irşadiyle medeniyet dün

yasının eşit bir mensubu olmak kararını vermiş
tir. Maarif müesseselerimizde, ilk gününden be
ri sarf ettiğimiz hamlenin en büyük gayelerinden 
biri, bu memleketi, kendi irfan ocakları ve mer
kezleri bakımından komşu ve dost memleketlere 
ışık salmaya muktedir bir hale getirmektir. 

Üniversitelerimize seviye vermeye çalışma
mız, bundandır. Demokrat Partinin mânevi taz
yiki altında -'-Üniversite muhtariyetinin temin 
edilmiş bulunması, bu memlekette zinde ve ser
best bir ilim havasının estirilmesini mümkün kı
lan ilk büyük adım omcaktır. 

Bizim Millî Eğitim ve terbiye dâvalarımızın 
bir bize doğru teveccüh etmiş tarafı vardır ki, 
buradaki vazifemiz, maarif sistemimize, fikir ha
yatımız ve kültür başarılarımıza, daima yüksek 
bir seviye vermektir. Bunu, mâruzâtımın baş- ; 
langıeında arzettim. Fakat bu asîl dâvaların bir 

.1951 0 : 1 
de dışarıya doğru teveccüh eden tarafı vardır, ki, 
kültürümüzün bilhassa komşu memleketlere arz ve 
teşhiri bakımından, bu işler ile meşgul bulunan 
bakanlığı, âdeta temsilî bir duruma sokmaktadır. 
Hattâ propagandanın en faydalı ve asîli ile ade
tâ tavzif etmektedir. 

Bakanlığın bu vazifeleri teşkilâtlandırması 
ve Üniversitede bilgi ve güzel sanatlar bakımın
dan ne rütbe bir değişiklik hadis olduğunu, ci
var memleketlere göstermesi lâzımdır. (Alkış
lar) . , 

ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinöb) — Sayın ar
kadaşlarım, ben Millî Eğitim Bütçesinin yalnız 
Tıp- Fakültesine ait kısmı içinde durmak istiyo
rum. Senelerden beri burada çalışmış bir arka
daşınız olmak hasebiyle bugünkü durumun ne
den ibaret olduğu ve ne yapmak lâzımgeldiği hu
susunda kanaatimi belirtmek istiyorum. (Bütçe 
Komisyonunda üniversite bütçesinin müzakeresi 
esnasında sıra Tıp Fakültesine gelince, Say m 
Millî Eğitim Bakanı bu bir ihtisas işi olduğun
dan sizleri Tıp Fakültesi dekanı tenvir etsin 
demeleri ile ihtisasa hürmetkar olduğunu göster
diler, teşekkür ederim). 

Tıp Fakültesi ile senelerce bir hastanede ça
lışmış ve henüz oradan ayrılmış bir akdaşınız ol-
maklığım hasebiyle bugünkü durumunun neden 
ibaret olduğuna ve buna karşı âcilâne yapılmak 
lâzım olduğuna dair kanaatlerimi bildirmek is
tiyorum. 

Üniversitemizin diğer şubeleri bizi sevindire
cek bir şekilde terakki ederken Tıp Fakültesi ma
atteessüf 35 senedir bir türlü kendini toparlıya-
madı. Meşrutiyetin ilânında Kadırga'dan Hay
darpaşa'ya modern bir tıp sitesi yapılmak için 
Kavak îskelesine sık sık vapurlar işletmek, önün
den tramvayı geçirmek ve saire gibi vaitlerle 
naklolunan Tıp Fakültesi orayı da beğenmediği 
için bir inkişaf gösteremedi. Bu defa İstanbul'a 
naklolundu. 13 senedir de İstanbul'da bir inki
şaf gösteremeyince 1946 da İstiklâl Kanunu ve
rildi. Ve o zaman Hükümet üniversitelerin te
kâmülü için 40 milyon lira verdi, fakat bu pa
radan da istifade edemedi. Bu hususu Tıp Fa
kültesi kadın hastalıkları mütehassısı Profesör 
Tevfik Remzi Kazaneıgil Saym Sağlık Bakanı
nın yanında şöyle tarif etti. Biz parayı alınca 
sevindik, odaya girdik kapıyı kilitledik senin 
kliniğin için, benim kliniğim için verilsin diye 
birbirimizle uğraşıp dururken hırsız gelmiş, ar-
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kamızdan duvarı delip içeri girmiş, bir de dön
dük baktık ki, odada para yok. Bu para Lâleli '-
deki bronz çerçeveli ve oymalı kapılı Fen ve Ede
biyat Fakültesine ve lokanta haline çevrilen 
Türkiyat Enstitüsüne gitmiş dedi. Evet hakika
ten bu 40 milyon liradan da Tıp Fakültesi isti
fade etmesini bilemedi. Tıp Fakültesinin bugün
kü ıstırap verici hallerinden, Prof. Dr. Tevfik 
Remzi Kazancıgil gibi aynı fakültenin birçok 
hocaları da müteessirdir, Ord. Prof. Mazhar Os
man Bey üstadımız da Ocak 1951 tarihli İstan
bul seririyatmçla şunları yazmıştır. Uzunca oldu
ğundan vaktinizi almamak için bâzı kısımlarını 
okuyayım : 

«Haydarpaşa'dan İstanbul'a Tıp Fakültesi
nin nakli için hieb'ir şey düşünülmedi. Her ne 
pahasına olursa olsun nakil arzusu hâkim oldu, 
hiçbir şey hesap edilmedi, edilse bile derin dü
şünmek işimize gelmiyordu. Olanla idareye razı 
olduk. Hattâ Topkapı şehirden uzak, vesaiti nak
liyesi noksan olmasına rağmen bu semte de razı 
oldum... illi.» Birçok yazdıktan sonra mevzuu 
uzatmıyalım, kısa yoldan diyeceğimizi diyelim 
diye sözüne devam ediyor ve diyor ki, «Klinik
ler işinde en büyük kusur fakültelerindir. 17 se
nedir neler yaptırı'lamazdı. İhtiyaçlarımızın ne 
olduğunu Hükümete analtacak, gösterecek, takip 
edecek ve yaptıracak kâfi miktarda himmet gös
terildi mi? Gemisini kurtaran kaptandır diye 
birçok sözü veya kılıncı keskin olanlar birer kli
nik yaparak veyahut belediyenin, evkafın veya 
sıhhiyenin elinden kopararak yerleşti, sığınacak 
rahatça bir yer buldu.,» 

Münakaşadan, plânlardan, kanunlardan va
kit bularak işi meydana getirinceye kadar fakül
temiz tahsis edilen bütçe tahsisatını yolunda 
kullanmakta acele etmedi. Ve işini beceremedi, 
fakülte kliniklerini, enstitülerini bu vaziyetten 
kurtaramadı. On altı sene evvel yapılan enstitü
leri bile bir araya toplamak zarureti ile olanı da 
bozmak ve kaybetmek zaruretinde kaldı. Bu
nun üzerine Sıhhiye Vekâleti belediye ve Evkaf 
hastanelerine musallat olduk. Ecnebi ve ekal
liyet binalarına göz diktik. Belediye ve Evkr.f 
hastanelerine Hükümet otoritesiyle nüfuz et
tik, sonra da belediyenin pek güçlükle yaptır
dığı binaları birer ikişer ellerinden zorla aldık. 
Tabii içindeki tanınmış mütehassısları da.kapı 
dışarı ettik. İşte o zaman da kıyamet koptu. 
Belediye ve Sıhhat Vekâletine merbut arkadaş-

2.1951 O : 1 
larımızın haklarına ve şereflerine dokunuş bunu 
tevlit etti. 

Halbuki yapılacak iş şu idi, ve bugün de öy
le olmalıdır . Hükümet fakültenin ihtiyaçlarını 
tamamlayıncaya kadar Tıp Fakültesinin- daha 
verimli çalışması için hastaneye mütehassıs
larla elbirliği etmesi pek doğru bir yoldur. 
Meslektaşlarımızın klinikledine, işlerine, haysi
yetlerine dokunmadan hazer etmeliyiz. Onla
rın tababet servisinde halka senelerdenberi 
geçmiş hizmetleri var. Bunların hepsine hür
met etmeliyiz. Staj yapacak talebelerin, bu 
görgülü, iyi hekimlerimizden istifadelerine mü
saade etmeliyiz. Âdeta onlarla kollaborasyoıı 
yapmalıyız. Kliniklerde müşterek çalışmalı ve 
başbaşa iş görmeliyiz. Kıdem ve liyakatlerine 
göre fakülte teşkilâtı bu muhterem meslektaş
larımıza bir şeref unvanı vererek kadirlerini 
ilân etmeliyiz. Meselâ kıdemine göre profesör 
veya agreje veya saire unvanları vermeliyiz. 
Bu suretle onların da klinik ve polikliniğinde 
gençlik ile temasını temin etmeliyiz dedikten 
sonra : «Talihin memlekete nasip ettiği dünya 
çapında mütehassıslardan bile faydalanmayı 
bilmiyen veyahut beceremiyen mütefekkirleri
mizin, plânsız iş görmiye alışmış idarecileri
mizin işte eseri budur» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, daha bir çok tıp fa
kültesi hocaları da aynı şekilde tıp fakültesi
nin bugünkü acı durumundan müştekidirler. 
fazla vaktinizi almamak için onlardan bahset-
miyerek kendi görüşlerimi arzedey'm. 

İstanbul'a geceli Tıp Fakültesi 17 sene olu
yor. Bu müddet zarfında pek çok milyonlar 
sarfohmdu. Elinde ihtiyaca cevap verecek bir 
şekilde ne bir tıbbiye mektebi, ne de hasta 
yatak adedi 1 400 ü bile geçmemiştir. Onun 
içindir.ki, bugün 4 000, bundan evvelki sene
lerde beş binden fazla talebesi olan Tıp Fakül
tesinden doktor yetişen gençlerizin ancak 
1 400 ü hasta üzerinde pratik yaparak iktifa 
etmek zorunda kalmaktadır. Halbuki Tıp Fa
kültesinin bu kadar talebeyi okutmak için 
dershaneleri de gayrikâfidir. Biliyorsunuz ki 
pratik, olmadan hiçbir sanat öğrenilemez. Tıp 
Fakültesi elindeki hasta yatağı azlığından ve 
hali hazır tedris kadrosunun noksanlığından, 
ekser şubelerde ancak 15 gün staj gösterile
rek talebeyi doktor çıkarıyor. Çünkü mevcut 
talebeyi muhtelif tıp şubelerine taksim eder-
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sek bir şubeye 300 den fazla talebe isabet eder. 
Her şubeye, talebe görsün diye, çeşitli hasta
lar yatırıldığına göre bir hasta başına 100 den 
fazla talebe isabet eder ki, bu halk karşısın-
da muayene edilen hastada hal kalmadığı gi
bi muayene eden talebeye de sıra beklemekten 
vakit kalmaz, hepsine bir çeşit hasta yatarsa 
bu defa da hastaneye müracaat eden diğer çe
şitli hastaları hastaneye alamaz. îşte bu sebep
tendir ki, hastalar hastaneye yatamaymca 
halk şikâyete başlıyor ve gazeteler feryada 
haşlıyor. Diğer taraftan belediye hastaneleri, 
üniversitenin değil de şehirin ihtiyacına göre 
yapılmış olduğundan üniversite kliniği için hiç 
elverişli olmadığı halde fennin ve akim kabul 
edemiyeeeği bir şekilde işgal ettiler ve bu su
retle de hem Tıp Fakültesi ve hem de şehir 
hastaneleri perişan oir vaziyete düştü. Sayın 
Sağlık Bakam bu son teftişlerinde Tıp Fakül
tesinin Haseki Hastanesinde işgal ettikleri 
kadın hastalıkları, ortopedi ve çocuk klinikle
rinin Tıp Fakültesi için hiç elverişli olmadığı
nı gördüler .ve müteessir oldular. 

Keza çıkan doktorların tatbikat sahasındaki 
düşük kalitesini gören sayın Bakan bu müessif 
halin düzeltilmesi için 14 . X . 1950 tarih ve 161 
sayılı yazılariyle üniversitenin dikkat nazarını 
çekmiş hattâ Üniversiteler Kanununun 43 ncü 
maddesi mucibince hocaların diğer memurlar 
gibi öğleden sonra da talebe ile meşgul olmala
rını istemiştir. 

Görülüyor ki, arkadaşlarım bu kadar mil
yonların harcanmasına mukabil Tıp Fakülte
mizin henüz verimli olamadığı kanaati hem sa
yın Bakanımızda, hem de Fakültenin munsifane 
düşünen hocalarında vardır. Bu halin düzeltil
mesi için Tıp Fakültesine soruyoruz, para ve
riniz hastaneler, enstitüler yaptıralım, o zaman 
he rşey düzelir diyorlar. Bütün dünyanın ikti
sadi vaziyetinin çok mühim bir durumda oldu
ğu bu zamanda böyle yerinde olmıyan teklife 
hayret etmemek imkân haricindedir. Çünkü bu
gün böyle bir cevap milyarlarla konuşan Ame
rika Devletine söylenebilir. Dünyanın böyle ik
tisadi güçlükleri karşısında İngiltere'ye, Fran
sa'ya ve ilâahir bütün devletlere bile söylene
mez. Kimse bu kadar yükün altından kalkamaz. 
(Daha geçen gün İstanbul'u ziyarete gelip koıu 
ferans veren bir Fransız profesörü bizim fen 
Fakültesini görünce hayretlere düşmüş ve de-
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miş ki, Fransa Hükümeti 45 milyondur. Yeni
den Sorbon yapınca şimdiki mevcut olanın ya
rısı kadar yaparsak kâfidir. Halbuki sizin Fen 
Fakültesi bizim Sorbon'un beş mislidir demiş. Bu 
kadar ölçüsüz masraflara ne diyelim. Sorunca 
bunlar lâzım değil mi? diyorlar, elbette lâzım, 
hem de çok lâzım ama, yorganımıza göre ayağı
mızı uzatmak şartiyle. Beri taraftan talebeye 
pratik gösterecek kadar hastanelerimiz yokken 
bu kadar büyük işlere girmenin henüz zamanı 
değildir kanatindeyim. Şimdi bize talebeye 
mümkün olduğu kadar pratik öğretecek tahlil 
lâboratuvarları lâzımdır ki bu da hastanelerimi
zin hepsinde mevcuttur. Elimizdeki hali hazır 
mevcut olan enstitülerle şimdilik iktifa etmeli
yiz. Asıl âcil yapılması lâzım olan, talebeye bol 
hasta göstermek çareleridir. Bu temin olunduk
tan sonra enstitülerimizin tekâmülünü düşüne
biliriz. 

Teklifim şudur: Talebeyi bütün İstanbul 
hastanelerinden istifade ettirmektir. Bu yola 
gidilirse 1400 hasta yatağına mukabil beş bin 
hasta y"atağı üzerinde pratik görecektir. Ve 
Hükümet de bunun için 10 para verecek değil
dir. Bu sayede talebe bol bol hasta görecek, 
kendi eliyle muayeneleri yaparak şiringalarını 
yaparak ve reçetelerini yazarak olgun yetişmiş 
olacaktır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı ile Sağlık Baka
nından görüşüp bu yolda karar vermelerini te
menni ediyorum. 

BAŞKAN — Zamanınız bitmiştir. 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu! 
ABDÜREAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) —• Muhterem arkadaşlar; sözlerimi beş da
kikaya sığdırabilmek için her biri üzerinde ay
rı ayrı münakaşa edilebilecek mahiyette ve 
ehemmiyette olan temenni ve fikirlerimi, mu
cip sebeplerinden vazgeçerek, kısaca arzedece-
ğim. Esasa geçmeden iki nokta üzerinde dur
mak isterim : 

Birincisi; bütçenin 201 nci bölümünde millî 
eğitim merkez teşkilâtı memurları aylığı 
1 761 000 lira, iller memurları aylıkları ise 
109 687 900 liradır. Aralarındaki nispet bütün 
Devlet dairelerine numune olacak bir mükem
meliyeti gösterir. Bu itibarla Millî Eğitim Ba
kanlığının merkez teşkilâtını tebrik ve takdire 
Jâyık görüyorum. Bütün Bakanlık ve umum mü-
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dürlüklerin.bunu numune .ol&rak almalarını rica 
ederim. 

ikincisi; tahminen on sekiz bin köyümüzde 
okul yoktur. Bakanlık ve Üniversiteler bütçe
lerinin birçpk bölümlerinden tasarruf kabildir. 
Bakandan ve üniversitelerin rektör, dekan ve 
salahiyetli profesörlerinden rica ediyorum, on 
sekiz bin köyün okulsuz olduğunu düşünerek 
âzami derecede tasarrufa riayet etsinler. Bu 
tasarruflarla birkaç bin köyde okul yapılabi
leceğine kaaniim. ' 

-Şimdi, asıl mütal^ma,.ge.çi^or.um.: 
Lise ve or taç lp ı l la rda^a .y^^ik i r ye duygu 

eğitimleri ^leseMe/râ^e.^ha!<â$h,bu' yetice ala
bilmek ; için, .içtimai ilimlerin -bir şubesi olan 
dinler ilminin ilmî mânada ve-ahlâk dersleriy
le beraber programa ilâvesi ve dilmıizin geçirdi
ği inkilâplar ve bu husustaki çalışmalar hakkın
da .da malûmat yerMnıek şartdyle dilimizi eski 
seki! leri ile ve tarihî eserlerimizin de tetkik edi
lebilmesi için Türkçe derslerinin yirmi sene ev
veline gelinceye fkadarki .müfredat program!a-
T'jna, göre tanzim edilmesi,. çocuklarımıza orta 
okulun. daha, birinci sınıfında ilmin kıymet ve 
mahiyeti-,.ve şubeleri ve ıümî araştırmaların şe
killeri. üzerinde ve muhtelif demlerde geçen me-
tod. teorem gibi. terimlerin mânaları .hakkında 
fikir verecek bir dersin programa alınması ve 
yr. her hangi bir derste bunlar hakkında basit 
biv şekilde malûmat verilmesi, imtihan usulleri
nin, okullara kabul şartlarının, sınıf geçme şart 
ve şekillerinin çalışma ve istidat esaslarına gö
re tanzimi, faraza her hangi bir derste hususi bir 
istidadı olan çocuğun, -geri kaldığı derslerde 
öğretmenin muvafakati olmadan kurul kararı 
ile sınıf geçebilmesinin kabulü ve hulâsa okul
larda istidada hususi bir ehemmiyet verilerek 
istidatların gelişmesine çalışılması, bugünkü ki
fayetsiz mükâfat ve ceza sistemlerine nihayet 
verilerek daim, müessir tedbirler bulunması, yal
nız duygu eğitimi kâfi olmayıp bu konunun da
ha geniş ölçüde ve ruh eğitimi »hâlinde ele alın
ması ve bilhassa irade azim ve nefse hâkimiyet 
gibi kuvvetler üzerinde daha f#zla durulması • 
muvafık olacağı kanaatindeyim. • . , 

Liselerin birinci sınıfından itibaren lisan,, 
edebiyat ve fen şubelerine ayrılması ve talebeye 
istidatlarına göre bir şubeye devam ;hökkmnı 
verilmesi, yüksek tahsilde de bu esasın göz önün-
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de tutulması her halde eok faydalı olur. Ve iyi 
neticeler, alınır. 

İleri memleketlerde olduğu gibi ilkokul lavın 
yedi veya ;jekiz: seneye çıkarılarak ortaokulların 
kaldırılması da üzerinde durulacak bir meseledir. 

Anadolu 'uun hemen her yerinde Avukat, dok
tor, diş tabibi ve eczacıya çok ihtiyaç vardır. Üni
versite mezunları küçük yerlere gitaniyorlapsa 
Ankara ve İstanbul 'da lükse alıştakâapiöidaRdır. O 
halde Türkiye 'nin müstakbel üniversitelerinin te
mellerini teşkil etmek üzere bütün ^bölgelerim-;şde 
de hukuk ve tıp fakülteleri .açılmalıdır. îsianbul 
ve Ankara'Hukuk ve Tıp Fakültelerinde "iki bin
den fazla talebesi olan sınıflar mevcuttur. Bura
lardaki tahsilin masraflı ve güç olmasından -sarfı 
nazar ne için iyi neticeler alınmadığını sadece bu 
miktar göstermeye kâfi gelir. İlk ve ortaokul vo 
lise öğretmenlerinin maaş ve mevkilerinde mut
laka çok yüksek olmalıdır. 

Millî Eğitim sahasında yüz seneden, beri boca
lamaktayız. Bir programımız yoktur. Meclisin5 Yaz 
tatilinden evvel Hükümet Millî Eğitim progra
mımızın esasları hakkında parti grapurauzdan 
prensip ••kararı alarak buna. göre mütehassıslara 
teferrüatiyle program hatırlatmalıdır. 

Temennilerim bunlardan -ibarettir. 
BAŞKAN — Fatin Dalaman (Yok-sesleri). 
Füruzan Tekil. 

•FÜlttTZAN TEKİL (İstanbul) — Mnhte-, 
rem arkadaşlar, memleket çocuğunun bir taraftan 
yurduna ve cemiyetine cidden faydalı olabilmesi 
diğer- tavaf tan bİKzatkendfeiîfâni ömrünü madeni 
'.çaplara tamamen uymak: suretiyle ; geçirebilmesi 
için, Millî Eğitim politikamızda bilhassa birkaç 
esas ürerinde -bütün s dikkat ve mominıivA teks':' 
etmek ,• .zarureti her gün biraz daha çoğalmakta. 
ve büyümektedir. 

Nedir bu esaslar?. 
Arkadaşlar, bunlardan biri okullarımızda li

san. bilgisinin -mevcudiyetini lâfzı ve sadeee -sem
bolik-durumdan- çıkararak onu lıakiki ".-bir ^tedris 
h al ine .getirmektir. 

. fTiirk çocuğu Batıyı lâyrkiyle .tanıyabilmek 
için kendi ana lisanı yanında,-bir yabancı lisanı 
öğrenmeye muhtaçtır. Batıya yabancı lisan,§j»n-
çeresinden bşknıadtkşa 4leri âlemlerin nimette-
rinden ancak bir iymf|mn renklerden haberdar 
olduğu gibi, haberdar ölabiieeektir. 

Yabancı lisan, Türk -çöeı^una /^JM^oliiitti-
-.lin.de akademik tetüdlere ye'<$mt a ra i 
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girmek vasıtası olacaktır, öğretim sahasının bü
yük eksiklerimizden•••••.biri bibliyografya olduğu
na göre. bunu temin etmek zaruretinin tam kar-
s/ısıwda bulunuyoruz. 

Bunu temin etmek yollarının en büyüğü de 
şüphesiz yabancı lisân «bilgisidir. 

Yabancı dil, memleket çocuğunu, Devlet ka
pısına- asılmaktan onu bir kapı kulu olmaktan 
kurtaracaktır. Şahsi teşebbüs sahasına cesaretle 
atılntak için oha cesaret verecektir. 

İşsizlik dertlerinin gün geçtikçe artmak isti
dadı gösterdiği bir zamanda, maarif politikası
nın şahsi teşebbüs sahasına, teknik öğretim, lise
lerde ticaret kısımlarının açılması gibi esaslar 
yanında, yabancı lisan yoliyle de insan yetiştir
mesi mutlak bir zarurettir. Hatırlamak gerektir 
ki Demokrat Parti programı, hususi teşebbüs sa
hasını' geliştirmek ve onu teminat altında tutmak 
taahhüdünde bulunmaktır. 

tkinei esas arkadaşlarım; ortaokul ve lisele
rimizde ahlâk derslerinin ihdasıdır. Batı 
liselerinin bir çoğunda, millet, vatan, aile, va
zife ve hizmet duyguları, orta tedrisatın ilk sı
nıflarında körpe dimağlara nakşedilmektedir. 
Ahlâk- tedrisatının, sadece son sınıflarda felse
fenin bir şubesi olarak yapılması ve bununla 
iktifa edilmesinin yetersizliği cemiyetimiz içinde 
samimî olarak her gün ettiğimiz şikâyetlerle de 
sabit olmaktadır. 

Üşünen eksik esas, beden ve spor terbiyesi-
dir.Liselerimizde bu yolda hakiki bir organizas
yon ve çalışma maalesef yoktur. Son günlerde 
hazManan bir tasarı ile, her nekadar sportif 
cemiyetler füsruK ve zararlı Devlet boyunduru
ğundan kurtulmakta iseler de, okullarda bu re-
formajöin: yapılması imkânları henüz bahsedilme
miştir. 

Artık; orta tedrisatımızı Lâtin usullerinden 
^ biraz ayırmak ve Anglosakson metotlarına gö-

tü»Baek* lâzımdı». Mücadeleci; cesur azimli insan-
]arı* cemiyete hediye etmek ancak bu suretle 
m ü w ^ $ olabilecekti?., n 

î^üllâite niuh#renı? arkadaşla*, âlimlerin en 
iyisini bttaıaya matuf olması* gereken bir* maa
rif pbMkasında eîzem ölân bu* şinrtların tahak
kukuna* • özlemiş btiltöîuyörtıîz. 

Bu yolda düşünüldüğünden emin bulunduğu
mun t e l i f l e r i n Muhterem Bakan ark&cl&ştinız 
tarainîdûn, bu küfsude, velev pek kısa da olsa, 
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açıklanmasını, istirham ediyor, ve bu açıklama-
n-n. bir müjde olacağından emin bulunuyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — İsmail Berkok. 
İSMAİL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir askerin maarif mevzuunda 
söz almasını belki hayretle karşılarsınız. Fakat 
arkadaşlar, asker esasen bir mürebbidir. Ben, 
uzun seneler Harbiyede ve Harb akademisinde 
muallimlik etmiş, biraz okumuş, düşünmüş ve 
yazmış, memleket hâdiselerine karışmış bir ar
kadaşınızım. îşte mâruzâtım böyle bir hayatın 
mahsulüdür.. 

Ben maarifin tedrisat mevzularına temas ede
ceğim. 

Benim kanaatime göre mekteplerimizde ted
risat mevzuunun ve programının ve metodunun 
yeniden ve dikkatle gözden geçirilmesi katî bir 
ihtiyaçtır. Maarif Bakanlığı milleti yetiştirmekle 
vazifeli, binaenaleyh millete ve memlekete karşı 
en ağır bir mükellefiyet yüklenmiş bir müesse
sedir. Molteke zaferden avdet ettiği zaman onu 
alkışlarla karşılamışlardır. Onlara şöyle hitap 
etti. Beni alkışlamayan, mektep muallimlerini 
alkışlayın. 

Ancak bu yetiştirmekte takip edilecek prog
ram, çocuklara okuyup yazmayı öğretmekten 
ibaret değildir. Fakat onların demokratik ruh 
ile, ilim ve ahlâk ile ve idealle mücehhez olma
larını temin-etmektir. Şüphesiz buna ailenin ve 
muhitin yardım etmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, sizin belki yadırgaya
cağınız bir bahse temas etmek istiyorum. Bu da 
lâyiklik mefhumudur. Bizde, kanun mevzuu ol
mak mevkiini kazanmış olan bu mefhumun mâ
nası, muhtelif memleketlerin hususiyetlerine ve 
telâkkilerine göre değişiftektedir. 

Meselâ bolşeviklerde din aleyhinde propa
ganda yapmayı • lâyiklik icabı elarak 
kabul edilir. Biz ise din ile dev
letin birbirinden ayrılması, şeklinde telâkki 
ediyoruz. Buna mukabil bir G-arb eserin
de lâyikligin vicdan hürriyetini teşvik ve onun 
masuniyetini temin şeklinde okudum. Bu kelime 
esasen Fransız ihtilâlinin metrûkâtındandır. 
Devlet işlerini Katolik nüfuzundan kurtarmak 
için bulunmuş bir çarenin ifadesidir. Fakat şa
yanı dikkattir ki, Fransızlar bu çareye dayana
rak uzaklaştırdıkları din mensuplarını, dünya-
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hm başına musallat, hattâ onları kuvvetli bir 
surette himaye etmişlerdir. 

Takriben bir buçuk asır evvel alınmış olan 
bıjı tedbir, o zamanın kültür seviyesine göre belki 
m(usip idi. Fakat bunlar bugünün yükselmiş olan, 
kültürü ve rüşte ermiş durumda bulunan insan
lık karşısında musip ve müfit olmaktan ziyade 
hüriyeti vicdani ve tefekkürü tahdit eden bir 
mahiyet taşımaktadır. Çünkü hak ve hakikati 
aramak yolunda bulunan bir kimse yer ve zaman 
ile mukayyet değildir. Ona sen din sahasına gir-
miyeceksin denmemelidir. Ben hakikati üniver
sitede, camide, kilisede, sinagogda, ilâh... Her 
yerde ararım. Çünkü hakikat hiçbir kimsenin 
ve hiçbir yerin malı değildir. 

Halbuki lâyiklik mefhumu bu yoldaki araş
tırmayı tahdit etmektedir. Binaenaleyh lâyiklik 
mefhumunun tesir ve murakabesi altında bulu
nan yerlerde vicdan hürriyeti bulunamaz ve iş-
liyemez. Biz bu yüzden tarihî varlığımızı dol
duran ilim malzememizden çok şeyler ihmal ve 
kaybetmiş bulunuyoruz ve münevverlerimiz de 
din sahasında tetkikler yapmaktan tahzir edilmiş 
ve korkutulmuştur. Benim anlayışıma göre, din 
ile Devlet işlerini birbirinden ayırmak hükmü, 
dinin ne olduğunun bilinmemesinden doğmuştur. 
Aynı zamanda bu hüküm her din için tatbiki 
caiz olmaz. Bence din çeşnisini kaybetmiş olan 
karakter muhakkaktır ki, vahşete ve hayvanlığa 
temayül eder. Dinsizliğin cemiyetler bünyesinde 
yaptığı tahribat gözümüzün önündedir. Dün
yada görülen şuriş ve huzursuzluk bunun neti
cesidir 

İnsanların sevku idaresinde ve insanlığın te
kâmülünde vicdanın rolünü görmemek mümkün 
değildir. Halbuki vicdanı besliyen kaynakların 
kuvvetlerini dinden aldığı muhakkaktır. 

BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) - Herhalde bana-

da müsaade edeceğinizi umarım (alkışlar, beş da
kika sesleri). 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, (iki 
dakikası geçti Hoca Efendi sesleri). 

ÖMER BÎLEN (Devamla) — Onlar sayıl
maz. 

Muhterem arkadaşlar; çok değerli Maarif 
Vekilimizden haklı olan bâzı dileklerim vardır. 
İslâm, dinini Müslüman yavrularına tâlim ve ter
biye hususunda hiçbir tereddüt göstermeden der
hal faaliyete geçmek lâzım ve tâbüddür. Çünkü 
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biz milletvekillerini buraya gönderen seçmenle
rimiz, ısrarla bu meşru haklarının tahakkukunu 
beklemektedirler. Sabık idarenin çıkmaz yolunu 
takip etmekte bir fayda yoktur. Cali hareket
lerden vazgeçelim. Bütün beşeriyetin maddi ve 
mânevi saadet ve selâmetini kâfil olan kudsi bir 
dinden tevahhuş etmenin mânası yoktur. Çünkü 
dinimizin mebde ve müntehası ilimdir. Beşikten 
ta teneşire kadar ilmü irfan tavsiye etmekte olan 
böyle bir dinin, talimü terbiyesinden kaçınmak 
ta irticanın kendidir, mahut softaların kulakları 
çınlasın. (Bravo sesleri alkışlat). 

Adalet timsali olması lâzımgelen demokrat 
Hükümetimizin ilk, orta ve liselerde din tedrisa
tına başlaması için gereken tedbirin hemen alın
ması icabetmektedir. Müslümanlara dinlerini 
santimle satmaya hakkımız yoktur. Bütçe mülâ-
hazasiyle bu konuda gösterilecek ihmal ve terahi-
den, vücuda gelecek zarar ve ziyan, vatan müda
faasında gösterilecek ihmalden vücuda gelecek 
zarar ve ziyandan daha küçük olmasa gerektir. 
Yurdumuzda yaşamakta olan bütün müslüman-
lar, dört gözle kudsi dinimize lâyık olduğu ehem
miyetin verilmesini de beklemektedirler. Bu hu
sustaki mâruzâtımız kabul edildiği takdirde mek
teplerde verilecek olan din tedrisatı ile dinî ihti
yaçlarımızı tatmine kâfi din âlimi yetiştirmek 
mümkün olamaz. 

Bu ciheti temin için de Diyanet İşlerine bağlı 
ve yurdumuzun muhtelif muhitlerinde olmak 
üzere üç veya dört yerde tam teşkilâtlı birer kül
liye açılması icabetmektedir. Bu külliyelerden 
çıkacak olan talebeler de İlahiyat Fakültesine 
girerek ihtisaslarını orada ikmal etmeleri ica-
beder. Şimdiki İlahiyat Fakültesinin mahreci de 
yoktur, menşei de yoktur. 

Bu sözlerin, her hangi bir garazın mahsulü 
değildir, belki bir hakikatin ifadesidir. Halen 
mevcut olan İlahiyat Fakültesinin unvanı İs
lâm İlahiyat Fakültesi olmalı. İslâm dininin 
istihdaf etmiş olduğu yüksek gayeler tetkik edi
lerek müslümanlara bu dinin ne ulvi bir gaye 
takip ettiğini ve ne büyük bir hazine olduğunu 
anlatmak icabetmektedir. Şimdiki İlahiyat Fa
kültesi islâm dininin ihtiyaçlarını karşılıyacak 
bir durumda değildir. Bu fakültenin millî bün
yemize uygun bir hale ifrağ edilmesini Bakan
dan ayrıca rica ederim. 

Yurdumuzun her muhitindeki mekteplerde, 
ilk mektepler hariç olmak üzere, orta ve lise-
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lerde muhtelit tetrisatm çok zararlı olduğu 
inkâr kabul etmiyen bir hakikattir. Bu hususta Sa
yın Bakanın âcil bir karar alarak ahlâk yuva
ları olan mekteplerimizi tereddii ahlâkı müeddi 
olacak durumlardan himaye edilmesini rica 
ederim Bu gibi hususatta çok hassas hareket 
edeceğine emin bulunduğumuz Sayın Tevfik ile
riden rica ederken, Hazreti Allahtan da tevfik 
dilerim. 

Milletin bu dileğini yerine getirmek bir atı
fet değildir belki bir vecibedir. 

BAŞKAN — Tezer Taşkıran. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar, öğretmenlerimizin hayatında çok 
önemli gördüğüm ve evvelce de üzerinde durmuş 
olduğum bir husus üzerinde Muhterem Bakanı
mızın yeni bir metot kullanması dileği ile söze 
başlıyacağım. 

Müessir bir tedrisin en mühim şartlarından 
birisi öğretmenin hevesle, istekle, vaziyetinden 
emin olarak ve gayretlerinin görüldüğüne ina
narak çalışmasıdır. Bunun da en büyük şartı 
bulunduğu verde vazifesine devam edeceğine ve 
zaruret olmadıkça nakil 'edilmjyeceğine emin ol
masıdır. Bunu prensip olarak kabul etmekle 
'beraber, ister öğretmenin kendi dileği, ister 
yeni açılan okullar, ister görülen çeşitli lüzum 
üzerine başka yere nakilleri halen yapılmakta 
olduğu gibi ders yılı başında değil, ders yılı so
nunda yapılması lâzımgeldiğine inanıyorum. 
Her öğretmen durumunun ne olduğunu zama
nında bilmek ihtiyacmdadır. Bu suretle yerinde 
kaldığımı zannettiği hade, ders yılı başında 
bir vilâyetten başka vilâyete nakil edildiğini 
öğrenen öğretmen, hayatını yeni baştan tan
zim mevkiinde kalır. Hattâ bu yüzden okullar
da da dersler aksar. Bundan dolayı Sayın 
Bakandan rica ederim, bu değişiklikleri okullara 
bildirme işini ders yılının sonuna alsınlar. Bu 
suretle her öğretmen nerede ve hangi okulda 
çalışacağını bilerek hayatını ve mesaisini ona 
göre yazdan tanzim etmek imkânını bulsun. 

İkinci olarak mecburi öğretini yaşı üstünde 
bulunan ve ümmi veya cahil olan vatandaşla
rımızın yetiştirilmesi mevzuunun da ciddiyetle 
ele alınması lüzumuna inanıyorum. Üzerinde 
dikkatle durduğumuz mecburi ilköğretimin di
lediğimiz gibi muvaffak olabilmesi için de bu 
mevzua ehemmiyet vermemiz gerektir. Dünya-
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nın başka taraflarında yapılan tecrübeler ve 
bizim kendi memleketimizdeki müşahedeler ay
nı neticeyi vermektedir. Yani ilköğretimden 
sonra beslenmiyen dimağlar zamanla hattâ oku
yup yazmayı bile unutmaktadırlar. Yine bi
zim memleketimizde olduğu gibi dünyanın 
başka taraflarında da ümmilik, cehalet, fakir
lik ve hastalığın bir arada yaşadığı müşahede 
edilmektedir. Bundan dolayı merkezi Millî 
Eğitim Bakanlığında bulunan ve alâkalı ba
kanlıkların iş birliğine dayanan bir halk terbi
yesi veya yetişkinler terbiyesi diyebileceğimiz 
bu çok mühim bir mevzuu hemen ele almamız 
gerektir. Hapisaneye düşen bedbaht vatandaşı 
orada okutabiliriz ve ona çıktığı zaman daha 
iyi bir vatandaş olmanın vasıtalarını vermiş 
olabiliriz. İşçilerimizin umumi bilgisini artır
mağa çalışabilir ve amelî olarak daha fazla teç
hiz edebiliriz. 

Halen yetişkinler terbiyesinde en çok mu
vaffak olan ordudaki çalışmalardır. Bu böy
le olmakla beraber askerî vazifesi için çağırı
lan gençlere daha fazla ve daha amelî bilgiler 
verebiliriz. 

Köylerimizde çalışan sağlık, ziraat memur
larının ve köy öğretmenlerinin çalışmalarını 
birleştirebiliriz. Hedefimiz köylümüzü demok
rasinin temeli olan seçmenin hak ve vazifele
rini daha iyi tanımaya,, bugünkünden daha iyi 
bir istihsal kaabiliyetine ulaştırmağa çalışmak 
ve ayrıca boş zamanlarını faydalı hizmetlere 
ve alâkalara harcıyabilecek bir hale getirmeğe 
gayret etmektir. 

İşte böyle bir iş birliğinin merkezi olarak 
gördüğüm Millî Eğitim Bakanlığının ilk iş 
olarak ümmi ve cahil vatandaşlarımız için ye
tişkinlere mahsus alfabe, faydalı, amelî bilgi
ler taşıyan çeşitli okuma kitapları hazırlaması 
ve bunları köylerimize yaymaya çalışması ge
rektir. 

Ayrıca, bilhassa okulları yapılmış olan köy
lerimize okulun en mühim bir ders vasıtası ola
rak pille işliyen ve halk tipi denilen ucuz rad
yoyu yaymak ve radyoda da köylerimize yetiş
kinler terbiyesi bakımından esaslı, faydalı, ger
çeğe dayanan devamlı ve muntazam bir prog
ram hazırlamak zaruridir kanaatindeyim. 

Köylerimizin kalkınması için çok önemli 
gördüğüm bu mevzuun bir programa bağlana-
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İrak Hükümetçe ciddiyette ele alınacağını uma
rım. 

Üçüncü olarak, çocuklarımıza okul dışında 
tesir eden bâzı mühim âmiller üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. Bunlardan birisi sinemadır. 
Dünyanın bütün ileri memleketlerinde çocuk
ların vasati olarak 15 yaşından evvel büyük
lere mahsus sinemalara alınmamalarına muka
bil bizdeki durumu ne olduğu hepimizce ma
lûmdur. Hâttâ Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
koyduğu esaslara bile riayet edilmemektedir ve 
bu suretle küçük çocuklar ve büyükler hep ay
nı filmleri seyretmekte ve çocuklarımız bunla
rın müspet olmaktan ziyade menfi tesiri altında 
kalmaktadırlar. Marazi ruhlar, cinayetler, soy
gunculuklar, aile faciaları bu filmlerin çoğunda 
maalesef çok müessir bir şekilde tasvir edilmek
te ve şüphesiz çocukları sarsmaktadır, işte bu
nun içindir ki, ileri memleketler 15 - 16 yaşla
rına kadar çocukların görebilecekleri flimleri 
ayırmışlardır. Bu mevzu Millî Eğitimin çok mü
him bir ;cüz 'üdür. Ele alınmasını rica ederim. 

Diğer taraftan çocuklarımızın okudukları 
kitapların da ciddî bir tetkika tâbi tutulması za
ruridir, kanaatindeyim. Çocuklarımızın çok 
kuvvetli olan tecessüs duygusu ile kitapları 
âdeta yutuyormuş gibi okuduklarına hepimiz 
şahit olmuyor muyuz i Fakat acaba memleke
timizde kaç ana ve baba çocuğunun okuduğu 
kitap ve mecmuaları tam olarak biliyor. Bu ki
taplardan çocuklarımız neler öğreniyorlar, ne 
gibi tesirler alıyorlar, çoğumuzca bu meçhul
dür. îşte kitabın çocuğun hayatındaki büyük 
önemi dolayısiyle bu mevzuun Millî Eğitim Ba
kanlığınca ciddî bir tetkika tâbi tutulması ve 
çocuklarımızın bu yayın karşısında rasgele ve 
başıboş bırakılmaması lâzımdır. Millî Eğitim Ba
kanlığı iyi çocuk kitabı yazılmasını teşvik edici, 
ailelere iyi çocuk kitabı almayı kolaylaştırıcı 
biı metot bulmalıdır. 

Bu arada bu mevzua bağlı olarak ve ayrıco 
çocuklarımızın boş zamanlarını iyi kullanma
larına bir hizmet olmak üzere Yaz aylarında 
muayyen okullarda birer oda ayırmak suretiyle 
çocuk-kütüphaneleri kurmak yoluna gitmek. 
masrafı çok az ve verimli bir yol olur düşünce
sindeyim. 

Yine çocuklarımızın bu boş zamanlarını iyi 
kullanmalarına hizmet için rayoda çocuk ve 
gençlik ^saatlerinin çok cazip bir programla iş-
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demesi lüzumuna kaanüm. -Mesele miçinraradyoda 
tatile doğru giderken pul, böcek* çiçek hulâsa 
bir koleksiyon nasıl yapılır gibi»çok iaydalı, 
çocuklar için çok oeazip bir; mevzu işlenmesin. 

Muhterem Bakandan soru halinde olan iki 
ricam da kimsesiz, korunmaya muhtaç çocuk
ların durumu hakkında bizi tenvir buyurmala
rı ve sakat çocuklar ve<.bilhassa.;memleketimiz
de sayısı küçümsenemiyecek olan kör ;Ç©eükla-
rın da eğitimi için ne düşündükleridir. (Alkış
lar). 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, Büyük Meclis karar veriyor, her mil
letvekilinin beş dakika konuşmasını tensip edi-
yoı. Fakat bâzı arkadaşlar ve müstâkil millet
vekilleri yapılan müsamahadan istifade ediyor
lar ki doğru değildir. Çüıiki vermiş olduğumuz 
karar şarta muallâk değildir. Eğer müsamaha 
yoluna gidilirse burada kıymetli arkadaşlar çok 
kıymetli mütalâalarını vakit azlığından dolayı 
yarıda bırakmaktadırlar, onlara da müsaade et
mek lâzımdır. Binaenaleyh bundan sonra Büyük 
Meclisin vermiş olduğu karara riayet edelim. 
Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Halide Edip Adıvar arkadaşı
mızdan maada kimse, tâyin edilen vakti geçir-
memiştir, riyaset bunu takip etmektedir. Bun
dan sonra da bunu dikkatle tatbik edeceğimize 
emin olmanızı rica ederim. 

NAFİZ GÖREZ (Manisa) — Millî Eğitim 
Bütçesi görüşülürken bugünkü şartlar içinde 
tabiî olarak akla gelen şey, ilköğretim, dava
sıdır. Bu arada köy okulları da başta gelen bir 
mesele olarak ortaya çıkmaktadır. 

Halen 20 biri köyde hiçbir okul bulunmadığı 
hakikatinin bu kürsüden çok defa tekrarlandı
ğını biliyoruz. ilköğretim seferberliği diye ad
landırılan ve tam hasat zamanında müddet ve
rilmek şartiyle. köylünün köyüne mektep yap
ması mecburiyeti konulup zabıta kuvvetleriyle 
de takip ettirilmek suretiyle ele alınmasına rağ
men vaziyet şöyle tecelli etti. Köylümüzün bü
tün maddi ve mânevi imkânlarını fedakârane 
harcamalarına karşılık okul binalarının bir kıs
mı yarım kalmış bâzı köyler üç odalı ve bir kıs
mı da j beş odalı binalara sahip olmuşlar, fakat 
bunların çoğu bir türlü okul haline -gelmemişler
dir. Bugün için ekserisi haraplığa yüz* tutmuş 
bâzıları da köyün ağılı olarak kullanılmaya baş
lanmıştır. Yapılan masraf ve t verilenv emeklerin 

—776 — 



I : Sİ mJZ 
heder olmaması bakımından bu binaların ikmali 
ve öğretmene kavuşturulmaları temenni olunur. 
öğretmeni bulunan köy okullarının verimi de 
beklenilen ölçüde' değildir. Şimdiye kadar bu
rslarda» fedakâr* ve feragatli öğretmenlerimiz 
çok zaman tek basına üç sınıflı veya beş sınıflı 
okullarda^ bütün imkânlarını kullanarak çalış
makta 'iseler de insan gücünün dışında: uzun; se
neler'verimli bir şekilde çaiışmaiarımn imkân
sız* bulunduğu- hakikastım kabul etmek mecbu
riyetindeyiz, Bugüne kadar bir köy okulu öğret
meni' 10* «ene 15' sene1 20* sene köy okullarında 
tfek başına^ bırakılmış've hattâ unutulmuştur. 
öğretmen ne'kadar1 enerjik ve fedakâr olursa 
olsun bu şartlar içinde üç beş sene sonrailk'hı-
zı ite ve verimiyie çahşamanrası en tabiî bir şey
dir. Bilhassa? • bir tek öğr etraıenli köy okulların
daki arkadaşlarımızı ufak tefek bahanelerle 
şimdiye kadar devanr edegelmekte olan çok sa
kim'rapor usulüne müracaata mecbur etmeden 
belli bir zamandan sonra değiştirilmelerinin bir 
prensibe* bağlanması temenniye şayan bir key
fiyettir. 

Eğitmen, enstitü mezunu, muallim mektebi 
mezunu- gibi^çefitlimenşelerden gelen öğretmen
ler meselesi de halledilmesi gerekli bir iştir. 
her birinin yetiştiğim müesseselere göretakip* ete 
tikleri» başka başka'öğretim usulleri dolayısiyle 
öğromsilerin yetişme tarzları değişik olmakta ve 
hattâ zıt hareketler arzetmektedir. Bir-zaman
lar eaastitü mezunu artedaşlaar.n i^tyin edildikleri 
okullarda emektar, tecrübeli, bilgili* öğretmenler 
bulunsa dahi buna bakrimıyarak kayıtsız* şart
sın buralarda baş öğretmen vazifesiyle-de tavzif 
edilmeleri ve enstitü mezunu öğretmenler hege
monyasının kurulmak istenmesi keyfiyeti en sa
lim muhakeme* ve- düşünme muvacehesinde dahi 
kolaylıkla* ve vuzuhla anlaşılır birşey- değildi. 
Enstitülerin bugün başka bir yetiştirme tarziyle 
muallimi mektebim veyav köyş muıallim okulu ha-
lineî getirilmiş olduğunu memnuniyetle öğren
miş olmakla beraber hakikî hüviyetlerinin açık
lanmasını sayın Millî Eğitim' Bakanından rica 
ediyorum. 

îlfemleketiıniide bulunan ecnebi okullardaki 
Türk öğretmenlerin" tâyin; nakil gibi işleri Millî 
Eğitim Bakanlığınca yapılmakta olduğu halde 
barem, dereceleri ve tekaüttük bakınrndan diğer 
öğretmen1arkadaşların sahipbulundukları hak
lardan istif ade edememektedirler. Bu hususun i 
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bakanlıkça ele alınarak durumlarının incelenme
sini de rica ediyoruz. 

Kadroların yapılması okulların açılması za
manına kadar devam ediyor. Bu yüzden birçok 
öğretmen arkadaşlar âkibetlerinin ne olacağını 
bilemedikleri için Eylül ayı sonuna kadar kış
lık tedariklerini bile göremiyor ve kararsızlık 
içinde kalıyorlar. Haziran sonunda öğretmen: 
yetiştiren müesseseler mezunlarını süratle vekâ
lete bildirmek suretiyle kadroların hiç olmazsa 
Ağustos ortalarına doğru yapılmış bulunması 
doğru olur, kanaatindeyim. 

NURETTİN EBTÜRK (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, valileri tehdit ve radyoda teşhir, ede* 
rek ve köylünün malını, davarını, çulunu çapu-
tunu sattırarak dipçik altında yaptırılan köy 
okulları bugün kısmen yıkılmış ve harap bir 
hale gelmiştir. Tamamen yıkılmalarını önlemek 
için bu yıl tamirleri bir zarurettir. Bu lüzumu 
bir iki ay önce Sayın Bakana da bildirmiş ve 
bakanlığın bu düşüncede olduğu cevabını almış
tım. Bakanlğın bu görüşte ısrar ettiğini bir de
fa bu kürsüden işitmek istetiğimi arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif vesilelerle de 
anladık k, daha 18"000 küsur köyde okul yok
tur. Bugünkü malî iktisadi durumumuz karşı
sında senede 1800 köye okul yaptırabilsek dahi 
bütün köylerin okula kavuşması için daha on 
seneye ihtiyaç var demektir. 

Köylü çocuklarının okumaları için mektep 
lâzımdır., fakat şart değildir. Bir köyde az bir 
kira ile «kirasız da olabilir» bir oda bulunur, 
bunun adına okul denir ve burada tedrisata baş
lanır. Yavaş; yavaş da okul yapılabilir. 

Bu tez üzerinde ehemmiyetle durulması maa
rif dâvamızın daha kısa bir zamanda tahakkuku 
için lâzundıı kanaatmdayim. 

Köylerin büyüklüğü, küçüklüğü ve tahsil ça
ğındaki çoeuklarm azlığı ve çokluğu nazara1 alın
madan okullar yapılıyor. Böylelikle okul çağında 
(150) çocuğu olan köyler dururken 30 hattâ 15 
çocuğu olan köylerde-okul yapıldığının misalleri 
çoktur. Bu da1 üzerinde durulacak mühim mev
zulardan biridir. 

Gezici başöğretmenliği' de fuznlidir. Yaz mev
siminde okullar tatil diye gitmezler, Kış mevsi
minde yollar kapalı diye gitmezler, kahvelerde 
tavla, kâğıt oynamakla vakit geçirirler. Bunları 
birer okulun başınavermek dahayerinde olur 
kanaatindeyim. 
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Arkadaşlar; Demokrat Parti Hükümeti

nin ele aldığı sol temayülü öğrenmek mevzuu 
da çok mühim bir dâvadır. Bununla kötüler ele
niyor ve maarif ordumuzun şanlı subayları 
da temize çıkarılıyor. Bizler kadar öğretmen
ler de bu temizlikten memnundurlar. 

Ancak; 14 Mayısta yıkılan totoliter zihniyetin 
kurbanları olan ve milliyetçi oldukları halde (ta
kipten usanıp mademki bu lekeyi sildiremiyo-
rum, o halde ben de damgası vurulan safta yer 
alayım zihniyetiyle haeket etmeleri için) haksız 
yere damgalanan temiz vatan şvlâtlarmı da sı
kı bir elekten geçirerek cemiyete temiz nasiye ile 
iade etmek lâzımdır. 

Kötüleri takip ve tasfiye etmek nasıl mühim 
ve millî bir vazife ise iyileri ayıklayıp temize çı
karmak da en az okadar mühim ve millî bir va
zifedir. Bunu da dirayet ve enerjisine büyük gü
venimiz olan Sayın Tevfik ileri'den bekliyoruz. 

Köy kızlarının mecburi olan tahsil yaşının in
dirilmesi bünyemize çok uygundur. 

Millî Savunma Bütçesinde söz alan kıymetli 
bir arkadaşın ileri sürdüğü ilk tahsil yapan köy
lülerin askerlik müddetlerinin indirilmesi veya
hut yapmıyanların müddetlerinin artırılması da 
tetkika değer bir mevzudur. 

Kadrosuzluktan sızlanan öğretmenlerin adedi 
gün geçtikçe artmaktadır. Sayın Bakandan buna 
da âcil bir çare bulmasını rica ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Muhittin Özkefeli. 
MUHlTTÎN ÖZKEFELİ (Samsun) — Efen

dim, benim Maarif Bütçesi dolayısiyle söyliyece-
ğim bir, iki temennim, bir de tenkidim var. 

Temennimin birisi; seçim bölgelerinize her bi
riniz uğradığınız zaman birçok şikâyetler ara
sında her zaman öğretmen ailesinden şikâyetler 
duymaktayız. 

Evlerinden, mekteplerinden ilk çıkan - ister 
erkek, ister kız olsun - öğretmenler memleketin 
en hücra, köy gibi birçok mahrumiyetler içinde 
bulunan yerlerine tâyin edilmektedirler. Ana, 
baba kucağından yeni ayrılan gençlerin bu şekil
de tâyinleri, bilmiyorum ne dereceye kadar doğ
udur. îmkân varsa Millî Eğitim Bakanlığının bu 
ciheti göz önünde bulundurmasını rica ediyorum. 

Tenkidim de şudur : Beden Terbiyesi Kanunu 
Martta buraya gelmiş olacaktı. Bu kürsüden mü
teaddit defalar söylendi. Bu kanun daha evvel 
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getirilmesi ve müzminleşmiş bir halde bulunan bu 
müessesenin bütçesinin kaldırılması icabederken, 
bu bütçenin yine buraya getirilip tetkik edilme
sini hiç doğru bulmuyorum. Binaenaleyh kanunu 
bilâhara getirilmek üzere bütçesini kabul etme
menizi rica ederim. (Olmaz sesleri). 

NAMIK GEDlK (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, benden evvel çıkan arkadaşla
rımdan bir ikisi, büyük emekler mukabili te
mellerine koyduğumuz harçta "köylünün -alın--
teri olan köy okullarının bugünkü hazin ha
linden bahsettiler. Bu mukaddes yuvaların ne 
gibi şartlar altında yapıldığını bizler çok iyi 
biliriz. Burada bir hâtıramı yüksek heyetinize 
arzedeyim: 

Vize'de olağanüstü sıtma savaşında bulun
duğum bir sırada bir akşam vazifeli olarak 
gittiğim köyden dönüyordum, gün kararmıştı, 
yanımda çok sevdiğim,' ismini bugün ; hatırlr-
yamadığım bir öğretmen dostum vardı. Gece 
karanlıkta gelirken uzakta bir ışığın hareket 
etmekte olduğunu görerek, bu nedir, diye sor
dum. Yanma gidince görürsünüz, dedi. Yak
laştık. Bu ışık 90 lık bir ihtiyarın elindeki bir 
Davi fenerinin ışığı idi. Manzara §u idi : Kemi
ği derisinden çıkmış iki sıska öküz ve iplerini 
tutan 90 lık bir ihtiyar, geride 70 lik ihtiyar 
bir kadın, tarla sürüyorlardı. Yaklaştım ve 
yanlarına giderek kendilerine sordum; gece ya
rısı tarla sürülür mü, dedim. 

İhtiyar gözlerime baktı, oğul biz gündüz 
mektep yapar, gece tarla süreriz, dedi. 

Arkadaşlar, bu binaların temeli, duvarları, 
çatısı bu milletin asil emeğinin mahsulüdür. 
Bunların yıkılmasına, bunların mânasını kay
betmesine hiç bir zaman müsaade edemeyiz. 
Bu işteki hassasiyeti hepimizce müsellem bulu
nan sayın Millî Eğitim Bakanının bu dâvaya 
parmağını koyacağına, bu işi imkânlar nispe
tinde halledeceğine kaniiz. Son bir temennim 
var. Okullarımızdaki kötü hijyen şartları ma
lûmunuzdur. 

İlkokul çağındaki yavrularımızın her gün 
mektepten döndükten sonra, acaba bugün 
hasta mıdırlar, diye yüzlerine bakarız. Çocuk* 
larımız okuldan iyi hisler alırlar, bilgi edi
nirler, fakat aynı zamanda hastalık da kapar
lar. Neden? Hiç şüphe yoktur ki, o çağ has
talık çağıdır. Topluluk hastalıklarından müm
kün olduğu kadar korumamız lâzımgelen ço-
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cukİarımız kısa zamanda bu dert içine düşer. 
Okullarımızda sistemli bir sağlık murakabesi 
yoktur. Neden yoktur?. Çünkü okullarımızın 
hekimi yoktur. Bilhassa yatılı okullarımızda 
bu hekim dâvası kısa zamanda halledilmelidir; 
Ek vazife ile, 80-90 lira ücretle 400 - 500 mev
cudu olan yatılı okulu bir -arkadaşa vermek ve 
ondan iş istemek hakkımız değildir. Bu itibar
la Millî Eğitim Bakanından ricam şudur: 

Bu sene bilhassa bu meseleyi esaslı olarak 
ele alsınlar. Çocuk eğitimi iıÇİn esaslı bir faktör 
teşkil eden sağlık mevzuunu ayakta tutabil-, 
mek için hekim kadrosuna ehemmiyet versin
ler, 90 lira ile değil, 300 - 400 lira ile müspet 
iş gören hekimleri okullarda istihdam etsinler. 
Temennim ye ricam budur arkadaşlar. (Alkış
lar). -

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; eğitim ve Öğretim dâvamızın esaslı 
ve salim bir mecrada gelişmesini partimiz pro
gramının bu bölümle kısımlarının dikkat ve itina 
ile tatbiki suretiyle mümkün olacağına inanmak
tayım. 

2. Teknik öğretim sahasındaki çalışmalara 
yöneltilen gayretleri faydalı ve semereli bir mec
rada görmekteyim. Ancak bu nevi çalışmaların 
zirai ve iktisadi işlerimizle ahenkli ve onlara 
muvazi olmasını esas maksada ulaşmakta mühim 
bir âmil olacağı kanaatindeyim. Bu çalışmaların 
köylerimize ve küçük kasabalarımıza tevcih edil
mesi, umumi ve pratik bilgileri kuvvetlendirecek 
ve muhite faydalar getirecek kursların çeşitli sa
nat şubelerine teşmilini ileri menfaatlerimizle 
müterafik bulurum. 

3. Dil dâvamızın gönüllere huzur, memle
kette ferahlık getirecek bir mecraya konması 
yolundaki çalışmaları görmek halisane arzumuz
dur. 
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4. Halen yürürlükte olan 3530 sayılı Be

den Terbiyesi Kanununun gerçekten antidemok
ratik olduğu 12 yıllık tecrübelerle sabit olmuş
tur. Sporun zorla tatbik ettirilemiyeceği, bu 

* 
mevzuda kanun hükümlerine bağlanmakla mak
sadın hâsıl olamıyacağı bir vakıadır. 

Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerin ulusal 
ve inkılâpçı gayelere göre gelişmesini sağlıyacak 
yegâne çarenin seçim yolu ile vücut bulacak hür 
ve muhtar teşekküllerle mümkün olacağı kanaa
tinin bir hakikat olmasıdır. 

5. Hazırlanmış olduğunu ' memnuniyetle 
müşahede eylediğim yeni spor kanununun bir 
gün önce Yüksek Meclise sunulması, yıllardır 
devam eden derin bir ıstırabım dinmesini yeni ve 
feyizli bir devrin açılmasını temin edecektir. Sa-
yüı Bakandan bunu istemek -iyi bir hizmeti ifa 
etmenin huzurunu bana vermektedir! 

BAŞKAN — Mesai saatleri ve,müddeti hak
kında bir önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü şekliyle üç oturumda on saat ça

lışmaktayız. Gece oturumlarını kaldırarak sabah 
saat 9 dan 13 e ve 14 ten 20 ye kadar olmak 
üzere iki oturumda gene on, saat çalışmamızı tek
lif ederiz. 
Gazianteb Milletvekili Bolu Milletvekili 

Ekrem Cenani Zuhuri Danışman 
Bolu Milletvekili 

îhsan Gülez 

BAŞKAN — önergeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ohalde yine eskisi gibi öğleden sonra saat 15 
te toplanmak üzere Birleşime sön veriyorum. 

Kapanma saati : 13 



İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER :Firuzan Tekil (İstanbul), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri). 

mmm 

BAŞKAN — Oturum, açılmıştır. 
, Vasfi Mahir Koeatürk. (Yok sesleri). Zeki 

Erataman. 
. ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhale
fet adına konuşan arkadaşımız partisinin de
vamlı taktiğine sadık kalarak yine hakikatları 
tahrif ve geçmişi unutmuş olarak bizi tahrik 
etmek istediler. Milletçe bilinen hakikatları 
tekrarda bir fayda görmiyorum. Yalnız bize 
Millî Eğitimde istikrardan bahsedenlere sora
rım : Kendileri hangi prensibin müdaf iidirler ? 
Merhum Necati'nin milliyetçi politikası bir ta
rafa bırakılırsa bazan sağa, 19 Mayıs nutuk-
lariyle sola ve ekseriya kararsız plânsız ve pren
sipsiz gündelik cereyanlara göre eğitimi idare 
İtmiş olanlar kendileri değil midirler? 

Maarif mensuplarını politikadan uzak tut
mak tavsiyelerine gelince; 

0t inte sakim- siyasi görüşün bir ifadesi ola-
rak*»pe^Çük: Bevietr memurunu kendi emellerine 
hizmet ettirirken* çok kıymetli öğretmenleri po
litikalarının her sahasında istismar eden hattâ 
kp#.kö.yr dolaştırarak alenen seçim nutukları 
4ahi. verdinen» kendileri, i değümi idi ? Yalnız bu 
iki görüşe partimiz programının 40 ncı madde
si'dahi cevap teşkil eder. Müsaadenizle okuya
yım: İlmin, tekniğin, güzel sanatların süratle 
gelişmesini sağtemakv için bütün vasıta ve ted
birlere baş vurmak, bu cümleden olarak ehli
yet ve istidatları teşvik etmek, kütüpaneler, 
müzeler, tiyatrolar, konservatuvarlar, kurmak, 
ciddî neşriyata yardımda bulunmak, Türk dili
nin, Millî Bünyesine uygun olarak süratle ge
lişmesi yolundaki ilmî çalışmalara yardım et
mek kısaca yurdumuzda Millî ve insani kültür 
seviyesinin yükselmesini sağlıyacak her faa
liyeti desteklemek, kanaatimizce Devletin baş
lıca vazifelerindendir. Ancak, dilin, ilmin, sa
natın ve her türlü fikir faaliyetlerinin siyasi ve 
İdari müdahalelerinden uzak kalmasını, de

mokrasinin değişmez bir esası olarak kabul edi
yoruz. 

İşte arkadaşlar, bizim, prensiplinizin ana 
hatları budur. Benim; şahsi görüş \ ve temenni? 
lerim> şunlar; olacaktır; yarım; imam?,bizi dini
mizden, yarım- doktor canımızdan, yarım • eğit
men bizi milliyetimizden eder. 

1. KJendisinden: beklediğimiz; hizmetleri bize 
veremiyen köy enstitülerinin, bir an evvel tasfiye. 
edilerek öğretmen okullarının çoğaltılmasını 
riear edeceğim. 

2. Devletin bina ve tedris bakımından 
mutlak mecburi olduğu ilk öğretim haricindeki 
orta, lise ve üniversite müdavimlerinden biza
tihi kendi ihtiyaçlarına harcanmak üzere ikti
sadi şartlar müsait olduğu ve fakir - olan talebe
ler istisna edilmek şartiyle az da olsa aylık 
veya yıllık bir üoret alınmasına taraftarım. 

3. Tiyatronun halk üniversitesi olduğun» 
inanıyorum. Güzel sanatlarımızı yabancı, mem
leketlerde tanıtmak taraftarıyım. Ancak tiyatro 
ve güzel sanatlar, açık .hava; dersanelerini, unes-
ko ve Birleşik Amerika sıhhi, eğitim- ve zirai fi-
limlerini seyyar otomobillerle köylü vatandaşa 
göstermek zamanı gelmiştir ve geçmektedir. 

Parti olarak, Türk Milleti ve Türk Hükümeti 
olarak her sahada olması lâzımgeldiği gibi köye 
dönmek eğitim dâvamızın ilk temellerini de köy
den kurmak lâzımdır. Demokrat Parti olarak hiç 
okumamış veya az okumuş köylü ile münevveri 
birbirine yaklaştırmak durumundayız. Yılların 
ihmal ettiği bilhassa Şarkta'ki vatandaşlarımızı 
okutmak ve konuşturmak zorundayız. Yoksa mu
azzam üniversitelerimiz, tiyatro ve operalarımız 
bu milletin büyük bir kısmını en iptidai hayat 
şartlarından mahrum olarak yaşamaktan kurta
ramaz. 

Bu sene mer'î kanunlara göre bütçeler hazır
lanmıştır. Gelecek senelerde eğitimi gösterişsiz 
olarak yurdun her köşesine götürecek ve bu mü-
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leti* eğitim, sıhhi ve zirai duramu ile, iktisadi 
varlıkları ile Demokrat Parti olarak insanea ya
şamaya mutlaka ulaştıracağız. 

Son sözlerime gelince; ilkokul öğretmeninden 
üniversite profesörüne kadar çok büyük bir ekse
riyeti bugün her devirden daha çok muhtaç ol
duğumuz Millî ahlâkımızı, Mîllî imanımızı bize 
verecek olan, kalbleri bu milletin bir an evvel 
yükselmesi aşkiyle çarpan maddi takdirlerimizin 
çok ^üstünde bir enerji ile çalışan feragatkâr ve 
fedakâr mümessilleri olarak selâmlıyorum. 

ÎLHAN DİZDAR (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar ;• Millî Eğitim Bütçesinin görüşüldüğü 
şu sırada bendeniz de fikirlerimi bir yığın 
tafsilâttan içtinap ederek, sadeee sıralamakla 
iktifa edeceğim. 

Demokrat Part i İktidarının devir aldığı-millî 
eğitim sahasına bir nazar atfettiğimiz zaman, 
gayesizlik, programsızdık, tam mânasiyle bir 
istikrarsızlık müşahede etmekteyiz. 

IDzcümle bu Bakanlığın adına «Millilik» ke
limesi eklendikten sonra, millî olmıyan -çeşitli 
fikir ve ideolojiler bu Bakanlığın bünyesine 
sokulmuş, Türk köylüsüne sınıf ve zümre fik
rini, meteryalizm, determinizmi telkin eden • köy 
enstitüleri millî eğitim maskesi arkasında taaz-
zuv 'ettirilmeye çahşilmfş, zirai istihsal saha
larımızda, bilhassa bakir köylerimizde neşvüne
masını temin edeeek bir istikamette yerleş
mesine müteveccih gayretlere teşebbüs edilmişti. 
Dünkü iktidardan :bıı merdıit ideoloji ile mü
lemma olarak devraldığımız köy enstitülerinin, 
crddf-bir revizyona tâbi tutulmak suretiyle, mu
allim -mektepleri haline ifrağ edilmesine • ve bu
raya <sadeee ıköy çocuklarının değil, fakir şehir 
ve%asaha çocuklarının da alınmasına sayısız
lıkla intizar etmekteyiz. 

Muhterem ^arkadaşlar; şehir mektepleri Dev
let ve -özeli idare bütçelerinden inşa olunurken, 
köylüye-taş taşıtarak, ırgatlık yaptırarak, sal
ma salarak yaptırdığımız köy mektepleri, bu
gün bakımsız ve harap olmuş vaziyette bulun-
dıtkktrı gibi, birçokları da eğitmen denilen ve 
kifayetsizlikleri bittereübe sabit olan kimse
lerin'elindedir. 

Bu-itibarla, köy mektepleri binalarının yeni 
baştan elden geçirilmesini ve eğitmen yerine be
hemehal öğretmen gönderilmesini, bu meyan-
da gezici başöğretmenlik sistemine de son ve
rilerek î-bu i c a r d a <' randıman sahnamıyan öğret-
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menlerin köy okutturma tây^n **dilm«k sure
tiyle istifadeli bale getirilmelerini temennice 
şayan gördrüm. 

Muhterem arkadaşlar, meslek içinden ve dı
şından gelen muhtelif-tesirlerle itibarı zedelen
miş ve binleroe değerli elemanlarını bu sebeple 
kaybetmiş bulunan ilk mektep hocalığım, yeni 
baştan ele almak, şerefli ve itibarlı mevkiine 
yükseltmek, maarif »politikamızın nirengi nok
tasını • teşkil etmelidir. 

Azir arkadaşlar, bir zamanlar feyizli ve müs
pet neticeleri müşahede edilmiş ve maarif men
suplarını talim ve terbiye işlerinden anlamıyan 
idare «âmirlerinin keyfî1 ve ^isabetsiz tasarrufla
rından korumuş ve .maarifte »istikrar ve dstika-
met tesisine âmil- olmuş bulunan» eminlik teşkilâ
tının ihyaar zaruretine.temas etmeyi faydalı 
telâkki «diyorum. 

Bu konuya mümasil olarak Maarif Müdür
lükleri Teşkilât ve Talimatnameleri yeniden 
gözden-geçirilerek i maarif müdürlüklerine ilk 
ve orta tetrisatta tecrübe ve «bilgisi olan üniver-

'• site veya yüksek muallim mektebi ımezunus ehli
yetli ve kıdemli öğretmenler; terfian tâyin edil
meli ve buna >müv*ai olar ak 'da valilerin tahak
küm : kaprislerine meydan vermiyecek şekikl e 
salâhiyetleri tevsi olunmalıdır. 

Kej^Uk^muhtesem arkadaşlar 
î lk mektep m^ett işleıHa^ rbugüıı olâttğu 

gibi, ayrı bir mektepte ^iş^bjıaftneleTİ t ^ r n e 
ticeler vermekten uç®k mzaifctır.; 

Meslekinde başarı temin etmiş, yi îlarea öğ
retmenlik; bağoğretmenlik maarif meaoırlttfu-
nu ehliyetle îfa>ederek, emsali içerisinde tema
yüz eylemiş, ilk mektep öğretmeklerinin, kttrs-

"" larvan - geçirilmek - sur etiyle <• ilk tedrisat müfet
tişliğine getmlmelermde eiddî -faydalar mülâ
haza etmekteyim. B i suretle'bir taraffenîİk 

'tedrise* nsüfet^şiyetiş^k'mek için. Devlet Büt
çesinden ihtiyar olunan masrafa son verilmiş, 
diğer taraf fen da ilk mektep mualliminin«©nü 
- açîlarak ona • istikbal ve inkişaf yolu gösterilmiş 
meslek-sahasındaki hız ve 'gayreti artıralmış ola-
eakttr. -Velhasıl -maarifimizde >Demok*atJ Part i 
iktidarından geniş ve esaslı bir ıslahat beklen 
mektedir. Hepinizi < hürmetlerimle selâmlarım 
(Alkışlar) 

Ö M S E . M A R T (Çanakkale) — Mı&ieB»m 
J artkadaşiar, mârusatım, e^e»m ı j i ı ^ r ^ e i iee 
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ytksek okullarda tatbik mevkiinde bulunan im
tihan talimatnamelerinin sakatlığı babında ola
caktır. 

Yüksek malûmunuzdur, liselerimizin her sı
nıfında on veya daha fazla ders okutulur. Cari 
imtihan talimatnamesine göre, eğer bir talebe, 
lisenin her hangi bir sınıfında okuduğu çeşidi 
onu mütecaviz derslerin dördünden muvaffak 
olamazsa o talebe sınıfta kalır. Ve böyle bir ka
ide ile Millî Eğitim Bakanlığı, talebenin dört 
dersteki âdemimuvaf f akiyetini, muvaffak olun
muş altı veya daha fazla derse teşmilde hiçbir 
beis görmez. 

Hukukun bihakkın vâkıfı, mantıki tefekkü
rün cidden hâkimi muhterem bir arkadaşıma 
sordum: «Ne dersiniz ?» dedim, «Bir sahada ik
tisap olunmuş muvaffakiyetin, diğer bir saha
daki ademi muvaffakiyetle keenlem yekûn ad
dolunmasına hukukan ve mantıkan cevaz var 
mıdır?» Elcevap «Asla» buyurdular. 

Bir biyoloji mütehassısından istirhamda bu
lundum: «Her fert» dedi «tster akli, ister fik
rî bir mesaiyi aynı süratle ve suhuletle icra 
edilir mi? Ve biz çeşitli terbiyevi ve biyolojik 
tedabirle her ferdi, her hangi bir mesaiyi aynı 
sürat ve suhuletle, icra kabiliyeti ile teçhiz ede
bilir miyiz?» 

Cevap lûtfeylediler: «Hayır, çünkü irs sa
bittir, yani gençlerde bir tagayyui* husul bul
madıkça, onların vücuduna sebebiyet verdikleri 
karakterlerde de bir tebeddül vuku bulmaz. 
Bundan dolayı, zeki ebeveynin çocukları, Men-
del esaslarına göre, zeki geri ebeveynin çocuk
ları, yine Mendel esaslarına göre, geri olurlar. 
ve biz bugün için, suni olarak, gençlerde bir 
tağyir husule getirmek imkânına malik değiliz. 
Bunun tabiî bir neticesidir, bir cemiyette fert
ler, ölçülebilen her kabiliyette birbirlerinden ay
rılırlar ve her fert, aynı işi, aynı sürat ve su
huletle yapamaz. Yahut her talebe, bir ders yılı 
diye tarif ve tahdit olunandokuz aylık bir müd
det zarfında her hangi bir sınıf m bütün dersle
rinde başarı gösteremez. Filhakika herkesten 
bu başarıyı beklemek de biyolojiyi inkâr demek 
olur.» 

Bir demokrasi mütetebbiine, «Okulda demok
rasi ne demektir?» dedim. Kendileri, «Okulda 
demokrasi, okulun her ferde kabiliyeti nispe
tinde inkişaf imkânını bahşeyliyecek bir tarzda 
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organize edilmesi demektir» mukabelesinde bu
lundular. 

Bu hale nazaran, değerli arkadaşlar, eğer 
enerjik Millî Eğitim Bakanımız hakka riayetin 
isabetine, hayatiyet kanunlarının salâbetinde, 
demokratik anlayışın sıhhatine inanıyorlarsa, 
kendilerinden bilhassa ve ısrarla istirham ede
ceğim ; liselerin yüksek okullar imtihan talimat
namelerini derhal ele alsınlar ve onlara, bir sı
nıfta muvaffak olunmuş dersleri talebenin mat
lup hanesine kayda müsait bir veçhe versinler. 
(Alkışlar) 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Muhterem ar
kadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi
nin konuşulduğu şu sırada ben de Millî Eğitim 
Bakanlığı hakkındaki düşüncelerimi kısaca ifa
de etmeye çalışacağım. 

Birçok kıymetli arkadaşlarım bu kürsüden 
Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve da
ha diğer bakanlıkların ihtiyacından bahsettiler. 
Ehemmiyet bakımından bunların hiçbirisi birbi
rinden tefrik edilemez. Memleket ve millet için 
hepsi de hayati önemi haizdir. îtiraf etmek lâ
zımdır ki, Demokrat hükümetlerin en fazla üze
rinde durması lâzımgelen bir bakanlık varsa o 
da her halde Millî Eğitim Bakanlığıdır. Zira 
milletçe yükselmemiz ancak onun memlekete iyi 
birer insan yetiştirmesi ile mümkün olur. Yeti
şen bu iyi insanlar memleket ve millete faydalı 
olurlar., 

27 seneden beri gelip geçen bütün hükümet
ler memleketin ana dâvası olan bu mühim dâva
nın üzerinde durmak istedikleri halde bir türlü 
bu işte de muvaffak olamadılar. Ve bilhassa son 
yıllarda İlkokul seferberliği hezimetle neticelen
di. Köylü ile şehirli arasında uçurumlar yarattı. 
Mektep yaptıracağız diye zavallı köylünün yor
ganını yatağını sattırdı. Bu suretle yapılan bir
çok mekteplerin üzerinde bir kış geçmeden ha
rap oldu. Yukarda bahsettiğim ilkokul seferber
liğinin acı neticelerini aşıağıda vereceğim misal
lerle ispat etmeye çalışacağım. 

Dairei intihabiyem olan Gazianteb Vilâyeti
nin 557 aded köyü vardır. Bu köylerden 383 ade
dinin nüfusu 1 - 400 kadar, 87 adedinin nüfu
su 401 - 600 kadar, 47 adedinin nüfusu 601 -
2000 kadardır. 557 köydeki nüfus adedi de 
209 676 dır. 557 köyde 74 tane öğretmenli okul, 
557 köyde 24 tane eğitmenli okul vardır ki, okul-
suzluktan okuyamıyan çocuk adedi ise 16 158 

— 782 — 



B : 51 25. 
dir. Buna şehirdeki 5921 çocuğu da ilâve eder
sek 22079 okul çağında olan yavruların nasıl 
mektepsiz kaldığını gözlerimiz yaşararak görü
rüz. 

îşte arkadaşlar, bu rakamlar eski iktidarın 
ilkkoul seferberliğidir. 

75 000 nfuslu Gazinateb şehrinin durumu 
köylerden farklı değildir. Yalnız şehir içinde 
5921 çocuk mektep temin edilemediğinden bu 
yavrular sokaklarda başıboş gezmekte, her halde 
cemiyete iyi birer insan olarak yetişmemekte ve 
neticesi olarak da mahkemeler dolup boşalmak
tadır. İşte size sabık iktidarın Cumhuriyet Halk 
Partisinin ilkokul seferberliğinin bir tablosunu 
çizmiş oldum. 

Memlekette nüfus itibariyle yedinci vilâyet 
olan Gazianteb maarif sahasında 57 nci gelmek-
tedri. Ve nüfusunun ancak yüzde yirmi üç buçu
ğu okula -devam etmektedir. Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri bu acı sahneyi gözleriyle 
görmüş ve gözleri yaşarmıştır. 

Otuz sene evvel yalnız şehirde bugünkünden 
daha çok okul varken bu okulların birçoğu da 
Maarifi Islâmiye Cemiyet tarafından idare edi
lirken Maarifi Islâmiye Cemiyetinin cebren ka-
patılmasiyle ve özel idare gelirinin yarısı iki 
hastaneye sarfedilerek bugünkü acı durum karşı
sında kalmış bulunuyoruz. 

Sayın Millî Eğitim (Bakanından temennim 
Gazianteb Vilâyetini maarif sahasında diğer vi
lâyetler seviyesine çıkarmasıdır. 

2. Köy kursları ve meslekî kurslar ile ma
hallî sanatlar kurslarının açılmasını çok hayırlı 
bir iş olarak teklif eder, esasen vekil beyin bu 
hayırlı işe el attığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

3. ü ç aydan beri teftiş gören Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü hakkında bilgi vermele
rini rica eder, başta Sayın Bakanın ve bütün 
mesai arkadaşlarının Türk çocuğuna faydalı ol
malarını candan temenni ederim. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Arkadaş
lar, beş dakika için ancak sualler tertip edebil
dim : 

1. Sayın Cumhurbaşkanı, zannederim açış 
nutuk1 arında, Doğu üniversitesinden bahis bu
yurmuşlardı. Ya burada veyahut dat başka bir 
yerde vâki nutuk ve beyanatında da Millî Eği
tim Bakanı bu maddeyi tefsiren ele alarak, her
halde bundan maksat Doğuda ilk öğretimi yay
mak olduğunu söylemişlerdi. Şimdi bütçede ma-
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arif cetvelinin, zannederim son sayfasmda, bir 
Doğu üniversitesi ve 50 bin lira tahsisat vardır. 
Maksut hangisidir: Omu, bu mu? öğrenirsem 
memnun olurum. 

İkinci sualim: komünizm ile meşkûr bir mü" 
cadele açılmıştır. Devam etmektedir ve etmeli
dir. Henüz sonu gelmemiştir, sonu gelmiş naza
riyle ele alınmasına imkân yoktur. Şurada bu
rada yapılan itirazların Sayın Eğitim Bakanı
nın şevkim kiracak mahiyette olduğunu zannet
miyorum, bilâkis tezyit edecek mahiyette oldu
ğunu tahmin ediyorum. O halde sorabilirim. 
Ortaöğretim ve liseler alanında açılan komüni-
zimle mücadele işi acaba üniversitede, üniversi
te mlakamlarmca da aynı hassasiyetle takip edil
mekte midir? Bu hususta Sayın Millî Eğitim Ba
kanı mutmain midirler? 

Üçüncüsü; Hükümet komünizme karşı açtı
ğı amansız mücadelenin bir benzerini Masonlara 
ve Masonluğa karşı açmayı düşünmekte midir? 

Dördüncüsü; Millî Eğitim mensuplarının ve 
ekseriyetle muallimlerin düyuna kalmış alacak
ları ne miktara baliğ olmaktadır. 1951 senesinde 
bunların ne kadarı itfa edilmekte, ne kadarı kal
maktadır! 

BAŞKAN — Ahmet Morgil. 
AHMET MORGİL (Rize) — Arkadaşlar, 

maarif Devlet denen uzviyetin ruhu, her bakım
dan kalkınmanın kuvvetli, mesut ve müreffeh 
bir millet olmanın, tek cümle ile, ileri bir cemi
yet haline gelmenin temel taşıdır. Henüz pek 
körpe olan demokrasimizin en bellibaşlı gıdası 
olan maarifimizi geliştirmek için hiçbir fedakâr-
Uktan sakınmamamız lâzımdır. Yüksek Meclisin 
bu hususta hassasiyetinden eminim. 

Bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı daima 
prensipsizlik ve istikrarsızlıkla itham edilmiştir. 
Bu tenkidlerde büyük bir hakikat payı olmakla 
beraber psikolojik incelemelere dayanan pede-
gojik gelişmeleri takip etmek içtimai bünyenin 
icap ve ihtiyaçlarına ayak uydurmak mecburi
yetinde bulunan maarifin kalıplaşmış prensip
lere bağlanıp kalamıyacağını da düşünmek ica-
bede?. 

Millî Eğitim dâvası demek, her şeyden evvel 
öğretmen demektir. Tam bir ruh ustalığı ve ince 
pedagajik hesaplarla körpe dimağları işliyen en 
buhranlı çağında gençliğin mânevi varlığı
na istikamet verip karekter yaratarak ya
rınki cemiyete şekil veren öğretmen en 
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olgun bir insan, en ince bir sanatkâr ve her 
haliyle örnek bir şahsiyet olmak mevkiindedir. 
öğretmene cemiyette lâyık olduğu mevkii ver
mek en hassas bir içtimai meseledir. Bu suretle 
bu mesleki lâyık olduğu üstünlükte tutmıyan 
milletler, istikballerini kara görmek bedbahtlığı
na mahkûmdurlar. 

Öğretmenlerin terfi ve terfihleri mevzuunda 
hassasiyet ve semahat gösterilmesinin millî men
faatimizin de icabı olduğunu arzetmek isterim. 
Her köyde ilkokul, her kazada ortaokul ve her 
vilâyette bir lise açm'ak gaye olmalı ve bir an 
önce gerçekleştirilmelidir. 

Yüksek kalitede adam yetiştirmek mevzu
unda sayın Millî Eğitim Bakaniyle beraberiz. 
Fakat bunu mübalağalandırarak okul açmamayı 
mazur gösterecek bir sebep halinde karşımıza 
dikmeyi, tasavvur edilen ideal liselerin hasreti 
içinde âdeta lise açmamayı prensip edinmeyi 
aşırı bulurum. 

Bugüne kadar daha ziyade kafaya hitap 
eden, kuru nazari bilgiler veren bir tedris sis
temi kültür hayatımıza hâkim olagelmiştir. Ya
pıcı ve yaratıcı bir nesil yetiştirmek mecburi
yetinde olan bir millet sıfatiyle ruh ve beden 
kuvvetlerini muvazeneli bir şekilde geliştiren 
bir öğretim yolu takip etmek zorundayız. Bu
nun için okulların ders alet ve vasıtaları bir an 
önce tamamlanmalı ve bunlardan lâyıkiyle is
tifadeyi sağlıyacak titiz bir teftiş ve murakabe 
kurulmalıdır. 

Lise ve orta okullarımızdan, civarlarmdaki 
köy ve kasaba çocukları hakkiyle istifade ede
memektedirler. Bunun için en ehven şartlarla 
barınılabileeek pansiyonlar meydana getirilme
lidir. Uzun malî formalite ve masrafları icabet-
tiren resmî pansiyonlara nazaran okul idareleri 
tarafından basit ve pratik esaslara göre kuru
lup yürütülen hususi pansiyonların daha verim
li olduğunu tatbikat göstermektedir. Millî Eği
tim Bakanlığının bu işle yakından ilgilenmesini 
bilhassa rica ederim. 

öğrenci devamsızlığının okulun umumi haya
tında ne derece muzir ve aksatıcı tesirler yaptı
ğı meydandadır, tik okullardaki uzun zamana 
bağlı formaliteleri icabettiren müeyyidelerin 
maksadı kısa yoldan sağlıyacak hale konması
nın, orta öğretimde de bu müeyyidenin biraz 
daha sertleştirilmesinin, köylerde öğrenim za-
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manlarmın mutlaka iş mevsimi dışına alınması
nın ve ilk tahsil mecburiyeti çağının biraz daha 
indirilmesinin çok faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

Devamsızlığı takip ve aileleri cezaya çarp-' 
tırma vazifesi yüzünden bâzı yerlerde köylü 
ile öğretmenin arasının açıldığı esefle müşahede 
edilmektedir. Bu hususta Bakanlıkça gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Milletçe istikbalimizin garantisini iyi ahlâklı 
bir nesil yetiştirmekte görmekteyiz. Ahlâk ter
biyesi millî bir dâva olarak ele alınmalı ve bu 
husustaki indî ve başıboş gidişe son verilmelidir. 
Bunun için yetkili bir komisyon tarafından, bu
günün medeni ve ileri anlayışına, cemiyetimizin 
mânevi ihtiyaç, gelenek ve kıymet hükümlerine 
göre ahlâki ve gayriahlâki hareketleri bütün 
teferruatiyle tesbit edecek ve ahlâk terbiyesinde 
okul ve ailelere rehber olacak talimatname ve 
broşürler hazırlanmalı, kuvvetli müeyyidelerle 
sindirerek kötü örneği gençlerin gözünün önün
den kaldırmalı, çok defa cinsi temayül ve ihti
raslarının zebunu olarak fena yollara sapma 
tehlikesi karşısında olan ve cinsi hayatının en 
buhranlı devresinde bulunan orta öğretim genç
liğini ihtiraslarım iyi istikametlere yöneltmek 
üzere sporla; izcilikle, müsamere ve atelye işle
riyle güzel sanatlarla, ve diğer öğrenci teşek
külleri faaliyetleri ile ilgilendirip meşgul etmek 
için okullarımız bu faaliyetlere elverişli birer 
çevre haline getirilmelidir. Burada öğrencileri 
okulun bütün faaliyetlerine yapıcı ve yaratıcı 
olarak programlı bir şekilde iştirak ettirmenin 
ehemmiyetini bilhassa kaydetmek isterim. Ders 
müfredatının bir ders yılı içinde pedagojik esas
lar dâhilinde işlenebilecek ölçüde olması icabe-
der. Bu bakımdan ortaokul ders müfredatının 
fazla yüklü olduğu kanaatindeyim. 

ilkokulların birinci, devresiyle ikinci devresi 
arasında büyük bir uçurum mevcuttur. Zira ilk 
üç sınıfta bir tek okuma kitabı mevcut iken, 
dördüncü sınıfta birdenbire yedi kitapla karşı
laşmaktadır. Kitapsızlık yüzünden birinci devre
deki hayat bilgisi dersleri tamamen şahsi ve 
indî bir şekilde yürütülmektedir. Her iki mahzu
ru önlemek üzere bir hayat bilgisi kitabına vü
cut verilmesi çok yerinde olur sanırım. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam olmuştur efen
dim. 

Bedri Nedim Gö'knil! 
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BEDRİ NE.ÜÎM GÖKNlL (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim hizmet- ! 
leri üzerinde ben de görüş ve düşünüşlerimi i 
tesbit etmiştim. Fakat konuşmaların beş da- j 
kikalık bir zamana sığdırılması keyfiyeti Yük J 
sek Heyetinizce karar altına alındığından bu 
karara uymak için benden evvel konuşan de
ğerli hatiplerin benim tesbit ettiğim hususlar
dan temas etmedikleri kısımlardan yalnız bir 
mevzu üzerine sözlerimi hasretmek lüzumunu 
hissediyorum. 

Dünyanın, klâsik sayılacak kadar değer 
kazanmış fikir ve sanat eserleri Millî Eğitim S 
Bakanlığı klâsikleri, adı altında tercüme edil- j 
mektedir. Fakat bu işin tatbikatında bâzı ha- | 
talara düşülmüş ve düşülmektedir. i 

Memleketimiz üniversitelerinde seviyeli bir : 
felsefe, içtimaiyat, tarih, edebiyat ve sanat I 
mesaisi istiyorsak Şark ve Garp klâsiklerinin j 
Türkçeye mal edilmesinin zaruri olduğunu ka- j 
bul etmeliyiz. Münevver dehmiye lâyık hiçbir ! 
Türkün meselâ «Mesnevi» gibi, «îlyada» gibi ! 
eserlerden müstağni kalacağı tasavvur edile
mez. 

Millî Eğitim Bakanlığının klâsik neşriya
tına göz gezdirilirse hemen hepsinin edebî i 
eserler olduğu, çoğunun da Yunan, Fransız ve • 
Kus edebiyatından tercüme edilmiş bulundu
ğu görülür. Bu eserler tercüme edilmemeli idi, 
diyemeyiz. Aneak .Garbın diğer büyük dille
rinden ve meselâ; îngilizceden, Almancadan, 
Italyanead.an da daha çok tercümelere ihtiyaç i 

i 

vardır. J 
Bunların yanışı ra Şark klâsikleri ve huşu- : 

siyle Farabi gibi Türk büyüklerinin, devirleri ! 
icabı Arapça yazmış oldukları eserlerin de j 
Türkçeye kazandırılması icabeder. Yani ede- i 
bî eserlerin yanısıra fikrî eserlerin de Türkçeye j 
her dilden tercüme edilmesi üniversite gençliği
miz için bir ihtiyaçtır. [ 

Bundan başka tercüme çerçevesi içine kıs- j 
men girmekle beraber, tavsiye ve temenni ede- j 
ceğimiz bir iş de: Türk nesrinin geçmiş devir- | 
lerdeki muhallet eserlerinin ezcümle «Peçevi» j 
«Naima» tarihleri gibi büyük eserlerin icabına. > 
göre.kısa not veya birer lügatçe ile yeni harfli 
olarak çıkarılması ve yeni nesillere dünya klâ- | 
sikleri meyanında bunların da takdim edilme
sidir. 

Bu türlü neşriyatta büyük sürüm veya ka-
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zanç aranamıyacağı bedihîdir. Fakat yine 
aşikâr olan bir hakikat varsa o da bu neşri
yatın lüzumlu olduğudur. Çünkü dünya mil
letleri camiasına, onların medeniyete ettikleri 
hizmetten bîbehre, kendi mazimizdeki kuvvet 
ve değer kaynaklarımızdan bihaber olarak gi
rebileceğimizi zannetmek abes olur. 

Klâsiklerin tercüme ve neşir işinin tedviri 
vazifesinin, mevzuun ehemmiyetine binaen, 
üniversiteye bırakılması daha uygun olur, ka
naatindeyim. 

Bununla, . tercüme işlerini yalnız üniversite 
yapmalıdır, demek istemiyorum. Üniversite 
kadrosu dışındaki ehliyet sahiplerine de tercü
meler yaptırılabilir. 

Hattâ tercüme, diploma ve makama bakmak
sızın yalnız ehliyetli mütercimlere vermeli ve 
onların imzalarının mesuliyeti altında neş-
r edilmelidir. 

Şimdiye kadar Bakanlık, her tercümeyi 
yerli yersiz bir başkasına kontrol ettirmekle 
mâkul ve mantiki olmıyan bir harekette bu
lunmuştur. 

Eğer kontrol eden tercüme edenden daha, 
ehil ise tercüme neden ona vrilmez? iki, üç 
yüz şahifelik bir eser içinde şuradan buradan 
birkaç cümleyi kendi anlayışına göre değiştir
mek ne ifade eder! Dikkat buyurulsıııı ki, 
böyle kontrol namı altında Bakanlık bir hayli 
para da harcamıştır. Faka*, neticede tercümeler 
daha iyileşmek şöyle dursun mesuliyetini ne mü-

'tercimin, ne de kontrolcunun üzerine aldığı 
bir halita haline gelmişti ı. 

Bu yanlış hareket tarzı yüzünden iyi mü
tercimler de Bakanlığa tercüme yapmaz 
olmuşlardır. 

Bu mülâhazalarladıı ki, salâhiyeti sözde ka
lan, işleri yürütmekten .ziyade aksatan; kon
trol için, sekreterler için beyhude masraflara 
sebebiyet veren tercüme bürosundan vazgeçmek 
ve bize lüzumlu klâsiklerin tesbiti ve müter
cimlere havalesi işini üniversiteye bırakmak 
doğru olur. Böylece tercüme faaliyeti gelip ge
çen bakanlara bağlı bir politika işi olmaktan 
da kurtarılmış olur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muzaffer Âli Mühto. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) 

— Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakan
lığının Bütçesinin * konuşulduğu şu anda yük-
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sek millet kürsüsünden Türk çocuklarını ve j 
gençliğinin yetiştirilmesinde büyük feragat J 
ve kabiliyet gösteren öğretmenler ve kıymetli 
profesörlerimizi ilim ve irfan ordusunu hür
metle selâmlar ve bu kutsi vazifelerinde kendi
lerinin ve değerli Millî Eğitim Bakanımıza 
Allah'tan muvaffakiyetler temenni ederim. (Bra
vo sesleri alk:şlar) 

Ahlâk dersleri hakkında Füruzan Tekil, 
din dersleri hakkında Ömer Bilen arkadaşımın 
fikirlerine tamamen iştirak ederim. 

Arkadaşlar; seçimlere girmek üzere hazır
lanıyorduk. Secim bölgem olan Kastamonu'da' 
köy ve kasabaları dolaşarak seçim propagandası 
yapıyorduk, bu arada köylümüzün eski iktidar 
tarafından senelerce ihmal edildiği bu yüzden 
bugünkü acı ve yoksul duruma düştüklerini 
Demokrat Parti iktidarı ele alınca işi köyden 
ve ihmal edilen köylüden başlanarak evvelâ köy 
r-onra kasaba ve dolayısiyle şehirleri kalkındıra
cağız ve bu suretle Türk köylüsünü ve milleti 
hürriyet ve refaha kavuşturacağımızı vadecli-
yorduk. 

Bir köylü hemşehrim bana şöyle dedi; bi;> 
ler Demokrat Partiden iktidara geçer geçme:: 
milleti refaha kavuşturacağınızı beklemiyoruz, 
bu zamanla olacak iştir. Bizlerin birden çarık
larımızı kunduraya bez pantolon ve ceketlerimizi 
kumaştan yapamazsınız. Bunu beklemiyoruz. Yal
nız bizleri dinî ve mânevi sahada hürriyet ve 
refaha kavuşturun bu kâfidir. Türk Milleti biz
den bunu istemektedir. Büyük ve ulvi bir.te
sadüf eseridir ki, Türk milletinin hakiki oyla-
riyle sinesinden kopup gelen ve kahir bir ekse
riyetle iktidarı ele alan Demokrat Partinin ilk 
Hükümetinin Arapça yani dinî ezan okunmasın MI 
cezayi müstelzim, suç olduğunu bildiren madde
nin kaldırılması teklifi Yüksek Mecliste de itti
fakla kabul edilmiştir. Bu kanun teklif edildiği 
günlerde Ulus Gazetesi ve yavrusu olan Aksarı 
haberlerinde inkilâp elden gidiyor diye feryat
lar koptuğu halde Halk Partisi Sözcüsünün Mec
liste muhalefette bulunmadıklarını memnuniyetle 
gördük. Bu kanun bir hüsnü tesadüf olarak De
mokrat Parti iktidarının ilk kanunu olmuştur. 
Bu suretle Türk milletinin bizden istediği ve 
vadedilen ilk mânevi hürriyet ve refah veril
meye başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Demokrat Partinin 
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Birinci büyük kongresinde Atatürk inkilâbınm 
içinde yetişmiş bir genç aıkadaşmız olarak di
nî bilgilerin noksanlığını kendi nefsimde duy
duğumdan Demokrat Partinin programına ilk
okulda din derslerinin konmasını teklif etmiş
tim. Ozaman bu teklifim alkışlanarak tasvip edil
di. Fakat benden başka bir delege arkadaş bu 
teklifi desteklemedi. Çünkü ozaman vaziyet çok 
nazikti. Demokrat Parti kısa bir zamanda mem
leketin dört tarafına kök salmış ve Yeni Sinema
da dokuz yüze yakın delege toplanmıştı, 21 Tem
muz 1946 seçimleri kahramanları olarak iktidar
da bulunan Halk Partisi bu vaziyetten ürkmüş
tü. Demokrat Partinin kuvvet ve kudretini kır
mak için bahane arıyordu. Siyasi bir partinin 
ilk kongresinde yıllarca lâyiklik prensibine da
yanarak dine müdahale etmek suretiyle Türk 
çocuklarını dinî bilgiden mahrum eden eski ik
tidar belki irtica damgasını vurmak istiyebilir-
di. Nitekim bunlar oldu da. Hattâ Demokrat 
Parti liderlerini komünistlikle itham etmekten 
çekinmediler. Allah'a bu yüksek kürsüden ham-
düsena ederim ki, 14 Mayıs seçimleriyle bu 
Meclise gelen hakiki milletvekili arkadaşlarım
dan bu hususta benden daha hassas ve vukuflu 
olanlar çoktur. 

Sayın arkadaşlarım, eski iktidar milletin bu 
dinî arzusundan kaçınılmaz olduğunu anlıyarak 
ilkokulların 4 ncü ve 5 nci sınıflarına din ders
lerini koymuştur. Fakat fbu dersler' dinî bilgiler 
öğretmekten ziyade ahlâk dersleri mahiyetinde
dir. Hükümetimizin bu işe el koyarak din ders
lerini esaslı bir şekle koymasını ve çocuklarımıza 
hakiki din 'bilgilerini öğretmesini ve D. P. prog
ramının 14 ncü maddesinin tatbik etmesini tek
lif ve rica ediyorum. Dinî ihmal neticesi bütün 
vafoal eski iktidar mesullerinin omuzları ve vic
danlarında kalsın bu ihmali telâfi ve ahlâki va
him yarayı tedavi etmek Demokrat Partiye na
sip olsun, Allah'tan dileğim budur. 

Köy enstitüleri mezunları ile Abana İlçesin
de bir toplantıda bulundum. Bana köy enstitüle
ri ile muallim ve şehir okulları ve mezunları ara
sındaki farkın kaldırılmasından bahsettiler ve 
kendilerine Tonguç ve Hasan Âli kulları denil
diğini ve komünistlik şüphesi altında bulunduk
larını bunda enstitü kelimesinin tesiri olduğunu 
köy öğretmen okulu olarak değiştirilmesini iste
diler. Kendilerine isim değişikliğinin bir tesiri 
olmadığını güle gül denmese bile yine gül gibi 
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kokacağım Ve bu şaibeden temiz ve dürüst çalış
maları ile aksini ispat edeceklerini söyledim. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir. 
MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Sayın Bakandan arzettiğim hususlarda hassasi
yet bekler Türk Milletine saadetler dilerim. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Kıymetli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı
nın Müzeler ve Eski Eserler Umum Müdürlüğü
nü alâkadar eden ve meslekim bakımından beni 
ilgilendiren tarihî ve mimari bakımdan kıymeti 
haiz eserler hakkındaki görüşlerimi kısaca arzet-
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım, Anadolu yarımadası tarih bo
yunca birçok milletleri ve medeniyetleri sinesin
de barındırmış foir ülkedir. Bu sebeple yurdu
muzun hemen her köşesinde yeraltında ve yer
üstünde sayısız medeniyet eserleri mevcuttur. 
Bu eserler o zamanki medeniyetlerin bize kadar 
ulaşabilen tarihî vesikalarıdır. Bunlar arasında 
bizden olan ve öz malımız bulunan ecdadımızdan 
bizlere intikal eden öyle kıymetlileri vardır ki, 
bu eserler Türk sanat tarihinin kudret ve aza
metini bütün dünyâya tanıtan eşsiz âbidelerdir. 
Eski iktidar Ata emaneti bu kıymetli sanat eser
lerini lâyık olduğu ehemmiyeti vermemiş, bakım 
ve yapım işleriyle meşgul olmamış yıllarca ka
derin kudretine terkederek tabiatın yıkıcı tesir
leriyle başbaşa bırakmıştır. 

Bu işin koruyucusu olması lâzımgelen müze
ler ve Eski Eserler Umum Müdürlüğü de vazi
fesini bu sanat eserlerinin yıkılmasına seyirci 
kalmakla ifa etmiştir. 

Şu anda mimari ve tarihî kıymeti haiz eser
lerimizin dörtte birini kaybetmiş bulunuyoruz. 
Bunların yok olması mânalandırdıkları devir
lerin kapılarını da beraber kapamıştır. Son in
san takatinin üstünde bir varlıkla meydana ge
tirilen yalnız bizim değil bütün dünya sanat. 
tarihinin malı sayılan bu ecdat yadigârı eserle
rimize artık lâzımgelen değeri vermemiz lâzım
dır. 

Bu durumu yakînen gören ve takdir eden 
Millî Eğitim Bakanımızdan Müzeler ve Eski 
Eserler Umum Müdürlüğün de harekete geçme
sini ve ieabeden tedbMn alınmasını Yüksek 
Meclisten de bu işe yeter tahsisatın verilmesini 
bekliyoruz. 

Ancak bu suretle bunları gelecek nesillere 
bir enkaz yığını halinde değil, tarihî birer ve-

. 1951 0 : 2 
sika olarak bırakmış olacağız. Bunu yapmakla 
da milletimize ve tarihimize karşı olan millî va
zifemizi Bakanlık olarak ve Meclis olarak yap
mış olacağımıza inanarak sözlerime son veri
yorum. (Alkışlar) .;, 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Reis 
Bey, takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, 65 arkadaş söz almış
tır... 

HjÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — tşte 
onun için takrir verdik.. 

BAŞKAN — Nısfının konuşmasını uygun 
gördük, nıfsının konuşmasından sonra takriri
nizi oya koyacağım. 

HjÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Nasıl 
olur, Biyaset ne zaman arzu ederse mi takriri 
oya koyar f. 

BAŞKAN — Riyaset Divanı işi tezekkür et
miş ve Meclisin bugüne kadarki temayülünü de 
göz önüne alarak söz istiyenlerin nısfı konuş
tuktan sonra kifayet takririnin oya konulma
sını tensip etmiştir. 

HjÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Eli
mizdeki kanun, tüzük böyle söylemez?.. Rica 
ederim. 

BAŞKAN — Ben de rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz, Riyaset Heyeti Uınumiyenin te
mayülüne uymaktadır. (Bravo sesleri) 

Buyurun Mehmet Özbey... 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Arkadaşlar, 

fikirlerimi hulâsa halinde kısaca arzedeceğim. 
1329 tarih ve 305 sayılı Saltanat Zammından 

kalma 37 senelik Tedrisatı İptidaiye Kanununun 
bugünkü zihniyetimize göre tezce değiştirilmesi
ni Sayın Bakandan rica edeceğim. 

Arkadaşlar, çifte tedrisat usulüne bir son ve
rilmelidir. 

Köy enstitüleri öğretmenleri askere altı sene
den sonra gidiyor, sırası gelince müsaade edelim. 
Köy enstitüsü mezunları Gazi Eğitim Enstitüsü
nün her şubesine imtihanla girebilmelidir ve hu 
hak verilmelidir. 

Gezici ilköğretmenler de ilkokul müfettişi va
zifesini yaparlar, gezici başöğretmenler sabit va
zife görmeli bu suretle sınıflarda işi başından 
aşan millî eğitim memurluğu müstakil olmalıdır. 

Millet mektepleri dediğimiz gece mekteplerini 
açalım. Türkiye'de okuma nispetini çoğaltalım. 
Her köy okuluna Bakanlıkça kitaplar gönderelim, 
çünkü onlar her şeyden mahrumdurlar. 
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Köy öğretmenlerine zirai bilgiler de verelim. 

Kurslar açalım. Köylüyü zirai bakımda»- irşat et1 

sin. 
Arkadaşlar; Yüksek Ziraat Enstitüsü memle

ket bünyesine göre ziraatçı yetiştiremediği için 
bu müessese, üniversite camiasına terkedildi. Hal
buki bugünkü iktidarımız, bir zirai inkilâp yaptı
ğına göre birçok mütahassısları dışardan getire
ceği yerde burada yetiştirmesi mümkündür. Bu 
da ancak bu müessesenin Tarım Bakanlığının 
murakabesine verilmesiyle ve orada yeni yapıla
cak zirai raforma göre adam yetiştirilmesi uygun 
olacaktır. . 

Arkadaşlar; 1 800 000 olan ilkokul talebesin
den orta ve lise ve sanat okullarına giden 200 bi
ne yakın talebe çıkmış geriye kalan; 1 600 000 
talebeyi muhiti şartlara ve ihtiyaçlara ve hususi
yetlere göre yetiştirelim. 

Sanat mekteplerini de bu maksada göre kura
lım. Kütahya Sanat Okulunda çinicilik. Trab
zon'da gemicilik, Bursa'da demircilik, Zongul
dak'da madendik gibi. 

Sanat enstitüsü talebelerinin bir kısmını trak
törlerin tamirlerinde kullanalım. 

Liselere gelince : Talebelerin çoğu ezberci ye
tişiyorlar. Onlarda lâboratuvar mesaisi hâkim ol
malı. ı 

Liselerde imtihan usulleri berbattır. Lise» bi
tirme - olgunluk - üniversite imtihanları bu me-
yiiudH-.r. 

Askerlik dersleri yat kalk ile geçer. Tatbikat 
ve harb oyunları şarttır. 

Bakanlık liselerde meccani okuttuğu talebele
ri mezun olunca başıboş bırakıyor. Onları mem
leket faydasına kullanmak lâzımdır. 

Sayuı arkadaşlar, beden terbiyesinin memle
ketin sosyal kalkınmasındaki müspet rolünü Uık-
dir buyurursunuz. Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün kaderinin tâyin edilmekte olduğu bu 
günlerde geçen iktidar devrinde kanunsuz ve gü
rültüsüzce açıldığı jddia edilen (Beden Terbiyesi 
Yüksek Enstitüsünün) Millî Eğitini Bakanlığının 
meşru bünyesi içinde kanuni ve müstakil hüvi
yete kavuşturulmasını Sayın Bakandan rica ede
ceğim. 

Doğu'da üniversitenin ilk temelleri atılmalı
dır. İstanbul ve Ankara fakülteleri taşkındır, 
yığılmıştır. İzmir'de bir hukuk fakültesi şart
tır. Bir vilâyetimiz kadar olan isviçre'de 7 üni
versite vardır, 
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Bakanlık içerde ve d işarda meecanen .okut

tuğu talebeye bu sene bütçesinden 1 771 269 lira 
sarf ediyor. Avrupa'da bîr talebe başına senede 
6 500 lira düşüyor. Fransa'daki 236 talebemizin 
% 80 ni komünist olmuş, parası kesilmiş yine 
gelmiyorlar. Bunlar gizli ellerle besleniyorlar. 
Artık bu yardımı keselim. 

Bir de öğretmen nispeti gariptir. Hukukta 
:>i hoca 2 300 talebe okutur? Devlet Konservatu-
varmda ise 81 hoca 178 talebe okutur. Hukukta 
76 talebeye bir hoca düşer. Kon ser vatu varda ise 
iki talebeye bir hoca düşüyor. 

Mekteplerimizde okuma terbiyesine iyice 
önem vermeliyiz, -sindirmeliyiz. Trende bir 
ecnebi, daima kitap, roman okur; bizimkiler de 
bakar. 

Öğretmenlere tatillerde yurt içi. ve yurt dışı 
-rezileri çok ucuz yaptırmalıyız. Onlar ne kadar 
görgülü ve bilgili olurlarsa memleket çocukları 
da oka dar istifade eder. 

Eğer İlahiyat Fakültesini beslİyeeeksek yal
nız bir lise ve bir orta okulu kademeli din okulu 
açalım İlkokul öğretmenlerine bu yıl din kurs 
lan açalım. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
Müzakerenin yeterliği hakkında önerge var, 

söz almış arkadaşlar da var. Kifayet önergesi 
kabul, edildiği takdirde kimseye söz vermemek lâ-
zımgelir. Şimdi önergeyi reye koymadan evvel 
'konuşmak ister misiniz, Tevfik Bey? 

MÎLLÎ EĞ ÎTİM BAKANİ TEVFÎK İLE
Rİ (Samsun) —Siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisin tetkika mecbur bulunduğu bir çok 

bütçeler vardır ve zaman da daralmıştır; bu ba
kımdan Maarif, Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
kâfidir. Yeterlik teklifimizin oya konulmasını 
rica ederiz. 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Bahattin Taner Şevki Ecevit 

Başkanlığa 
Henüz Millî Eğitim ^Bütçesinin umumi mü-

zakeresindeyiz. Önümüzdeki üç günde daha 20 
küsur bütçe müzakere edeceğiz. Bu gidişle 1951 
Bütçesi çıkamıyaeaktır. Üzerinde tartışmalar 
yaptığımız Millî Eğitim Bütçesinin bölümlerine 
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geçilmek üzere müzakerenin kifayetine karar ve
rilmesini teklif ederiz. 

Muğla Milletvekili Ankara Milletvekili 
Nadir Nadi Hâmid Şevket İnce 

BAŞKAN — Okunan kifayeti müzakere 
önergelerinin aleyhinde konuşmak istiyeıı tek 
bir arkadaşa söz vereceğim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Ben 
söz istedim efendim, daha evvel yazdırmıştım. 
(kur'a çekelim sesleri, Daim Süalp söz istedi 
sesleri). 

BAŞKAN — Söz sırası Mehmet Daim Sü-
aip 'indir, buyurun. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar; bilirsiniz ki, bütçe müzakere
lerinde kifayeti müzakere takriri vermemek key
fiyeti bir teamül halinde idi. Bunu ilk defa ben
deniz bozdum. Fakat bundan pişmanlık duyu
yorum. (Yoo sesleri, gülüşmeler). 

Bu pişmanlığım iki sebeptendir. Bunlardan 
birisi, 10 - 15, arkadaşımız sinama gişeleri önün
de sin ama bileti alır gibi birkaç gün evvelinden 
sıra alıyorlar ve mütemadiyen onlar konuşuyor
lar. Bu bakımdan birçok kıymetli arkadaşları
mızın kıymetli fikirlerinden istifade etmekten 
mahrum kalıyoruz. Kifayeti müzakere takriri 
şayet kabul edilecek olursa istirhamım şu ola
caktır; badema söz alanlar listesinin sonundan 
başlansın, çünkü en son söylenen fikirler en kıy
metli fikirler olacaktır (gülüşmeler). 

Müsaade buyurun. Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinde söylenmedik, temas edilmedik: birçok 
mühim noktalar vardır. Meselâ şimdiye kadar 
hiçbir arkadaşımızın temas etmediği Şark bölge
sindeki talebelerin yüz binlerinin, Türkçe bil
memesi meselesidir. 

BAŞKAN — Usul meselesi. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — Çok 

istirham ediyorum, mühim noktalara temas edi
lecektir. Biz sıkışınca iki, üç günde bir kanun 
çıkarmamalıyız. C. H. Partisi sıkışınca yüzlerce 
kanunu bir günde çıkarırdı. (Gülüşmeler). 

Binaenaleyh bu kifayeti müzakere takririni 
kabul etmeyin. Daha konuşulacak yüzlerce me
sele vardır. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 205 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası okunacak olursa görülür ki, birle
şimden evvel söz isteyeni yazmak kâtiplerin va
zifesidir. Binaenaleyh birleşimden önce müra-
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] caat edecek arkadaşlrm isimlerini hangi bütçede 

konuşmak istiyorlarsa o kısım üzerinde kaydet
mek bizim vazifemizdir. Binaenaleyh bu husus
taki itirazlar yerinde değildir. 

Yalnız kifayet aleyhinde" bir arkadaş konu
şabilir, buna dair bir de önerge verilmiştir. 
(reye, reye sesleri). 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu 
mevzu üzerinde ve önerge hakkında konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, artık bu mevzu üze
rinde söz vermiyorum, (reye, reye sesleri). 

Müzakerenin yeterliğini kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

Söz Millî Eğitim Bakanınmdır. Millî Eğitim 
Bakanı, buyurun. 

BİR-MİLLETVEKİLİ — Karar alındı, ye
terlik kararından sonra bakan da konuşmaz. 

BAŞKAN — Bakan her zaman konuşur. 
(Gürültüler, hayır konuşamaz sesleri). Çok istir
ham ederim, sükûneti muhafaza ediniz, bakan 
konuşsun. (Olmaz, olmaz sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, usul hakkında bir kelime söyliyeee-
ğim: Eğer Bakan'm söyliyeceği birşey varsa 
ancak bölümlerde konuşabilir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Efendim, hiçbir beyanatta bulun-
mıyalım mı? Birşey söylemiydim mi? (Bölüm
lerde konuşursunuz sesleri). 

SEDAT BARI (Seyhan) — Usul hakkında 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAT BARİ (Seyhan) — Muhterem arka

daşlarım; birçok arkadaşlarımız birçok temen
niler izhar ettiler. Bakanlığın muhtelif mevzu-
lariyle ilgili olarak sualler sorulmuştur. Bakan 
tabii bunlara cevap verecektir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, içtüzüğün 103 ncü maddesine göre 
«yeterlik, o konudaki müzakerenin bitmesi» de
mektir. Bendeniz dikkat ettim, Riyaset Bakan 
Beye görüşüp görüşmiyeceğini ikazen sordular, 
fakat Bakan Bey arzu etmediler. (Soldan «ya-

• nılıyorsun» sesleri). 
Müsaade buyurun. 
yeterlik reye kondu. Meelismizin selâmeti 

müzakeresi, İçtüzüğümüzün harfinin ve ruhunun 
mahfuz olması esasına müstenittir. 

Bunu sizden bilhassa istirham ederim, rice 
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ederim. Binaenaleyh Hükümetin söz söylemesine 
gelince, elbetteki* buna yine imkân vardır'. Mü
zakere bitmiş, karara iktiran etmiş değildir. 
Fasıllara geçeceğiz; fasıllarda tensip edecekleri 
surette cevap verirler Ve bu suretle İçtüzüğün 
ruhu da mahfuz kalır. 

Arkadaşlar, Tüzüğün Meclisin selâmeti mu
amelâtına matuf bulunan ruhunun mahfuz ol
ması, bu Yüksek Meclisin çalışması için esastır. 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade! 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 

Usu] hakkında. 
Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesi 

müzakeresinin nihayet bulması içindir. Yoksa 
bizim iradettiğimiz suallere Hükümet tarafın
dan cevap verilmesine dahi mâni olmak için de
ğildir. Madem ki, sorulmuş suallerimiz vardır. 
Hükümetin de mesul bir makam olarak bizim 
istediklerimize, suallerimize cevap vermesi lâzım
dır. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bütçenin tümü hak
kındaki görüşmeler kâfi görüldü. Bölümlere ge-' 
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Sayın arka
daşlarım, benden evvel birçok hatip arkadaşlar söz 
aldılar, muhtelif mevzular üzerinde konuştular 
ve bâzı tenkidlerde bulundular, Bakandan bâzı 
sualler sordular. Benim aklıma şüphe girdi. 
Acaba bu işler arkadaşların tenkid ettiği şekilde 
mi cereyan etti? 

BAŞKAN — Bölüm üzerinde konuşunuz çok 
rica ederim. 

KENAN ÇIĞMAN (Devamla) — Bunların 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica edi
yorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVPÎK tLERÎ 
(Samsun) — (Alkışlar) Muhterem arkadaşlar, 
karar veçhile bölümlerin konuşulmasından son
ra umumi mahiyette izahat vermek ve suallerin 
cevaplandırılması için huzurunuza geleceğim. 
Bölümlere geçelim. 

BAŞKAN — 101 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
201 Aylıklar 111 473 127 
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YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) w - Arka

daşlar, köy öğretmenlerinin maaş ve ücretleri 
azdır. Köylere çok güzide öğretmen göndermek 
lâzımdır. Bunun için, maaş ve ücretleri kasaba 
ve şehir ilkokul öğretmenlerinin maaş ve ücret
lerinden fazla olmalıdır. Sonra üç ve beş yıllık 
bir ilk tahsil kâfi değildir. Bu derece tahsil ile 
kalan köy çocukları aradan dört beş yıl geçin
ce hemen hemen okumamışa dönüyor. Mecburi 
olan ilk tahsil müddeti köylerde yedi, sekiz yıl 
olmalıdır. Tedrisat içinde kendini köyüne bağ
lıyacak ziraat derslerine din derslerine çok 
ehemmiyet verilmelidir. Bina meselesi buna mâ
ni olmıyacaktır. îlk tahsilin köylerde ve zaru
ret halinde köy odalarında bile yapılması müm
kündür. 

Arkadaşlar Hazinemizi dolduran, orduları
mızı meydana getiren, erzakımızı temin eden 
icabında canlarını veren ve fakat acıklı bir ha
yat geçiren köylülere mukabele olarak yalnız 
Ziraat Bankasının ödünç olarak para, tohum 
vermesi ve Devletin de ilk tahsil işi vardır. 'Zi
raat Bankasının işi esaslı bir şekilde olmadığı 
gibi ilk tahsil işi de ta padişahlık devrinden be
ri birbirinden az çok fark olmakla beraber iyi 
bir şekil .alamamıştır, (âadede sesleri, bölümle 
alâkası yok sesleri) îlk tahsilden bahsediyo
rum arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Anayasa kadın erkek bütün 
Türklere ilk tahsili mecburi ve Devlet okulla
rında parasız olduğunu emrettiği halde Anaya
sanın bu katî emri yerine getirilmemiştir; 

Devlet okulları tâbirinden köylerdeki okul 
binalarının da Devlet tarafından yapılması ica-
bettiği halde aksi yol tutulmuştur. 

BAŞKAN — Meclisin temayülüne hürmet 
edelim efendim. ı 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Maarif camiasının ve öğret
men arkadaşlarımın ısrarla üzerinde durdukları 
şahsan kaani ohiuğum birkaç noktayı Yüksek 

! Meclisinizde tebellür ettirmek üzere huzurunuza 
j gelmiş bulunmaktayım. Birincisi; 
I Memlekette sayısı bini geçen gezici başöğret-
1 menler vardır. Bu gezici başöğretmenlerin men

şeleri çeşitli olmakla beraber eğitmenli okulla-
j rın da zamanla azlmış bulunmaları ve her sene 
S mühim miktarda tasfiyeye tâbi tutulmaları kar-
! şısmda gezici başöğretmenlerin de vazifeleri 
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azalmakta ve tabiatiyle mevcudiyetlerine lüzum 
görülmemektedir. 

Ayda 30 lira almakta bulunan ve ekserisinin 
doğru ve düzgün okuyup yazması dahi bulun-
mıyan bu eğitmenler köylü çocuklarımıza istenilen 
faydayı temin etmekten çok uzaktır. Ne bir 
kültür ve ne de hakiki bir sanat ve meslek sa
hibi bulunmıyan bu öğretmenlerin ayda 30 li
ra almaktan başka bir marifetleri yoktur. Bun
ların katı olarak tasfiyesiyle beraber eğitmen
leri teftiş etmekte olan geziei başöğretmenlerin 
de kaldırılması halinde makam ve harcırah 
ücretleri karşılığı vasati olarak her ay öden
mekte bulunan 60 bin lira senede 720 hin lira 
gibi büyük bir meblâğ tasarruf edileceği gibi 
ayrıca okullarım :za da sabit vazifeli 1000 öğret
men kazandırmış olacağız. 

İkincisi; maarif sisteminin teftiş mekaniz
masında büyük bir engel daha görülmektedir. 
Bu da denetmen ve müfettiş davasıdır. Memle
kette 36 tane denetmen vardır. Bunların vazifesi 
salâhiyet ve mesuliyeti diğer bütün hukuki ve 
meslekî durumları ilk tedrisat müfettişlerinin 
aynıdır. Bu denetmenler meslekte ehliyetleri 
sabit olmuş öğretmenler arasından müsabaka j 
imtihaniyle seçilmişlerdir. Kendilerine teftiş 
kadrosunda salâhiyet verilmiştir. 

Fakat bu elemanlara müfettiş salâhiyeti 
A'-erildiği ve müfettiş vazifesi tevdi edildiği halde 
müfettiş harcırahı verilmemektedir. Bu cihetin 
de nazarı itibara alınmasını rica ederim: 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşar, B. M. Meclisinin umumi şikâ
yetlere kulak vazifesini gören Dilekçe Komis
yonunda öğretmenlerimizden takım takım gel
miş istidalar vardır. Bu istidaların hepsi Millî 
Eğitim Bakanlığında kadroların taraamiyle ti- ! 
kanmış ol dulunu ve öğretmenlern, terfi devre- I 

1 
1 erini defalarca doldurdukları halde üst de
recelere terfi imkânını bulamadıklarını gösteri- ı 
yor. Bu istidaların adedi belki iki bini bulmak- j 
tadır.: Bunlara mütemadiyen kadro yoktur şek- ] 
1 inde cevap veriyoruz. ! 

Şimdi bu hizmetlilerin aylıklarına tekabül j 
eden fasıl müzakere edilirken, yeni kadrolar j 
alınmadığı ve eski tahsisatın yine eskisi gibi i 
kaldığı görülüyor. Omuzlarına pek büyük bir j 
vatan vazifesni almış bulunan öğretmenlerimizi j 
müşkül durumdan kurtarmalı ve bunun için de 
tahsisatı artırmalıyız. i 
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BAŞKAN — Bu fasıl memur ajdıklarma 

aittir, öğretmen aylıkları değil. Fasıl geldiği 
/.aman konuşursunuz. 

•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Arkadaşlar, 2200 ilkokul öğretme
ninin, Bahadır Dülger ve diğer arkadaşlarımızın 
temas ettikleri şekilde, kadrosuzluk yüzünden 
uzun zamanlardan beri terfih edemeyip bize 
kadar aksetmiş olan İstıraplarını hafifletmek 
\:-ju 680 000 lira bütçeye koymak suretiyle büt
çemizi şevkettik. Fakat bunlara ait kadro ka
manınım gelmesi icabettiğinden bu para, Bütçe 
Komisyonunca bütçeden çıkartıldı. Kanun halen 
Bütçe Komisyonundadır. Dün, Hariciye Vekâ
leti Bütçesinde, hariciye memurlarından tasar
ruf edilecek parayı karşılık tutmak üzere, üç 
beş gün sonra kanun huzurunuza gelecektir. Bi
naenaleyh, bu suretle öğretmenlerin derdi de 
halledilmiş olacaktır. 

Yalnız şunu görüyorum, her arkadaş bu mad
deler dolayısiyle söz söylüyorlar. Belki benim 
tınlardan evvel konuşmam, konuşacak arkadaş
ların konuşmaması neticesini verecekti. Benim 
en sonra konuşmamda fayda olmadığını sanırım 

BAŞKAN — 201 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira ı 
•_02 Hizmetliler ücreti 17 877 780 

BAŞKAN — Burada da bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının hizmetliler, (202) 

nci bölümünden ücret alan ve ek görev alarak 
bir saat veya 1.0 - 15 dakikalık bir zamanda vi-
:'.ite yapmak yani tentürdiyot sürmek, aspirin 
•ermek için D/18, D/19, D/21 cetvellerinde ya
zılı ceman (210) aded ek görevle ek olarak ücret 
vermek üzere doktor kadrosu konmuştur. Pre-
\antoryum için ayrılan doktorlar hariçtir. 210 
rded doktor ücret ve kadrosunun kaldırılmasını 
ii'7. ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ortak<noğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın ar

kadaşlarım; memlekette bir köy öğretmenleri ve 
1 ir de şehir ve kasabalarda oturan öğretmenler 
dâvası vardır. Geçende İstanbul'da bir miktar 
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hocaların yerlerinden oynatılması ile kıyametler 
koptu. Bu. devletin, şehire verdiği hocalar şe
hirle ve köylere verilen hocaları da daima köy
lerde mi kalır! Sayın Bakandan çok rica ede-' 
rim, şehirde olan birinci sınıftan beşinci sınıfa 
radar çocukları yetiştiren hocaları köylere ve 
köylerdeki hocaların da ayni şekil ve surette şe
hirlere nakletsinler, köylerdeki İstırap içinde 
ve medeni ihtiyaçlarını karşılıyamıyacak vazi
yette olan hocaları sıra ile şehire getirerek şe
hirden ve şehirin nimetlerinden müstefit kılsın
lar. 

Doktorlar meselesine gelince; bu hususta şöy
le düşünüyorum: Mekteplerden çıkacak olan 
doktorlar kamilen mecburi hizmete tâbi tuta
cak olursak mesele hal ve fasledilir. Bir dok
toru yetiştirmek için yüz bin lira para sarfedi-
yoruz. Bu paralar köylülerin paralarıdır. En 
genç doktorları köye ve nahiyelere gönderecek 
olursak ve şimdi konuştuğumuz fasıldan bunla
rın paralarını verirsek, köyün ve mekteplerinin 
sıhhat dâvası da halledilir. (Bura ile alâkası yok 
sesleri). 

BAŞKAN — Sabri Erduman, buyurun. 
SABRI ERDUMAN (Erzuum) — Muhterem 

arkadaşlar, ayni bölümde köy dâvası için çalı
şan eğitmen teşkilâtı vardır. Bu, o teşkilâtı ıs
lah için ele alınmış bir mevzudur. 1937 senesin
de kurulan bu teşkilât içinde, ilk mektep mezu
nu olup da askerliğinde çavuşluk yapmış ve o 
şekilde kurslara tâbi tutulmuş, çok değerli baş
öğretmenler maiyetinde meslekte yetiştirilmiş 
olan kıymetli eğitmenlerimiz vardır. 

Bunların hizmetleri 15-16 senedir. Gerçi ma
arif teşkilâtımız gittikçe ilerlemektedir ve iler-
liyecektir. Bu arkadaşların bu kadar hizmetle
rine rağmen bugün aldıkları maaş 30-35 liradır. 
Şimdi bunları kolundan tutup atmak, 16 sene 
hizmet eden bu vatandaşlarımızı mağdur etmek 
bize yakışmaz. Onun için, sayın Bakanın buyur
duğu gibi, ilerde ehliyetine, kıdemine göre bir 

, iş verilebilir. Bunlardan kabiliyetli olanlarının 
imtihanla öğretmenlik sınıfına geçirilmesini 
Yüksek Meclisin tasvibine ve Millî Eğitim Ba
kanı sayın Tevfik îleri'nin nazarına arzederim. 

Benim mâruzâtım budur efendim. 
BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ! ' 
YUSUF KÂMÎL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar; hizmetliler arasında;'1ya
ni okullarda bulunan doktorlar hakkında mâ-
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ruzatta bulunacağım. Mektebi yeni bitirmiş, he
nüz genç, tecrübesiz arkadaşlar, bu okullarda 
vazife almaktadırlar. Bunların yerine kullanıla
cak; gerek sivil ve gerekse asker doktorlardan 
askerliğini bitirmiş, ihtisas sahibi tecrübeli 
emekli hekimlerin, ahlâk ve rmî bilgilerinden 
daha çok istifade edileceği hepinizce malûmdur. 
Çocuklarımızın bunlardan istifade etmesi çok 
faydalı olacaktır. Bu hususun Bakanlıkça naza
rı itibara alınmasını heyeti muhteremenizden ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 

(Çanakkale) — Efendim, benden evvelki ar
kadaşın dediği gibi, vaziyet tebellür etmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre 
doktorlar üç yerde vazife alıyorlar. Daha ev
vel görüşen arkadaşlarımız doktorlar için Ma
liye Bakanlığı Bütçesi görüşülürken Hazine avu
katları için bunların dışarda çalışmamaları lü
zumunu izhar ettiler. Fakat takdir edersiniz ki; 
bir doktoru, bir avukatı muayyen bir yere bağ
layabilmek için her şeyden evvel onun geçimini 
sağlıyacak parayı vermek lâzımdır. Bu itibarla 
mekteplerde çalışan doktorların aldıkları para
lar nihayet 70, 100, 120 lira gibi munzam ücret
lerdir. 120 liraya müstakil doktor bulmak müm
kün değildir. Mektepleri doktorlardan mahrum 
etmektense munzam ücretli olarak istihdam et
mek lâzımdır. Bu itibarla bölümün aynen kabu
lünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge 210 aded 
doktor kadrosunun kaldırılmasına mütedairdir, 
reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge kabul 

edilmemiştir. 202 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
203 Geçici hizmetliler ücreti 321500 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bu bölümü 
şimdi geçelim. 476 ncı bölüm görüşüldükten 
sonra buna dönelim. Çünkü 476 ncı bölümden 
bir tenzilât yapılıp o miktarın buna eklenmesi 
mevzuubahistir. (Talik edelim sesleri) 

Evet, talik ediyoruz. 

B. Lira 
204 Yabancı uzman, öğretmen ve 

hizmetlileriyle tercümanlarının 
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B. Lira 

ücretleri 662 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 4 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 6 703 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kananları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 6 627 532 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 İnönü ve İslâm ansiklopedile-
" riyle klâsik eserlerin tercüme
lerinin hazırlanması işlerinde 
çalıştırılacak memurlara veri-

* lecek fazla mesai ücretleri 34 500 

BAŞKAN — Efendim bu bölümde bir öner
ce vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bütçesinin 245 nci sahifesinin 

219 ncu bölümündeki İnönü ismi bana geçmişte
ki diktatörlüklerini ve şeflik sistemini hatırlat
maktadır. 

Millî veya Türk ve İslâm ansiklopedileriyle 
tercümelerinin hazırlanması işlerinde çalıştırıla
cak memurlara diye tashihini arz ve eklif ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynağanlı 

BAŞKAN — Mehmet özdenin-, 
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MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, geçenlerde yaşıyan kimselere 
ait isim verilmemesini ve heykel dikilmemesi 
için bir kanun gelmişti. O kanun tasvibine uğ
ramış ve bâzı noksanların ikmali için komisyo
na gönderilmişti. Binaenaleyh înönü namının 
bu şeyden kaldırılmasını ben de teklif ediyo
rum ve bu teklife iştirakle kabulünü rica edi
yorum. 

BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) 
— Arkadaşlar ben, bu bölümdeki paraya itiraz 
etmiyorum. Aynen kabul edilir veya edilmez o 
sizin bileceğiniz bir iştir. Ben yalnız ismin de
ğişmesine taraftarım. (İnönü Ansiklopedisi) 
ismi yerine (Türk Ansiklopedisi) diyelim veya 
daha başka bir isim koyalım. Bunu teklif ediyo
rum arkadaşlar. («Kanun mese'esidir» sesleri). 

SANI YAVER (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bu (înönü Ansiklopedisi) ismi 
tamamiyle monarşik bir zihniyete dayanır. 
Ben bunun hakkında zaten bir sözlü soru 
önergesi vermiş ve Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını istemiştim. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde ilmî bir 
esere böyle bir şef ismi verilmemiştir. Biz bugün 
yeni bir zihniyette yürümekteyiz. Bugün Ame
rika, İskandinavya ve ingiltere'de ne Tııruman, 
ne Rozvelt ve ne de Kral George diye adandırı
lan bir ansiklopedi vardır, inönü bugün vardır, 
yarın yoktur, fakat Türk Milleti bakidir. «Türk 
Ansiklopedisi» isminin verilmesini teklif ediyo
rum. (Alkışlar). 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
heyecanınızı ve teemmülünüzü takdir ediyorum. 
Zaten dünden beri de yorgunum; hiç konuşmak 
istemiyordum. (Vah vah sesleri). Fakat ne yapa
yım ki, mecbur kalıyorum. 

Arkadaşlar, bir hukuk Devleti ve bir hukuk 
nizamı içindeyiz. Eğer İnönü Ansiklopedisinin 
sebebi tesisi bir kanıma dayanmasaydı.. 

BAŞKAN — Kanuni değildir efendim, kanu
na dayanmıyor. 

CELÂL YARDIIMCI (Devamla) — - Kanu
ni değilse birşey söylemiyeeeğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, isim ka
nuni değildir. Bugüne kadar bu mevzu üzerinde 
çıkmış bir çok kitaplar vardır bu ismi taşımak
tadır. Bundan sonra çıkacak olanlar arasındaki 
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irtibat! muhafaza noktasından konmasında mah
zur yoktur. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşla?', 
çıkmakta olan bir ansiklopedi var, zannediyorum 
bunun 24 fasükülü de çıkmıştır. Bütçe tanzim 
edilirken, çıkacak olan bu ansiklopedi için konu
lacak tahsisat tabiîdir ki, onun ismiyle yadedi-
lecektir. Binaenaleyh bu ansiklopedi yine çıka
cağına göre, bizim bu tahsisatı kabul etmemiz 
lâzımdır. Bundan sonra Millî Eğitim Bakanlığı 
da ismini değiştirir, bu parayı da bu yeni isim
le çıkacak ansiklopediye sarf eder. Biz burada 
isim üzerinde münakaşa etmiyoruz. Onun değiş
tirilmesi de bütçe müzakeresi sırasında olmaz. 
Bu konulan paranın 'hakikaten bu işe tahsis 
edileceğine dalı* müzakere yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Mahmut Goloğiu. 
MAHMUT 0 0 LOĞ LU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar, mesele kanun meselesi de
ğildir. Haddizatında çok basit bir meseledir. 
Binaenaleyh Yükse^ Heyetinizin bu kadar ba
sit olan bir mesele ile iştigal etmiyeceği tabii
dir. Salahiyetli makam Yüksek Meclisin te
mayülünü sezdikten sonra aldığı tahsisata gö
re elbette icabına bakacaktır. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — Efen

dim, burada Bütçe müzakeresi yapıyoruz. Bâ
zılarını tenzil ve bâzılarım tezyit ediyoruz. Bi
naenaleyh teşriî vazifemizi yapıyoruz. Burada 
görüyoruz ki son rejimimize uymıyan bir vazi
yetle karşı karşıya bulunuyoruz. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisi bu ismi değiştirir. Ba
kan da bu ismi ona vermiş olur. 

EMİN KALAFAT —- Müsaade ederseniz 
şu bölümü değiştirelim, (Millî Eğitim Ba
kanlığı klâsik eserler tercümelerinin hazır
lanması işlerinde çalıştırılacak memurlara ve
rilecek fazla mesai ücretleri...) diyelim. 

BAŞKAN — Önergeleri bir daha okuya
lım, ondan sonra dikkate alıp Komisyona ve
relim, formüle edip bize getirsinler. 

(Afyon Milletvekili Bekir Oynaganlı'nm 
önergemi tekrar okundu.) 

Başkanlığa 
(İnönü Ansiklopedisi) adlı esere (Türk An

siklopedisi) adı verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Denizli Milletvekili 
Fikret Başaran " 
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Yüksek Başkanlığa 

2 l 9 d a k i (İnönü) kelimesinin Türk şeklinde 
değiştirilmesini' teklif ederim. 

SivaS'Milletveküi 
İlhan Dizdar 

BAŞKAN — Her üç önergeyi de dikkate 
alınarak formülünü tesbit etmek üzere komis,yo-
na verelim, 

NİHAİ) REŞAD BELGER (İstanbul) — Bu
rada iki ajTi ansiklopedi var. Biri İnöfVü Ansik
lopedisi, diğeri İslâm Ansiklöpedisid r. Bunlar 
başka başkadır, karışmasın. 

BAŞKAN — Bu takrirleri nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Her üç takrir de nazarı 
itibare alınmıştır. Formüle edilmek, üzere komis
yona veriyoruz. 

B. Lira 
301 Merker büro giderleri 48 500 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 62 200 
BAŞKAN - - Kabul edenler:. Et
in iyeni eri.. Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgrai \.; !..<kion ü-ret \e 
giderleri 389 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
nıiycnlcr.,. Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 140 (»00 
BAŞKAN - - Kabul edenler.. Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 170 951 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Arkadaşlar, 
Millî Eğitim Bütçesinin 3Ö7 bölümünde yolluklar 
meyan:JIda müfettişler için (480 0Ö0) liva mikta
rında bir tahsisat ayrılmıştır. Konulan bu para 
hepinizin yüksek malûmu bulunduğu gibi nüfu
sumuzun % 80 ninden fazlasını teşkil eden köy
lü vatandaşların vergi mükellefiyetinden birer 
birer toplanan paralardır. (Az sesleri). Az ol
makla beraber, bendeniz bu paranın azlığı veya 
çokluğu üzerinde durmıyacağım. Teftiş müesse
sesi hakkında kısaca, mâruzâtta bulunacağım. 
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Arkadaşlar, bilhassa, ilk tedrisata taallûk eden 

mevzularda müfettişlerin devri vazifeleri vardır. 
Bunlar muayyen zamanlarda merkezden muhite 
doğru med ve cezir halinde güya teftişte bulunur
lar. Bu efendilerin, bu arkadaşların mesaileri zan
nediyorum nihayet hiçe müncer oluyor. Bu tarz
da vazife gören müfettişlerin teftişi akabinde bir 
köye seçmenlerle temas etmek için gitmiştim, ora
sını evvelce de görmüştüm. Ve incelemiştim ki, her 
teftişte .yapılan şeyler kellim kellim la yanfa, ka
brinden, on, on beş seneden beri mektebin kurul-
ı-ııaış ..olduğu bu köyde okur yazar nispetinin mü-
tezayit bir had göstermesi lâzımgelirken tama-
miyle makûs bir vaziyet karşısında bulımduğu-
mnzu maalesef gördüm. Bu itibarla müfettişlere 
kendilerin'n mesaileri karşılığı olarak verilen pa
ralara mukabil mesleklerinin mesuliyeti icabı va
zifelerini matlup verimde yapmalarını temin için 

. bu hususta »Sayın Bakamı murakabe yetk'leriui 
kullanmalarını bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar; müfettişler arzettğim mesaiyi 
yaptıklarını mütaakip jurnallarıuı verirler. Ve 
vazifelerini yaptıklarına kaani olurlaı;. Halbuki 
bölgelerinde bir rüzgâr gibi geçip giderler. Af
federsiniz; jurnal kelimesini kullanmış bulun
dum. Bu jurnal, esbak olmasını büyük milleti
mizin istediği sabık Devlet başkanının açtığı 
çığır vasfındaki jurnallar gibi kara liste değil
dir, müfettişleri bu cihetten tenzih ederim, bu 
varakalar müfettişlerin ihmalkârlığını ifade 
eden vesikalar olabilir. 

MAHMUT GÜQBÎLMEZ (Bolu) — Arkadaş
lar, mevcut bölümün üçüncü maddesindeki mü
fettişi er yolluğu umumidir. Bilindiği gibi, Mi
lî Eğitimde ilköğretim müfettişleri, bir de ve
kâlet müfettişleri vardır. Yollukları ayrılınca 
«Büyük balık küçük balığı yutar» hikâyesi, ve
kâlet müfettişleri bu harcırahtan daha çok, 
i k tedrisat müfettişleri, ve daha az yolluk al
maktadırlar. Maalesef ilk tedrisat teftiş servisi 
! â kıkiyl e iş 1 em e m ektedir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, bundan son
ra ilk tedrisat müfettişlerinin yolluklarını ayrı, ' 
vekâlet müfettişlerinin yolluklarını ayrı getir
sinler. 

BAŞKAN —• 307 ne i bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. l Lira 
oöS, > 459i> / .sayılı Kanım gereğince 
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ödenecek tedavi giderleri ve yol-s . 
tokları 141 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 86 200 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar; Bölüm 309 madde 3 te iller taşıtları 
işletme giderleri olarak 57 bin lira gösterilmiş
tir. Bu, çok bir şey değildir, daha çok tasarruf 
yapılmasını mümkün kılacak bâzı emareler var
dır. 

Ankara İkinci Sanat Okulu müdür, muavin, 
şef, şef muavini ve personelleri orada bulunan 
Devlet arabalarını hususi işlerde kullanmakta
dırlar. Bu raeyanda Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
bâzı mevzulara temasımda benden vesika iste-
dikleri için bu defa vesika ile geldim. 

İşte 1343 sayılı Kamyonun damacanalarla 
birlikte Kavacık memba suyuna gidişini göste
ren bir fotoğraf. (Fotoğrafı gösterdi). Arzu et
tiğiniz zanıan. hepinize ayrı ayrı gösterebilirim. 
Müdür, muavin ve diğer personellerin evlerine 
içnıe suyunu taşımak için devamlı olarak Ka
vacık memba suyuna bu kamyon gitmekedir. 
Bu. vaziyeti bir fotoğrafla tesbit etmiş bulunu
yorum. («Su mektebe gelmiştir» sesleri) Hayır 
mektebe değil, okul müdürü, ve muavininin evi
nedir. 

İşin garibi, aynı müdür ve muavin okul mut-" 
fakından yemek yedikleri halde kendilerini şi
kâyet eden hademeleri işinden çıkartmışlardır. 
Bu odacılar bana geldiler, ben de Bakanlığa 
gönderdim, eksik olmasınlar ihbar etti diye işin
den çıkarılan bu zavallı adamların vazifelerine 
alınması için Bakanlık tarafından yazılı emir 
verildi. Ama müdür Bakanlık emrini de dinle
medi. (Bravo sesleri). Bunun nasıl telif edi
leceği hususunu bendeniz sayın Bakamı bıraka
rak sözüme son veriyorum. 

15 AŞK AN — 309 ucu bölümü kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. ' Lira 
310 Yabancı memleketlerdeki öğ

renci müfettişliği giderleri 69 765 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Lise ve ortaokullara ait hay
van ve gereçleri karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etnıiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar giderleri 

25.2.1951 
Lira 

3.10 

500 001 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerine üç tane öner
ce vardır, okuyoruz: 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Eski 

.Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait gi
der faslında bâzı tarihî eserlerin müstacelen 
yapılması lâzımgelen onarmaları için ayrılan 
kısmın tasarruf maksadiyle Bütçeden çıkarıl
mış olduğu teessürle görülmüştür. Her biri 
paha biçilemiyecek kıymette olan bu âbidelere 
bir kaç yüz bin lira ayırmakla milyarlar sar-
fiyle yerine konamıyacak tarihî kıymetleri
mizi kurtarmış olacağımız gi-bi bunları görme
ğe gelecek turistlerin getireceği dövizlerle 
Devlet Hazinesine de milyonlar sağlamış bulu
nacağız. Bu bakımdan aşağıdaki tahsisatın Millî 
Eğitim Bakanlığının Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin gider kısmına ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Lira 

100 000 Çiniliköşk 'ün yarım kalan onarımına 
(jO 000 Efes Harabesi onarımına 
75 000- Alanya'da Kızılkule'nin yarım kulan 

onarımına 
68 500 Antalya'da Belkis Tiyatrosunun ona

rımına 
50 000 Kaariye camisi onarımına 
40 000 Divriği'de Melek Turan Darüşşafa-

kasının yarım kalan onarımına 
393 500 Yekûn 

Antalya 
İ. Burhanettin Onat 

Antalya 
Ahmet Tekel i oğlu 

Samsun 
Naci Bekin an. 

Antalya 
İbrahim Subaşı 

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto 

Antalya 
Fatin Dalaman 

Antalya 
Ahmet Tokuş 

Kastamonu 
Sait Kan ta re 1 
Çanakkale 

t lisan Karaisalıoğlu 
Kastamonu 

Hayrı Tosunoğlıı 

O : 2 
Kastamonu 

Galip Deniz 
Çankırı 

Gel âl Otman 
İzmir 

Cemal Tunca 

(Okunamadı) 
Antalya 

Nazi fi Şerif Nabel 
Kocaeli 

Etheın Vassaf Akan 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Ankara 

Mümtaz Faik Fenik 
Balıkesir 

Müfit Erkuyumcu 
Çorum 

Hüseyin Ortakçı oğlu 
Bursa 

Raif Ay bar 
Bursa 

Selim Herkmen 
Manisa 

Adnan Karaosmanoğlu 
İçel 

Salih İnankur 
Gümüşane 

Cevdet Baybura 
Erzurum 

Enver Karan 
İzmir 

Abidin Teköıı 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
İzmir 

Necdet Incekara 
İsparta 

Kemal Dem.ir.alay 

Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Kırklareli 
Sıtkı Pekkip 
Kastamonu 

Ahmet Keskin 
Kocaeli 

Saim önhon 
Siird 

Daim Süalp 
Antalya 

Akif Sarıalioğlu 
Gümüşane 

• Vasfi Mahir Kocatürk 
Samsun 

Ferit Tüzel 
Bursa 

Sadettin Karacabey 
Edirne 

Cemal Köprülü 
Afyon K. 

Salih Torfilli 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
İçel 

Şahap Tol 
İçel 

Halil Atalay 
İstanbul 

İhsan Altınel 
İzmir 

Mehmet Aldemir 
Afyon K. 

Bekir Oynaganh 
Çoruh 

Ali Rıza Sağlar 
İzmir 

Vasfi Menteş 
Afyon K. 

Abdullah Güler 

Yüksek Başkanlığa 
1951 Bütçe Kanunu tasarısının 247 nei sa

lı if esinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin 415 nci müzeler ve anıtlar giderleri bö
lümünün genel giderlere ait olan birinci mad
desinin 500 000 lira yerine 1 500 000 lira ilâve
siyle 2 000 000 lira olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Bu para çökmek üzere bulunan ve memleke-
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timize turist celbeden tarihî mimarî eserlerimizi 
sadece yıkılmaktan kurtarmak için sarf oluna
caktır. Bu tahsisat maddi değerleri milyarlarca 
liraya varan ve mânevi değerleri kıymet takdir 
edilemiyecek kadar büyük olan eserler birer taş 
ve toprak yığını haline gelmekten kurtaracak
t ı r ; 

Urfa 
Necdet Açanal 

İstanbul 
Hüsnü Yaman 

Antalya 
Ahmet Tokuş 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Konya 
Saffet Gürol 

Urfa 
Ömer Cevheri 

Urfa 
Feridun Ayalp 

Elâzığ 
Abdullah Demirtaş 

Sivas 
İbrahim Duygun 

Sivas 
(Okunamadı) 

Bilecik 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Kayseri 
Ali Rıza Klıçkale 

Kayseri 
Fikri Apaydın 

Seyhan 
Beşad Güçlü 
Diyarbakır 

Yusuf Kâmil Aktuğ 
Niğde 

Halil Nuri Yurdakul 
Elâzığ M.^' 

Hâmit Ali Yöney 
Kayseri 

Mehmet özdemir 

Kastamonu 
Şükrü Kerim zade 

Diyarbakır 
M. Remzi Bucak 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Sivas 
Sedat Zeki ö r s 

Diyarbakır 
Kâmil Tayşı 

Urfa 
Reşit Kemal Timur oğlu 

Urfa 
Celâl öncel 

Muş 
Ferid Kılıçlar 

Mardin 
Mehmet Kâmil Boran 

Sivas 
Şevki Ecevit 

Bilecik 
Talât Oran 

Zonguldak 
Suat Başol 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Afyon 

Bekir Oynaganlı 
Mardin 

Abdülkadir Kalav 
Urfa 

Hasan Oral 
Edirne 

Cemal Köprülü 
İstanbul 

Ahilya Moshos 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 
Kastamonu 

Hayri Tosunoğlu 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Kayseri 
İsmail Berkok 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

Niğde 
Hüseyin Ülkü 

Niğde 
Ferit Ecer 

Aydın 
Namık Gedik 

Antalya 
Burhanettin Onat 

Siird 
Cemil Yardım 

Seyhan 
Arif Nihat Asya 

Denizli 
Hüsnü Akşit 

Afyon 
Abdullah Güler 

Bursa 
Ali Cenip Yöntem 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

İstanbul 
(Okunamadı) 

Meclis Başkanlığına 
Millî Eğitim Bütçesinin 4 ncü bölümünün 

415 nci maddesinde müze ve anıtlar için 500 bin 
lira tahsisat konulmuştur. Yurdumuzun dört 
bir köşesini saran eşsiz sanat âbidelerimiz bu
güne kadar bakımsız kalmış ve gözlerimizin 
önünde harap olup gitmiştir. Atalarımızdan bi
ze intikal eden bu «ebedi âbidelerin harap ol
masına bir son vermek lâzımdır. Bu sebeple 
bütçeye bu iş için konulan paranın 300 bin lira 
daha' artırılmasını teklif ediyoruz. 

Seyhan Gazianteb 
Remzi O'. Arık dü1 ey man Kuranel 

Yozgad 
N. Ünal 

Giresun 
H. Bazbağ 

Okunamadı-
Seyhan 

C. Türk 
Seyhan 
S. Serçe 

Seyhan 
M. Kibaroğlu 
Niğde 

A. Döğanay 
İsparta 

1. Aksu 
Burdur 

M. Erkazancı 
İsparta, 
T. Tola 
Samsun 

H. F . Üstaoğlu 

Gazianteb 
S. Ünlü 
Bolu 

V. Yöntem 
Urfa 

N. Açanal 
Seyhan 

Y. Z. Eker 
Aydın 

Şevki Hasırcı 

Seyhan 
A. N. Asya 

Elâzığ 
S. Ergene 
Kayseri 

1. Berkok 
Yozgad 
H. Üçöz 

Niğde 
F. Ecer 

Konya 
H. ölçmen 
Gazianteb, 

S. İnal 
Seyhan 

Reşad Güçlü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Denizli 

E. Şahin 
Bursa 

S. Karacabey 
Bolu 
F. Belen 
Burdur 

M. özbey 
inkara 
Ö. Bilen 

Yozgad 
F. Niyazîoğlu 

Tokad 
M. önal 
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Yozgad 
Y. Karslıoğlu 

Kars 
Tezer Taskıran 
Antalya 

Okunamadı 

Okunamadı 
İstanbul 

1. Altınel 

Antalya 
A. Tekelioğlu 

Tunceli 
II. R. Kulu 

Erzurum 
E. Karan 

fc : 51 25. Ö 
Konya 

Z. Ebüzziyn 
Niğde 

Okunamadı 
İçel 

Şahap Tol 
Edirne 

M. Enginim 
Erzurum 

S. Erduman 
Diyarbak ı r Diyarbakır 

Okunamadı F. Alpiskender 
Samsun Bolu Rize 

N. Berkmaıı Z. Danışman M. F. Mete 
Zonguldak Konya 

A. Yurdabayrak Saffet Gürol 
Seyhan Zonguldak 

T. Coşkun Suad Başol 
BAŞKAN —Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Muhterem 

milletvekilleri, bütçe müzakereleri başlıyalıdan 
beri huzurunuzu iki defa, tasarruf istirham et
mek için tasdi ettim. Bu sefer karşınıza Gider 
Bütçesinde bir artırma teklifi ile çıktım, pren-
sipimi değiştirmiş olduğum zehabını size verirse 
de bu istirhamımda gene bu sefer memleket ça
pında bir tasarruf endişesinin hâkim bulundu
ğunu birazdan arzetmiş olacağım. » 

Bu memlekete turist iki şey için gelir : 
1. istirahat etmek, eğlenmek, spor yapmak 

ve tabiî güzellikleri görmek için; 
2. O memleketin sakinleriyle sıkı alâkası 

olan o memleket halkının veya oradan tarih bo
yunca gelmiş geçmiş olan muhtelif milletlerin 
hususiyetlerini taşıyan eserleri görmek için. 

Bîzim memleket arzettiğim iki çeşit cazibeyi 
aynı zamanda haizdir. Yalnız rakiplerimizin 
mevcudiyetini unutmamak lâzımdır. Yazın İs
tanbul'umuz, Abandımız vardır. Kışın İzmir'imiz, 
Antalya'mız vardır. Fakat bugün için ne İs
tanbul Istokholm'la, ne Aband İsviçre ile, ne de 
Antalya Nisve ve Beyrut'le rekabet edecek du
rumda değildir. 

İkinci tıp turistik cazibemize gelince bunda 
yekta olduğumuzu söyliyecek olursak mübalâğa 
yapmamış -oluruz. Gayet zengin Eti, Yunan, Ro
ma, Arap eserlerimize ilâveten hippisini geride 
bırakan ve hiçbir tarafta görülmesine imkân bu-
lunmıyan muhteşem İslâm - Türk eserlerimiz 
vardır. 

1951 O : 2 
'Fakat muhterem a rkadaşlarıra, eğer yurtta 

biraz dolaşmak fırsatını bulmuşsanız bu eserler
den bir kısmının yıkılmış bir kısmının .yıkılmak 
üzere bulunduğunu görmüşünüzdür... Bunları ih
mal etmekte devam ettiğimiz takdirde bütün bu 
pırlanta "eserler birer birer yok olacaktır. Ilım
dan mütevellit zararımız bir değil üçtür. 

1. Yurt, âbidelerinden mahrum kalacak, 
manen çorak bir hale gelecek, ve tarih Türk Mille
tin i kendi eserlerini koruyamamış olmakla daima 
tenkit edecektir. 

2. Millî servetimizin büyük bir kısmını teş
kil eden bu muhteşem binalarımızı harabiye terk 
etmek, zengin bir babanın oğlu olup da talihin 
fakir' düşürdüğü bir adamın babasından kendi
sine yadigâr kalan pırlanta yüzüğünü bile bile 
fırlatıp atmasına benzer. 

3. Eserlerimizin mahvolması turistlerin aya
ğını memleketimizden ebediyen kesecek ve ümit
lerimizi bağladığımız bu döviz meınbaı tamamen 
kurumuş olacaktır. 

Krayolları Genel Müdürlüğünün neşretmiş 
olduğu bir haritada her şehir ve kasabada mevc-
cut tarihî eserlerimiz gösterilmiştir. 1 - 2 yıl son
ra bu haritayı eline alıp bu yerleri görmeye gi
den bir turist taş ve toprak yığınlarından başka 
birşev göremiyecektir. İlâvesi istenen bu 15 milyon 
liranın nerelere sarf olunacağını arzedeeek olur
sam Yüksek Heyetinize bu hususta kanaat gele
ceğim ümit ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, her zaman her 
fırsatta acı acı tenkid ettiğimiz ihmal ve tesey
yübü, tarihî eserlerimizin yıkılmaması için, yık
ın ıva bu ânda kadirsiniz. 

Gene sık sık konuşmalarımıza mevzu teşkil 
eden turizm meselesini söz sahasından fiiliyat sa
hasına geçirecek olan düğmeye parmağınızı bas
mak bu anda sizin elinizdedir. Tasarruf hu
susunda Yüksek Meclisin gösterdiği titizliği aynı 
hisle smeşbu olduğum için gayet iyi biliyorum. 
Fakat lütfetmenizi istirham ettiğim bu ufak tah
sisat milyonları korumak için kullanılacaktır. 

Zihniyetler* arşivimizin tozlu bir köşesinde 
mahpus kalmasını temenni ettiğim miyop görüş
lü, nef'i Hazine zihniyetinin, yerini uzak gö
rüşlü, Haşine menfaati endişesine vermesi husu
sunda Yüksek'Heyetiniz de fikir birliği bulun
duğuna şahidim. Buna güvenerek müdafaa etti
ğim önergeye teveccüh göstermenizi rica ediyo
rum. (Alkışlar). 
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NÂZIM AGAOIKOĞLU (Sivas) _ Sayın 

arkadaşlarım, bu bölümün müzakeresi münase
betiyle yüksek heyetinizden ve Sayın Bakandan 
bir ricada bulunacağım: 

Sivas Kongresinin ilk toplandığı Sivas tarihî 
lise binası, içinde halen tesisatın devam etmesi 
dolay isiyle bu bina gittikçe harap olmakta, mek
tep olarak kullanılan bir binanın aynı zamanda 
müze o1 arak kullanılması bu binayı harabiden 
kurtaramamaktadır. Sayın Bakandan ricam şu
dur: Ayrıca bir lise binası yapmak suretiyle bu 
tarihî binanın harabiden kurtulmasını ve her 
sene binlerce lira sarf edilerek tamirat yaptırıl
masına son verilmesini ve aynı zamanda bu bina
lım da devamlı olarak müze haline getirilmesini 
Sayın Bakandan rica edeceğim. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh-J 

terem arkadaşlar, tasarruf ihtiyaçları içinde kıv 
rım, kıvrım kıvranırken ve bu uğurda birçok 
şeylerimizi feda etmek mecburiyetinde kalırken, 
karşınıza benim takririme göre 300 bin küsur 
lira, bir diğerine göre 1,5 milyon lira gibi bir 
artırma isteğiyle çıkmak, hakikaten pek kolay 
omryan bir vazifedir. Fakat siz ki, memleketin 
en anlayışlı, en değerli bir zümresisiniz, bu is
teğimiz dolayısiyle bizi ayıplamıyacağımzı tah
min ederim. 

Arkadaşlar, boynumuz bükük ve biraz da 
utanarak huzurunuza çıkmaya bizi sevkeden âmil
ler çok. Bunlar onarılmaya başlanılmış fakat 
yarım kalmış kıymetlerdir. Geçen gün Turizm 
bahsinde bilmunasebe arzettîğim gibi, Antalya'da 
bir tiyatro binası vardır, şöyle 20 bin kişi kadar 
alır. Dünyada bir tek binadır. Bütün dünyada 
başka misli, naziri yoktur. Tiyatroların galeri-
leriyle, emfileriyle, loealariyle olduğu gibi ayak
ta durmaktadır. Yalnız bir kuşağı çatlamıştır. 
Bugün 64 bin lira ile tamir edilebilecektir. Şe 
daidi harieiye tesiriyle bu bina çökerse mütehas
sısların söylediğine nazaran 1,5 milyon lira ile 
tamir edilemiyecektir. 

Keza Alanya'da Selçuk devrinden kalma bir 
Kızılkule vardır. Renginin şeametine bakmayın. 
Kırmızı tuğladan yapılmıştır. Bir harb burcun
dan ziyade bir sanat âbidesine benzer. Bunun 
da iki sene evvel ya r s ı tamir edilmiş yarısı 
durmaktadır. Yakışır mı arkadaşlar? Bundan ev
vel yarısı tamir edilen bu sanat âbidesini bir an
layışsızlık yahut da bütçe mülâhazalariyle hal
kın gözü önünde yarım bırakalım. Tamir edilen 
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kısmın da Her gün taşları düşerek, ibira*. da muhit 
için tehlikeli olmaktadır. Bu meyanda, Kariye 
Camisi vardır-. Bugün bütün dünyada bilhassa 
Amerika'da bir Bizans eserleri merakı uyanmış
tır. Bunlar, arkadaşlar, memleketimizin hakiki 
kıymetleridir. Kaliforniya'da, Amerika'da, Afri
ka'da yepyeni şehirler tesis edilmiştir. Bu yeni 
tesis edilen şehirlerin yüzüne Ibir manzarai asa
let verebilmek için şehrin methaline, şurasına 
burasına milyonlarca lira sarfedilerek burç tak
lidi, kale taklidi şeyler yapılmıştır. Bunların bü
tün kıymeti bir beton yığınından ibaret olması
dır. Bizimkilerin herbir taşı milyonlarca lira de
ğerindedir. Fakat bu kıymetler gözümüzün 
önünde yıkılıp dururken bizim buna seyirci ka
lışımız; bugünkü neslin değil, bundan sonraki 
neslin de asla affetmiyeceği büyük bir günah 
olur arkadaşlar. 

Sonra bunların tamiri ve termimi, şurada 
burada âbide yapmak, heykel dikmek, lüzumsuz 
binalara sarfetmek gibi faydasız şeyler değildir. 
Bunlar bize milyonlar sağlıyacaktır, arkadaşlar. 
('Gürültüler, «Her tarafta var» sesleri). 

Kısaca arzedeyim. Kaz gelecek yerden tavuk 
esirgenmez, esirgememenizi istirham ederim ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Sabri Erduman! (Vazgeçti ses
leri). # 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) —Muhte
rem arkadaşlar, vazgeçilecek bir konu bulmadı
ğım için hakikaten bu dakikada büyük bir heye
canla Yüksek Huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk eedadımızm 
bütün hatıratını bir saniye gözümüzün önüne 
getirirsek, Selçuk âbideleri, Selçuk tarzı mima
rileri, gibi birçok değerli eserlerin yarlığını, 
kıymetini ispat edecek, onların coğrafi ve tarihî 
vaziyetlerini bize gösterecek tarih ve rehberler 
olmadığı, maalesef şimdiye kadar şehirlerimizi 
tetkik edip lüzumlu eserler yazılmadığı için 
yurdumuzun en büyük tarihi ve eski ecdadımı
zın dimdik ayakta durduğunu bize ve hattâ bü
tün dünyaya gösterecek olan işte ancak bu eser
lerdir. Bunlar yüce Türk eserleridir. 

Misal vereyim, Erzurum'da Çifteminareler, 
Üçkumbetler, Yakutiyeler, Ulucamiler, Ahlat 
harabeleri, Mazgirt ve Diyarbakır surları, Kon
ya âbideleri, Efes âbideleri.. Bu âbidelerin her-
birisi Türkün varlığım dünyaya her zaman, is-
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pat edecek birer canlı tarihtir. (Bravo sesleri). 
Türk milleti bu eserlerin her zaman yaşamasını 
candan i^ter. Buna rağmen, esefle şunu Yüksek 
Huzurunuzda arzedeyim ki, eski iktidarın ve 
geçmiş devirlerin ihmalkârlıkları, ahlâksızlıkları 
yüzünden bu eserlerin harap olmasına sebebiyet 
verilmiştir. Halk Partisi iktidarı çağında yeni 
inşa edilmiş betonarme binalar yükselmiş, diğer 
taraftan eski devirlerin milyonlarca lira sarfı 
ile meydana gelmiş eserleri ihmal edilmiştir. Bu 
Meclis binası dururken ikinci Büyük Millet 
Meclisi binası için yüz milyonlarca lira sarfedil-
miş ve bu kıymetli eserler ihmal ve harap edil
miştir. (Soldan alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bölüme gelmenizi rica 
ederim. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, eski eserleri canlandırmak elbette be
tonarme binalardan daha çok kıymetlidir. (Al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bu konan 500 bin lira 
bu eserlerin muhafazasına kâfi değildir. Bu 
millet bu iş için bütün varlığını feda etmeye 
hazırdır. Ne çareki bugün bütçemizin, imkânları 
belki elvermiyor, buna bir diyeceğimiz yoktur. 
Yalnız o eserleri ihmal edip de lükse kaçanlara 
Allah hesabını sorsun. Temennim budur. 

• REMZt OĞUZ ARIK (Seyhan) — Komis
yon sözcüsünden veya Bakandan birşey soraca
ğım. 500 bin liralık bölüme ait. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Arka

daşlar, Türk anıtları için gelip sizin gibi muh
terem, Türkiye'yi temsil eden bir heyetin önün
de âdeta para için temennide bulunmak, insa
na ağır1 geliyor. (Bravo sesleri) Fakat işin icabı 
size bu hususta bâzı şeyler söylemek lâzımdır, 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, her halde hepiniz şu Hacıbay-
ram Camisinin yanındaki büyük klâsik mabedi 
görmüşsünüzdür. Eski Yunan sanatına ait en 
güzel eserlerden biri olan bu âbideye bakacak, 
bir de bizim Hacıbayram'a dikkat edecek olur
sanız, bu memlekette çok sonra yapılmış olan 
bu Hacıbayram Camisinin, bu mermer âbideyi 
yıkacak, ortadan kaldıracak yerde, kendi çatı
sının bir ucunu, onu muhafaza eder gibi kana

d ın ın altına aldığını ve onu yağmur gibi, güneş 
gibi şeylerden, hattâ şuursuz leyleklerin pisli-
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ğinden kurtarmak için kucağını açtığını görür-
sünüz. 

Müslüman Hacıbayram paganist mabedi ko
rumuştur; halbuki bizim zamanımızda anıtlar 
yok oluyor! 

Arkadaşlar; vaktiyle Atatürk 'ün neşe ile 
içinde resim aldırdığı zavallı Belkis tiyatrosu
nun, (Aspendos'u), bugün nasıl talihine terket-
tiğimizi ıstırapla görmemek mümkün mü? Her 
halde sevimli olmıyan, şerefli olmıyan, hazin bir 
şey! Bir taraftan yüzlerce sene evvel, müslü-
man ecdat anıtları koruyor; bugünün lâyık 
Türkiye 'sinde ise büyük âbidelerin yıkılmasına 
şahit olan nesiller var! Böyle bir vaziyet karşı
sında karar vermek, hakem olmak mevkiinde 
bulunuyorsunuz. Sizden bu istenenler yalnız bu
nun için değildir. Sizler turizme çok ehemmiyet 
verdiğinizi, daha evvel geçen bütçe ile ispat 
ettiniz. Niçin buna bu kadar ehemmiyet veri
yordunuz: Bunun sebebi; bir taraftan memle
ketin tanınması, diğer taraftan tanınan şeyleri 
insanlara sevdirmekti. Bu memleketin tanıtaca
ğı yarık topraklar ve yarı kerpiç duvarlar mı
dır? Görmeye davet ettiğiniz kimselere göz zi
yafetini neyle vereceğiz: Sanat âbidelerimizle, 
kıskanmadan muhafaza ettiğimiz dünya ölçü-
sündeki eski sanat eserleriyle arkadaşlarım. 

Dünyanın böyle ağır imtihan devrinde insan 
yalnız Kore'de büyük beşeriyet yarışma karış
maz; başka türlü bir yarışa da karışır. Bu ya
rışlar arasında kültürümüzün tanınması vardır. 
Buna başka milletler tarafından da davet edil-
mişizdir. Bu türlü kültür imtihanlarını yalnız 
Atatürk görmemiştir, bunu siz de gördünüz 
ve görmektesiniz. Tarihin imtihan geçirdiği böy
le bir anda neye dayanacaksınız?. Elinizde yalnız 
yazılı vesikalar olsaydı, sizi Gürcü profesörlerin
den mürekkep gafiller kolayca itham edebilirdi. 
Yazılı vesikaları yel götürür, sel götürür, yangın 
yok eder, bâzan yangından da beter olan insan 
akınları götürür. Fakat bunların hiç birisi, demin 
benim Şarklı dostumun söylediği gibi, muhteşem 
eserleri alıp götürememiştir. Gelip orada, Erzu
rum'da meydan muharebesi veren tarihî düşman; 
Yakutiyeye dokunamamış, Çifte kümbetlere doku
namamıştır. Biz, bugün Türk sanatının menşeini 
aramak lâzımgeldiği zaman; bize Bizans mukalli
disiniz diyen sanat adamlarına; biz, araya araya i-
lerlediğimizi, arkamızda yalnız yüzlerce senelik ida
recilik tarihi değil, yüzlerce senelik sanat tarihi 
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de vardır diye ispat edeceğimiz zaman Erzurum'
un Çifte kümbetini, Erzurum'un Yakutiyesini 
ve - bilmiyorum askerî işgalden çıktı mı - o güzel 
Ulu Camisini göstereceğiz ve Çifteminaresine dö
neceğiz. Daha beriye geldiğimiz zaman Sivas'ıda 
unutmıyacağız. Niğde'de Türbede, milletimizin 
plâstik zihniyetini gösteren kabartmaları ihmal 
etmiyeceğiz. Oradan Konya'ya geçeceğiz, oradan 
da Efes'teki İsabey Camisine gideceğiz. Bu mem
leketin ne büyük yaratıcı sanat kabiliyetine sa
hip olduğunu insanlığa ve maalesef insanlıktah 
daha cahil olan kendi kendimize ispat edeceğiz. 

Ankara'yı evvelki akşam susuz bıraktınız. 
bunda bir hayır olduğunu zannediyorum. Müsa
ade ederseniz tarihimizi susuz bırakmayınız ve bu 
beş yüz bin lirayı, âbidelerimize zalim tabiatla 
başbaşa terketmeye mecbur kaldığımız bu anıtlara 
vererek onları kurtarınız ve muhafaza ediniz! 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için harcama 
imkânını, ümit ediyorum ki, salâhiyettar müdür
lüklere ve komisyonlara bırakacaksınız. Zaten 
memleketimizin gayet güzel, bilhassa Cumhuriyet 
devrinde meydana gelmiş güzel teşekkülleri var
dır. Bu teşekküllerin elinde bir derece meydana 
gelmiştir. Bunu bir liste halinde biraz önce oku
dular. Alâkadar daire bu listeye bakarak vere
ceğiniz tahsisatı kullanmayı ve anıtları kurtar
mayı bilecektir. 

Benim vereceğim küçük bir malûmat daha 
var. Bütün bu meseleleri halletmek için yine bu 
memleketin güzide çocukları bir kanun tasarısı 
getirmektedirler. Bundan sonra bu âbidelerin ta
mir ve muhafazasını bakanların, ve valilerin key
fine bırakmayacaklar; arkeoloji ve ilim emrinde, 
onun ışığı altında nasıl tamir edeceklerini ve na
sıl kurtaracaklarını tesbit edeceklerdir. Böyle bir 
âbide korunmasında müşavir bir heyetin kurul
mak üzere olduğu bu anda emniyetle bu tahsisatı 
verebilirsiniz arkadaşlar. 

Bu fasılda yüreğime yara yapan başka bir 
noktaya temas etmeden geçemiyeceğim. O da bi
zim okul müzesidir. Bu okul müzesine bir lira 
geçmiştir. Azdır, ıstırap içinde bulunuyorum. 
Memlekette teknik tedrisatı ilerleten ve bunun 
uğrunda yarım milyar vermekten çekinmiyen 
maarif bu okul müessesesinin de kapanmasına 
tahammül etmemelidir. Bunun tekemmül edecek 
yerde kapanmaya mahkum bırakılması hakikaten 
hazindir. (Alkışlar). 

OkER MART (Çanakkale) — Muhterem ar-
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kadaşlar, yapılan talebi bendeniz de çok yerinde 
görüyorum. Yunan, Roma, Selçuk ve Osmanlı 
âbidatı memleketin her tarafına yayılmış bir va
ziyettedir. Şarkta Çukurova'dan Garpta çifte 
minareli camilere kadar birçok güzel ve tarihî 
eserler memleketi süslemektedir. Bunların ihya
sı için, çok temenni ederim ki, Bütçe Komisyo
nu bir imkân bulsun ve tezyidi çarelerini ara
maya gayret etsin. Bu himmet ve gayreti bizden 
esirgemiyeceklerine eminim. Temennim bundan 
ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, hepinizce malûm bir hakikattir ki, Bütçe 
Komisyonu, sizlere niyabeten çalışan ve burada
ki çalışmalarınızda sizlere kolaylık teminine, za
man tasarrufuna imkân vermek için uğraşan bir 
komisyondur, ve tasarrufta bulunurken de tara
fınızdan kabul edilecek olan şeklin âzamisini te
min etmek için elinden gelen gayreti sarfetmek-
tedir. Memleketin ihtiyaçlarını görüp anlayışı
mızda âdeta birbirimizle yarış eder vaziyetteyiz» 
Bütçenin malûm olan fevkalâde sıkışık vaziyeti 
içerisinde hizmetleri ve onun karşılıklarını sıra
larken âzami bir titizlikle sarf ettiğimiz gayret
leri zaman zaman komisyonumuza vâki ziyaret
lerinizde müşahede etmişinizdir. 

Çok kıymetli arkadaşlarımızın müze ve âbi
deler üzerinde söyledikleri hakikaten fevkalâde 
kıymetli ve isabetli sözlere iştirak etmemek eli
mizden gelmez. Fakat! (Gülüşmeler). Fakat bu 
güzel sözlerin yanında, bu güzel sözlerin tahak
kukuna imkân verecek maddi imkânların olup 
olmaması hususunda tetkik ve imkânlar sağla
mak yine bize düşmektedir. Huzurunuza sundu
ğumuz bütçemizin bugünkü şartları içerisinde 
maalesef böyle bir imkânın mevcut olduğunu si
ze gösterecek durumda değiliz. 

Bu itibarla gerek umumi müzeler için 500 
bin lirayı ve gerekse mektep müzeleri için kon
muş olan bir lirayı dahi bu lüzumu işaret eden 
bir ihtar olarak kabul etmemizi ve gelecek sene 
daha geniş imkânlarla huzurunuza gelip bu ih
tiyaçları biraz daha geniş bir şekilde karşılamak 
üzere teklif edilen rakamı kabul etmenizi rica 
ile sözlerimi bitirdiğimden cidden üzgünüm. Ma
alesef daha fazla imkâna malik değiliz. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Bütçe formülleri âbidelerin tamiri 
için bu bölümden sarfiyata müsait midir? 
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EMİN KALAFAT (Devamla) — Müsaittir 

edendim. 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen

dim, Emin Bey kardeşimizi dinledik. Bir Bütçe 
Komisyonu Sözcüsünün başka türlü konuşması
na imkân yoktur. Biz Bütçe Komisyonu olarak 
böyle düşünüyoruz ama gene verirseniz olur, 
mânasmda anladım. Sizin de öyle anladığınızı 
zannederim. 

Arkadaşlar, bu bütçeden biraz borçlu olarak 
çıkacağız. Onun için istirham ediyorum, eksik 
kalacak şeyler olursa bu da eksik kalır. Halbuki 
ben Adnan Menderes Hükümetinin bu bütçeden 
açık vermeden çıkacağına ve gelecek sene açık 
alınla ve muvaffakiyetle hepinizin huzurunuza 
geleceğine bütün kalbimle "inanıyorum. (Soldan 
alkışlar). 

HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Muh
terem arkadaşlar, size memleketimizin kıymetli 
bir eserini tanıtmakla iftihar duyacağım. 980 
tarihinde yani bundan 970 sene evvel Hüsrev 
tarafından yapılmış muazzam Sağman Camii 
görülmeye değer tarihi bir kıymet taşımaktadır. 
Bu camiin azamet, güzellik ve şehametini anlat
maya, tarif etmeye kendimde kudret bulamıyo
rum. Bu muazzam cami günden güne harap ol
maktadır. Bu camiin onarılmasına da himmet 
buyurulmasını rica ederim. Bu camii arkadaşla
rımızın görmesini çok isterdim. Bunu görmek 
Müslüman - Türk Milletinin eski tarihini takdir 
etmeye yeter. Bu cami Tunceli îlinin Pertek Ka-
zasmdadır. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Aksine bir önerge daha var, 
500 000 liranın 400 000 liraya indirilmesine mü
tedairdir, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzeler ve anıtların muhafazası şüphesiz is

tenen arzudur. Fakat bu senelik bütçemiz duru
mu malûm ve istenen arzumuzun da yaşama 
standardımıza hizmet edecek yol, su gibi yerle
re para sarfını istememizden ötürü, zaten, Hü
kümet de bu yıl 40G bin lirayı uygun gördüğün
den bu miktarın Bütçe Komisyonunun teklifin
den daha isabetli kabul ederek Millî Eğitim Mü
zeler giderlerinin 415. bölüm, madde 1. inde 500 
bin liranın 400 bin liraya indirilmesini arz ve 
teklii edem. 

Maraş Milletvekili Çoruh Milletvekili 
Remzi öksüz Meeit Rumin 
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BAŞKAN — Efendim, bu önerge 500 000 li

ranın 400 000 liraya indirilmesine mütedairdir. 
Yani kabul edildiği takdirde ödeneğin 100 000 
lirası, indirilecektir. Bu önergeyi reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştil'. 

Şimdi mevcut tahsisatın artırılması hususun
daki önergelere geliyoruz. Efendim, artırma ta
lepleri üç tanedir. Birisi 393 500 lira, ikincisi 
300 000 lira, en fazla artırılmasını istiyen tek
lif de 1 500 000 liradır. 

Evvelâ en çok yani bir buçuk milyon ilâvesi 
hakkındaki önergeyi reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

393 500 lira teklifini... (Okunsun sesleri) 
Okutayım efendim. 

(Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat ve 
arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önerge Millî Eğitim Bakan-
lığmm Eski Eserler Genel Müdürlüğü kısmına 
393 bin 500 liranın ilâvesini teklif etmektedir, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Efendim yanlış 
ifade ediyorsunuz, dün de böyle yaptınız, (şid
detli gürültüler, tekrar edin sesleri) 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim, 
çok istirham ederim, biz buradan görüyoruz (yan
lış görüyorsunuz, sesleri) (gürültüler) (tekrar 
edin sesleri). 

Peki, tekrar reye koyacağım efendim. 
Arkadaşlar, bu bölüme 393 500 liranın ilâve

sine mütedair olan önergeyi kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın, (gürültüler) müsaade edelim 
efendim, saaylım. Oturun efendim. Aksini kabul 
edenler ayağa kalksınlar... kabul edilmemiştir. 

. (Alkışlar). 
Efendim; çok istirham ediyorum; Başkanlığa 

itimat buyurun, (itimat etmiyen yok sesleri). 
Efendim, üçüncü önerge sahibi de 300 bin li

ranın ilâvesini teklif etmektedir, kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın efendim... Buyurun oturun 
efendim... Aksini kabul edenler... Kabul edilme
miştir efendim. (Alkışlar). 

415 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

416 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutturulan öğrencilere verilecek 
burslar 2 050 655 



B : 51 "J6.Ö 
BAŞKAN —• Bu bölüme dair de bir önerge 

var. Okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Sahife 247, bölüm 416, madde 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10 da üniversite ve yüksek okullarda okutturulan 
öğrencilere verilecek buslara Hükümet tarafın
dan 537 505 lira gösterilmesine mukabil Komis
yon bu miktarı 2 050 655 liraya çıkarmak sure
tiyle 1,5 milyon liradan fazla bir miktarı büt
çeye tahmil etmiş bulunmaktadır. 

Hükümetin bu derece tasarruf yapabilmek 
imkânını sağladığı biı' mevzuda 1,5 milyon lira 
gibi büyük bir meblâğın Komisyonca ilâvesi tec
viz edilemez. Bu miktarın Hükümetin teklif et
tiği miktara indirilmesini saygı ile arz ve rica 
ederim. 

. Çankırı Milletvekili 
Kâznn Arar 

NÂZIM AĞACİKOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu mevzu üstünde söz almış
tım. Kifayeti müzakere takriri üzerine konuş
mak imkânını bulamadım. 

Şimdi bu bölüm münasebetiyle yüksek okul
larda ve üniversitede okutturulan öğrencilere ve
rilen burs işine temas etmeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar; bence bu burs işi ne talebe, ne 
de memleket hesabına iyi netice vermiyen bir 
yoldur. Burs alan talebe bunu alır almaz daha 
çok gösterişler ve bilhassa yiyecek ihtiyaçlarından 
gayri şeylere kullanmak suretiyle sıhhatlerini 
ihmal ederek gıda işlerine ehemmiyet vermemekte 
ve netice itibariyle talebemizin umumi sıhhati 
üzerinde menfi tesirler yapmaktadır. Bu usu
lün kaldırılarak toplu ve yatılı tarzın biran evvel 
tatbiki Millî Eğitim Bakanlığının her halde ih
mal etmiyeceği bir mevzu olmalıdır, bunu te
menni ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon, sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÖMER FA

RUK SANAÇ (Elâzığ) — Muhterem arkadaş
lar; mevzuubahis para, bu bölümdeki tahsisat, 
alâkalı vekâletler bütçesine vekaletlerce konulan 
paraların Millî Eğitim Bakanlığının bu muayyen 
bölümüne nakli icabıdır, yoksa umumi yekûnda 
bir fark yoktur. Aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Kâznn Arar. 
KAZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; 416 ncı bölümün 8, 9 ve 10 ncu mad
delerinde üniversite ve yüksek okullara verilecek 
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burslar için Adalet Bakanlığına Hüktoetçe p&îa 
ayrılmamış, Komisyonca 51 250 lira 1köntihntt|tur. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini kendisi tanzim 
ettiği için 220 000 lira teklif etmiş Komisyon--da 
aynen 220 000 olarak almıştır. 

Sağlık Bakanlığı, Hükümetçe (0), Komis
yonca 604 900 lira. 

Tarım Bakanlığına Hükümetçe (0) Komis
yonca 660 800 lira.. 

Bundan sonraki 7 nei maddede Hükümetçe 
242 5,01 lira teklif edilmiş, Komisyonca 268 701 
lira konulmuştur. 

Maliye Bakanlığı 75 001 liradır. 
Ulaştırma Bakanlığı için Hükümetçe isteni

len (1), Komisyonca verilen 170 001 liradır. 
Bu takriri vermeden evvel tabiyâtiyle Ko

misyonun bu husustaki noktai nazarını bümiyo-
rum. Şimdi diyorlar ki; Tib Fakültesinin büffftya 
ilhakiyle bu miktarı aktarma yaptık, Tıb Fa
kültesinin ilhakiyle Sağlık Bakanlığına 604 900 
liranın aktarılması lâzımdır. Hükümetin tekli
fine aykırı olarak^ bir buçuk milyon lira gibi, bü
yük bir meblâğı buraya eklemenin -tasarruf zih
niyetiyle alâkası olamaz arkadaşlar. Köy yolları, 
köy sularının ne durumda olduğu hepinizin ma
lûmudur. Bir taraftan Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesine tasarrufların aktarılmasını istiyen 
Büyük Meclisin hassasiyetinden faydalandralk bu 
meblâğın, Hükümetin teklifine Komisyonun 
Sağlık Bakanlığından aktardığı meblâğı ekjiye-
rek geride kalanı da tasarruf etmek lâzımdır. 

Benden evvel konuşan arkadaşım dediler ki, 
burslu talebe bâzı israfa yol açıyor. Bu, a y n 
bir mevzudur. Fakat bendenizin temas etmek 
istediğim nokta, burslu talebenin yaptığı is
raftan ziyade bu talebelerin intihabında, yani 
tatbikatta adaletsizlik yapılmasıdır. Fakirler 
yine burstan istifade edememekte ve az çok şu
nun bunun tavsiyesiyle gelen insanların ele 
alındığı müşahede edilmektedir. Bu, maalesef 
vakıdır. Bu itibarla teklif veçhile tasarrufun 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 

(Samsun) —• Arkadaşlar, Komisyon Söıseiisü ar
kadaşımız izah ettikleri halde Kâzım Arar ar
kadaşımız ısrar ettiler. Komisyonca bu ilâve 
yapılmıştır. Yapılan zamlar diğer Bakanlıklar
dan alınıp buraya konulan miktarladır. Milîî 
Eğitim Bakanlığında töf>lryahm entÖşesi ile 
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getirip buraya koydular. Aynen kabulünü ben 
de rica ediyorum. 

HÜSEYIN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Bu 
burs işi bir talimatnameye, bir kayda tâbi 
midir? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK ÎLERÎ 
Evet. 

HÜSEYİN ORTAKÇİOĞLU (Çorum) — 
Kendilerine burs verilenler illerden gelen tale
beler midir? Ankara'da İstanbul'da babası me
mur, anası memur, müsteşar, Müze müdürü 
olduğu halde çocuğuna burs verilen talebe de 
var mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Burs her vekâletin kendi hesabı
na okutmak istediği insanın tesbit -edilen vas
fına göre yapılmış olan müsabaka imtihanla
rında kazanan gençler arasındadır. Ne şu vilâ
yet, ne bu vilâyet ne parası var, ne parası yok, en 
zeki ve en liyakatlılar bursla Vekâleti hesabına 
okutulmaktadır. 

Maahaza kendi hesabına okuyanların çok 
olduğu şıî sıralarda artık burslu talebe adedi 
azalmakta ve mümkün olduğu kadar mevcut ta-
lebenin.,karşılığı konulmaktadır. Bunun hari
cinde fahri alâka ile çocukların okumasına yar
dım için ayrıca düşünmekte ve bunun için ha
zırlık yapmaktayız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi dinlemiş oldu
ğunuz önergenin dikkate alınmasını reyi âli
nize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine devam edi

yoruz. 

B. Lira 
417 Yüksek okullar genel giderleri 1* 626 840 
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BAŞKAN — 416 ncı bölümü Kabul edenieı4... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, 219 ncu bölüm komisyondan gel

miştir, okuyoruz. 

B. Lira 
219 Türk Ansiklopedisi ile İslâm 

Ansiklopedisinin ve klâsik eser
lerin tercümelerinin hazırlanma
sı işlerinde çalıştırılacak me
murlara verilecek fazla mesai 
ücretleri 34 500 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım, tarihî bir hâdise karşısında 
olmamız itibariyle bir noktayı açıklamakta fay
da görüyorum. Bu İnönü Ansiklopedisinde bâzı 
hatalar bulunduğu, zannederim, 1948 senesin
de Vekâlet müfettişlerinden iBurhan Toprak'a 
tetkik ettirerek kendisinden alınmış olan ra
porda mevcuttur. Bunu kıymetli bir arkadaş
tan öğrenmiş bulunuyorum. Bu hatalar tertip, 
tanzim, tarif ve kısımlarda metin hatalarıdır. 
Böyle bir ansiklopedinin ideal bir hizmet taşı
ması bakımından hatalı olması doğru olmaz. 
Bendeniz bu hataların tashihinin, Bakanlıktan 
bir an evvel yapılması kaydiyle bölümün aynen 
kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, 219 
ncu bölümü bu şekilde oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oturuma on dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,40 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar; bu bölümün 4 
ncü maddesinde Devlet Konservatuvarı gider
leri için 190 biti lira ayrılmıştır. Bu para Dev
let Konservatuvarının bütün masraflarının 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (îstaiibul), îbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
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karşılığı değildir. Maaş, ücret ve saire ile bir
likte konservatuvar masrafları bir milyonu da 
geçmektedir. Ben evvelce Millî Eğitim Baka
nına sormuştum, aldığım cevapta, Devlet Kon
servatuvarında 22 talebe olduğu bildirilmişti. 
Bugün yaptığım tetkikte bana, 22 talebenin 
konservatuvarm yüksek kısmında olduğu, ay
rıca mektepte 100 den fazla talebe bulunduğu 
bildirilmiştir. 

Arkadaşlar, 100 den fazla talebe olunca 
demek ki bir senede her talebe için on bin lira 
masraf oluyor. Bunun çok olduğu meydanda
dır. Ben Devlet Konservatuvarı için yapılan 
masrafları çok görenlerden değilim. Yalnız 
Millî Eğitim Bakanından istirham ederim, Dev
let Konservatuvarında Türk musikisi şubesi 
yoktur. Böyle bir şube açılırsa elbette ki ta
lebe adedi artar. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Efen
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SINAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Sayın 

arkadaşlar, bir teklifte bulunacağım. Fakat 
bunu belki muvafık bulmıyacaksınız. Geride 
daha 24 tane bütçe var. Bu kadar söz alınırsa 
arkadaşlar, beş dakikalık müddetlerle bile büt
çenin çıkmasına imkân yoktur. Memurlar ay 
başında maaş bekliyorlar. Çok rica ederim, 
kısa keselim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 417 
nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
418 Lise ve ortaokullerm genel gi

derleri 850 300 

VASFÎ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Arkadaşlar, bütçe ile ilgili olmak üzere lise 
ve okullar hakkında bâzı mâruzâtta bulunmak is
tiyorum: Elimizdeki tasarıda lise ve ortaokul ge
nel giderlerine 850 bin lira verilmiştir. Bu para 
bütçenin umumi durumuna göre normal telâkki 
edilebilir. Fakat lise ve ortaokulların ihtiyaç
larına göre fazla değil ,bilâkis azdır. Bilhassa 
ortaokul bahsinde. Zira memleketimizde liseden 
ziyade bir ortaokul dâvası vardır. Mevcut orta
okullara bir hayli parayı daha fazla sarfetmek 
durumunda olduğumuz gibi birçok da yeni orta
okul açmak mecburiyetindeyiz. Bugün tatbik 
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edilegelmekte olan sistem dâhilinde bu tahsisat 
bizi tatmin etmediği gibi; ileriye ait memleket 
ihtiyaçlarımızı da tatmin etmesine imkân 3>-ok-
tur. 200 kadar kaza ortaokul istemektedir. 
Bunlardan seksen kadarı bakanlığa müracaat 
ederek resmen ortaikul istemişler ve ancak 23 
kadarına ortaokul açılabilmiştir. 

Kazalarda ortaokul lâzım mı, değil mi pren-
,sibi üzerinde kanaatimce münakaşaya lüzum yok
tur. Şüphesiz ki, lâzımdır. Çünkü ortaokul za
manımızda, hayatın ilerleyişi ve kültürün lüzu
mu bakımından ,hemen hemen ilköğretim derece
sine gelmiş bir durumdadır. Binaenaleyh kaza
larımızın hemen hepsine ve hattâ nüfusu çokça 
olan' nahiyelerimize dahi ortaokul açılması uy
gun olur. Ama tatbikatın feci bir ifadesi kar
şısındayız ki, yüzlerce ortaokul ihtiyacına kar§ı 
ancak 20 küsur ortaokul açılabilmiştir, ifugün 
tatbik edilmekte olan sistemle ortaokul ihtiya
cını memleket çapında tatmin etmek ve bun
lara para yetiştirmek kolay olmıyacaktır. Bu 
hususta mahdut bâzı fikirler arzeerek, Bakan
lıkça bu mevzu üzerinde düşünülmesini rica edi
yorum. 

Bizim Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, he
men hemen göreneğe tâbi olarak bugüne kadar 
ortaokul açmıştır. Plânlı ve sistemli ortaokul 
açılmış değildir. Geçen yıllarda garip bir kemi
yet arzusu ile boyuna ortaokul açılmıştır, Fa
kat hiçbirisi ortaokul değildir. Yeni açtığımız 
ortaokullar da dâhil olmak üzere umumiyetle 
zayıftır, madde bakımından, mâna bakımından 
zayıftır. Ayni zamanda daha birçok ortaokul
lara, yüzlerce olmak üzere, ihtiyacımız vardır. 

Bakanlıkta bâzı fikirler söylenegelmektedir. 
Bunun üzerinde şöyle bir fikir hatıra gelebilir. 
Memlekette ortaokullar ihtiyacı temin etmediği 
için ortaokul denilen müesseselerin mahiyeti' üze
rinde düşünmek lâzımdır. 

Bu ortaokulları bizim memlekette kolay ve 
külfetsiz açılabilir hale getirmek bugünkü teş
kilâta göre imkânsızdır. Bu isterse millet tara
fından yapılsın, isterse devlet tarafından yapıl
sın, millî bir servetin istimali demektir. Bir 
bina, bir müdür, bir muavin, bir kâtip aşağı yu
karı 7 - 8 öğretmen. 

Bu küçük bir teşkilât değil, epeyce para gö
türür. icabında 200, 300 ortaokul açmak bizim 
için bu yıllarda hemen hemen imkânsızdır. 
Halbuki buna ihtiyaç da vardır. Ortaokulun bi-
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zim memleketteki garip durumu da şudur : İlk
okulun açıldığı yerde bir hayli talebe vardır. Ta
lebe az olursa bir öğretmen kifayet eder. Lisele
rin açıldığı yerde öğretmen çoktur. Ortaokul öy
le bir teşkilâttır ki, bâzı yerlerde 10 - 1'5 tale
be ile büyük bir kadro içinde çalışmaktadır. Bu
nun çaresi ilkokul ile ortaokulu birleştirmektir. 
Böylece memleketimizin kazalarında ve nahiye 
lerinde külfetsiz ortaokul temin edilmiş olur4 

Ve bu şekilde bir anda birçok ortaokul da açıl
mış olur. Bugün bu okullara verilen öğretmenle
rin çoğu zayıf' kimselerdir. Eğitim enstitüsünün, 
bu garip enstitünün ortaokullara yetiştirdiği za
yıf öğretmenler, ilkokullarda çalışmakta bulu
nan, 15 - 20 yıldan beri fiilen toplu ders okut
muş bulunan öğretmenlerden kırk defa daha sa-
lâihiyetsizdirler. 

Esasen parti programımızda da kabul ettiği
miz ilkokullarda hizmet gören öğretmenin orta
öğretimde de öğretmenlik vazifesi alabilecekleri 
hakkındaki hükümlerini de yerine getirmek için 
ilkokullarla ortaokulları bir araya getirmek me
selesinin ele alınması birçok bakımlardan lüzum
ludur. Bu şekil ihtiyar edildiği zaman, hem bi
nadan, hem kadrodan ve hem de hademeden ve 
saireden tasarruf etmek imkânları sağlanmış ola
caktır. 

Binaenaleyh bunun üzerinde Bakanlığın 
durmasını ve bütçe bakımından da gereken ted
birlerin alınmasını arzederim. 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; elimizdeki madde hakikaten 
bundan daha evvelki üç madde evvelki lise ge
reçlerine ayrılan 1310 liradan ayrı olarak umu
mi giderlere verilmiş bir paradır. 

Demin burada konuşan arkadaşımızın tekli
fini tekrar etmemek için kısa arzedeceğim : Na
sıl bir lise müdürü orta kısmı da içine alan orta
okulu da idare ediyorsa, ortaokullarda buna 
gitmek lâzımdır. Maalesef bu 418 nçi bölümde 
verilen bu para yetmiyeeektir. Ozaman gerek 
yapı gerekse diğer meseleden iktisat etrn^k zo
runda kalınacaktır. Zaten lise ve orta mektepte 
sayıya tapmak memlekette bir âdet haline gel
mişti. Halbuki, müdür yoktur, muallim azdır 
ve hazır değildir. Doğrudan doğruya öğretim 
ve eğitim için malzeme hiç yoktur. Bütün bun
lara rağmen orta mektep açıyoruz. Diğer taraf
tan da burada, az para veriyoruz. Ne memleke-
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ti gezdiriyor, ne de hayata hazırlıyoruz. Bura
lardan çıkanlar sadece bütçeye belâ oluyor. Ge
lecek seneye kadar bu parayı Bakanlık idare ede
bilirse, gelecek seneye kadar bâzı tedbirler alma
sını rica etmek isterim. 

BAŞKAN — 418 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
419 Yüksek Ticaret ve teknik okul-

lariyle diğer meslek okulları 
genel giderleri 5 376 322 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 3803, 4274, 4357, 5129 ve 5357 
sayılı kanunlar gereğince öde
necek köy okullariyle enstitü
leri ve köy eğitmenleri gider
leri 9 040 000 

ZİHNİ URAL (Çoruh) — Efendim, 420 nci 
bölüme 10 milyona yakın bir para konmakla 
köy enstitülerinin daha verimli bir şekilde iş
lemesinin ve köylüye daha faydalı olmasının 
gaye ittihaz edilmiş olduğuna cümlemiz kaaniiz. 
Ancak Köy Enstitüleri Teşkilât Kanununun 
mucip sebeplerini tetkik edersek görürüz ki, 
daha evvelce, öğretmen okullarından farklı ola
rak, köylünün kalkınmasını temin etmek gaye
siyle bu enstitüler tesis edilmiştir, yolunda mü
talâa yürütülmüştür. 

Arkadaşlar, bu bölümün maddesinde görü
leceği veçhile, okullara bir uygulama bahçesi 
olarak 5129 numaralı son çıkan Kanun muci
bince iki ilâ on dönüm arasında bir arazi tahsis 
edilmektedir. Bu arazi, biliyorsunuz, köylüden 
alınmaktadır. Bu da köylüye doğrudan doğru
ya ziraat usullerini öğretmek gayesinden ileri 
gelmektedir. Halbuki, bilmiyorum Maarif Ve
kâletinin takip ettiği sistemden midir, köy ens
titülerinin kendi işleri midir, burada doğrudan 
doğruya bu uygulama bahçelerinde köyde ne 
yetişiyorsa, buğday, arpa, mısır, falan, aynı, 
şekilde bu hububat ekilmektedir. Gaye bu değil
dir. Suyu vardır. Her şey, malzeme mükemmel, 
sebzeler, kavun, karpuz ekmemektedirler. 

BAŞKAN — İstirham ederim, mütalâaları
nız bölüme matuf olsun. 

ZİHNİ URAL (Devamla) — Bölümün için
deyim . 
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Karpuzu kabak zanneden; bir köylünün 

nuıyacehesinde bu şekildeki tahsisatın yeri 
yoktur. Bu bakımdan Maarif Vekâletinin nazarı 
dikkatini' celbediyorum. Bunu ne icabediyorsa, 
maddenin muhtevası ne ise o yoldan verimli bir 
şekilde çalışmalıdırlar. 

Sonra arkadaşlar, 10 milyona yakın bu tesi
sat için para verilmesine mukabil gaye olan köy 
kalkınması dâvasında okuyup yazmadan başka 
bugün beklediğimiz neticeyi veriyor mu? Hayır 
arkadaşlar. Bunu da bir misal ile arzedeeeğim: 
Bundan bir kaç.sene evvel yol güzergâhı tesbit 
etmek için bir Alman mühendisiyle beraber do
laşırken, bir köye uğradık» Orada ders verilir
ken sınıfta dersi dinledik. Hayat bilgisi dersi 
idi, 100 numaraların faydalarından, efendim ev
lerde yatakların nasıl yapılacağından bahsedili-
yordty mütemadi bir konuşma vardı. Dersten çı
kınca öğretmen Alman mühendise hoş geldiniz 
dedi. Alman da öğretmene aynen şunu söyledi: 
«Abdesthane -mevzuunda konuşuyorsunuz, sizin 
köyünüzde abdesthane yoktur, evvelâ onu yapın 
dedi.» öğretmen de, '«Bizim vazifemiz değildir, 
muhtarın vazifesidir» dedi. Muhtara sordu, muh
tar da aynı şekilde öğretmenin söylediği gibi 
söyledi" ve «Bir gün evvel evime gelen ve atma 
on okka arpa yediren nahiye müdüründen so
run» dedi. Bu öğretmenlerle nahiye müdürleri
nin muntazam bir şekilde temaslarım temin ede
cek bir program yapıp her ikisinin bu işte kal
kınmasının icaplarına muvazi bir şekilde temas 
etmedikten sonra Köy Enstitülerinin teşkiline 
ait Kanunun neticesi tahakkuk etmemiştir. (Al
kışlar) 

MİEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Arkadaş
lar, birçok köylerimizde okul yoktur. Mevcut 
okullarda da ekseriya köy enstitülerinden me
zun öğretmenler tarafından tedrisat yapılmakta 
olduğundan, köylü çocuklarının parlak zekâları 
inkişaf eylemekten uzak kalmaktadır. Ortaokula 
girişlerinde köy çocukları menşelerinden zayıf 
olmalarından muvaffakiyet elde edememektedir
ler. Tedrisatın daha verimli yapılması için mev-

1 

cut köy enstitüsü talebelerinin kültür seviyeleri
nin yükseltilmesi ve köy mekteplerinde tam kad
ro ile- tedrisat yapılmasına bilhassa itina göste
rilmesi vö bu meyanda kasaba ve şehirlerimizde 
öğretmenlik yapan arkadaşların köylercfe de 
öğretmenlik yapmasa yerinde alınmış bir karar 
olacaktır.' öğretmenlerin kıdem haklarını ihlâl 

.1961 O : 3 
ettiği ve birçok haksızlıklara yol açtığı anlaşı
lan 5242 sayılı Kanunun da hak ve adalet pren
siplerine uygun olarak biran evvel tadil vertas-
hihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 420 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
421 Kütüphaneler giderleri 200 000 

VASFÎ MAHİR KOCATÜHK (Güinüşane) 
— Arkadaşlar, kütüphaneler hakkında iki sö
züm var; Ankara'da bir Millî Kütüphane kurul
muştur, hürmetle ve takdirle zikretmek isterim. 
101 bin lira tahsisat verilmiştir. Azdır, çok de
ğildir. Fakat bunun üzerinde durmak istemiyo
rum. Daha çok verilse değer, nitekim müzeler 
babında da aynı şeyi konuştuk. Ama bunları 
memleketin hayati ihtiyaçları ile muvazi olarak 
düşünmek ve onunla muvazi bir yardım ayır
mak icabeder. Yalnız, Ankara'da Millî Kütüp
haneye verilen 101 bin liraya mukabil bütün 
memleketteki' 54 kütüphaneye 90 bin lira ayrıl
mıştır. Bunu az görüyorum. 

Memlekette fevkalâde kıymetli kitaplar var
dır, kütüphaneleri fukaradır. Bunları hakkiyle 
muhafazadan âcizdir. Para ile tedarikine imkân 
olamıyacak kadar değerli kitaplarımız bulun
maktadır. Bunları görmüş arkadaşlarmızdanım. 
Bu kitapların muhafazası için paraya ihtiyaç 
vardır. Hususi ellerde, Avrupa ve Amerika pi
yasalarına arzedilse milyon değeri olan kitaplar 
vardır. Bunların muhtelif yerlerde Millî Eğitim 
Bakanlığının kitaplıklarına getirip satmak isti
yorlar. Fevkalâde değerli, maddi kıymeti 5 - 6 
yüz lira olan fakat mânevi kıymeti bunun çok 
üstünde olan bir kitabı 5 - 10 liraya almak 
mümkün olduğu halde kütüphane müdürü, böy
le bir tahsisatı olmadığı için alamıyor. Kütüp*-
hanelerin bakımı, memurların evsafı hepsi ısla
ha muhtaçtır. } 

Sonra bizim Bakanlığımızın şimdiye kadar 
anane olarak gene kötü diyebileceğim bir şeyi 
vardır. Mîllî Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar 
âdeta mektepler nazırlığı olarak çalışmıştır. Hal
buki mekteplerden başka sahada halkın terbiye
siyle ilgili, millî eğitim adına lâyık olacak bir
çok vazifeleri vardır ki, kütüphanelere verilecek 
para. yerindedir. Memleketin demin arzettiğim 
gibi hayati ihtiyacı nispetini aşmamak üzere kü
tüphanelere . verilen 90 000 liraya hiç olmazsa 
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100 veya 50 bin lira kadar bir tahsisat ilâvesini 
rica ederim, («önerge var mı?» sesleri) Hayır. 

BAŞKAN — 421 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. , Lira 
422 Güzel Sanatlar Akademisi ge

nel giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Cumhubaşkanbğı Filârmonik Or
kestrası genel giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

424 îstanbul Kandilli Rasathanesi 
gene] giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul 'edilmiştir. 

425 Yabancı memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gider
leri 552 264 

BAŞKAN 
var, okuyoruz. 

Bu bölüm üzerinde bir önerge 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekette işsizliğin derecei ehemmiyeti ma

lûmdur? Millete iş bulamazken Çalışma Bakanlı
ğı hesabına ecnebi memleketlere talebe gönderil
mesine lüzum yoktur. 

Bu sebeple Millî Eğitim Bütçesinin 425 nci 
bölümünün 9 ncu maddesiyle konulmuş olan 
30 000 liranın tenzilini talep ederim. Saygıla
rımla. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

BAŞKAN — önergeyi reyi âlinize arzediyo-
rum, nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmamıştır. 

BAŞKAN — 425 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
451 Yayın, inceleme, 

leri 
derleme gider-

Lira 

327 620 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, Millî Eğitim Bakanlığının çok dikkate şa
yan neşriyatı vardır. Bunlar arasında en ziyade 
dikkati celbetmiş olanlar şimdiye kadar yapılan 
klâsik eserler neşriyatıdır. Bu klâsik eserler neş
riyatının hoş tarafları olduğu gibi nahoş taraf-
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lan da vardır. Bilhassa klâsik eserlerin lisan 
meselesi bakımından fevkalâde noksan olmaları 
münevver muhitlerde hususi bir alâka ile karşı
lanmış ve şayanı kabul görülmemiştir. Bu bakım
dan şimdiye kadar verilmiş olan paraların bu 
memleket hesabına zarar olarak telâkki edilebi
leceğini birçok münevver arkadaşlar ifade edi
yorlar. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
şimdiye kadar neşredilmiş olan mecmua ve ki
taplar için umumi bir prensip vazedilmiş de
ğildir. Meselâ; mahut Köy Enstitüleri Dergisi 
geniş mikyasta bu fasıldan alman paralarla neş
redilmiştir. Fakat çok şayanı dikkattir, tarihî 
bakımdan fevkalâde ehemmiyetli vesikaların çık
masına medar olan Türk Vesikaları Dergisi de 
bu fasıldan alman paralarla neşredilmekte idi. 
ötekinin çıkmasmdaki sebepler malûm, bugün 
Türk Vesikaları Dergisinin neşriyatı kesilmiştir. 
Bu fasıl hakkındaki tahsisatın kabul edileceği 
sırada bu hususları Sayın Millî Eğitim Bakan
lığının dikkatine arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Vasfi Mahir! 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — 451 nci bölümü kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 

yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 69 500 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

455 Prevantoryum ve Sanatoryum 
genel giderleri 390 000 

BAŞKAN — Söz istiyen vardır. Buyurun 
Baha Bey. 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Aziz arkadaş
lar, Millî Eğitim Bakanlığının Validebağı'nda-
ki Prevantoryum ve Sanatoryumu takdire de
ğer bir müessesedir. Bu müesseseye ilkokul ço
cuklarından başka diğer müesseselerimizdeki 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de gitmek
tedir. Buradan edilen istifadeler pek çoktur. 

808 
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Ancak yatak azlığı dolayısiyle buraya giden
lerden bâzılarının üç ay gibi idari bir mülâha
za ile orada tedavilerinden sonra tekrar yerle
rine iade edildikleri ve verilen emeğin heder 
edildiği görülmektedir. Yatak adedinin çoğal
tılmasına zaruret vardır. Yatak adedi şimdiki 
haliyle azdır. Bekliyenler de çoktur. Sayın 
Millî Eğitim Bakanından bunun için de bir ça
re bulmalarını ve bir çok emek ve masraf verdi
ğimiz hastanelerden, sanatoryum ve prevan
toryumlardan hastaların tam iyileşmeden çı
karılmamasını ve sıra bekliyenler için çare bu
lunmasını bilhassa rica ediyorum. Bu şekilde 
öğrencilerin istifadesi de daha geniş bir nis
pette temin edilmiş olur. 

BAŞKAN — Ali Rıza Sağlar. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlarım; maruzatım çok kısa olacaktır, çün
kü zamanımızın kıymetli olduğunu müdrikim. 

Sanatoryum ve prevantoryumların gelir ve 
giderleri olarak 455, 602 ve 605 nci bölümlerde 
715 000 lira ayırmaktayız, sanatoryumlara bu 
parayı vermekteyiz, çok güzel, hattâ bu azdır 
bile. 

Ancak ilk tahsilde bugün; köylerimizde 
1 150 000, şehirlerimizde 451 000 ilk okul öğrenh 
cisi ile mecmuu 1 602 000 ilk öğretim öğrencisi 
vardır. Filhakika Millî Eğitim Bakanlığı hem ilk 
ve hem de orta öğretim için mevcut sanatoryum 
ve prevantoryum da talebelerinin istirahtaleri 
ve tedavileriyle uğraşmaktadır. Ancak bu işin 
daha adaletli olması için kıymetli Millî Eğitim 
Bakanımızdan bir temenni de bulunacağım. 

Bu hususta bendeniz; prevantoryum ve sana
toryum bahsinde Kızalay Gençlik Kurumunda 
kendi teşkilâtı bulunan memleketin her tarafın
daki mekteplerden gelen fakir talebelere yardım 
yapılmaktadır. Ancak burada dikkatimi çeken 
bir husus üzerinde durmak isterim. Buraya ge
len talebeler mahdut vilâyet talebeleridir! Diğer 
vilâyetlerin fakir yavrularını göremiyoruz! Ba
kanlık mekteplerinin, bilhassa ilk öğretim kısım
larının, pek çoklarında mektep doktoru yoktur. 
Olanları da mütehassıs olmadıkları için oralardan 
bu prevantoryum ve sanatoryum yurdunu gören
ler lâşey kabîlindendir. 

Ayrıca Kızılaya fakir diye gelen bâzı talebe
lerin hakkında yaptığımız incelemeler bize 300 
lira aylık alan babaların evlâtlarının da mevcut 
olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan Anadolu'-
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nun hakikaten fakir çocuğu; pantolonunun eski
sini kendi keçisinin kılı ile yamayıp örtemiyen 
yavrucuk bundan istifade edememektedir! Onun 
için bu hususta hassasiyetin artırılmasını rica 
ediyorum. 

ikinci olarak da, tüberkülozun alıp yürü
düğü bu devirde mekteplerde Sağlık Bakanlığı 
ile teşriki mesai etmeleri imkânlarının hazırlan
masını istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — 455 nci bölümü kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
458 Fuar ve sergi giderleri 15 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Korunmaya muhtaç çocuklar ge
nel giderleri 1' 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

460 Kamp giderleri 10. 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar giderleri 334 700 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerinde 
bir önerge var. 

Biliyorsunuz yukarda 203 ncü bölüm buna 
taalluk ettiği için onu da bunun müzakeresine 
talik etmiştik. 

Şimdi önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesine Doğu Anadolu 

ve Edirne ili kalkınması için tahsisat konulma
mış olması ve fakat bu iki mmtakanın kalkın
ması icabeden tahsisatın ilgili bakanlıklar büt
çelerine tevzi edilmiş bulunması bir vakıadır. 
Ancak bu meyanda Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesine Doğu Anadolu ve Edirne ilinde açılan 
köy kadınları gezici kursları ile köy demirciliği 
ve marangozluğu kursları için, bir zühul eseri 
olarak, hiçbir meblâğ tahsis edilmemiştir. Bu 
vaziyet karşısında halen bu vazifeleri görmekte 
olan 82 öğretmen 1 . III . 1951 den itibaren 
açıkta kalacaklar ve dolayısiyle yukarda arzo-
lunan hizmetlerin ifası imkânsız olacaktır. 

Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi
nin 476 nci bölümünün ikinci maddesinden 96 
bin liranın tenzili ve mezkûr meblâğın aynı Ba-
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karilik bütçesinin 203 ncü bölümünün ikinci 
maddesine ilâvesi suretiyle vâki zühulün tashi
hini arz ve teklif ederiz. 

22 . I I . 1951 
Çanakkale 

Ömer Mart 
Urfa 

R. K. Timuroğlu 
Kocaeli 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Afyon 

B. Oynağanlı 
Balıkesir 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Erzurum 

S. Duman 
İçel 

S. Inankur 
Trabzon 

H. Orhon 
Maraş 

Mazhar özsoy 
Maraş 

Remzi öksüz 
Denizli 

Fikret Başaran 
Afyon 

Ali îhsan Sâbis 
Edirne 

A. Cemal Köprülü 
Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Niğde 

Ferit Ecer 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Denizli 

F. Karabudak 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 
Bolu 

Z, Danışman 
İzmir 

Tarık Gürerk 
Samsun 

M. özkefeli 
Erzurum 

Enver Karan 
Okunamadı 

Diyarbakır 
Remzi Bucak 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

Niğde 
Necip Bilge 

Çoruh 
Zihni Ural 

Tokad 
H. ökeren 

Balıkesir 
Müfit Erkuyumcu 

Hatay 
R» Tankut 
Tekirdağ 
H. Bingül 

Konya 
A. R. Ercan 

Ankara 
Dr, T. Vasfi öz 

Ankara 
Hamdi Bulgurlu 

Zonguldak 
Hüseyin Balık 

Çankırı 
Dr. Kenan Çığman 

Ankara 
Salâhaddin Âdil 

Erzurum 
Memiş Yazıcı 

Bolu 
îhsan Gülez 

Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Zonguldak 
S. Başol 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Rize 

Kemal Balta 
Konya 

Saffet Gürol 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Erzurum 

M. Zeren 
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Okunamadı 

İzmir 
Dr. Cemal Tunca 

Kocaeli 
H. Başak 
Samsun 

H. F. Ustaoğlu 
Samsun 

Ferit Tüzel 
Seyhan 

Dr. Salim Serçe 
Çoruh 

A. R. Sağlar 
Çankırı 

Dr. C. Otman 

Balıkesir 
Salâhattin Başkan 

Çanakkale 
S. Endik 
Balıkesir 

Vacid Asena 
Erzurum 

Dr. F. Çobanoğlu 
Seyhan 

A. N. Asya 
Seyhan 
C. Türk 
Gazianteb 
Ekrem Cenani 

İstanbul 
S. Adato 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. 
BÜTÇE K. ADINA ÖMER FARUK SANAÇ 

(Elâzığ) — Mevzuubahis önergede mucip sebep
leri bertafsil izah edildiği veçhile, 203 ncü bölü
me konulması gereken Doğu Anadolu ve Edir
ne İlinde açılması icabeden köy kadınları ge
zici kursları ile köy marangozluk ve demircilik 
kursları için muayyen bir tahsisat konulması 
komisyonumuzca kabul edilmektedir. Hükümet 
de mutabıktır. Teklifin kabulünü istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
komisyona verilmiştir. 

B. 
501 

502 

504 

601 

602 

Geçen yıl barçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okulların 
muhtaç Öğrencilerine ilâç, teda
vi ve para yardımları 
BAŞKAN — Kabul edenler.,, 

Lira 
33 000 

190 000 

700 000 

681 500 

100 000 

810 — 
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B. Lira 

Etnüyenler... Kabul «edilmiştir. 
605 Prevantoryum ve sanatoryum 

pansiyonuna yardım 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmryenler... Kabul -edilmiştir. 

608 Türk dili ve kültür dersleri 
öğretmenlerinin aylıkları için 
özel okullara 385 000 
BAŞKAN — Kabul «Senler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapılaaak 
yardım 50 000 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 700 000 
BAŞKAN — Efendim, bu bölümün üzerine 

iki önerge vardır, okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
• 611 nci bölümdeki Devlet Tiyatrosuna yar

dım olarak konulan 700 bin liranın tamamen kal
dırılmasına ve hususi teşebbüse terkedilmesine 
taraftarım. Millet bizden tiyatro değil, köy okul
larının tamirini ve okul olmıyan yerlere yenisi
nin yaptırılmasını istiyor. Görüyormm ki, tema
yül tamamen kaldırılmasına taraftar değil, hiç 
olmazsa 200 bin lirasını kaldıralım, 500 bin li
raya indirelim, emin olunuz iki, bu miktar bol 
bol kâfi ilecektir. Geçmişte kâfi gelmeydi, çün
kü bir arpalıktı, şunun, bunun çiftliği idi, za
manı idaremizde böyle olmıyacaktır. Bu itibarla 
500.bin lira da arzettiğim gibi .bol bol kâfi gele
cektir. 500 bin liraya indirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynağanlı 

BAŞKAN — Bir önerge daha var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin sayfa 252 

bölüm 611 de Devlet Tiyatrosuna yardım için 
ayrılan 700 000 liranın 250 000 liraya indiril
mesini arz ve teklif eyleriz. 

Siird . Diyarbakır 
M. Daim Süalp Yusuf Kâmil Aktuğ 

BEİDRÎ NEDİM GÖKNÎL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, tiyatronun terbiyetkâr 
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fayda ve tekirleri üzerinde YükBekr Huzurunuzda 
tek kelime sarf etmeyi foile küstahlık telâkki rede-
rim. Demokrat Partinin, bu memleketin güzel 
sanatları ve bediî terbiyesi üzerinde en mütekâ
mil bir -düşünce ile âzami fedakârlığı yapmak
tan çekinmiyeceğme de kuvvetle 'kaniim. (Bra
vo sesleri alkışlar). 

Müsaade buyurursanız, böyle bir teklifin 
Meclisi Alinize sunulmasının dahi ne ^partimizin, 
ne de -Meclisin ipüksek irfan seviyesiyle kabili 
telif olmadığını da cesaretle tarzederim. 

Bu mâruzâttan -aonra, Ankara şehrine mede
ni bir hüviyet vermiş olan veUaerıt»edent-şehir-
de evvelâ mevcudiyeti aranmakta olan bir tiyat
ronun bu müesese sayesinde vücut bulduğunu 
ve her gün inkişaf etmekte olduğunu iftiharla 
hepimiz görmekteyiz. Böyle bir müesseseye za
ten yapılan yardım geçen seneki yardımdan da
ha azdır. Bir zühul eseri olarak 150 Türk sa
natkârının maişetine ve yüksek sanat kudretine 
imkân veren bu müessesenin hayatiyetini temin 
«den bu para ihtiyaçtan maalesef .500 bin lira 
eksiktir. Bu yanlışlığın sene içinde mutlaka 
Millî';Eğitim Bakanlığınca tashih edüeağğine ka
niim. Böyle bir müts«e»enin -yücudamu ve inki
şafını zarara uğratacak en küçük bir tedbirsizli
ğe bile müsaade buyurulmamasını sureti mah-
susada rica ederim. Bu takriri asla nazarı dik
kate almayınız. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Bekir Oynağanlı! (Geri alsın 
sesleri). 

BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, Bedri Nedim arkadaşı
mıza cevap vereceğim ama kendisi gibi btinuş-
mıyaaağım. Arkadaşlar, her milletvekili aırka-
daş inandığı, vicdanen .kanaat getirdiği «şeyleri 
bu Meclis kürsüsünden söylemeye mecburdur. 
Ben böyle inandım, böyle gördüm ve bu takriri 
bu şekilde verdim. Bana veya herhangi bir ar
kadaşımıza bu şekilde hareket ettin diye küs
tahlık atfetmek değru değildir. (Sana.de,ğil ses
leri) . 

BEDRİ NEDİM G&KNİL (îstanbal) — 
Ben iböyle demedim. 

BAŞKAN — Bu «öz mm karşı »soylenmeıaiş-
tir. 

BEKİR OYNAĞANLI (Demnla) —Bıman-
la beraber Millî Eğitim Bakanı Sayın Tt^ük 
lleri'ye itimadmı vardır;: Bu itimadam ;teyid «t-

~ - ! $ l l _ 
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mek için de takririmi geri alacağım. (Bravo ses
leri alkışlar) Yalnız §u kadar ki, arkadaşlar, 
Devlet Tiyatrosunu bugünkü haliyle bırakmasın
lar, milletimize ve memleketimize daha müfit 
bir hale soksunlar. Bunu yapacaklarına inanıyo
rum ve takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN - - önergeleri geri verilmiştir. 
ikinci bir önerge vardır, (Geri alıyor sesleri) 

önerge sahibi geri aldığına dair bir işarette bu
lunmuyor, bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

611 nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
612 Unesco Türkiye Millî Komisyo

nuna 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

901 5210 sayılı Kanuna göre köy 
okullariyle öğretmen ve köy 
sağlık memurlarına yapılacak ev
ler için para ve ayın yardımı 9 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerinde iki 
önerge vardır. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
22 . II . 1951 

Elyevm il ve ilce merkezlerimizin bir çoğun
da «Okul Binası Yapma» dernekleri vardır. Bu 
dernekler, kasabalarımızda, kasaba halkının 
yardımlariyle okul binaları inşa edenler ve böy
lece Devleti hiç de azımsanmıyacak malî bir kül
fetten kurtarırlar ve muztar kalmadıkça Dev
letten para yardımı da istemezler. Devlet de bu 
teşebbüs ehlini teşvik ve teşci maksadiyle, her 
yıl bütçesine bir miktar para kor. Nitekim Millî 
Eğitim Bakanlığı 1951 Bütçesinin 902 nci bölü
müne bu gaye için 100 000 lira konmuş bulun
maktadır. Fakat bu tahsis çok azdır, zira, her 
türlü malî takatlerini „sarf eylemiş oldukları hal
de inşasına başlamış bulundukları okul binala
rını ikmal eyliyememiş olan derneklerin Millî 
Eğitim Bakanlığından yardım talebi yekûnu, ha
len, 900 000 lira raddesindedir. Bu talebe hiç 
değilse üçte bir nispetinde bir mukabelede bu
lunabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin 901 nci bölümüne konmuş paradan - ki bu 
bölüme konmuş para köy okulları inşası için
dir - 200 000 lirasının tenzili ve mezkûr meblâ-

mı o : â 
ğın yine aynı Bakanlık Bütçesinin 902 nci bö
lümüne ilâvesi münasip olacaktır. Keyfiyetin 
Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmasmı saygı
larımla rica ederim. 

Çanakkale Afyon Karahisar 
Ömer Mart Bekir Oynağanlı 

Ankara Balıkesir 
Hâmid Şevket İnce Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Erzurum İçel 
Bahadır Dülger Salih İnankur 

Kocaeli Tokad 
Mümtaz Kavalcıoğlu Halûk ökeren 
Seyhan Urfa 

Cezmi Türk Reşit Kemal Timuroğlu 
Trabzon Niğde 

Cemal Reşit Eyüboğlu Necip Bilge 
Tekirdağ Erzurum 

Hüseyin Bingül Sabri Erduman 
Çoruh Balıkesir 

Zihni Ural Müfit Erkuyumcu 
Denizli Bolu 

Fikret Karabudak İhsan Gülez 
Niğde Niğde 

Ferit Ecer Halil Nuri Yurdakul 
Yozgad Bolu 

Fuat Nizamoğlu Mithat Dayıoğlu 
Zonguldak Konya 
Suat Başol Saffet Gürol 

Samsun Erzurum 
Muhittin özkefeli Memiş Yazıcı 

Erzurum Trabzon 
Mustafa Zeren Reşit Tarakçıoğlu 

Çoruh Balıkesir 
Ali Rıza Sağlar Salâhattin Başkan 

İzmir Balıkesir 
Tarık Gürerk Vacid Asena 
Kocaeli Samsun 

Hamdi Başak Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Erzurum Seyhan 

Fehmi Çobanoğlu Salim Serçe 
Çankırı Seyhan 

Celâl Otman Arif Nihat Asya 
İstanbul İzmir 

Salamon Adato Cemal Tunca 
Çanakkale Maraş 

Süreyya Endik Remzi öksüz 
Diyarbakır Erzurum 

Remzi Bucak Enver Karan 
(Birkaç imza okunamadı) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin yatırım
lara ait kısmının 902 nci bölümüne «îl ve ilce 
merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis derneklere» yardım ya
pılmak üzere 1000 000 lira konulmuştur. Büt
çe Komisyonunda bu miktarın azlığı tebarüz 
ettirilmiş ve Komisyonca da bu husus kabule 
mazhar olmuş ise de bütçe imkânsızlığı dola
yısiyle bu ödeneğin artırılması cihetine- gidi
lememiştir. Ancak bu mevzuda şu cihetlerin 
belirtilmesinde fayda ve zaruret vardır: Muh
telif il ve ilçelerde bu şekilde okul binası yap
tırmak üzere kurulmuş dernekler tarafından 
inşasına başlanmış okullar için Millî Eğitim 
Bakanlığından istenen yardım yekûnu bir bu
çuk milyon liraya yaklaşmaktadır. Şu hale 
göre Bütçeye konulmuş olan miktar taleplerin 
onda birini dahi karşılıyamıyacak ve bu gi
dişle mevcut ihtiyacın karşılanabilmesi ancak 
uzun yıllara mütevakkıf olacaktır. Halbuki, 
esasen devlete ait görev ve hizmetler arasında 
bulunan millî eğitim faaliyetine bir yardım 
mahiyetinde olmak üzere müteşebbis dernekler 
tarafından yaptırılmasına başlanmış olup çe
şitli sebepler yüzünden inşaatı bitirilememiş bu
lunan bu yarım binalar bâzı yerlerde bir kaç 
yıldanberi yağmur, kar, don ve rüzgâr gibi 
tabiat kuvvetlerinin yıkıcı tesirleri altında 
hergün biraz daha harap olmakta ve yardım 
noksanı dolayısiyle inşaat ikmal edilemediği 
takdirde büsbütün mahvolmaya mahkûm bu
lunmaktadırlar. Böyle bir netice, milyonlar 
sarfedilmek suretiyle meydana getirilen bu ne
vi bina şeklindeki millî servetimizin mühim bir 
kısmının heder olması demektir. 

Bütçe tasarısına ait gerekçede belirtildiği 
üzere; Hükümet, kendi prensiplerine uymadı
ğı halde bâzı inşaatı olduğu yerde bırakmanın 
doğuracağı zararları önlemek üzere Bütçeye öde
nek koymak zaruretini duymuş ve (bu hususta öğül-
meye değer cesaret göstermişken, özel dernekler 
tarafından başlanmış olsa bile, millî eğitim dâ
vasının tahakkukuna hizmet etmesi dolayısiyle 
Hükümetin ve partimizin prensiplerine de uy
gun düşen okul inşaatını yarı yolda bırakmak 
gibi bir netice doğuran bugünkü kısır yardım 
usulünün devamına gerek Hükümetin gerekse Bü
yük Millet Meclisinin razı olamıyacağı ve bu 

itibarla mevcut yardımın artırılmasına muva
fakat edeceği tabiidir. 

Bütçenin sıkışık durumunu göz önünde bu
lundurmakla beraber, hiç olmazsa ihtiyacın üçte 
birini olsun karşılıyabilmek üzere mevcut yar
dımın 500 000 liraya çıkarılması, zaten çok sı
kıntılı, gayrisıhhi, çürük ve perakende bi
nalar içerisinde ve gayrimüsait şartlar 
altında öğretime devam eden veya bi
na noksanı yüzünden öğretime başlıyamı-
yan birçok ilce ve hattâ illerimizi daha müsait 
bir okul binasına veya okula kavuşturmak sure
tiyle millî eğitim dâvasına büyük faydalar sağ-
lıyacağı gibi, yardım noksanı yüzünden binala
rın heder olmıya mahkûm bulunması şeklindeki 
millî servet ziyama da mâni olacaktır. 

Teklif edilen artırmanın şu membalardan 
karşılanması mümkündür. Hükümetin getirdiği 
bütçe teklifinde 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lacak köy okulları için Millî Eğitim Bakanlığı 
yatırım bütçesinin 901 nci bölümüne, bu yıl 
içindeki inşa kapasitesi düşünülerek 5 milyon lira 
konmuşken, sonradan Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinde yapılan 15 milyon liralık tasarruf dola
yısiyle bu miktar Bütçe Komisyonunca 9 mil
yon liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Sözü edi
len bu ödeneğin tamamının bütçe yılı içinde 
sarfı belki de mümkün olamıyacaktır. Diğer ta
raftan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin yatı
rımlar kısmının 903 ncü bölümüne de Millî 
Eğitim Bakanlığının yapı ve onarım işleri için 
1 220 654 lira ödenek konmuştur. 

Bu bölümlerin birinden veya her ikisinden 
ayrılacak 400 bin liralık bir ilâve ile Millî Eği-J 
tim bütçesinin yatırım kısmındaki 902 nci bö
lümün 500 000 liraya çıkarılmasını saygı ile 
arz ve teklif ederiz. 

Niğde Niğde 
Necip Bilge Asım Doğanay 

Niğde Niğde 
Hüseyin Ülkü Ferit Ecer 

Niğde Niğde 
Halil Nuri Yurdakul Fahri Köşkeroğlu 

Niğde Niğde . 
Hadi Arıbaş Süreyya Dellaloğlu 

Ordu Siird 
Feyzi Boztepe Mehmet Daim Süalp 

Mardin îçel 
Cevdet öztürk Halil Atalay 
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izmir, 
Cihad Baban 

İsparta 
Said Bilgiç 

İzmir 
Halide Edib Adıvar 

İzmir 
Avni Başman 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Çorum 
Ahmot Ba§ıbüyük 

Tekirdağ^ 
Zeld Er ataman 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

İstanbul 
Andre Vahram Bayar 

Çanakkale 
ömet Mart 

Tezer Taşkıran 
Trabzon 

Hamdi Orhdn 
Kayseri 

İsmail Berkok 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Edirne 

Mehmet Enginün 
Zonguldak 

Rifatı Sivişoğlu 
Zonguldak 

B : 51 2fi.2 
Kayseri 

Suad Hayri Ürgühlü 
Mardin 

Abdülkadir Kalav 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Çorum 

Hüseyin Ortakçıoğlu 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 
Çorum 

Şevki Gürses 
Ankara 

Ömer Bilen 
Bize 

İzzet Akçal 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
Trabzon 

Tevfik Koral 
Tunceli 

Hasan Kemzi Kulu 

Mehmet Şevki Yazman 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yöney 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 
Kocaeli 

Yeredoğ, Kişioğlu 
Sivas 

Abdüi'rahman Boyacıgiller İlhan Dizdar 
Burdur Mardin 

Mehmet Erkazancı Abdürrahman Bayar 
Sivas Sivas 

Şevki Ecevit Bahattin Taner 
Kayseri Kayseri 

Fikri Apaydın Mehmet özdemir 
Erzurum Zonguldak 

Fehmî Çobanoğlu Hüseyin Balık 
Kütahya Trabzon 

Hakkı Gedik Mustafa Reşit Tarakçıoğlu 
Ankara Ankara 

Dağıstan Binerbay Fuad Seyhun 
Konya Sivas 

Abdi Çilingir Nurettin Ertürk 

. 1961 O : 3 
Çanakkale Mardin 

Süreyya Endik Kemal Türkoğlu 
Seyhan 

Cezmi Türk 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK HİEBÎ 
(Samsun) — Bütçe Komisyonu köy okulları in
şaatına 4 milyon lira ilâve yapmıştır. Bunu şük
ranla arzederim. 9 milyon liralık köy okulları 
inşaatının 4 milyon lirası mutlak surette çocuk
ların okuma nispeti % 10 dan!% 25 e kadar olan 
9 aded Doğu ili vilâyetimize sarf edilecektir. 
(Soldan alkışlar) Eğer bu tenzil edilecek 200 
bin lira Doğu illerine ayrılan 4 milyon liraya 
tesir etmemek kayıt ve şartiyle olursa ikindi mad
dedeki ortaokul faslana ilâvesini biz de şayanı 
kabul görüyoruz. Bu itibarla birinci takririn 
muvafık olacağı kanaatindeyiz. (Soldan alkış
lar) (Bu dokuz vilâyet hangisi sesleri) 

Bu 4 milyon liranın mutlak surette sarfedi-
leeeği bu 9 vilâyet okuma nispetleriyle birlikte 
şunlardır: 

Bingöl, okuma nispeti i% 21,4 
Bitlis » » % 13,8 
Diyarbakır » » % 17,8 
Gazianteb » » % 21,2 
Hakkâri » » % 19̂ 2 
Mardin » » % 20,1 
Siird » » % 10,6 
Urfa » » !% 13,4 
Van » » |% 16,1 

Bu dört milyon lirayı bu vilâyetlerimize sar-
fedeceğiz arkadaşlar. (Soldan «Bravo sesleri», 
alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, sayın 
Tevfik İleri'nin de işaret etmiş olduğu gibi, 
köy okulları için Hükümetin teklif ettiği mik
tar beş milyon liradır. Biz bunu 4 milyon lira 
fazlasiyle 9 milyon liraya çıkardık, Şarka sar-
fedilmek üzere ayırdık. Bu da gösteriyor ki, 
her hangi bir imkânın tabassulü takdfetede 
memleket için hayati ehemmiyeti haiz olan ve 
sıra itibariyle önde gelen hizmetleri karşılamak 
için Komisyonumuz lâzımgelen dikkati ve isa
beti göstermeye çalışmış ve gösterdiğiniz teza
hür de bunun isabetli bir şey olduğunun delili
dir. 

Sayın Bakan Doğu'da yapılacak olan köy 
okulları isine halel gelmemek kaydiyle muvaf a? 
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katlerine tamamen biz de iştirak ediyoruz. Tan
zimi kendilerine terettüp eden bir vazife olmak
la beraber, bu hususun nazarı itibara alınmak 
üzere Komisyonumuzca teemmülü için iadesi
ni rica ederiz, varacağımız kararı hemen arze-
deriz. 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşacak arka
daş var mı1? ( «Hükümet kabul etti, Encümen 
kabul etti» sesleri) 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim, bu 
mevzuda, 901 nci bölüm hakkında bâzı temenni 
de bulunmak üzere söz almıştım. Şimdi bir de 
takrir verildi, bu takririn de aleyhinde konu
şacağım. Her ikisini birleştirerek maruzatta bu
lunacağım. 

Ayrıca 901 ve 902 inci bölümlere ait temen
nilerim de vardır, bunları da temenni mahiye
tinde arzetmek istiyorum. 

BAŞKAN — 902 nci bölüm geldiğinde ko
nuşursunuz. 

HIDIR AYDIN (Devamla) — Efendim; 
müsaade ederseniz 901 nci bölüme ait temennimi 
arzedeyim. 

Hükümetin noktai nazarını belirttiği ve ko
misyonun da iştirak ettiği bu nokta üzerinde 
bendeniz bir noktai nazar arzedecek değilim. 
Yalnız Sayın Millî Eğitim Bakanının burada 
okuduğu dokuz vilâyet arasında hakikaten geri 
kalmış olan Tunceli'nin de nazara alınmasını 
rica ederim. (Gürültüler). Bilhassa bu mahru
miyet bölgesi sakinlerinin birçoğu yapmacık uy
durma dillerle konuşuyorlar. Fakat Sayın Ba
kanın şimdi burada belirttiği gibi, 500 nüfustan 
yukarı olan köyleri nazarı dikkate alarak bu 9 
vilâyette okul yaptırılması noktai nazarı ileri 
sürülmektedir. Fakat bâzı mahrumiyet mmtaka-
1 arımızda 500 den çok nüfuslu bâzı köylerimiz 
vardır. Mademki bu vatandaşları biran evvel ilk 
tahsil çağma getirmek zarureti vardır, bunun 
için mahrumiyet vilâyetlerinde nüfus nazarı dik
kate alınmaksızın, vilâyetin ve Maarif müdür
lerinin,, mahallinde tesbit edecekleri köylerde okul 
yapılması verecekleri raporlarla müspet gö
rüldüğü takdirde, bu bölgelerdeki vatandaşları
mızın bir an evvel okur yazar bir hale getiril
mesini temenni ediyorum. (Yeter, yeter sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, yeterle ol
maz. 

Efendim, beş dakikalık konuşmayı bölümlere 
de teşmil ettik, vaktiniz doldu, lütfen kesiniz. 

2 .1951 O : 3 
HIDIR AYDIN (Devamla) — Bir kelime da

ha arzetmek istiyorum. (Kâfi sesleri, gürültüler) 
Peki efendim. ,' 

CEVDET SAN (Gazianteb) — Aziz arkadaş
lar; bu bölüme konan tahsisatla 5210 numaralı 
Kanuna göre yapılacak okulların malzemesi Hü
kümet tarafından fakat bu malzemenin nakliyesi 
köylü tarafından temin edilmektedir. 

Partimizin esas prensiplerinden birincisi içtimai 
adalettir. Artık biz bu köylüyü istismar yolunu 
mümkün olduğu kadar çabuk terkedelim, şu eski 
kanunu biran evvel değiştirelim. 

Şimdi bu malzemenin nakli köylü için çok 
müşkilât teşkil ediyor. Köylünün hayvanlariyle 
kereste, tuğla ve taşın nakli bilhassa şu itibarla 
güç olmaktadır. Köylünün tam çalıştığı zaman
lar bu işler tahmil edilmektedir. Onun için böyle 
bir kanunun hazırlanmasında istical edilmek 
icabeder. Çünki kanun gecikirse köylünün tam 
hasat ve harman zamanına okul inşaatı raslıya-
caktır. Onun için kanunun Nisandan evvel çık
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERL 

(Samsun) — Arkadaşlar; köy okullarının hâlen 
dörtte üçü devlet parası ile, dörtle biri köylü
nün imecesi ile yapılmaktadır. Yakında Yüksek 
Meclisinize bir kanun sevkedeceğiz. Bilâkaydü-
şart köylerde okulları; kasaba ve şehirlerde ol
duğu gibi, devlet yapacaktır. (Sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

Bir de Tunceli'li arkadaşımı tatmin için şu
nu arzedeyim ki, elimizdeki malûmat Tunceli'
nin köylerinde.okuma yazma nispetinin % 75 
olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi var arka
daşlar; hepinizin malûmudur, orada nüfus azal
ması olmuştur. Oradan birçok vatandaşlar mem
leketin başka bölgelerine gitmişlerdir. Bu sebep
le nispet yükselmiştir. Tunceli 5 milyonluk tah
sisatımızın ön safında yer alacaktr ve onları bu 
suretle tatmin edeceğiz. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Efendim, Hükü

met teklifin 200 bin lirasını kabul etti, kendile
rine çok teşekkür ederiz. Meclisin de açıktan 200 
bin lira vermesini teklif ediyorum, başka bir şey 
değil. (Var mı sesleri) Başka bölümlerden yapı
lan tasarruflardan. 

BAŞKAN — Remzi Bucak, 
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M. KEMZÎ'BUÜAK (Diyarbakır) — Efen-

lim, muhterem huzurunuzu işgal ediyorum, sırf 
Maarif Vekilini bir noktada tenvir etmek için. 
Tunceli'de gösterilen* % 70 nispeti şuradan ileri 
geliyor: (Söylediler sesleri) (Kâfi sesleri). 

Kâfi değil, lütfedin. Çünkü yarın bir gün 
başka bir bakan arkadaşımız başka bir teklifle 
huzurunuza gelir. Tenevvür etmezseniz redde
dilmesi ihtimali ile karşı karşıyadır. Vaktiyle 
tehcir etmekten başka bunda mütekâsif asker 
yığınlarının da hissesi vardır. Bu '% 75 nispet 
oradan geliyor. Çok nispette asker vardı, halk 
yoktu. Nispet buradan ileri geliyor. 

BAŞKAN — Efendim, burada iki önerge 
vardır. Bunlardan birincisini komisyon sözcüsü 
ve Millî Eğitim Bakanı kabul ettiler teklif, şu
dur :. 901 bölümden 200 bin lira tenzilât yapın, 
902 ye, zammedin. Bu önergenin dikkate, alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınmıştır ve komisyona verilmiştir. 

Efendim, bir önerga daha var, bu dş 902 
nci bölüm içindir. Bu da, ya Bayındırlık veya 
Millî Eğitim Bütçelerinden indirilecek 500 bin 
liranın (902) nci bölümdeki bin liraya ilâve
siyle o faslın (600) bin liraya iblâğı hak
kındadır. Bunu (50) arkadaş teklif ediyor. 
Bunu da reyinize arzediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Alınmamıştır. 

Şinıdi 901 ve 902, nci bölümler Komisyona 
havale edilmiştir. 903 neü bölüme gediyoruz. 

B. 
903 

904' 

905 

906 

Onarmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satınalma 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokulların darshane, 
yatakhane, mutfak, hastanele
re ilişkin her türlü gereç, döşe
me, demirbaş, ders aletleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. . . 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.-
5375 sayılı Kanuna göre açıla
cak yurt ve aşevlerinin gerektir
diği ilk tesis giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 
500 000 

50 000 

300 000 

150 000 
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B. Lira 

907 2133 sayılı Kamın gereğince* ku
rulan Devlet- kitapları döner- ser
mayesi açığı karşılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

908 Makin» ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve yeni
den kurma işlerinde kullamlmak 
üzere Eğitim Basımevi döner' 
sermayesine 50 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

909 Meslek ve teknik okullar açıl
ması ve eldekilerin büyütülmesi-
hakkındaki 4304 sayılı Kanuna 
ek 5642 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak hizmetler 2 000 0©0 
BAŞKA3ST — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

910 Doğu Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
giderler 50 000 

BAŞKAN— Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, ötedenberi hepinizin 
beslediğiniz:, yüksek bir emel ve gaye? vardır: 
Şarkta bir üniversite kurulması?, şimdiye ka
dar ihmal edilen bu bölgeyi tamaraiyie Garp 
mesabesine çıkaracak bir müessese olacaktır» 
Bu müesseseniü; meydana getirilmesi için elli 
hin lira gibi bir meblâğ konmuştur» Bunun 
önüne bir sıfır koymak suretiyle500 bine ilâve 
edilmesi1 mümkündür. 1951 senesir için etüdlü 
inşaat yapılmasın* > rica : ediyorum. 

BAŞKAN — Elli imzalı bir teklif olmadığı 
için- teklifiniz' nazarı itibare alınamaz; 

910 ncu bölümü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabttl edilmiştir. 

B. Lira 
911 İstanbul Topkapı Sarayı Müze

si yangın tesisatı giderleri 300 000 

B A Ş K A N — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

476 nci bölüm hakkında bir önerge vardı, 
nazarı dikkate alınarak Bütçe Komisyonuna ve
rilmişti. 203 neü bölümü de talik etmiştik, Ko
misyondan gelmiştir.- Raportmu okuttıyarum, 

— sıe 
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Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 476 ncı 
bölümünden 203 neti bölümüne 96 bin lira nakli, 
Muhterem Meclisçe kabul edilip keyfiyet Komis
yonumuza havai© edilmekle butta dair önerge in
celenmiş ve : 

Evvelce Doğu kalkınması için bütçeye konu
lan tahsisattan Millî Eğitim Bütçesine konulan 
ödeneklerle maaşları verilmekte olan köy gezici 
kursları öğretmenleri bu defa Boğa kalkınması 
için bütçeye tahsisat konulmamış ve bu suretle 
Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinin de bu öğ
retmenler için ödenek mevcut olmamış bulun
ması hasebiyle bunların filhakika maaşsız kal
maları gibi bir vaziyet tahassül edeceği tabiîdir. 

Hükümet sözcüsünün ve Millî Eğitim Bakan
lığının uygun mütalâaları Komisyonumuzca da 
kabul edilerek bu gezici kurs öğretmenlerinin 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden maaşlandı-
rılmaları için bu Bakanlık bütçesinin 476 ncı 
bölümünün ikinci maddesinden 96 000 lira in
dirme yapılmasına ve bu meblâğın 203 ncü bö
lümün 2 nci maddesine ilâve edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

Enver Adakan 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 
Kırklareli 

Şefik Bakay 
Bize 

Osman Kavrakoğlu 
Elâzığ 

Ömer Pâruk Sanaç 
istanbul 

Celâl Türkgeldi 
Konya 

Murad Ali Ülgen 
Trabzon 

S. Fehmi Kalay cıoğlu 
istanbul 

Fahrettin Sayımer 

Başkan V. 
Burdur 

Fethi Çelikbaş 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Gümüşane 
Kemal Yörükoğlu 

Ordu 
Ref et Aksoy 

Sivas 
Halil Imre 

Konya 
Remzi Birand 

Seyhan 
Sedat Barı 
Diyarbakır 

Mustafa Ekinci 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Urfa 

Feridun Ergin 

1951 0 : 3 
B. Lira 

476 Kurslar giderleri 238 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 321 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 901 ve 902 nci bölümlere ait rapor 
da Komisyona geldi. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin müzake

resi sırasında 501 nci bölümden 200 000 lira 
indirilerek 902 nci bölüme ilâvesi Muhterem 
Meclisçe kabul olunması üzerine keyfiyet ko
misyonumuza havale buyurulmuş ve badelmü-
zakere: 

Hükümet sözcüsünün ve Bakanlığın muva
fık mütalâaları komisyonumuzca da kabul edile
rek Bakanlık bütçesinin 501 nci bölümünden 
200 000 lira indirilmiş ve bu bölüm 8 800 000 
lira olarak tesbit olunduktan sonra; tasarruf 
edilen 200 000 lira 902 nci bölüme eklenmiş ve 
bu bölümün böylece 300 000 liraya iblâğına ka
rar verilmiştir. 

Bütçe K. Başkanı İkinci Başkan 
İstanbul Burdur 

Enver Adakan Fethi Çelikbaş 
Sözcü 

Çanakkale Rize 
Emin Kalafat Osman Kavrakoğlu 

Elâzığ Ordu 
Ömer Faruk Sanaç R. Aksoy 

Sivas Seyhan 
(Muhalifim) Sedat Barı 
Halil Imre 

Diyarbakır Trabzon 
Mustafa Ekinci S. F. Kalaycıoğlu 

istanbul Kırklareli 
Fahrettin Sayımer Şefik Bakay 

izmir Aydın 
Behzad Bilgin Etem Menderes 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 

BAŞKAN -
yalım. 

B. 
901 nci bölüm 

Bölümü muaddel şekilde oku-

Lira 
8 800 000 

BAŞKAN — Kabul fcdenkr. 

*w — 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
902 nei bölüm 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin müzake
resi bitmiştir. 

Saat 21 de toplanılmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 20, 10 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

<•• 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanununun mad

delerine geçiyoruz : 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi : 

İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(10 327 916) lira ve yatırım giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 510 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mil (Yok sesleri). 

Bölümleri okuyup oyunuza arzediyorum. 

B. 
201 Ayl 

A / l -

ıklar 

• CETVELÎ 

Lira 
3 547 700 

Et-

202 

203 

204 

Et-

BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı Prof. ve uzmanlar 
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 244 700 

Et-

ue-

68 000 

796 948 

B. 
206 

Lira 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 57 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek yabancı dil 
mükâfatı 15 000 

> BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler., Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 388 510 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 28 245 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
vardır okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı

nın 217 bölümüne ait 4644 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek ek görev tazminatlarının birer lira
ya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Talât Vasfi öz 

ALÎ ŞÜKKÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlar, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları 
bütçelerinde yapmış olduğum tetkikat netice
sinde.. 

BAŞKAN — Efendim bunun bölümle alâ
kası yoktur. 
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B : 51 25. â 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, Türk Milletinin üniversite
lerimize göstermiş olduğu alâka ve semahati 
elbette takdir edersiniz. Kanun hükümlerine da
yanılarak ther iki üniversitemize verilen ek gö
rev tazminatının kaldırılması hususundaki 
takririm üniversiteye müntesip profesör arka
daşlarımızın fedakârlıklarına istinat etmekte
dir. Bir üniversite içerisinde muhtelif fakülte
lerin temsili veya tedrisatın diğer arkadaşlara 
tahmili halinde kanun hükmüne göre tazminat 
verilmesi icap etmektedir. Ek görevlere karşı 
göstermiş olduğumuz reaksiyonu nazarı itibara 
alarak önderliğin üniversitelerimize nasip ol
ması dileğiyle teklifimin tasvibinize iktiran et
mesini hürmetlerimle rica ederim. 

BAŞKAN — Şunu hatırlatmak isterim ki, 
ek görevler kanun mucibince başka bir yerde 
vazife görenlere verilen tazminattan ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA OSMAN 
KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhterem arkadaş
larım, Ankara Milletvekili arkadaşımızın ek gö
revler hakkındaki önergesi okunmuştur. Bu ek 
görevler haddi zatında üzerinde muhterem Mec
lisin hassasiyet gösterdiği diğer munzam vazi
felere benzemez. Bu ek görevler doğrudan doğ
ruya kendi vazifesinden ayrıca senato tarafın
dan rektörlüğe, dekanlığa ve mektep müdür
lüğüne getirilen arkadaşlar, bu munzam vazife
lerin karşılığı makam tazminatına tâbidir. Bun
lar ilâve vazife yapanlara ilâve ders okutanla
ra verilir. Bu itibarla aynen kalmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

217 nci bölümü aynen kabul edenler... Etmi
yenler... Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. 
219 

221 

301 

4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli dul ve yetim aylığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

617 700 

20 000 

494 510 

İŞ5İ 
B. 

303 

304 

305 

O : 4 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telefon ve telgraf ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlük kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN '— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle inceleme ve araştır
ma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Devletler Hukuku Türk Enst. 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Kriminoloji Enst. her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

423 İdare Hukuku Enst. her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 
16 500 

43 000 

4 500 

16 000 

42 600 

12 000 

20 000 

5 000 

1 000 

4 000 

732 501 

8 000 

8 000 

2 500 
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BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var. 

T. B. M. Meçlisi Bakanlığına 
İstanbul Üniversitesi 1951 Bütçe tasarısında 

bu seen tasasrai için : (Sahife 19, bölüm 453) 

. 1951 6 : 4 
deki 40 000 lira kongre masraflarının kaldırıl
masını teklif ederim. 

Âzami tasarruf lâzımgeldiği bir zamanda, 
eski senelerde konmuş oln bu masrafların bu sene 
yapılmaması daha münasiptir; bu paralarla ya
bancı memleketlere gidenlerin çoğu plâklarda, 
Nis ve isviçre 'de Devlet kesesinden gezip eğleni
yorlar; bu «serte bu işlerden feragat edelim. 

Afyon Karabisar Milletvekili 
Emekli General 
Ali İhsan Sâbis 

(Ret, ret sesleri). 
BAŞKAN — Arkadaşlar; bu resmen davet 

edildiğimiz ilmî konferanslar için konan bir mik
tardır. önergeyi nazarı dikkate alanlar... Almı-
yanlar... önerge reddedilmiştir. 

Bölümü aynen oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Spor giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite armağanı 1 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 2 000 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 2 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dım ve burslar 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesince yiyecek karşı
lığı, hastanelere yapılacak yar
dımla öğretimi ilgilendiren fazla 
masraf karşılığı 1 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı ve onrma 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

* 
B. Lira 

Etmiyenler... K&buKedilmiştir. 
424 Mukayeseli Hukuk Enst. her 

çeşit gidenleri 2 500 
BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 İktisat m >tçtiîaeiyat Enst. her 
çeşit pa r t e r i 1 5^0 
BAŞKAN -*- iKabul gedenler... 
EtmiymLer,., Kabul edilmiştir. 

426 îstatistfk'Snst. her »geçit .giderleri 2 500 
JBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gazetecilik Unst. her jşeşit gider
leri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... »Kabul -»edilmiştir. 

428 Maliye Enst. her çeşit giderleri 1500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kanser Enst. her. çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Kan aktarma merkezinin her çe
şit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

431 İslâm tetkikleri Enst. her çeşit 
giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 411 000 
BAŞKAN -~. Kabul edenler... 
Etmjyenler,,. Kabul .edünalştir. 

452 4489 ve 4936 s&yıli kamıinlara gö
re staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 86 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası £ong*e ve konfe
ranslar^ har Çe§it giderleriyle 
iştirak seds^ekierin yolluk ve gi
derleri 40 000 

B. 

459 

479 

501 

502 

505 

601 

602 
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Etmiyenier... Kabul1 edilmiştir. 
902 4999 sayılı Kânun gereğince' ya

pılacak* üniversite yapısı ve tesi
satı her türlü1 giderleri 4 700 000 
BAŞKAN — Kabul1 edenler;.. 
Etmiyenier... Kabul1 edilmiştir. 

(1 ııci madde tekrar, okundu). 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza1 arze-
diyorum. Kabul edenler?..- Etmiyenier;.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE: 2. — İstanbul Üniversitesi. 1951 yılı 
giderlerine karşılık^ olan gelirler, bağlı (B) işa
retli .cetvelde gösterildiği üzere (15 837 916) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B; Lira 
1 Genel Bütçeden verilecek öde

nek 13 342 000 
BAŞKAN — Kabul edenlere. 
Etmiyenier... Kabala edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler 1 855 000 
BAŞKAN:— Kabul edenler... 
Etmiyenier:.. Kabul edilmiştir; 

3 Geçen yıldan birikmiş gelirler 640 916 
BAŞKAN, — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza arze-
diyerum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1951 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin' dayandığı hükümler* bağlı (C) işaretli cet
velde »gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh-ve tahsiline-1951 < ydındadah. devam olunur. 

BAŞKAN^— Madde hakkında söz istiyen 
yoktu*.* Maddeyi cetvelle birlikte- oyunuza sönü
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Aynear ka^ 
bul • edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 târiMi ve 3656* sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar bağl1, (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayıb Kânunun 9 * neu maddesi gereğin-
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ce geçici mahSyettefâ hizmetler-için* Bakanlar 
Kurulu karan* ile' kadro- alınabilecek^ tertipte*-? 
bağlı (E) işaretli* cetvelde gösterilmişi Bû Siaaf-
rolar, ertesi yıl bütçe tasarısiyle Türkiye BüylHe 
Millet Meclisine sunulur. Bunların, eldeki kad
rolara ek. olmaması: şarttır. 

BAŞKAN — Madde haJ&mdavsöz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte«oyumuza sunu*. 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen 
yokturv Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu* 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Aynen* ha-
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesmin ku-
raluşuî ba l tadak i 7 . VII , 1948 tarihli? ve 5247 
sayılım Kanunar bağlı (1) sayılı cetvelde yazıli 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri* 
lenler 1951 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN ^ Madd^hakkradaısâzâstyen^yök? 
tur. Maddeyi cetvelle-birlikte s oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenier... Kabul edil
miştir: 

MADDE-, 7. — Gider? bölümlerinden yapıla* 
cak hareamaiara ilişki»vfQrmüi bağlı (E) işa
retli cetvdUteîg^terilmiş£k,< 

BAŞKAN— Madde hakkına i söz istiyen. 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler».. Etmiyenier... Aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümüm 
deki ödenek* üstünde çıkan ve 19Ü0. yüı, bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1949- Bütçe yıllârma ait olup da Mu-
hasebei Umumiye ^nrraıuiîun'^nfiü'maddesÎBe 
göre zaman aşımına uğramamış' ve karşılıkları 
ylları bütçelerinde bulunan borçlar; 1951 yılı 
Bütçesinin? ilgili ı hizmet tertiplerinden veya f4fe6 
ncı kısım bölümleriyle^yMırmi'bölüınieıHrrartıkla
rından eski? yjllar borçlan. tertipJejsnei Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 



B : 51 25.2 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştiı. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951. tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Biliyorsunuz açık oyda beyaz kabul, kırmızı 

ret, yeşil müstenkiftir, reylerinizi lütfen o şekil
de kullanırsınız. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi: 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1951 Bütçe Kanun tasarısının birinci maddesine 
geçiyoruz. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A / l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 122 500) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

B. 
201 

202 

203 

204 

A / l - CETVELİ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et r 

miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlarla 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 413 900 

216 300 

15 001 

252 426 

1051 
B. 
206 

O : 4 
Lira 

24 700 

12 000 

Et-

Et-

"4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nei mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

217 Ücretler ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul, yetim aylığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

223 Yabancı memleketlerden konfe
rans için getirilecek profesör ve 
uzman ücreti 4 200 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var, 
biraz evvelki önergenin aynıdır, önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Sayfa 15 - Bölüm 223) teki 4 200 liranın 

kaldırılmasını teklif ederim. 
Afyon 

A. î . Sâbis 

BAŞKAN — Biraz evvel arzettiğim gibi bu 
tahsisat ilmî konferanslar için ayrılmıştır. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Bölüm kabul edilmiştir. 

157 614 

19 800 

234 400 

14 000 

B. 
224 4936 sayılı Üniversite Kanunu

nun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 500 
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B. 
301 

303 

304 

306 

307 

1 : 51 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler giyeceği 
BAŞKAN — Ka'bul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 

25.2 
Lira 

115 400 

2 500 

9 300 

2 500 

88 300 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Başkanlığa 
(Sayfa 17 ve 18 - Bölüm 307) Madde 11, 12, 

13, 14 ve 15 teki ceman 60 000 liranın kaldırıl
masını teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali îhsan Sâbis 

BAŞKAN — Bu tahsisat da kanuni yolluk
lar ve tazminat hakkındadır, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemişetir. 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Bölüm kabul edilmiş
tir. 

B. 
308 

309 

403 

407 

419 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolukları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 500 

3 000 

2 000 

1951 
B. 

421 

451 

452 

453 

0 : 4 

Lâboratuvar ve atelyelerin iş
letme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 

Lira 

102 000 

327 500 

22 500 

14 000 

BAŞKAN — Aynı önergenin içinde bunun 
hakkında da teklif vardır okutuyorum. 

(Sahife 20 bölüm 453) madde 2, 3, 4 ve 5 
teki ceman 13 000 liranın kaldırılmalarını tek
lif ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. önerge reddedil
miştir. Aynen 14 bin lira olarak oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen 
kabul edilmiştir. 

B. 
459 

479 

480 

501 

502 

505 

Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
öğrenci teşvik armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 000 

1 000 

3 000 

1 155 

1 001 

1 000 
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B. * • Lira 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve burslar 29 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

40 000 901 Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Yapı ve tesisler 1 959 999 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 Döner sermaye 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur, Cetveliyle kabul edenler.. Etmiyenler.... 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1951 yılı Bütçe giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (5 122 500) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B Lira 
1 Genel Bütçeden yaTdım 4 742 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Kitap satışı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... KaV1! edilmiştir. 

3 Tecrübe ve tahlil ücreti ,50 000 
BAŞKAN — • Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 500 
BAŞKAN - Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

5 Çeşitli gelirler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

6 Geçen yıldan devredilecek nakit 165 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu) 

1961 0 : 4 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur, ikinci maddeyi cetveliyle oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1951 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmişti. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz is
tiyen yok. Cetveli ile beraber oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... •Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyette hizmetler için Bakanlar Ku
rulu1 karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 3 u 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ekleme olmaması şarttır. 

BAŞKAN —> Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveli ile beraber oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul -edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Tenknik Üniversitesi 
Kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 195] yılı Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveli ile beraber oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetveliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe-
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sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
lar ı yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1951 yı
lı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı bölümleri ile yatırım bölümleri artıkla
rından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. .Kabul eden-

. 1er ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 . — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Batanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, İstanbul Teknik Üniversite Büt
çesi de açık oya arzedilmiş|ir. 

Biliyorsunuz, beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil 
müstenkiftir. Lütfen oylarınızı bu şekilde kul
lanınız. 

Ankara ^Üniversitesi Bütçesi : 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi Bütçesinin 
maddelerine geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için bağlı (A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (7 668 722) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 308 256) lira ödenek verilmiştir. 

B : 51 25.2.1951 0 : 4 
B. Lira 
202 Hizmetliler ücreti 940 300 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı profesör* ve uzmanların 
ücreti 270 244 

B. 
201 

A/l 

Aylıklar 
BAŞKAN — 
Etmiyenler ... 

- CETVELİ 

Kabul 
Kabul 

edenler ... 
edilmiştir. 

Lira 
3 491 400 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hakkında 
bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlahiyat Fakültesinin her şeyden evvel bir 

tefekkür sistemini etrafiyle tedris etmesi lâzım
dır. Mevcut kadro böyle bir sistemin havasını 
tesise kâfi gelmediği gibi tedrise istikamet vere
cek bir kürsü profesörü de mevcut değildir. Bu 
itibarla fakültedeki teoloji tedrisatına mihver 
teşkil edecek olan, İslâm âleminde ve müsteşrik-, 
ler arasında ilmî ve pozitif dimağiyle mâruf bir 
İspiri mütefekkirinin celbi için mevcuda yirmi 
bin liralık bir mütahassıs profesör kadrosu ilâve 
edilmesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Çankırı 
Kasım Küfrevi Kâzım Arar 

Ağrı Çankırı 
Celâl Yardımcı Kemal Atakurt 

Tokad Afyon 
Ahmet (rürkan Avni Tan 

Muğla Erzurum 
Yavuz Başar Rıfkı Salim Burçak 

Sivas Aydın 
İlhan Dizdar Namık Gedik 

Elâzığ Siird 
II. Ali Yöney Baki Erden 

Elâziğ Denizli 
Suphi Ergene Fikret Başaran 

Erzurum Afyon 
Rıza Topçoğlu Salih Torfilli 

Antalya Gümüşane 
Ahmet Tokuş H. Tokdemir 

Tekir/dağ Erzurum 
Şevket Mocan Sabri Erduman 

Gümüşane Gümüşane 
Cevdet Baybura Halit Zarbun 

Bilecik Maraş 
Talât Oran A. Aytemiz 

Aydın Bilecik 
A. Baki ökdem M. Kurkut 
Zonguldak Erzurum 
Suat Başol Memis Yazıcı 
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Bolu 

Zuhuri Danışman 
Balıkesir 

A. Fahri işeri 
Bolu 

Vahit Yöntem 
Çanbrı 

Celâl. Otman 
Bursa 

Ali Canip Yöntem 
Afyon 

Ali ihsan Sâbis 
Erzurum 

Mustafa Zeren 
Ankara 

H. Şevket ince 
Erzincan 

Celâl Gönenç 
Balıkesir 

Arif Kalıpsızoğlu 
îzmir 

C. Baban 
Yozgad 

Y. Karslıoğlu 
Çorum 

Sedat Baran 
Seyhan 

Reşad Güçlü 
Seyhan 

Yusuf Ziya Eker 
Seyhan 

Mahmut Kibaroğlu 
Antalya 

İbrahim Subaşı 
îzmir 

A. Tekön 
Erzurum 

Bahadır Dülger Ş. 

Bolu 
Mitat Dayıoğlu 

Erzurum 
E. Nutku 

Bolu 
Kâmil Kozat 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

'Bitlis 
Salâhattin înan 

Kastamonu 
Şükrü Kerimzade 

Erzurum 
Enver Karan 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Bursa 
Agâh Erozan 

Kayseri 
F. Apaydın 
Yozgad 

N. Ünal Alcıh 
Samsun 

Naci Berkman 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
Seyhan 

Tevfik Coşkun 
Rize 

A. Morgil 
Muş 

F. Kalıçlar 
îzmir 

Necdet încekara 
Elâzığ îçel 
Yazman Şahap Tol 

KASIM KÜFREVI (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, her şeyden evvel bir tefekkür müesse
sesi olması ieabeden îlâhiyat Fakültesinin mühim 
bir noksanını huzurunuzda teşrih ederken, bu 
derde bir çare bulacağımıza emin bir insanın hu
zuru içindeyim. 
- Arkadaşlar, ilahiyat Fakültesi tedrise mih

ver teşkil eden ve islâm felsefe ve teolojisini 
tedris etmek suretiyle müesseseye istikamet ve
ren bir kürsüden mahrumdur. Fakültenin bu 
kürsüden mahrum bulunuşu nekadar acı ise 

fakültenin tedriste bulunan bâzı kürsülerinin 
birbirini tekzib eden objektif tenkidden uzak 
bir tedris havası içinde bulunması da fakülte
nin bu kürsüye olan ihtiyacının bir ifadesidir. 
Meselâ dinler tarihi kürsüsünün, din mefhumu
nu mebdeinden alarak bugüne kadar getirmek 
lâzımken esefle kaydederim ki, meselâ insanın 
babasını araştırmak ve böylece mevcut itikatları 
hırpalamak gibi bir hava içinde tedrise hız ve
rilmektedir. Ancak birbirini tekzip eden bu kür
süler olmasaydı bile yine bu islâm felsefesi 
kürsüsünün, tefekkür kürsüsünün üzerinde 
ısrarla durmak icabederdi. Diğer taraftan kürsü
lerini hakkiyle dolduran profesörler iptal edi
lirken, bilhassa derslerinin mevzuu ile isimleri 
arasında biraz bir tezat içinde bulunan kürsü
leri hatırlatmak lâzımdı. Meselâ islâm hukuku 
kürsüsünü işgal eden zatın islâm mezheplerini 
okutması lâzımgelirken diğer taraftan kürsüsü
nün ismi başka fakat mevzuu bunun aynı olan 
bir kürsü mevcuttur. Bütün bu teşevvüş, kar
şısında islâm felsefesi kürsüsü ihdas edilmezse 
fakültenin mevcudiyetinden istifade edilmiyecek-
tir. Bu itibarla ben buraya bir islâm Falsefesi 
profesörünün celbedilmesini rica ediyorum. Bu
nun bu kürsüyü doldurmak ve islâm âlimleri 
arasında olduğu kadar müsteşrikler arasında, 
Avrupa âlimleri arasında tanınmış bir zat olma
sı lâzımgeldiğini arzetmek isterim. Bu hususu 
teklif etmiş bulunuyorum, bütün bu hususları 
nazarı itibara alarak önergemin kabulünü istir
ham ederim (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA OSMAN 
KAVRAKOĞLU (Rize) — Sayın arkadaşımız 
Kasım Küfrevi'nin ilahiyat Fakültesi için'20 
bin lira verilmesi hakkındaki Başbakanlığa ver
miş bulundukları önergeyi dinlediniz. Komis
yonumuz bu teklifin kabulü lehinde bir karara 
varmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı Bütçesi da
ha evvel kabul edilmiş olması hasebiyle bunu 
üniversiteler bölümünde halletmemiz icabetmiş, 
903 ncü bölümden 20 bin lira indirilmek sure
tiyle ilâvesinin münasip olacağı neticesine varıl
mıştır. Böylece tasvibinize arzederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeyi dikka
tinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Komisyona veriyoruz, 
onu formüle edecekler. (Alkışlar) 

Efendim, bu bölümü komisyon raporundan 
sonra reyinize arzedeçeğim, 
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206 4598 sayılı Kanun gereğince ya** 
pılacak yardımlar 88 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 350 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 29 587 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
vardır. 

TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Geri alıyo-
rum. 

BAŞKAN — O halde bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen 
kabul edilmiştir. 

B. Lira 
219 4936 sayılı Kanun .gereğince ve

rilecek Üniversite tazminatı 617 200 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler. 
Etmiyenleı*.. Aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
223 Yurdun içinde ve dışında konfe

rans için getirtileceklerin ücret 
vo giderleri 5 602 

BAŞKAN — Ali İhsan Sâbis'in bir önergesi 
var dıi'. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Bu sene tasarruf için, Ankara Üniversitesi 

1951 Bütçe tasarısında: 
1. (Sayfa 16 - bölüm 223) deki ceman 5 600 

lira konferans masraflarını teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Ali ihsan Sâbis 

BAŞKAN — Biraz evvel arzettiğim mahi
yettedir. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Et
miyenleı'., önerge reddedilmiştir, 

Bölümü aynen oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
301 Büro giderleri 305 602 

ALI EIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar; 301 nci bölümün 31 nci maddesin
de Tıp Fakültesi aydınlatma giderleri olarak 
13 bin lira gözüküyor! Ankara Tıp Fakültesi 
vardır; fakat bina olarak yoktur, namevcuttur! 
Bugün bu fakülte Gülhane hastanesi binasın
dan istifade etmektedir ve 4 kliniği de Numune 
hastanesi binalarmdadır. öyle zannediyorum ve 
malûmat almış bulunuyorum ki, Gülhanedeki 
bütün kliniklerin hesapları, hastaların ilâç ve 
yemek parası dahi Millî Savunma Bakanlığı ta
rafından ödenmektedir! Millî Eğitim Bakanının 
bu hususu tavzih etmesini rica edeceğim. 

Fakültenin istifade -ettiği binalar kısmen 
askerî ve kısmen de Sağlık Bakanlığı emrinde 
bulunması bakımından bendeniz aydınlatmanın 
dahi onlar tarafından ödenmiş olduğunu zenne-
diyorum. Bu hususun tavzihini rica ederim. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, Ankara Tıp Fakültesinin haki
katen bina bakımından vaziyeti çok fenadır. 
Fakat buna rağmen bu fakültenin, şimdi zikri 
geçen aydınlatma giderlerinin doğrudan doğru
ya merkez binası olarak kullanılan Hıfzıssıhhâ 
binasının aydınlatma işi esasen öteden beri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
ödenmektedir. Hattâ bu binanın teshini işi da
hi münakaşa mevzuu olmuştur. Komisyonda 
Millî Savunma Bakanı bunu temin edeceğini 
vait buyurmuşlardır. 

ilâç mevzuuna gelince; ilâç mevzuunda Mil
lî Savunma Bakanlığı tarafından Gülhane has
tanesindeki hastalara ilâç verildiği yolundaki 
iddianın doğru olduğu neticesine varılmış de-
ğildiı*. Kendi hastalarına ait ilâçları vermekte
dirler. Bütçenin aynen kabulünü rica ederim. 

ALI RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Efendim; 
Millî Müdafaanın elindeki Gülhane Hastanesin
deki hastalara isabet eden ilâçların bedeli ile * 
hastanın gıdası ortalama 500 kuruş tutmakta
dır. Ankara Tıp Fakültesi kurulurken Gülhane 
ile münasebetlerinin tanziminde bu para 75 ku
ruş olarak tesbit edilmiştir. Buna rağmen dün 
telefonla Gülhane Başhekiminden sordum, Tıp 
Fakültesine ait hastaların ilâçları ve hattâ ye-
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meklerini kendileri ödemiştir. Bir kuruş bile 
verilmiş değildir, dedi. Sağlık Reisi General Kâ
zım burada idi o da ifade etti ve dedi ki Anka
ra Tıp Fakültesi kurulduğundan beri beş kuruş 
para vermediklerini söyledi. Gülhane Hastanesi 
milyonluk ordunun sağlığını korumak için ken
disine bütçe ile verilen tahsisatla burasını da 
idare etmekte ve Ankara Tıp Fakültesi bugün 
Gülhane Hastanesinin sakf ı altında tedris yap
maktadır ! Bu öyle bir tedristir ki Gülhane ken
di 18 profesöründen 13 ünü, Ankara Tıp Fakül
tesince çıkartılan bir kararla kendi bünyesin
den ayırıp, Ankara Tıp Fakültesine, resmî ta
biriyle mezun etibba olarak, geçirmiştir. Gül
hane Hastanesinden ayrılan bu 13 kişi, mevcu
dun % 72,2 sini teşkil etmektedir. 

Bugün Ankara Tıp Fakültesi ile Gülhane 
Akademisinin aynı dâhiliye profesörü Ahmet 
Bey; aynı Gülhanenin• çatısı altında, haftanın 
aynı gününde ,aynı saatinde ders vermektedir. 
Bu ders hem Gülhaneye, hem Ankara Tıp Fa
kültesine verilmektedir. 

Meselâ saat 10 - 11 arasında verilen dersten 
sonra... 

BAŞKAN — Lütfen bu bölüm hakkında söy
leyiniz. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Bu or
taya çıkmak lâzımdır. Millî Savunma bundan 
ıstırap çekmektedir ve Ankara Tıp Fakültesi 
kendi mahiyetinde yaşamamaktadır. 

Bugün bir saat ders sonunda Ahmet Bey 
hem Tıp Fakültesi profesör maaşını almakta, 
aynı Ahmet Bey aynı saatte, aynı saat içinde 
aynı dershanede Gülhane Hastanesinin bir pro
fesörü olarak da maaş almaktadır. 

Sayın alâkalı Bakandan rica ederim. Millî 
Savunma Bakanlığı bu ıstırabı çektiği için bir 
yazı ile Başbakanlığa müracaat etmiştir. 

Arkadaşlar bütün bunlar dünün zihniyetine 
göre yapılan işlerdir, bu zihniyet artık kapan
sın. (Bravo sesleri) 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Beş yerde 
böyle ek vazife alanlar vardır, Reis Bey söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ BĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERİ 

(Samsun) — Efendim, Ankara Tıp Fakültesi 
vaziyetini görüşmek üzere Millî Savunma, Sağ
lık ve Millî Eğitim Bakanlıkları mümessillerin-

2.1951 0 : 4 
den müteşekkil bir komisyon çalışmaktadır. 
Hem yeri hem de birbirine tedahül eden işleri
ni görüşüp bir karara bağlıyacaktır. Bu arada 
arkadaşımızın ileri sürdüğü hususun da nazarı 
dikkate alınacağından emin olsunlar. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Celâl Otman! 
CELAL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka

daşlar ; Ankara Tıp Fakültesi hesabına verilmiş 
olan bu parayı, üniversite ve üniversitenin ne 
kadar hasta yatağı varsa bu yatağa mukabil ge
rek Tıp Fakültesi Dekanlığı kendi bütçesinden 
Gülhaneye, gerek Sağlık Bakanlığı bu parayı 
öderler. Bu parayı Gülhane tahsil edememişse 
kabahat kendisinindir. Onun için buradaki öde
neğin kaldırılması katiyen doğru olmaz efen
dim. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Ben bu 
bölümün başka bir kısmı için söz aldım. Şudur 
efendim; 12 nci, 13 ncü ve 18 nci maddelerinde 
eskideni)eri müesses olan Fen Fakültesi, Hukuk 
ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri için onar 
bin lira döşeme tahsisatı veriyorlar. Bunlar es-
kidenberi tesis edilmiş ve ihtiyaçları eskiden 
yerine getirilmig ve devam etmekte olan fakül
telerdir. Bu döşeme masraflarının bu kısımla
rından beşer bin lira indirilmesini teklif ederek 
önergemi takdim ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Talât Vasfi Öz. 
TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Sayın Ba

kanın verdiği izahattan sonra sözümden vazgeç
tim . 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaş

lar, vakit dar, bütçe geçişi süratli olsun diye sus
mayı tercih ediyoruz. Fakat sağ olsun, Sağlar 
arkadaş deşip durduğu için ben de söyleyeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, Ankara'daki Gülhane 
dâvası, ve Ankara Tıp Fakültesi dâvası, Türk 
Milletinin ilmî bünyesinde bir siyasi fâcianm 
davasıdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Uzatmıyayım, tafsil etmiyeyim, dıerine git-
miyeyim; bir pembe köşkün başhekimi için An
kara'da bir siyasi Tıp Fakültesi kurulmuştur. 
(Bravo sesleri, alkışlar). îşin aslı, esası, haki
kati budur. Yeni kurulan siyasi Tıp Fakültesi
ne; - utanıyorum bu tâbirden, fakat hakikattir -
bu yeni kurulan siyasi tıp Fakültesine profesör 
seçerken şöyle bir kıstas kullanılmıştır. Pembe 
köşkün başhekimi Gülhaneye profesör yapılır-
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ken kimler onun lehinde rey vermişse onlar pro
fesör olarak Ankara Tıp Fakültesine alınmıştır. 
Ve hangi asîl karakterli kıymetler pembe köş
kün başhekimine rey vermemişse onlar Gülha-
nede terkolunmuştur. 

Gülhane benim güneşimdir. Hayatımda on
dan önce, darbe yemiş sonra da feyzalmış bir 
arkadaşınızım. Bana itimat buyurunuz. Bu yüz
den istikbalini tekmeleyip ayrılmış bir arkada
şınızım. (Kâfi sesleri). Tamamen siyasi olan bir 
Tıp Fakültesi tenvirat faslı görüşüldüğü için 
Yüksek Heyetinizi tenvir etmeye çalışıyorum. 
(Alkışlar). 

Böyle bir siyasi kuruluşun ortada binası 
yoktur, klinikleri yoktur, yeter sayıda lâborat-
tuvarı yoktur, öteden beriden derlenmiştir. 
îmece usulü ile istanbul'daki Tıp Talebe Yur
dunun bir kısım talebesi, Askerî Tıbbiyenin bir 
kısım talebesi ... Yani, yalnız Bulgarlar muha
cir etmez insanı, üniversite talebesini de bâzan 
Hükümet muhacir eder, getirir Ankara'ya bir 
fakülte kurar, ondan sonra da başlarsınız Gül-
hane mi, Fakülte mi diye. 

Bu kürsüden Gülhaneden gelmiş olan profe
sör arkadaşlarıma büyük bir safiyet ve ciddi
yetle arzederim. ki, vaktiyle ağır surette tenkit 
ettikleri eski Gülhane hocalarından çok daha 
ağır işler yapmışlardır arkadaşlar. Gülhane-
nin bu memleketin tıp hayatına merhum Sü
leyman Numan Paşadan başlıyarak birçok hiz
metleri vardır, istanbul'daki Tıp Fakültesini 
Gülhane kurmuştur. Gülhanenin hocaları istan
bul'da kurulan Tıp Fakültesine hoca yapılmış
tır ki, istanbul tıp Fakültesini böylece Gülha
ne doğurmuştur, yani iddia ederim ki, istanbul 
Tıp Fakültesi Gülhanenin asîl bir veledi meşruu-
dur. 

Sonra Gülhane Hastanesi kaldırılmış buraya 
getirilmiş, yeni bir jenerasyon yetişmiş, bundan 
ikinci bir fakülte doğmuştur, ikincisi Ankara Tıp 
Fakültesidir. Eski hâdiseleri kısaca söyledim. Bu 
kürsüden ilân ve ispat ederim ki; Gülhanenin 
ikinci yavrusu Ankara Fakültesidir, ikinci Tıp 
Fakültesini kuran genç hocalar kendilerinden ön
ceki hocalardan çok daha «materialiste», «utili-
tariste» ve çok menfaatperest olarak orada ek 
görev almışlardır. Bunun neticesi Ankara Tıp 
Fakültesi işgali altında kalan Gülhane ıstırap 
içindedir. Ankara Tıp Fakültesinin anası da Gül-
hanedir. 

. 195İ O : 4 
Onun içindir ki : 
Anasını; ihmal eden bu haşarı çocuktan, ana

sını bu haşarı çocuğun tazyikmdan ve ona karşı 
yaptığı kötülüklerden kurtarmak lâzımdır. Onun 
için bütün istirhamım şudur : Ankara Tıp Fa
kültesi yaşasın berhudar olsun, fakat memleketi
mize bir Tıp Fakültesi daha doğuracağına emin 
olduğum Gülhane'yi kurtarınız, Gülhane'ye ye
niden hayatiyet ve istikbal veriniz. Bunu da Sa
yın ve Sevgili Millî Eğitim Bakanımız vâdettik-
leri için şimdilik susuyorum. Gülhane için yeni 
bir şeyler düşünsünler getirsinler. Türkiye Tıp 
Fakültelerinin anası olan Gülhane şahsiyet ka
zansın, pembe köşkün başhekimi tarafından siya
si oyunların öldürülmesinden sonra bâsü bâdel 
mevte kavuşsun! 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri reye koyaca
ğım. 

Yüksek Başkanlığa 
301 nci bölüm 12, 13, 18 nci maddelerinden 

5 er bin liranın tenkisini arz ve teklif ederim. 
E rzurum Milletv ekil i 

Bahadır Dülger 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum, 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

301 nci bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... PJtmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
303 Basılı kâğıt ve defterler 14 450 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 33 400 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 4 000 
BALKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 30 520 
BAŞKAN — Kabul edenler.. El-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 93 806 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, Ali ihsan Sâ-
bis'in önergesinin devamıdır, bu kısmını okuyo
ruz.. 
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Yüksek Başkanlığa 

2. (Sahife 21 - Bölüm 307) ve madde 19, 20, 
21, 22, 23, 24 ve .26 daki ceman 36 800 lira ya
bancı memleketler yollukları giderlerinin; kaldı
rılmasını teklif ederim. 

^ Afyon Karahisar Milletvekili 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Efendim, önergenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Btmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

Bölümü aynen oyunuza sunuyorum. 
edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Kabul 

B. Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde 

necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 11 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 30 250 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 200 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme harçları ve giderleri 2 000 
BAŞKAN' — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

420 Fakültenin araştırma, inceleme 
ve öğretimi ilgilendiren gereçler 
riyle her çeşit giderleri 597 803 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat Fakültesinin çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve de
nemelerin her çeşit giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
si Arkeoloji ve Doğu - Anadolu 
Araştırma istasyonlarının her çe
şit giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1951 0 : 4 
B. Lira 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

424 Tıp Fakültesinin 230 205 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 345 500 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 24 501 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası Kongre ve Konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 17 855 

BAŞKAN — Bunun için de bir önerge var
dır. 

Başkanlığa 
Âzami tasarruf lâzımgeldiği bir zamanda, 

eski senelerde konmuş olan bu kongre masraf
larının bu sene yapılmaması münasiptir. 

Bu paralarla yabancı memleketlere giden
lerin plajlarda, Nis ve İsviçre gibi yerlerde 
Devlet kesesinden gezip eğlendikleri haber 
alınmaktadır; bu sene bu işlerden feragat ede
lim 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — önergeyi dikkatinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

453 ncü bölümü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

B. 
459 

Lira 
Spor giderleri 1 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza... 
. YUSUF AYSAL (Kütahya) — Efendim, 

söz istiyorum. Gürültüye getirmeyin. 
BAŞKAN — Efendim, gürültüye giden bir 

şey yoktur. Kabul edilmiş bir bölüm için za
ten söz verilmez. 
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YUSUF AYSAL (Devamla) — öyle ise ifa-

de edemedim. Atfınızı dilerim. 
Efendim; istanbul Teknik Üniversitesinde 

bu bölümde spar tahsisatı vardır. Ankara 
Üniversitesine acaba spor tahsisatı olarak ni-
iÇİn 1 lira konmuştur? Sayın MilH Eğitim Ba
kanından bu hususu saklamasını rica ederim. 
Maruzatım budur. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Sadece tasarruf düşüncesiyle bir 
lira konmuştur. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Peki. 
BAŞKAN — Şu halde bölümü aynen oyunu

za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

B. 
479 

501 

502 

505 

601 

901 

Üniversite armağanı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

2 001 

2 000 

96 000 

1Q2 256 

903 Yeni tesisler 1 200 000 

BAŞKAN — 903 ncü bölümde münakale ya
pılacağı için komisyondan formül gelmciye kadar 
birinci maddenin reye konmasını tehir ediyorum. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 195jl 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı 
( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 976 978) lira olarak tahmin edilmiştir. 

1951 

B. 

O : 4 
B 

£ 
- OMTVml 

Hazine yardımı 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Harçlar 
BAŞKAN -
Etmiyeırier... 
Çeşitli gelir 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Bağışlar 
BAŞKAN -

- Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler.. 

Lira 
7 869 550 

170 000 

60 000 

1 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devreden nakit 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

877 427 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz isti-
yen var mil Maddeyî cetvelle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin. 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı '(©) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçiei mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bğlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe tasarısîyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin Kuru
luşu hakkımdaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli eetvelde gösteri
lenler 1951 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde cet
velle birlikte kabul olundu. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenekler üstünde çıkan ve 1950 yuı Bütçesi-
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nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

1928 - 1949 bütçe yıllarına ait olupta Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 Bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi eetveliyle kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

903 ncü bölümdeki tadilât sebebiyle mütaakıp 
maddeleri bilâhara oyunuza arzedeceğim. 

Beden Terbiyesi Bütçesi : 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün Bütçesine geçiyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (822 267) lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (37 502) lira ödenek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. Lira 
201 Aylıklar 167 401 

MUHİTTİN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Sayın 
arkadaşlar; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
kanunu mahsusu ile 12 yıllık bir ömür taşımak
tadır. Bu ömrü içinde, ben de biraz vazifelisi 
oldum, fakat sonuna kadar bütün millet ve 
memleketçe kendisine gösterilen vefa kadar, 
kendisi bu millete vefa göstermemiştir. Bunu, 

1951 O : 4 
şu anda bütçesinin maalesef tamamı huzurunuza 
çıktığı 1951 Şubatında ben konuşmadan evvel, 
tıpkı benim gibi ve benim kadar Millî Eğitim 
Bakanı sayın arkadaşım da birkaç ay evvel ifa
de buyurmuşlardı ve hattâ benim bilmedikleri
mi huzurunuza dökmüşlerdi. Demişlerdi ki, bu 
Umum Müdürlüğü Bakanlığa geçtiğim günden 
beri takip ettim, maalesef milyonları aşan bir 
suiistimalini buldum, yaşamasının imkânı yok
tur ve doğru değildir demişlerdi. Buna muka
bil, yine Sayın Bakan arkadaşımızın teşebbüsü 
ile, bakanlığın kurduğu bir heyete kendisinin 
ne şekil alması lâzımgeldiğinin tetkik ettiril
mesine imkân verilmişti Ben de heyetin içinde 
âza olarak bulunuyordum. Matbuat vasıtasiyle 
Türkiye'ye ilân edildi ki, Martta bir kanunu 
mahsus Büyük Millet Meclisinden çıkarılmak 
suretiyle bu Umum Müdürlük lağvedilecekti. 

Fakat maalesef arkadaşlarım, bugün görü
yoruz ki, bu müessese, sevmediğimiz bu varlık 
yine eski hüviyeti içinde bir yıllık bütçesi ile bu
raya gelmiş bulunmaktadır. 

Sebep olarak, diyorlar ki, kanun bir-maze
retle yetişemedi. Bunu biran için kabul ediyo
rum. Fakat kanun yetişmedi ise, bir yıllık büt
çeyi aynen kabul edip buraya getirmeye lüzum 
var mı idi? (Vardı sesleri). Zannetmiyorum. 
Herşeye hâkim olan Büyük Meclis, buna bir 
çare bir usul bulabilirdi. Meclis böyle bir tek
lifle karşı karşıya kalsa idi, hiç olmazsa birkaç 
aylık bütçe ile gelipte kanun da peşinden geli
yor, deseydiler, belki bizi tatmin ederlerdi. Bi
raz evvel de söylemiştim, Sayın Bakan aynen 
benim fikrimdedir. Aynı fikirde olduklarına 
inanıyorum. Bakanların müddetle mukayyet iş 
başında kalmıyacaklarmı kim temin edebilir? 
Yarın gelecek bakan bir esbabı mucibe ile (buna 
lüzum yoktur) derse ozaman bir yıllık külfet ne 
olacaktır? Memleket bir yıl daha bunu taşıya
cak mıdır? Bu itibarla sözlerimi uzatmadan si
zin yüksek takdirlerinize arzediyorum ki, bunun 
bir hüviyeti kalmamıştır. Türk Milletine bâr 
olmaktan başka birşey değildir. Eğer lüzum 
varsa bir iki aylık bir bütçe kabul etmek sure
tiyle kanunun süratle gelmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) —• Biraz sonra vereceğim malûmat
tan da anlaşılacaktır ki, Beden Terbiyesi pe
rişan bir haldedir. Binaenaleyh Muhittin özke-
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feli arkdaşım müsterih olsun, hangi Bakan iş 
başına gelirse gelsin bu teşkilâtı idame etme
sine imkân yoktur. Kanun hazırlanmıştır, Mart 
ayı içinde mutlaka Meclise sevkedilecek hale 
gelmiştir.-" Fakat bu kanunun gelmesi, bu teş
kilâtın lâğvedilmesi yeni teşkilât için para is-
tenmiyeceğini tazammun etmez, Devletin Türk 
gençliğinin sporu için yardım etmesi bir zaru
rettir. Biz bugün mevcut kanuna göre bütçeyi 
yapıp getirdik, fakat yarın getireceğimiz kanu
na göre belki bu paranın hepsini harcamıya-
cağız. Arkadaşlarımız şuna bilhassa emin ol
sunlar ki, kabul edeceğiniz bu bütçenin kırk 
parasını dahi dünkü gibi heder ve ziyan etmiye-
ceğiz. (Bravo sesleri) Kabulünü rica ederim, 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Suiisti
mal varit midir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Biraz sonra vereceğim malûmatta 
suiistimal hâdisesini son noktasına kadar arz ve 
izah edeceğim. (Kâfi sesleri, reye sesleri) 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
193 200 

24 900 

15 000 

10 501 

28 441 

İ951 0 : 4 
B. 
210 Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul ed önler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler*' 
BAŞKAN — Kabul cdö'ııler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul eüanler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
- BAŞKAN — Kabul ed-uüer... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. -
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul cimler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kaoul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetliler taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Mahkeme harçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgili giderler 

. BAŞKAN — £abul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 500 

3 552 

503 

800 

14 000 

2 250 

10 501 

1 000 

1 250 

5 000 

300 

1 000 

750 
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421 Spor faaliyetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

422 Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.! Et-
miy enler.. Kabul edilmiştir. 

423 Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. fA-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

451 Yayım ve propaganda işleri gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

452 4498 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et--
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

45îl Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

460 Danışma Kurulu üyeleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miy enler.. Kabul edilmiştir. 

476 Kurs genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenier.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl bor-çlla-m 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —' Kabul edenier.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN.— Kabul edenler.. İ t -
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

A/2 - ©ETVELÎ 

901 Spor gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
246 163 

5 000 

61 250 

20 000 

3 000 

3 000 

1 000 

1 000 

m ooo 

1051 
B. 

902 
Lira 

11 000 

1 500 

O : 4 

Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü yapı ve kurma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

903 Spor muayene merkezleri yapı 
ve kurma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

904 Diğer yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1 nei madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. 1 ncî mad
deyi cetveliyle oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1^51 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı- (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (859 769) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 

B - CETVELÎ 

Bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Et-

Spor faaliyetlerinden elde edile
cek gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
BAŞKAN .— Kabul edenler.. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-

Lira 
824 770 

34 997 

.1 

1 

(2 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Söz istiiyen yoktur, Maddeyi 
«cetvelle beraber oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler,. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 
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feAlpfAN — Maddeyi cetveli ile oyunuza 

arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ay
nen kabul edilmiştir. 

MABBE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayıl» Ka
nunun, 19 ncu caddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler içki Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetveMe gösterilmiştir. Ru 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türküye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BA{pÇAN — 4 ncü maddeyi cetveli ile bera
ber ©ymıza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
y enler.. Aynen kabul edilmiştir. 

MABBE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli eetv*îde gösteri
lenler 1951 Bütçe yılında kullanılaıaazi 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi cetveli ile be
raber oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Aynen kabul edilmişti!?. 

MABBE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe
sinin ak olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
haşebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 
yıb Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 5 nci kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bölümle
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenleı.. Kabul ed&miştir. 

MABBE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak hareamalara ilişkin formüü, bağlı ÇEL) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveîiyle beraber ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

M&©BE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinden itibaren y ü r ü r l ü ^ girer. 

BAŞKAN — Mtfddeyf fcabul edesi»., Bfmi-
yenler.. Madde Sartral «diftffîçtfer. 

MABDE g. — Bu kaauw* Maliye v* Mitf î 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BA§KJ^ -~ M a d i ğ i l ı ^ ^ ı «dtolff.. ©fcn& 
yenl«r.. Madde *yn«a kabul edilmî feir. 

Bu Kaüanua tümü d^ a?îk oyu asfedfttfi?-
tir. Beyaz kabul, kttînızı ret, ytşil atfösfctakiitir. 

Efendim, Ankara Üniversitesi B$tçssis$er ge
riye bırakılmış olan frö^üfmlertor ait MmsSsftm 
raporu gelmiştir. Okutuyorum 

İlahiyat Fakültesini bir ı n l î t a i y ^ 
kadrosu öâve etmeît îfeere> 20*ncü bÖî&Kifat 7 
nci maddesine 20 000 Ura tahsisat if&resi folkm* 
da Başkanlığa sımulan ve dikkate aknimaMsaa 
karar verilerek KomisyocuBittaa ha-'vaJ* odu»»» 
Ağrı Milletvekili Kasam lgfflwn v'e *ı?kseiâ$&-
rmm teklifi Kom^3««M»ı««« in«^flEİeek %&, 
lif m&m gürülümkte. 903 mi ' bâfâ»<kki 
1 200 000 lira tahsisattan 20 000 liranın çıkarıl* 
masına v# \m %a}mmtm baim g<$$şa 204 aöö 
bölümünün 7 nci iîia44e£İne Uâveeüı© *eha w-
reUe $0$ neü btytüîftüıı 1186 §0%İfrm m Wte agü 
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B. Lira 
903 Yeni tesisler 1 180 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışın,da kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 688 722) lira ve yatırım giderleri için de, bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 288 256) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tümü de açık oyunuza sunulmuş
tur. 

Beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekinserdir. 
Millî Eğitim Gakanı, buyurun. 
MÎLLÎ EĞTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLEltî 

(Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, bana, Ba
kanlığımız bütçesi hakkında gösterdiğiniz çek 
yakın ilgiden dolayı teşekkür etmek düşerdi. Gö
çenin bu geç vaktinde de olsa mühim gördüğüm 
bâzı hususları ve bâzı arkadaşların sorduğu hu
susları açıklamayı zaruri gördüm, özür dile
rim. Mümkün, mertebe ihtisar edeceğim. En mü
him noktalar hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

.Evvelâ köy enstitüleri mevzuunda duraca
ğım: 

Köy kalkınmasının temeli addedilen köy ens
titülerinin nasıl çalıştığını, nasıl eserler verdi
ğini bütün millet biliyor. Burada Türk çocuğu
na tariz etmek aklımızdan, geçmez. Bilâkis bir
çok kıymetli çocuklarımızın ziyan, edilmesinden 
dolayı çok müteessiriz. Şimdi okuyacağım mek
tup bu enstitülerde talebenin nasıl yetiştirildiği
ni ve nasıl çalıştırıldığını ifade edecektir. Bu iki 
sene evvel Bakanlığa verilmiş bir istidadır. Ça
bucak okuyacağım : 

(Dicle Köy Enstitüsü 4/B sınıfı öğrencile-
rindenim. 1, 2, 3 ve 4 ncü sınıfta gördüğümüz 
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dersin toplamı 8 ay olabilir. Diğer ayları ise 
amelî olarak çalıştık. Ne zorluklar geçirdiği
mizi artık tarif edemem. Enstitümüz 7 - 8 bi
na iken 18 - 20 binaya kavuşturduk. Nice ka
nallar açtık. Nice fidanlıklar yetiştirdik. Ni
hayet Enstitümüzü bugünkü vaziyete ulaştır
dık. Ama arkadaşlarımızın niceleri fıtık hasta
lığına yakalanıp ameliyat oldular. Niceleri 
delirip kaçtılar. Bâzı arkadaşlarımız ise sağlam 
olarak geldikleri halde çürük olarak evlerine 
gittiler. Bir kaç arkadaşımız da ana ve baba 
hasreti çekerek yapılan bu zorluklar karşısın
da hastalanarak gözlerini hayata kapadılar. 
Bunların ismini ayrı ayrı zikredemem. Şunları 
söylerim, fıtık olanların sayısı 50 yi geçmiş
tir. İsimlerini bildirdiğim arkadaşlar da ku
laktan sağır olup, rapor alıp evlerine gittiler. 
Bu sağırlık gerek vurmadan ve gerekse hasta
lıktan ileri gelmiştir. Arkadaşlarımızdan Isa 
Bayar 5 - 10 gün revirde yattı. Müdürümüz 
bu arkadaşa, sen iş kaçakçılığı yapıyorsun ve 
burada dalga geçiyorsun, diye çıkıştı. O gece 
arkadaş Diyarbakır'da hastaneye gitti, bir gün 
sonra haber geldi. Talebelerinizden İsa Bayar 
ölmüştür, diye sözünü işittik. Çok üzüldük. 
Talebelerin kaçışı ise pek fazla devam ediyor
du. İşlerin geri kalmaması için 1 de, 2 de, 
3 te ders namına bir şey görmeden ve bilip 
öğrenmeden hepimize toptan sınıf geçirttiler. 
Nihayet bizi 4 ncü sınıfa ulaştırdılar. Şimdi 
ise Gazi Terbiye Enstitüsünden gelen öğret
menler görmediğimiz dersleri vermiye, dersi 
iyi anlatmamaya, ders saatinin çabuk dolma
sına ve ders programını çabuk bitirip istira-
hate çekilmiye başladılar. Zaten derslerimi
zin temeli yok, temel olmadıkça verilen ders
lerden bir şey anlaşılmaz. Pek zorluklar çeki
yoruz. Talebelerin 9 u, 10 u, 20 si ancak kur
tulabiliyor. Gaye 20 talebenin sınıf geçmesi 
değil. Bütün talebelerin sınıf geçebilmesi için 
çalıştırılıp yetiştirilmesi lâzımdır. Evet, bir 
öğretmen olacağımızdan bize hayatı kazandı
ran derstir. Fakat 1 de, 2 de ve 3 te ders gör-
seydik doğru idi, zorluk çekmezdik. Bu sınıf
ların dersini kavramadan 3 ncü sınıfın dersini 
kavramak pek güçtür. Bir binanın temeli ker
piçten, duvarı taştan olsun, tabiî olamaz, gü
nün birinde yıkılır...) ve saire gidiyor. 1948 
yılında bir mektup. 

Arkadaşlar, bu çocukları bu memlekete 
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kazandırmak bize borç olarak gelmiştir. Bü
tün bu köy enstitülerinin bu şekilde tarif edi
len, eksik yetiştirilmiş çocuklarını muayyen 
bir sıra tahtında kurslardan -geçirmek suretiyle 
memlekete daha hayırlı öğretmenler yapmak 
yolunu tutuyoruz. Köy enstitüleri mevzuunda 
tetkikler, anketler yaptık. Neticeye varmışız
dır. Yakında Kanununu Meclise sevkedeceğiz. 
Köy enstitülerini, maddi've mânevi bütün hü
viyetiyle öğretmen okullarına mutlak surette 
kalbedip önümüzdeki ders yılma gireceğiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Enstitülerin 
ismini değiştirmek lâzım. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI TEVFlK ÎLERÎ 
(Devamla) — öğretmen okulu! Hangi vilâyetin 
içinde ise o vilâyetin öğretmen okulu adını ala
caklardır. Bu mekteplere sadece köy çocukları
nın değil, muayyen bir nispeti mutlaka köyden 
almakla beraber, kasaba ve şehir çocuklarını da 
alacağız ve bilhassa bu memlekette köylü ve şe
hirli ikiliği dâvasını mutlaka kapatacağız. (Bra
vo1 sesleri alkışlar). 

ŞEVKİ HASIRCIOĞLU (Aydın) — Enstitü 
bina1 ar mm ekseriyetinin dışarısı kızıl renkte 
badana edilmiştir. Bunların içerisini temizliyor
sunuz, dışarısını da temizlemeyi düşünüyor mu
sunuz! 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Maddî ve mânevi dedim. Duvar-
lariyle, talebelerin giyimleriyle, ruhlariyle mad
dî ve mânevi memlekete büyük hizmetler yapmış 
ve evlâtlar yetiştirmiş öğretmen okulu haline 
getireceğiz. 

Bir hafta evvel İzmir'de idim. Bütün köy ens-
titüsündeki kız öğrencileri Kızılçullu'daki Ens
titüde birleştirdik, şekillerini, talim ve terbiye
sini değiştirdik. Onlara «Sizin okulu öğretmen 
okulunuz haline getireceğiz, aranıza şehir ve ka
saba çocuklarını da alacağız» dediğimiz zaman
ki sevinçlerini orada bulunup görseydiniz! 

Hülâsa, bu enstitü dâvasını bu sene içinde 
halledip memleketin ihtiyacına uygun şekle ge
tireceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, Teknik okullardan bahsedildiği 
zaman şunu itiraf edeyim ki, diğer müesseseler 
içinde en çok faydalı olan ve çok yararlı gördü
ğümüz müessese bilhassa kız enstitüleri ve gezi
ci köy kurslarıdır. Bnnlar üzerinde daha fazla 
duracağız. 
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Sanat. Enstitülerine gelince: bir çok milyon

lar sarf edilmiş, fakat bu memleketin hakiki ih
tiyacına cevab verecek bir şekilde maalesef, ha
zırlanmamıştır. Bütün enstitüler birbirine ben
zer. Hepsinin yetiştirdiği unsur, tesviyeci, de
mirci, marangoz. Şimdiye kadar çocuklarımz 
maalesef iş bulmamak zorunda kalmışlardır. 
Talebelerin sayısı, mekteb adedinin az olduğu 
zamana nazaran % 50 inmiştir, ödemiş ve Tire'
deki muazzam Sanat okullarında yüzer talebe 
bulabildim. Bunun üzerinde esaslı tetkikler ya
pıyoruz. Her memleketin mahallî sanatlarının 
program içine ve kurslar4 halinde okullara sokul
masına çalışıyoruz. Hem mahallî sanatlar için 
ehil insanlar yetişmesi, hem de bu okullardan 
çıkacak insanların iş bulmaları yolunu tuttuk. 
ilk olarak kurslar halinde açacağımız sanat şu
beleri şunlar olacaktır: Meselâ İsparta'da Kız 
Enstitüsünde halıcılık, Bursa'da bıçakçılık ve 
mensucat, Eskişehir'de arabacılık, Kırşehir'de 
süsleme taşçılık, ve saire sanat okullarının mem
lekete verimli ve hayırlı bir hale getirilmesi yo
lundayız. Bu sene bütçemize koyduğumuz iki 
milyon lira ile bilhassa Doğuda Ağrı, Muş, Tun
celi vilâyetlerinde sanat okulları açacağız. Vaıt 
vilâyetinde başlamış olan binayı ikmal edeceğiz. 

Arkadaşlar, bir noktaya temas edeceğim. 
Bu noktaya Zuhuri Danışman da işaret etmekle 
beraber, muhalefet bunu uzun uzun istismar et
mek yoluna düştü. Bir hakikattir, zapta geçsin 
diye arzediyorum. 

Sözde Bakanlık tarih kitaplarında -hakikati 
tahrif ederek muhalefet liderinin isminin, tarih
ten çıkarılması için tedbir almış. Arkadaşlar; de
mokrat iktidarın demokrat bakanı ve bakanlığı 
böyle bir küçüklüğe tenezzül etmez ve etmedi. Bu
nu ilân ettik, tekzip ettik. Fakat muhalefet hâlâ bu 
mesele üzerinde duruyor ve maalesef yalan üze
rine bir muhalefet ve propaganda kuruyorlar. 
Arkadaşlar geçen sene üç arkadaş tarafından üç 
tarih yazıldı. Bunlardan bir tanesi de Zururi 
Danışman 'iridir. Diğer ikisinde bütün hakikat
ler objektif olarak mevcuttur, inönü'sü de susu 
da busu da vardır. Yalnız Zuhuri Danışman'm 
kitabında, kendisinin de bu sabah izah ettiği gi
bi, Talim ve Terbiye Dairesindeki nüshasına mu
halif olarak bir sehiv neticesi bâzı sayfalar çık
mıştır. Eğer Maarif Bakanlığınız böyle bir şey 
düşünmüş olsaydı diğer iki kitabı niçin böyle 

I çıkarsın, ilân ettik, bu bir sehivdir, ancak ta-

— 837 — 



B : 51 25.2 
l&amla&Hhkta mim, okullarda okunacaktır, de
dik. fitti ̂ eMde efkârı uanumiyeye ilân etmiş ol-
maftuaa ve bu kitap, ben Maarif Vekâletine gel
mezden evvel basılmış almasına rağmen bu iş 
bana isnad edilmektedir. Bu hâdiseyi böylece 
sapta «gecmftk üaere arzediyorum. 

j&rkada#l&î?nn, her bakan değiştikçe usul de
ğişmesin dedik ve bütün tedbir ve kararlarımızı 
tmaa göwe İldik. âam düne baktığınız zaman 
«aacak Uranü» aksini ^gördük. En yakın misalini 
a t ^â ipm: 

Bir maarif şurası toplanmıştır, bu maarif 
şürasmda Tiiksek Muallim Mektebinin açılma
sına karar verilmiştir. Buna rağmen zamanın 
Maarif Bakanı açılan bu okulları Şûranın ka
rarına rağmen kapatmıştır (Adı ne sesleri). 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Bangu-
öğlu. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Evet Banguoğlu. 

Şûranın verdiği bu karara riayeti bir borç 
bildiğimiz için kapatılan bu hayırlı müesseseleri 
yeniden açmış bulunuyoruz. (Bravo sesleri) 

Kisa kısa arzediyorum: Halide Edip Hanım
efendi ibir şoktaya temas ettiler, üniversite muh
tariyetine dokunmayınız, dediler. Bunu niçin 
;«söyledi|4rl. Bunu hangi korku -söyletti, bilmiyo-
mm. t^nive-rgitenin muhtariyeti ^keyfiyeti De
mokrat tar t i programında başlıca yer almak
tadır. Esasen bu parti programında yer aldık
ta» -sonra üniverste muhtaı*iye1âne kavuşmuştur. 
Bu itikada Üniversite Kanununun üniversiteye 
•mcsmş olduğu ve -gayet keskin çizgilerle tarif 
sîtjftis oMufu vazifeyi üniversite yaptıkça, yap-
mafcfca «levam ettikçe elbetteki biz üniversite 
ıftühtaa^tpıİB üserine titriyeceğiz. Ona hiçbir 
zaiaan jdöJ^Bamıyacağız. Böyle bir şey mevzuu-
Mysı leü îa i r . 

Bir j&rk&âftşımız evli kızların ilkokullara 
*©rln devaaa ettirildiğini söyledi. Kanun -buna 
öa&Dİd». IŞyie *âr <sey yoktur. Şayet böyle ol-
m«şsn ymmjpş olmttştur. 

Birk&ç apailletv^kili arkadaşım ilkokul mec-
teriyfffeî ̂ ş^tnan fazla olduğuna temas ettiler. 
Bu nofeta Ğidden ımübimdir. 16 yaş olan bu had-
tü 1B "işeya, 14 e indirmek için hazırlanıyoruz, 
taftîki laaaıu yeni senede tatbik edeceğiz. (Bra-
^ö »esleri) 

î^azh Tlebar arkadaşumz Unesco hakkında 
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beyanatta bulundu, kendileri burada yok ama 
arzı malûmat edeyim. 

Hakikaten Unesco için uzun yıllar para ver
dik. Biz borcunu ödiyen Devletlerin başında ge
liyoruz. Buna rağmen biz Unesco'dan az istifa
de ettik. Biz bu mevzuun da ehemmiyetle üzerin
de durduk ve son altı aylık çalışmalarımız ne
ticesinde çok faydalı bir yola girdik. Unesco ta
rafından Ankara'da Hidrojeoloji ve Sismoloji 
Enstitüleri kurulacaktır. Bunun için üç sene 
zarfında 160 bin dolar harciyacaklar. Buna mu
kabil biz 45 bin lira kadar bir para harcamak mec
buriyetinde kalacağız. Bu parayı Bayındırlık 
Bakanlığından Teknik Üniversiteden, Elektrik 
Etüd idaresinden tedarik ediyoruz. Mart ayı 
içinde Millî Eğitim pakanlığı bu anlaşmayı im
za edecektir. Bunun haricinde okullarda filim-
lerle ders vermenin faydalarını nazarı itibara 
alarak Unesco'dan bir mütehassıs istedik ve bir 
atelye tesisine başladık. Mütehassıs yakında 
tekrar gelecektir. Birkaç öğretmeni yanına gön
deriyoruz. Filimle eğitim ve tedrisatm maarif
teki önemi malûmdur. înkilâp yaratacaktır. Bu 
bakımdan Unesco'dan faydalanacağız arkadaş
lar. Radyo mühendisliği ve programları kursları 
için Unesco'dan iki mütehassıs gelmiştir. Bu 
kursları memleketimizde üç ay kalarak yaptılar. 

Bir arkadaşımız imam - hatip meselesine te
mas etti. îmam - hatip kurslarının mektep ha
line gelmesi için bir komisyon kurduk, şekil ve 
programını hazırlıyoruz, inşaallah bu mekteple
ri açacağız. (Şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşımız Ali Şükrü Beyin üzerinde dur
duğu bir mevzu vardır; İstanbul Tıp Fakülte-
siyle belediye arasında ihtilâf mevcuttur. Bu, 
yersizlikten doğuyor, tıp fakültesine ait 10 mil
yon liralık ödeneğin merkez binasına ve enstitü
lere sarfından sarfınazar ederek, doğrudan 
doğruya İstanbul'daki yatak adedini artırmak, 
kliniklere sarfedilmek üzere Sağlık Bakanlığı 
ile müştereken ve Tıp Fakültesi Dekanı ile an
laşarak karar vermiş bulunmaktayız. Fakülte 
Profesörler Meclisinden de bunu geçirdikten 
sonra, huzurunuza bir kanun halinde getirece
ğiz, İstanbul Tıp Fakültesinin klinik işi de 
yakında hal yoluna girecektir. 

Füruzan Tekil arkadaşımızın üzerinde ehem
miyetle durduğu lisan meselesi cidden mühim 
bir meseledir. Maalesef bizim okullarımızda 
lisan öğretilmemektedir. Bunun birçok sebep-
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lerinden başlıcası metotsuzluk, ondan sonra 
ders saati, ondan sonra da lisan dersi veren 
okullara nazaran olan eksikleridir. İngilizce 
dersinin metodu, gezdiğim yerlerde de müşa
hede ettim, Fransızcaya nazaran çok daha iyi
dir ve îngilizceyi çocuklar daha iyi öğrenmek 
yolundadır. Ders saatlerini artıracağız. Bu 
arada hususi liselerde, kolejlerde olduğu gibi 
bâzı dersleri İngilizce, Fransızca olarak vermek 
hakkını vermek suretiyle Türk mekteplerinde 
lisanın kolaylıkla öğrenilmesi çaresini bular 
cağız. 

Ahlak dersine temas buyurdular. Umumi 
olarak şu kanaatteyiz ki, nazarî ahlâk tedrisatı 
müessir olmuyor. Biz çocuklarımızın okul içinde 
ve dışında yaşadıkları hayatın ahlâki olması ge
rektiği kanaatindeyiz. Bu hususta okulla aile 
beraber çalışmak mecburiyetindedir, 

Okul - aile müessesesi üzerinde ısrarla duru
yoruz ve buna daha iyi bir şekil vermek için ça
lışmalara başlamiş bulunmaktayız. Ayrıca öğ
retmenler birliği federasyonu bakanlığımızın da 
müzahereti ile Nisan ayı içinde bir ahlâk kongresi 
akdedecektir. Oradan da birçok şeyler alacağı
mızı ümit ediyorum. 

Sayın Tezer Taşkıran bir noktaya temas etti
ler. öğremtenler ders senesi başında değil de, 
ders senesi sonunda nakledilsin, nereye gidecek
lerini bilsinler, dediler. Hakikaten bu nokta 
çok mühimdir. * Karar almış bulunuyoruz. Nisan 
ayında taleplerini alacak ve Haziran ayı içinde 
nakillerini yapmış olacağız. Bu suretle herkes de 
gideceği yerini bilmiş olacaktır. 

Çocuklarımızın sinemaya gitmesi meslesi bir 
derdimizdir. Bu mevzu üzerinde durabilmiş ve 
bir tedbir bulabilmiş değiliz. Fakat duracağız. 
Bu arada çocukların kütüpanelerine fevkalâde 
ehemmiyet veriyoruz. Ankara'da Namık Kemal 
Orta okulunda bir çocuk kütüpanesi açtık, İs
tanbul'da da 4 tane açmak yolundayız. Müspet 
netice alırsak diğer vilâyetlere de teşmil edilecek 
ve çok faydalı olacaktır. 

Bakımsız çocuklar işi için ne yapıldığı so
ruldu. Bir kanunla mahkemeden ilâm alınmış, 
anasız babasız çocuklar öksüzler yurduna nakle
dilmiştir. İlk tahsillerini bitirdikten sonra sanata 
alınacaklardır. Bu kanun mucibince Öksüzler 
yurdunda 600 tane çocuğumuz okumakta ve ye
tişmektedir. 
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Bu sene kabul ettiğiniz bütçe ile tahsisatı iki 

misline çıkardık, daha ilâmı alınmış 600 çocuğu 
bu müesseselere alacağız. Tam ve kifayetli ol
duğu iddiasında değiliz, fakat mümkün olduğu 
kadar bunu kemale erdirmek için gayret sarfe-
deceğiz. 

Birçok arkadaşlar gezici başöğretmenlerin 
lüzumsuzluğuna işaret ettiler. Bakanlığımız da 
buna kaanidir, gezici başöğretmenleri kal
dırarak bunları da öğretmen olarak kullanmak 
kararındayız. (Alkışlar) 

Okullarımızdaki sağlık işleri keyfiyeti bizi 
çok üzen meselelerden birisidir. Yeni Teşkilât 
Kanunumuzda bu hususta bir nüveyi bakanlık
ta kurmak ve verebileceğimiz ödenek nispetin
de okullarımızın sağlık işlerini yoluna koymak 
kararındayız. İnşaallah nasip olur. 

Ömer Mart arkadaşımız imtihan talimatna
mesinin sakatlığına temas ettiler. 

Bilhassa ikmale kalan çocuklarımızın sınıf 
geçtikleri dersten bir daha imtihana tâbi tutul-
mamaları sistemi üzerinde duruyoruz. Bilhassa 
bu sene çocukların bir dersten sınıfta kalması 
halinde üst sınıfa devamları yolunda karar al
dık. Bunun faydalı olacağını ümit ediyoruz. 

Arif Nihat Asya arkadaşımız Şark Üniver
sitesi hakkındaki fikrimizi sordular. Biz Doğu
da bir üniversite kurulmasının zaruri ve fay
dalı olacağı kanatindeyiz. Fakat bir üniversite 
birdenbire kurulamaz. 

Bu sene koyduğumuz 50 bin lira ile bu üni
versitenin nerede kurulmasının icabedeceği hak-^ 
kında salahiyetli heyetlerin tetkikleri neticesin
de yeri şekli tesbit edildikten sonra bunun ka
nununu hazırlıyacağız ve bu işi kanunlaştırdık-
tan sonra buna istinaden önümüzdeki sene büt
çeye ödenek koyacağız. 

Arzumuz Doğu'da en çok ihtiyaç gösterilen 
bir mevzu üzerinde bir enstitü kurulması sure
tiyle üniversitenin temelini atmaktır. İnşaallah 
bu da bize nasip olur. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — İn
şaallah bu üniversitenin temelini Van'da atarız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) —Arif Nihat Asya arkadaşımız birkaç 
noktaya temas ettiler. Arkadaşlar, Millî Eğitim 
camiasına sokulmuş olan muzir insanları, komü
nistleri tamamen tasfiye etmek için giriştiğimiz 
mücadeleye, başladığımız andaki iman ve heye
canla devam etmekteyiz. (Bravo sesleri, alkış-
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lar). Hiçbir tesir, hiçbir tenkit, hiçbir tehdit 
bizi bu mukaddes cidalimizden alıkoymıyacak-
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu mücadeleyi ya
parken teenni ile hareket ediyoruz ve bunun 
doğru olduğuna kaniiz. Teftişlerimizi, tahkikle
rimizi inceden inceye yapıyoruz. Tek endişemiz 
dürüst, temiz bir arkadaşımıza yanlışlıkla ufa
cık bir leke kondurmamaktır. Bugüne kadar 
yaptığımız muamelelerden dolayı vicdanımız 
müsterihti!'. 

Arkadaşlar, bir öğretmeni bakanlık emrine 
almıştık. Belki hatırlarsınız, bu öğretmen, bir 
broşür neşretti, bir açık mektup yazdı. Bunu 
belki hepinize de göndermiştir. Mağdur ve maz
lum olduğunu iddia eden bu öğretmen dün An
kara Emniyet Müdürlüğünce komünistlik suçu 
ile tevkif edilmiş bulunmaktadır. Bu unsurlar
la Millî Eğitim camiasmdaki mücadelemiz şid
detle devam etmektedir, edecektir ve mutlak su
rette bunlardan, bu müesseseyi tertemiz edeceğiz.. 

Şimdi Beden Terbiyesi tahkikatı hakkında 
bir soru vardı; bu hususta bâzı malûmat arze-
deyim i 

Arkadaşlar; ben bundan üç, dört ay evvel 
bir dosya ile huzurunuza geldim ve .1948 yılında 
Millî Eğitim Bakanına verilmiş bir teftiş rapo
runun teftiş gören Umum Müdürlüğe verilerek 
hasıraltı edilmiş olduğunu ve 1950 yılının sonuna 
kadar, yani iktidar bize intikal edinciye kadar 
bunun meydana çıkarılmamış bulunduğunu söy-
dim ve derhal bunun tahkikatına girişeceğimi 
beyan ettim. Ne gariptir ki, ertesi gün, Ulus Gaze
tesinde eski Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bangu-
oğlu şöyle bir beyanatta bulundu: 

Millî Eğitim Bakanı pek acele etmiş, dosya
yı alır almaz Meclis kürsüsüne çıkmış, dosya 
muamele görmüş, şöyle olmuş, böyle olmuş.. 

Arkadaşlar, tahkikata girdikten sonra, kısa 
bir zaman sonra nasıl bir barut fıçısı üzerinde 
oturduğumu anladım. Ben işin bukadar kötü ve 
geniş olduğunu bilmiyordum. Gayet tabiîdir ki, 
derhal icraata başladık, Maliye ve Maarif mü
fettişleri ile Ankara'da, izmir'de ve istanbul'da 
tahkikata başlandı. Bugüne kadar elde edilen 
rakamları arzediyorum. 1948 - 1949 malî yılın
da Beden Terbiyesi işleriyle ilgili şahısların ka-
patılmıyan avanslarının miktarı 831 515 lira 15 
kuruştur. 1950 yılında kapatılmıyan avans mik
tarı ise 220 bin 682 lira 90 kuruştur. Ceman ye
kûn bu dakikaya kadar iki, üç senelik kapatıl-
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mayan avansların miktarı 1 152 158 lira beş ku
ruştur. Halen yapılan tahkikat sonunda zimmet 
ve ihtilastan dolayı Cumhuriyet Savcılığınca 
tevkif edilmiş Beden Terbiyesi Muhasebe Müdü
rünün üzerinde kapatılmamış avans miktarı 198 
bin 216 lira 96 kuruş, Muhasebeci muavininde 

kapatılmayan avans 164 bin 310 lira, diğer taraftan 
işinden ayrılmış olan Güreş Federasyonu Başka
nının kapatılmamış olan avans miktarı 96 bin 
553 lira 71 kuruştur. Ve muhasebecinin müfettiş 
raporuna göre yaptığı zimmet ve ihtilas miktarı 
49 bin liradır. Biz işe el koyduktan sonra yaptığımız 
tebligat üzerine bankalara yatırılan avans mikta
r ı 17 499 liradır. Yani bir milyon küsur liradan 
ancak 17 499 lirası alındı.' Gerisi evrakı sarf iye
si henüz mualleldir. 

Burada calibi dikkat bir noktaya temas ede
ceğim. («Genel Müdür ne oldu» sesleri). 

Arkadaşlar, tahkikat devam ediyor. Elbetteki 
bu tahkikat aşağıdan yukarıya doğru mesuliyet
lerle toplana toplana çıkmaktadır. Sırası ile her
kesin hesabı görülecektir. 

Halen mevkuf olan muhasebecinin 1948 Olim
piyatlarına giderken aldığı 198 216 liradan baki
ye olarak bugün evrakı mahsubiye olarak verilen 
vesikalar şunlardır : Kadın çantası, süveter, la
vantalar, kazaklar, sigara tabakaları, bilhassa 
her biri bin lira tutarında üç tane kürk manto... 
(«Sporcular mı giymiş» sesleri, gülüşmeler) Ko
lonya, mastika rakıları, şapkalar...,Bize tevdi edi
len evrakı sarf iye bunlardan ibarettir. Bunları 
Yüksek Meclis ve Türk Efkârı umumiyesine ar-
zetmiş bulunuyorum. («Kimin zamanında?.» Ses
leri) Bunların hepsi eski Maarif Vekili Tahsin 
.Banguoğlu'nun zamanına tesadüf etmektedir. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bu okuduğu
nuz eşyalara ait evrakı sarf iyenin mahsubu ya
pılmış mıdır?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK ÎLERİ 
(Devamla) — Biz işi aldığımız zaman mahsubu 
yapılmıyan kısım bir milyon küsur bin liradır. 
Biz sahiplerine mahsup evrakı verin diyoruz. 
Verebildikleri arasında bunlar vardır. 

I REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bu gelen eşya-
j lar kimlere verilmiş?. 
| MİLLÎ EĞÎTlM BAKANI TEVFlK ÎLERÎ 
I (Devamla) — Bu hususta şu dakikada birşey 
; soylıyemıyecegım. 
| VAOÎD ASENA (Balıkesir) — Bakan Bey 
l kürkler kimin namına gelmiş?. 

— MÖ 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 

(Devamla) — Muhasebecinin evrakı sarf iye ola
rak verdiği bunlardır, isim yoktur. (Gürültüler). 

BAŞKAN — öğrendikleri zaman tekrar yük
sek heyetinize bildireceklerdir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Devamla) — Bunları Divanı Muhasabat hiçbir 
zaman sarf evrakı olarak kabul etmiyecektir, 
bunlar zimmet olarak kalacaktır. Ben bir zih
niyetin ve bir suiistimalin mahiyetini yüksek 
huzurunuzda açıklamış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; maarif mevzuu üzerinde kı
saca bâzı noktalara temas ettikten sonra sizi 
rahat bırakacağım. 

1. Talim ve terbiye meselelerinde acele ka
rarlar vermekten kaçmıyoruz. Her şeyden ev
vel bu işlerimizi gelen giden bakanların şahsi 
görüşlerinden kurtarmak kararındayız. Bu 
hususta bütün tahsil derecelerinin ve terbiye
cilerimizin en değerli mümessillerini bir ara
ya getirmek suretiyle kurmayı düşündüğümüz 
Talim ve Terbiye Heyetine vazifesinde muhta
riyet vermek ve üyelerini de mevkilerinden 
emin bir hale getirmek kararındayız. 

.Talim ve terbiye bütün maarif meseleleri
mizin incelendiği veya inceleme işlerinin or
ganize edildiği bir kuruluş olmalıdır. Bu he
yet muhtelif meseleleri bir taraftan kendisi 
etüd ederken bir taraftan da terbiyecilerimiz, 
ilim adamlarımız, terbiye müesseselerimiz ve 
öğretmen teşekkülleriyle temas halinde bulun
malı, gerektikçe toplantılar tertip etmelidir. 
Her mesele ilmin, pedagojinin ışığı altında ve 
memleket realitelerinin çerçevesi içinde tam 
bir serbesti ile tetkik edilmeli ve karara bağ
lanmalıdır. îşte biz B,akanlık olarak bu şekil
de verilen kararlara dayanmak lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. Talim ve terbiyede istikrara gi
den yolun bu olduğuna inanıyoruz, 

2. îdare işlerimizde istikrarın ise, huzur 
ve emniyet verici bir idare mekanizmasmınm 
her gün biraz daha kuvvetle Bakanlıkta yer
leşmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz, öğ
retmenlerin haklarından emin olmalarına bü
yük önem veriyoruz. Tâyin ve nakil işleri üze
rinde büyük bir titizlikle durulmaktadır. Ay
rıca Bakanlıkta muhtelif istikamette çalışmalar 
devam etmektedir: 

A) Merkez Teşkilât Kanunumuzun yuka-
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rıki görüşe mutabık olarak tasarının hazırlan
masına devam edilmektedir. 

B) öğretmene huzur verecek, aynı za
manda memleket işlerinin aksamadan yürüme
sini temin edecek bir terfi, tecziye ve nakil ka
nunu tasarısı hazırlıkları ilerlemektedir ve 
bu hazırlık öğretmenler dernekleri millî fe
derasyonları müesseseleri ile birlikte yapılmak
tadır. 

C) ' Bir huzursuzluk kaynağı olan îlk öğ
retmenleri Yapı Sandığına verilecek yeni şekil 
üzerinde öğretmen arkadaşlarımızla beraber 
çalışmaktayız. Bu mevzuu da yakında Yüksek 
Meclisin huzuruna getireceğiz. 

D) Terbiye müesseselerimizin de yardımı 
ile her ilde okullarımızda yeni öf retim metod-
larmın tatbiki, terbiye işlerimizin her bölgede 
öğretmenlerimiz tarafından toplu olarak ele 
alınması ve daha iyi idaresi işini tanzim etmek
le nıeşgulüz. 

C) Bakanlık merkezinde kurulan bir heye
tin hazırladığı rapor gereğince muamelâtın sü-
ratlen^irümesi mevzuu üzerinde dikkatle du
ruyoruz. 

2 - 3 yıldan beri toplanmış olan en az 400 
dosyayı devamlı çalışmalar neticesinde tasfiye 
ederek karara bağlamış bulunuyoruz. 

E) önümüzdeki ders yılma daha munta
zam pla,rak baslıyabilmek için bakanlıkta muh
telif komisyonlar faaliyettedir. Bu yıl nakilleri, 
yeni mezunların tâyinlerini vaktinde yapacağız. 

~F) önümüzdeki yıl 100 ortaokula fizik ve 
iş dersleri için ders aletleri temin etmeye ha
zırlanıyoruz. öğretici filmlerin tedrisatta git
tikçe ağır basan rolünü göz önünde bulundu
rarak bu işi ^ecnebi bir mütehassıs getirterek 
bu .zatın vereceği rapor mucibince teşkilâtlan
dırmakla meşgulüz. 

G) öğretmenlerin meslekî bilgilerini ar
tırmak için, meslekî kitaplar yazdırmak veya 
tercüme ettirmek üzere hazırlıklar yapıyoruz. 

Öğretmenlerin de kemallenmesi ve bilhassa 
meslekî bilgilerini artırmaları için onlara bil
hassa ecnebi eserlerden tercüme edilmiş mesle
kî birçok kitapları hazırlayıp vermeyi faydalı 
buluyoruz. Yeni sene neşriyatımızda bu da bü
yük bir yer alacaktır. Klâsikler neşriyatında 
Bedri Nedim arkadaşımızın temas ettiği nok
taya biz de dikkat ediyoruz. Bilhassa Şark ve 
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Garp müelliflerinden ve fikir eserlerinden de 
tercüme yapmıya gayret edeceğiz. 

Yine Bedri Nedim arkadaşımızın tercüme 
edilen eserlerin kontrol edilmesi hakkındaki te
mennilerine de iştirak ediyoruz. Bu yolda daha 
başka bir usul takip ederek kıymetli ve sala
hiyetli bir insana tercüme ettirip doğrudan doğ
ruya onun mesuliyeti altında neşrettirmenin 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, yarınki Türk Milletini yetiştir
mek vazifesini ellerine almış olan Türk öğret
menleri, geçmiş olduğum 10 - 15 vilâyette ya-
kînen müşahade ettiğim veçhile, büyük feda
kârlık, büyük feragat ve idealizm içinde çalış
maktadırlar. Kendileri dâvamızda tammen bi
zimle beraberdirler. Onların vazifelerinde mu
vaffak olmaları içinde biz onların hizmetinde
yiz. (Alkışlar) 

Milletvekili arkadaşlarımızın ve Meclisin 
kendileri hakkında gösterdikleri yakın ilgi ve 
müzaharetten memnundurlar. Onların teşek
kürlerini size sanarken sizin huzurunuzdada 
Türk öğretmenlerini hürmetle selâmlarım (Al
kışlar) 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Sayın 
Bakan, köy öğretmenlerine, köydeki devamlı hiz
metlerinin milletçe mükâfatı olmak üzere, bir 
tâviz verilmesini düşünüyor musunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Devamla) — Arkadaşlar, bu noktaya ve birçok 
şeylere temas ettiler. Vaktinizi suiistimal etme
mek ve bütçeyi çabuk çıkartmak için ben bunla
ra dokunmadım. Bâzı arkadaşlarımız öğretmen
lerin nakillerinde bâzı huzursuzluklar olduğunu 
ifade ettiler. Bu doğrudur, fakat asıl huzursuz
luk 15 - 20 sene gittiği bir köyde kalan öğret
mendedir, unutulan öğretmendedir. Okuldan 
çıktığı andan yüreğini yakan heyecanı 20 sene
lik ihmalle söndürülen, kaybettirilen öğretmen
dedir. Binaenaleyh biz elimizden geldiği kadar 
köydeki öğretmeni yeni hazırlıyacağımız kanun
larla, muayyen bir müddetle köyden alarak yeni 
iklimlerde heyecanını tazelemek kararındayız. 
Ayrıca, köye giden öğretmenlere elden geldiği 
kadar terfih noktasında yardım etmeyi çok arzu 
ederiz. Fakat buna maalesef milletin bugünkü 
imkânları müsaade etmemektedir. Şunu arzetmek 
isterim ki, memleketin gidip temas ettiğim her 
köşesindeki öğretmenler, kendileriyle yaptığım 
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görüşmelerde kendi dertlerinden bahsederlerken, 
memleket meselesi açılınca o dertlerinden vaz
geçip, bu memleket gençliğini yetiştirmek bize 
düşer, onları yetiştirip kalkmdırmca inşaallah 
onlar da bize yardıma imkân bulur demektedir
ler. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sayın Ba
kan, maarif dâvamızın en büyük derdi talim ve 
terbiye heyetinin müstakil olmayışıdır. Şûrayı 
Devlet gibi, Yargıtay gibi bunların da müstakil 
olması lâzımdır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Suat Bey, yalnız sual sorun. 
SUAT BAŞOL (Devamla) — Kadrosuzluk

tan terfi edemiyen öğretmenler müştekidirler. 
Ben bu ıstırabı duymuş eski bir muallimim. Mil
let kürsüsünden Demokrat Parti Millî Eğitim 
Bakanı olarak bu ıstırabın behemahal önlenece
ğini ifade buyurun! Bu kanaatini belirtmesini 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Suad Bey, bu sual olmuyor. Di
ğer arkadaşlar da vardır. Bu sual işini bu su
retle açarsak müzakerelerimiz genişlemiş olur. 
(Gürültüler, vazgeç sesleri). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Kadro meselesini bu sene hallettik. 
Gerek orta, gerek ilkokul öğretmenlerine ait Mart 
için de gelecek bir kanunla 2200 ilk okul öğretme
ninin tefri imkânı sağlanmış olacaktır. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Ziraat Fa
kültesine tatbikat çiftlikleri temini hakkında ne 
düşünüyorsunuz 1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) — Arkadaşımız Bütçe Komisyonun
da da bu mühim meseleye temas etmişti. Not al
dım. Bu meseleyi Ziraat Vekili arkadaşımla te
mas etmek suretiyle halletmek için uğraşacağım, 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Şarkta 
iki hal gördüm: Birincisi; talebeler mekteplere de
vam etmiyor. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Yalnız temennide 
bulunacaksmız. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Gürültü etmeyin. Sual mahiye
tinde olmazsa ben sustururum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Devam 
hakkındaki bugünkü müeyyideler kâfi değildir. 

İkincisi; çocuklar buralarda 3 ncü, dördüncü 
sınıfa gelinceye kadar Türkçe öğrenemiyor. Bu
nun için buralarda hususi bir program, ve sistem 
tatbiki düşünülüyor mu? 

• 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK ÎLERÎ 

(Devamla) — Bu mevzu üzerinde durmuş deği
liz. işaret ettiğiniz nokta üzerinde duracağız. 

ARİF NlHAT ASYA (Seyhan.) — Düyuna' 
kalmış alacaklar hakkında ricada bulunmuştum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFlK ÎLERİ 
(Devamla) — ilkokul öğretmenlerinin düyuna 
kalmış alacakları özel idarelerdendir, özel ida
relerden olan bu alacaklarının ne durumda oldu
ğunu maalesef bilmiyorum. Bunların bizden, hiçbir 
alacakları yoktur. Fakat özel idarelerin iktidarı 
nispetinde ödenmektedir. ( «Ortaokul olacak
ları? » sesleri). 

Ortaokul öğretmenlerinin alacakları bu se
ne tamamen ödenecektir. ( « kâfi, kâfi » sesleri). 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
ne geçiyoruz. 

Yalnız iki takrir var, müsaadenizle onları oku
tayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Arkadaşlarımız her Bakanlık Bütçesinde ve 

her maddesinde haklı olarak durmakta ve konuş
maktadırlar, ve konuşacaklardır da. 

Bu gidişle bütçeler ay başına kadar çıkamıya-
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cağına kanaat getirdiğimizden müzakerelerin sa
at ikiye kadar devamını arz ve teklif ederiz. 
Afyon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

Bekir Oynaganlı Hasan Remzi Kulu 

Yüksek Başkanlığa 
Dokuzu umumi ve dokuzu da mülhak olmak 

üzere önümüzde tetkik edilecek on sekiz bütçe 
vardır. Bunların matlup olan muayyen müddet
te bitirilmesi için bu akşamdan itibaren geceleri 
saat üçe kadar çalışılmasını teklif ediyorum, re
ye arzını rica ederim. 

istanbul Milletvekili Giresun Milletvekili 
Fahrettin Sayımer Adnan Tüfekcioğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunlardan bir ta
nesi saat ikiye kadar diğeri ise saat üçe kadar 
görüşmelerin devamı hususundadır. 

Gece üçe kadar çalışma hususundaki takriri 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
( « Ne vakit istirahat edeceğiz? » sesleri), ( «Hiç 
uyumıyaeak mayız? » sesleri). 

İkiye kadar olan teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

On beş dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 23,15 

»&<* 

B E Ş İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 23,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcah 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

^ • » ı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Aç^k oya arzedilen bütçelerin rey toplama 

muamelesi sona ermek üzeredir, lütfen oylarını 
kullanmıyan arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

Oy verme muamelesi sona eamiştir. 

B. — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi: 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/87) [1] 

[1] 85 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN —- Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 ylı büt
çesinin tümü üzerinde konuşmaları açıyorum. 
Kırk kişi söz almış bulunmaktadır. 

ŞEVKİ HASIRCIOĞLU (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Şevki Hasırcoğlu 
arkadaşımıza söz veriyorum. 

ŞEVKİ HASIRCIOĞLU (Aydın) — Aziz 
arkadaşlarım; bütçe müzakerelerinin uzamasına 
müessir olan iki vaziyet üzerinde durmak istiyo
rum. 

Birincisi arkadaşlar, günlerden beri yaptığı-
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mız bütçe müzakereleri dikkatinizden kaçma
mıştır. Muayyen miktarda ve muayyen şahıslar
dan ibaret arkadaşlarımız söz almaktadırlar. Bu
nun sebebi üzerinde durmak lâzımdır. Demin bu 
oturuma başlamadan evvel saat dokuza iki kala 
Başkanlık Divanı henüz yerini alırken Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz almak zo
runda kal dun. Sayın Divan Kâtibi arkadaşları
ma söyledim, Divan Kâtibi arkadaşımdan aldı
ğım cevap şu oldu, dediler ki, otuz kişiyi müte
caviz söz almış arkadaş vardır. Sıra gelince söz 
alırsınız. Demek oturum açılmadan otuzu müte
caviz arkadaşımız söz almıştır. O listeye şöyle 
göz ucu ile baktığım zaman bundan üç gün sonra 
konuşacağı İşletmeler Bütçesi üzerinde en azdan 
20 kişinin söz aldığını gördüm. Demek ki, söz al
ma işi bir aboneman şeklini almıştır. Müsaade 
ederseniz bütçelerin konuşulması için oturum 
açılmadan evvel söz almamak usulünün kabul 
edilme hususunda bir önerge takdim ediyorum. 
(Gürültüler). _, 

.Arkadaşlar, fevkalâde bir durum karşısında
yız. Aksi halde durumumuz çok müşkül vaziyete 
girecektir. Bunu yüksek takdirinize arzediyo-
rum. Bu söz alma işi böyle devam ettiği takdir
de 1952 yılı bütçesi için de bugünden söz alma
ya bağlıyacaklardır. • (Gürültüler). Bu hususta 
bir önerge veriyorum. Takdir yüksek heyetini
zindir. 

Bütçelerin tümü üzerinde konuşmalar yapıl
dıktan sonra Bakanların derhal cevap vermesini 
lüzumlu görmekteyiz. Derhal cevap verirlerse 
belki de bölümler üzerinde söz alan olmıyacak-
tır, çünkü arkadaşlar tenevvür etmiş olacak
lardır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, zannediyorum ki, 
öğleden evvelki celsede okundu. İçtüzüğün 205, 
ncı maddesi sarihtir. B.u madde hükümlerine 
göre kanun, Mecliste müzakereye geldiği za
man söz almak imkânını bütün milletvekili 
arkadaşlarımıza .veriyor. Buna istinaden Divan 
Kâtipleri söz almış olanların sırasiyle isimleri
ni yazıyorlar. Bu takriri İçtüzüğe göre Yüksek 
Heyetinize arzetmeye imkân yoktur. Bakan
lar istedikleri zaman söz alabilirler. Yeterlik 
takriri oya konmadan evvel Bakan söz isterse 
Başkanlık Divanı kendilerine söz vermektedir. 
Binaenaleyh bundan sonra her hangi bir Ba
kan arkadaşımız yeterlik takririnden evvel söz 
isterse ve cevaplandırmak isterse Başkanlık 
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Divanı kendisine düşen vazifeyi yapacaktır. 

Şimdi görüşmelere başlıyoruz arkadaşlar. 
Bir takrir vardır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 

encümen raporunda 224 e ek görev olduğu zik
redilmektedir. 

1. Bu ek görev için ne miktar tahsisat ko
nulmuştur? • 

2. Bir memura birden fazla ek görev veril
mekte midir? 

3. Bu ek görevler muayyen bir hizmete te
kabül ediyor mu? Bu sorulara müzakereye ge
çilmeden evvel encümen tarafından cevap veril
mesini saygılarımla rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Necdet Incekara 

BAŞKAN — Encümenden iki noktanın iza
hını istiyorlar, encümen bu hususta ne diyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REMZİ Bl-
RAND (Konya) — Sayın arkadaşlar, bu bütçe 
münasebetiyle sorulan ek görev meselesi 224 
kişi ile ilgilidir. Bu 224 ek görevin para olarak 
tutarı 600 bin l i rada. Bu 600 bin lira üçte iki 
nisbeünde verilebildiği için fiilî olarak ödenen 
para 420 bin lira civarındadır. Bizim bugün 
için bildiğimiz malûmata göre de bir ek gö
revden fazla vazife alan yoktur. 

İkinci olarak bir ek görev muayyen bir hiz
mete taallûk ediyor mu, sualin cevap vermek 
hakkı zannederim ki, bende değildir, Bakan
dadır. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLTJ (Eskişehir) — Umumi cevaplar me-
yanmda cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Abbas Bey, siz sözcü olarak mı 
söyliyeeeksiniz ? 

ABBAS ÇETİN (Kars) —Hayı r . 
BAŞKAN — Buyurun. 
ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, Kars. 

İline ait Bütçe Encümeninde de arzettiğim ve 
neticesinden mutmain olmadığım bâzı temen
nilerimi Yüksek Heyete arzetmek için huzuru
nuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Temennilerime geçmezden evvel ^ayınMaliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın bütçe konuşmalarını 
bitirirken, Demokrat Partiye mensup arkadaş
larımın beyanları çalışmamızda direktifimiz, 
prensipimiz olacaktır, sözürj|den iç .ürpertisi duy-
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muş olduğumu arzetmeyi, ifadeyi zaruri addet
mekteyim. Bu sözün içerisindeki iç ürperten 
fikîr, bu sözün söylenmesindeki sebep, saik her 
ne olursa olsun Hasan Polâtkan 'm şahsi fikri 
olduğunu da kabul ettiğimi ifade ederim. 

Arkadaşlar; Kars hepimizin bildiği üzere, 
istirdat edilmiş bir memlekettir, istirdat edilip 
ana vatanla kucaklaşmanın sevincini duymak 
bahtiyarlığına nail olmuş bir ülkedir. Bu ülke
nin bayındırlık işleri bakımından istirdat edil
miş bir memleket olduğunun nişanesini bulmak 
mümkün değildir. Bu ülke istirdat edildikten 
sonra bayındırlık ihtiyaçlarının bir teki yerine 
getirilememiştir. 1951 Bütçesinde de Kars İlinin 
bayındırlık işleri için bir tek kalemde dahi tah
sisat'ayrılmamış olması üzüntümü mucip olmuş
tur. Sanki bu memleketin hiçbir bayındırlık ih
tiyacı yokmuş gibi, bütçe tanzim edilmiştir. Bu 
memleketin namütenahi ihtiyaçlarından kısaca 
bir ikisine temas edeceğim : 

MURAT ALİ ÜLGEN (Konya) — Parti na
mına mı, yoksa kendi namınıza mı konuşuyor 
sunuz? 

ABBAS ÇETİN (Devamla) — Şahsım namı
na konuşuyorum. 

Kars'ta yüz kilometre uzunluğunda ve orta
lama elli kilometre genişliğinde, Adana'nın pa
muğundan, Bursa'nm şeftalisinden ve İzmir'in 
üzümünden daha iyi mahsul yetiştiren muazzam 
bir ovası vardır. Bu ova üzerinde oturan halkın 
içme suyu ve sulama suyu yoktur. 1935 yılmjda 
ovanın sulama işi, Rusların açmış olduğu Ser-
derabat barajından su alma ciheti düşünülmüş
tür. Fakat siyasi hava bozulduktan sonra Rus
ların barajından su alma imkânı selbedilmiş 
bulunmaktadır ve Ruslarla ahengimiz böyle kal
dıkça bu barajdan su alıp ovayı' sulamak imkân
sızdır. Ancak ovanın üst kısmında Ağrı dağının 
temadisi olan yerlerde ovayı bolbol sulayacak ka
dar memba suları mevcuttur. Sayın Bakanın 
bu mevzuu bu yaz hiç olmazsa etüd olarak ele al
ması beni ve benimle beraber bütün İğdır halkını 
sevindirmiş olacaktır. 

Kars'ın ikinci ihtiyacı - benim cephemden -
tren yoludur. Senelerden beri Kars'a tren gele
ceği sevinci içinde beklediğimiz halde Horasan'a 
kadar gitmiş bulunan geniş hat hâlâ Sarıkamış'a 
kadar ulaşamamıştır. Bunun için bugünkü büt
çede tahsisat olmadığı gibi daha üç sene de tah-
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sisat konmıyacağına dair işaret olduğunu tees
sürle müşahede etmekteyiz. Bu, tren hattının 
da evvelemirde yapılması zaruridir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, biz Türkiye olarak bütün cihana 
karşı dünyayı tehdit eden büyük tehlikenin ön 
karakoluyuz, öyle olmakla da gurur duyuyoruz. 
Ve bu ön karakolluk vazifemizi yapabilmek için 
dost devletlerin yardımlarını haklı olarak talep 
etmekteyiz. Düşünmek lâzımdır ki, Türkiye bü
yük devletlerin ön karakolu ise bu ön karakolun 
bir de en önünde memleketin ilk kalesi vardır ki 
o da Kars'tır. Kars halkı bayındırlık bakımından 
Devletin kendisine emniyet telkin etmesini haklı 
olarak beklemektedir. Ben Kars'ın Milletvekili 
olarak bunu teklif ediyorum ve Hükümetin alâka 
göstereceğini ağızlarından dinlemekle 400 bin 
nüfus adına zevk duyacağım. 

BAŞKAN — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, affmızı rica 
ederim. Senelerden beri içimizi yakan, bize ıstı
rap veren bir memleket derdinden kısaca bahse
derek sözümü beş dakikada bitireceğim. 

Bir zahire ambarı olması icabeden Konya'
nın zaman zaman dağılması ve bugün dahi Sey
dişehir, Bozkır gibi kazalarımızın bâzı köylerin
de halkın aç ve perişan bir halde bulunması çok 
acı bir hakikattir. 

1927. - 1933 seneleri arasında hüküm süren 
büyük kuraklık devresi Konya'yı perişan etmiş 
ve birçok köylerin dağılmasına sebep olmuştur. 
Çukurova'da, Ege bölgesinde, İstanbul'da ve ha
len hudutlarımız dışında kalmış olan yerlerde 
pek çok yerleşmiş Konyalılar vardır. Bunlar bü
yük kuraklarda dağılan ve geri gelmiyen Konya
lıların çocuklarıdır. (Yanlış olmasın ziraat büt
çesi değil sesleri) Müsaade buyurun yanlış de
ğil bayındırlığı alâkadar eder. Büyük kuraklar 
arasında birer senelik kısmı kuraklarda memle
keti milyonlarca lira zarara sokmaktadır. Bunla
rın en yakını 1949 senesidir. Bu bir senelik ku
rak yalnız Konya'yı değil bütün Türkiye'yi za-
rarlandrrmış, hariçten buğday ithaline dahi se
bep olmuştur. Devrî büyük kuraklara tahminen 
on sene kalmıştır. Şimdiden ve derhal tedbirler 
alınmazsa yalnız Konya değil, bütün Türkiye 
felâkete sürüklenebilir. Çünkü Konya'nın duru
mu yalnız Konya'yı değil, bütün memleketi ve 
millî savunmamızı şiddetle alâkadar eder. Birin
ci Cihan Harbi, istiklâl Harbi ve ikinci Cihan 
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Harbi Konya'nın yağmurlu ve bol senelerine te
sadüf etmiştir. Şayet bunlardan birisi büyük 
devrî kuraklara tesadüf etmiş olsaydı telâfi edi-
lemiyeeek felâketleri tasavvur etmek güç değil
dir. Harb senelerinde hariçten buğday ithal et
mek belki de imkânsız olur. Hülâsa Konya'nın 
büyük derdi bütün Türkiye'nin derdidir. Ve tah
minen on sene sonra başlıyacak büyük kurakları 
şimdiden ve çok acele tedbirlerle önlemek lâzım
dır ve mümkündür. Konya dahilinde halen faz
la sulardan ve bu suların iyi kullanılmamasm-
dan hâsıl olma bir buçuk milyon dekar kadar ba
taklık vardır. Bu arazinin yarısının ziraate el
verişli ve yarısının da çayır ve mer'a olacağını 
kabul edersek elde edilecek arazi bataklıkların 
ıslahı için yapılacak bütün * masrafları bol bol 
karşılıyabileeektir. 

Diğer taraftan bu bataklıkların ıslahı için 
açılacak kanallarla sulanacak araziyi de hesaba 
katmalıdır. Sadece bu ameliye ile artacak hubu
bat istihsali 400 bin tondan az olmıyacaktır. 
Mevcut veya yeniden açılacak kanalların kenar
ları teşçir edilirse müstakbel büyük kurakların 
da hafif geçmesinde bunların büyük tesirleri ola
cağı şüphesizdir. 

Bütün bunlarla Konya'nın sulama işi halle
dilmiş olmaz. Çünkü birkaç milyon dekar arazi 
Konya arazisinin ancak yirmide birinden azdır. 
Konya'da bunlardan başka mer'alar ve dağlık 
bölgeler hariç olmak üzere çok mümbit fakat su
lanmaya muhtaç arazi en az yirmi milyon de
kardır. Bunların da yeraltı sulariyle sulanması 
mümkün olduğu ve Konya'da çok zengin yeraltı 
suları bulunduğu söylenmektedir; gerek batak
lıkların ıslahında ve gerekse yeraltı sularının 
çıkarılmasında elektrik kudretinin büyük ehem
miyeti inkâr olunamaz. 

Sözümü kısa kesmek için birkaç cümle ile bi
tireceğim. Bir taraftan bataklıkların ıslahına ça
lışırken diğer taraftan da inşa masrafının çok 
az olmasına mukabil Türkiye ölçüsünde sağlıya-
cağı büyük ve istikbal için hayati ehemmiyeti 
haiz olan Göksu barajı ve elektrik santrali işi 
derhal ele alınmalıdır. 

Hükümetten bu mühim işin bu sene ele alın
masını bilhassa rica ediyorum. Geçecek her gün 
memleket için büyük zararlar hazırlamaktadır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; Demokrat Parti iktidarının ilk 
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Bütçesi olan 1951 Bütçesinin bilhassa nafıaya 
taallûk eden kısmı iki yüz milyonu aşan yatı
rım tahsisatı ile, yalnız Demokrat Parti ikti
darının değil, bütün milletin topyekûn yüzünü 
güldürecek bir mahiyette olması itibariyle ka
rakteristik bir manzara 'arzetmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı: Yapı işleri, su işle
ri, demiryolu ve liman, Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi, Hava Meydanları Bürosu ve nihayet 
müstakil umum müdürlük olan karayolları faa
liyetleri ile iştigal etmektedir. 

Yapı işleri : Eski iktidarın faydalı olmak
tan ziyade bilhassa gösterişe taallûk eden lüks 
ve monümantal binalara sarfetmiş olduğu yüz 
milyonları -aşan inşa masraflarına, 1951 büt
çesinde Hükümet programına da uygun olarak, 
son verilmiş olduğunu memnuniyetle görmek
teyiz. Binlerce köy ve kasabamız mektepsiz, 
susuz ve yolsuz duruken 65 milyon liraya malo-
laeak Meclis binaları, milyonları aşan orman 
sarayları ve mümasili binalar inşaatına imar 
politikası namı altında devam etmiş bulunan 
eski iktidarın günahını millet affetse bile tarih 
affetmiyecektir. 

Bakanlığın yatırımlar kısmına muhtelif ve
kâletlere ait, bir taraftan başlanmış işleri ik
mal etmek, diğer taraftan muhtelif vekâletlere 
ait yeni birtakım faydalı tesisler vücude getir
mek için yekûnu 13 milyon liraya baliğ olan 
bir tahsisatın konulduğunu görmekteyiz. Bu 
bölümde Millî Eğitim Bakanlığı için konulan 
1 222 654 liradan Tıp Talebe Yurdu yapılması 
için ayrılan 500 bin liranın tenzil edilebilece
ğini düşünmekteyiz. 

Bugüne kadar 42 milyon lira sarf edilmiş 
bulunan ve başka da işe yaramıyan yeni Mec
lis binasının bâzı tadil ve tenkislerle Meclis, 
Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binaları 
olarak ikmal edilmesi ve bu iş için üç milyon 
küsur liralık bir tahsisatın ayrılması, tahac
cür etmiş servetleri harekete getirmek bakı
mından hayırlı ve müspet bir iş olmuştur. 

Doğu bölgesi evleri, Göredes evleri, Erzin
can evleri, göçmen ve mesken politikası cami
ası içinde toplu bir şekilde etüd edilmeli ve 
millî bir mesken politikası güdülmelidir. Millî 
mimariyi mesken ve köy mimarisine tevcih et
mek* zamanı gelmiştir. 

Yıllardan beri Türk Milletinin bir an evvel 
ikmalini hasretle beklediği Anıt - Kabir inşaa-
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tında mimari bir fedakârlığa mal olmadan yapı
lan bir tadille üç milyon yedi yüz bin liralık 
bir tahsisat koymak suretiyle ve gelecek sene 
teamamen bitirilmiş bir hale getirileceğini 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bütün vekâletlerdeki teknik heyetlerin Na-
fia Vekâleti bünyesinde toplanmasını nizam bir
liği bakımından faydalı ve zaruri görmekte
yiz. Bu yüzden, israf edilen milyonların hudu
du yoktur. 

1951 bütçesinde yapı işlerinde olduğu gibi 
yeni demiryolu inşaatına da nihayet verildiğini 
memnuniyetle görmekteyiz. Yalnız, başlamış 
olan işlerin nihayete erdirilmesi için 18 milyon 
liralık bir tahsisatın ayrılmasının da zaruri ol
duğuna kaniiz. Hükümetten istirhamımız, pren
siplere sadık kalarak yeni israf kapısı olan 
yeni işlere başlanmamasıdır. Bundan sonra 
(Memleketi demir ağlarla öreceğiz) vecizesi ye
rine, memleketi kara ağlarla ve kanallarla 
öreceğiz, vecizesini ikame etmek mümkündür. 
Demiryor siyasetine muvazi olarak karayolları 
yapımına da devam edilse idi bugün mem
leketin iktisadi çehresi bambaşka bir manza
ra arzedecekti. Bir kilometre demiryolu yerine 
en az on veya on beş kilometre karayoluna sa
hip olmak mümkün olacağı göz önünde bulun
durulursa, karayollarına vereceğimiz ehem
miyet bir kat daha tebarüz etmiş olur. 

Hava Meydanları Bürosu, ehliyet ve tecrü
beli mütehassıslarla takviye edilmeli ve ema
neten yapılan inşaattan sarfınazar edilmelidir. 

Elektrik îşleri Etüd idaresi Nafia Vekâleti 
'bünyesi içinde uzun yıllardan beri mütevazı 
çalışması ile bugün pek çok müspet etüdleri 
ve işleri ortaya koymuş bulunmaktadır. İn
şaatına pek yakında başlanacak olan Sarıyer 
ve Tortum hidro - elektrik santralleriyle birlik
te proje ve etüdleri bitirilmiş olan Göksu, Ge
diz, Seyhan, Hazer ve Sızır gibi santrallerin 
isimlerini zikredebiliriz. (Vakit doldu sesleri). 

BAŞKAN — Müddetiniz tamam olmuştur. 
(Devam sesleri) 

Rica ederim verdiğiniz kararı tatbik etmekle 
mükellefim. 

Arkadaşlar; saat 24 ten evvel açık oya arze-
dilen bütçelerin oy neticelerini arzetmek mec
buriyetindeyim. 

Neticeleri arzediyorum: 
İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanu-
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nu tasarısına (249) arkadaş oy vermiştir. (244) 
kabul, (4) ret, (1) çekinser vardır. Muamele 
tamamdır, nisap vardır, tasarının kanunluğu 
(244) oyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısına (249) arkadaş oy vermiştir. 
(246) kabul, (2) ret, (1) çekinser vardır. Mu
amele tamamdır, nisap vardır. Tasarının kanun
luğu (246) oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısına (256) arkadaş oy ver
miştir. (248) kabul, (7) ret, (1) çekinser var
dır. Muamele tamamdır, nisap vardır. Tasarının 
kanunluğu (248) oyla kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısına (249) arkadaş oy vermiştir. (246) 
kabul, (3) ret, (1) çekinser vardır. Muamele 
tamamdır, nisap vardır. Tasarının kanunluğu 
(246) oyla kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz Ahmet Tokuş'undur. 
AHMET TOKUŞ (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar; kalkınma dâvamızın esası olan Ba
yındırlık işlerine Hükümetimizin verdiği ehem
miyeti ve ayırdığı mühim tahsisatı takdirle kar
şılarım. 9 ncu dönem T. B. M. M. Sayın üyeleri
ni bu hususta gösterdikleri geniş anlayışın hay
ranı olduğumu iftiharla söylemeyi borç bilirim. 
Zamanında bu mühim dâvaya yalnız lüks bina
lar bakımından önem verildiği gibi politikaya 
da alet edilmeden kaçınılmamıştır. 

Hükümetiniz ihtisas erbabına lâyık olduğa 
önemi vermiş böylece bu ana dâvayı politik te
sirlerden kurtarmıştır. Kendilerine imkân ve
rildiği takdirde hakikaten bir değer olan Türk 
mühendis ve uzmanlarını takdirle anmayı bir 
borç bilirim. Artık kabiliyetlerini gösterecek ze
min ve zaman bulunmuştur. 

Yol, su, liman, yapılar bahislerine bir nebze 
temas edeceğim. 

Demiryolundan ziyade yerine göre 15 misli 
daha ucuz olan şoselere ehemmiyet verilmesi ga
yet isabetli bir karar olduğunda şüphe yoktur. 

Yol işlerimiz bir program ve sistem dâhilin
de yürümektedir. Yalnız bu programın tahak
kuku sonunda dahi yol bakımından çok geri 
durumda olacağız. Bugün yol durumumuzu di
ğer memleketlerle mukayese etmek dâvanın aze-
metini gösterecektir. Bugün 100 kilometre kare
ye İngiltere'de 120, Bulgaristan'da 34, Yuna-
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nistan'da 17, Türkiye'de 3 kilometre yol düş
mektedir. Bugün geçit veren yollarımızın tulü 
50 bin kilometre kadardır. Bunun mühim bir 
kısmını (27 bin kilometresini) bakıma tâbi ol
madığından bozulmakta olan il yolları teşkil 
ediyor. 

Bulgaristan kesafetinde yola sahip olabilme
miz için 200 bin kilometreye ihtiyaç vardır. 
Memleketimiz de halen 3 tip yol vardır; 

1. Devlet yolları (Bununla Karayolları 
Umum Müdürlüğü) ilgilidir. 

2. î l yolları, 
3. Köy yolları. 
İl ve köy yollarının yükü vilâyetlerde, vilâ

yetler ne para ne de. teknik bakımdan bu işin 
altından kalkamazlar. Bakanlıkça yapılan yar
dımlar çok faydalı olmakla beraber dâvanın ta
hakkukuna imkân sağlıyamaz. 

Halbuki nüfusumuzun % 75 ni köyler teşkil 
ettiğine göre il ve köy yollarının hayati önemi 
olduğu aşikârdır. 

İstihlâk merkezi olan şehirlerde hayatın 
ucuzlaması için il ve köy yollarının tahakkuku 
şarttır. 

Bunu bir misalle arzedeyim; bugün bir to
nun bir kilometreye taşınması araba ile 25 ku
ruş, kamyonla 8 kuruş, deve v.s. ile 100 kuruş
tur. Devlet yolları asfalt dahi olsa memleketimi
zin birçok yerlerinde hâlâ iptidai nakil vasıta
ları kullanılmaktadır. Bu şerait tahtında köy
lünün malının para etmesi şehirdeki hayatın 
ucuzlaması kabil olamaz kanaatindeyim. Çünki 
iptidai nakil vasıtası 12 defa daha pahalı olu
yor 

Hükümetimizden ve bilhassa bu dâvayı be
nimsemiş olan sayın Bayındırlık Bakanından 
ricamız tasarıyı en kısa bir zamanda Büyük 
Meclise getirmeleridir. Bu suretle önümüzdeki 
müsait mevsimlerden âzami istifadeyi sağlamış 
oluruz. 

Umumi olarak yol güzergâhlarının tesbitin-
de muhtelif bakanlıklarla sıkı bir koordinasyon 
yapılması zarureti üzerinde titizlikle durulması 
gerekmektedir. Aksi takdirde mühim hatalar 
yapılabilir. 

Bu memlekette eski iktidar tarafından unu
tulmuş bölgeler vardır. Bu bölgelerin değerini 
1946 senesinde bu mmtakaları etüd eden bir 
Holândalı mütehassısın raporundan bir kaç cüm
le arzetmekle belirteceğim. Rapordan okuyorum: 

1951 0 : 5 
«Dalaman ile Antalya arasındaki Cenup sahil 

ovaları tenebbüt şartlarının müsaadesinden dola
yı Türkiye'nin en kuvvetli ve zengin ziraat sa
hasını teşkil etmektelir.» 

«Bu arada ayrıca suptropik bir mmtakaya 
malik bulunduğu ve bu mmtakanın verim kabi
liyetinin Türkiye'nin her hangi bir mıntakasm-
dan daha yüksek olduğu da unutulmuştur.» 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
MEHMET BAHADIR (Kars) — Sayın ar

kadaşlar, Erzurum'dan Kars istikametinde inşa 
edilmekte olan demiryolu Horasan'a kadar gel
miş ve orada kalmıştır. Horasan'dan Sarıka
mış'a kadar 74 kilometrelik bir mesafe vardır. 
Burada da dekovil işlemektedir. 

Sarıkamış'tan Kars'a kadar olan 60 kilomet 
relik kısmında da yine geniş hat mevcuttur. 
Dar, normal ve geniş olarak ayrı ayrı üç muh
telif yol olması dolayısiyle yapılan nakliyatta 
üç aktarma yapılmakta ve bu yüzden nakledilen 
eşyaların fiyatları çok fazla yükselmektedir. 

Horasan ile Sarıkamış arasındaki 74 kilo
metrelik kısım inşa edilirse Kars trene kavuş
muş ve bu suretle Kars vatanın iç kısmaları ile 
birleşmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, tetkik etmekte olduğumuz 1951 
Bütçesinde bu kısmın inşaatı için tahsisat ko
nulmamış olduğu ve önümüzdeki üç sene zarfın
da da tahsisat konulmıyacağma dair işaret bu
lunduğunu teessürle gördüm. 

Kars 'm esaslı mahsulü ve ihraç maddesi hay
van ve hayvan mahsulüdür. Nakil güçlüğü yü
zünden müstahsil malını çok ucuz satmıya mec
burdur ve bu suretle sefalete düşmektedir. 

Meselâ Ankara'da etin kilosu iki lira olduğu 
halde Kars'ta bunun yarısıdır. Bu fark sırf 
nakil güçlüğünlen husule gelmiş bulunmaktadır. 
Diğer bütün maddeler de bunun gibidir. Ayni 
bunun gibi Kars'a giden ticaret maddeleri de 
nakil güçlüğünden yüzde elli ve yüzde yüz pa
halı fiyatla satılmaktadır. Bu suretle dört yüz 
bin nüfustan fazla olan Kars halkı Türkiye'deki 
vasati fiyatına göre mahsulünü yüzde elli ucuz 
satmaya ve alacağı eşyayı da yüzle elli paha
lıya almaya mecburdur. Şurasını da kaydede
yim ki, Kars iklim şartları ve tabiî arıza dola-
yisiyle şose ile İç Anadolu'ya bağlanamaz. Ne 
kadar mükemmel şosesi olursa olsun senenin altı 
ayında kapalı kalmaya mahkûmdur, Kars'ın 
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kalkınmağının en başta gelen şartı tren yolunun I 
bir an evvel inşasına başlanmıştır. Hükümetin bu 
işe yeniden el atarak Kars demiryolunun ikmali 
üzerindeki plânlı çalışmalarına tekrar başlama
sını Kars ve havalisi halkı adına rica ederim. 

ESAT OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşlar, 
sıra öyle geldi ki artık hep Kars ' tan bahsede
ceğiz. Fakat bunu böyle kabul buyurunuz, çün
kü Kars dertlidir. Bunu bu suretle kabul eder
seniz maruzatımı arzetmek imkânını bulmuş 
olurum. 

Maruzatım kısa olacaktır, birkaç maddeye 
taallûk etmektedir; zaten arkadaşlarım da bir, 
iki maddesinden bahsettiler. Yalnız bunları ben 
de kendi noktai nazarıma göre izaha lüzum gö
rüyorum. 

Demiryolu, hakikaten mühimdir. Eıvurum'-
dan Rus hududuna kadar 280 kilometredir. Bu
gün bunun 205 kilometresi yapılmış sayılabilir, 
çünkü Sarıkamış'tan Rus hududuna kadar 120 
kilometre geniş hattır, bunu normal hatta irca 
gayet kolaydır. Bunu yapılmış sayabiliriz. Er
zurum'dan Horasan'a kadar da yapılmıştır. Şu 
halde 280 kilometrelik yoldan arada 74 kilo
metrelik bir açık vardır. Bunun yapılması, ik
tisadi, idari, siyasi ve her bakımdan ehemmiyet
lidir. Bunu sayın Bayındırlık Bakanının nazarı 
dikkate almasını rica ederim. 

İkinci mesele, arkadaşım da bahsetti, İğdır 
ovasının sulama işidir. 

Bu ova 500 bin dekardır. Bunun adına Doğu 
Adanası da deniyor. Pamuk ve meyva yetiştirir. 
Bâzı arkadaşlar, büyükler, oraya gelip görenler, 
askerî kumandanlar oraya Mısır'ın 30 da biri 
diyorlar. Mümbit bir arazidir. Bugünkü siyasi 
vaziyet dolayısiyle barajdan istifade edemiyo
ruz. Fakat ovanın 60 kilometre Cenup - Batı
sında Balıklı gölü denilen bol suyu olan bir göl 
vardır, eskiden bu gölden de kanallar yaparak 
istifade edildiği söyleniyor. Yine bu iş için 3 
ncü cihet bugün Amerikada olduğu gibi çorak 
ve kurak yerler yeraltı sularından istifade edil
mek suretiyle bağlık bahçelik haline getirilmiş
tir. Burasının da Ağrı dağının eteğinde olması 
itibariyle muhiti ve teşekkülâtı dolayısiyle yer
altı sularının kuvvetli olması muhtemeldir. Bu 
ciheti sayın Bayındırlık Bakanı etüd ettirir
se hakikaten mümbit bir ova, büyük bir sa
ha, hem kalkınır, hem de kendi nüfusunun bir 
misli, 40 bin nüfus da iskân edebilir. 
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Sayın arkadaşlar, üçüncü meseİe yine mü

himdir. Arkadaşlarımız temas etmediler. 
Poshof'un Ardahan'a şose ile bağlanması işi
dir. Seksen kilometrelik bir yoldur, tesviyei tü-
rabiyesi yapılmıştır. Bir kısmı da 30 kilometre
lik kısmı şosedir. Diğer kısmın da muhakkak 
yapılması lâzımdır. Vilâyet bu sene için tahsi
sat ayırmıştır. Bayındırlık Bakanlığı 300 bin 
lira kadar bir yardım yaparsa bunu Ardahan şo
sesine bağlamış olur. Ve bu mühim ilçemiz ko
laylıkla kalkınır, refaha ulaşır. 

Dördüncü mesele: Arkadaşlar, Kars'ın içe
risinde İzmir'in Halkapınar bataklığına benzer 
bir bataklık vardır. Bunun adı «Göl yeridir». 
Etüdü de yapılmıştır. Bir miktar para tahsis 
edilirse o gölyeri de kurutulur. Hem şehrin sıh
hati emniyet altına alınır hem de o saha güzel 
bir park halini alır. 

Beşin mesele: Kars 'in tayyare meydanı işidir. 
Toprak meydan mevcuttur. Bu meydanın etüdü 
yapılarak ıslahı lâzımdır. 

Kars'ın uzaklığı ve tayyare meydanlarının ol
mayışı tayyare seferlerinin yapılmaması cidden 
uzak olan bu ilimiz için büyük bir noksanlıktır. 
Sayın Bayındırlık Bakanı bu işi ele alırsa çok iyi 
olur. Onu ufak bir masrafla meydan haline ge
tirirlerse senenin her mevsiminde bu uzak ilimizi 
merkeze bağlamak mümkün olur. 

BAŞKAN — Müddetininiz tamam oldu Esat 
Bey. 

ESAT OKTAY (Devamla) — Mademki bu 
kadar müsamaha göstediniz, bir cümle daha söy-
liyeyim: 

Kars' ın 1200 kilometrelik bir şose yolu vardır. 
Fakat son seneler bakımsız kalmıştır. Bunları da 
tetkik ederlerse minnettar kalacağım. (Alkışlar) 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazlanteb) —Kıy
metli arkadaşlarım; yurdumuzun imar ve kalkın
masının belkemiğini teşkil eden yol, yapı, küçük 
ve büyük su işleri ve hidro - elektrik santralleri 
tesisi için bu yıl bütçesine her senekinden daha 
fazla tahsisat ayrılmış bu suretle memleketin ana 
dâvaları esaslı bir şekilde ele alınmıştır. 

Milletçe bu işlerin bir an önce başarıldığını 
görmek istiyoruz. Bu dâvada en büyük yükü Ba
yındırlık Bakanlığı üzerine almıştır. Aldığı bu 
ağır vazifesnin zamanında yerine getirilebilmesi 
İçin merkezdeki ve taşradaki teşkilâtiyle diğer 
yerlerde bulunan heyeti fenniyeleri bugünün tek-
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hık easİarlîıa, yapıcı ve yaratıcı zihniyetine göre 
yeni baştan ayarlaması ve düzenlemesi lâzımdır. 
Bu suretle dinamik bir program ve rasyonel bir 
plânlaşma ile ancak hedefine erişebileceği kana
atindeyim. Bunun için de Bayındırlık Bakanlı
ğının kendi teşkilâtına bağlı olan muhtelif yerler
de birçok yol, yapı, su ve elektrik işlerine bakan 
ayrı ayrı bölge müdürlükleri vardır. Her birinin 
kendisine has kadroları, binaları nakil vasıtaları 
ve masrafları mevcuttur. Buna mukabil, salâhi
yetleri de hemen hiç yoktur. Bu dağınık durumun 
yerine daha geniş salâhiyete sahip mıntaka mü
dürlükleri halinde birleştirilerek, bugün hüküm 
süren merkeziyetçilik sistemine son verilmesini 
işlerin sürüncemede kalmaması bakımından en 
uygun hal çaresi görüyorum. 

Bugün vilâyet merkezlerindeki Bayındırlık 
müdürlüklerinin birçoğu, ancak bir fen memuru 
veya bir mühendisle idare edilmektedir. Her ilin 
yol; yapı ve diğer bilûmum Bayındırlık işleri ve 
müdürlükler eliyle yapılmaktadır. 

Bedeli yüz binleri bulan bu kadar çeşitli işle
rin bir şahıs tarafından, ne kadar muktedir olur
sa olsun, tam olarak başarılacağına inanmıyorum. 
Memleketin selâmeti namına Bayındırlık müdür
lüklerinin herhalde ihtisas sahibi fen adamları ile 
takviye edilmesini zaruri görüyorum. 

Dünkü zihniyete göre, uygun olarak çıkarıl
mış olan, bugün ise imar ve kalkınmamıza bir set 
teşkii eden, Yapı ve Yollar Kanunu ile istimlâk 
işlerimizde hak ve adalet kaidelerin© aykırı ola
rak vatandaş hukukunu rencide eden her bakan
lık ve umum müdürlük, ayrı ayrı olan muhtelit 
istimlâk kanunları ile alım ve satım işlerinde 
sayısız yolsuzluklara ve sui istimallere yol açan 
Artırma ve Eksiltme Kanunu ve bayındırlık işle
rini tedvir eden mukavele, şartname ve yönet
meliklerin, Hazine menfaati ile vatandaş huku
kunu bir tutarak yeniden tanzim edilmesini şu 
anda içinde bulunduğumuz rejimin zaruri icap
larından sayıyorum. 

Adalet ve müsavat kaidelerinden çok uzak 
olan ve yıllardır vatandaşlar arasında bir huzur
suzluk yartan ve partimizce millete vadedilen ye
ni Yol Vergisi Kanununun şimdiye kadar yürür
lüğe girmeyişini üzüntü ile karşılar, bir an önce 
çıkarılmasını ısrarla talep ederim. 

Karkamış'tan itibaren yabancı bir devletin 
toprağından geçmek mecburiyetinde kalan ve bu 
yüzden Hükümetimize maddi ve mânevi birta-
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kim vecibeler tahmil eden, Toros enkspresinin, 
biran önce topraklarımızdan geçebilmesi için, 
dört yıl önce başlamış olan Karkamış - Narlı 
arasındaki hattm, biran önce ikmalini her yön
den faydalı görmekteyim. 

Doğu Anadolu'yu iki koldan açık denize, İs
kenderun körfezine 'bağlıyan, birisi; Mardin, 
Urfa, Gazianteb, Kilis, îskenderon ve diğeri Di
yarbakır, Malatya, Maraş İslâhiye, İskenderun 
kara yollarının henüz geçit vermiyen Kilis; Plassa 
Fevzipaşa, Hassa arasındaki kısımlarının bu yıl 
geçit verir hale konulmasını yol dâvamızın zaruri 
icaplarından sayıyorum. 

Sözlerime son verirken, yukardan beri sıra
ladığım hususların başarıldığını görmekle mem
leket namına sevinç duyacağımı belirtir ve Yük
sek Meclisi sevgi ile selâmlarım. ' 

MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşların; membaı Pınarbaşı ilçesinde 
bulunan Zamantı ırmağının Kayseri istikametin
de akıtılması için lâzımgelen etüdlerin yapılaca
ğını öğrendik. Bu ırmak hakikaten Kayseri isti
kametine tevcih edildiği takdirde 400 bin nüfuslu 
Kayseri İlinde pek büyük bir iktisadi kalkınma 
sağlıyaeaktır. Bunun üzerinde durulmasını ehem
miyetle rica ediyorum. 

Develi İlcesine bağlı Sendiremeke, Sindelhö-
yük, Karacaviran, Kopçu, Ağcaşar, Kocahacılı, 
Mustafabeyli, Yuları, llyaslı ve Karamadazı köy
leriyle; 

Yeşilhisar İlcesine bağlı Musahacılı, Çadır-
kaya, Sindel, Eğriköy, Kopçu ve Çiftlik köy
leri ve Yeşilhisar İlçesi merkezi ve Başköy istas
yonu arasında takriben 500 - 600 bin dönüm mik
tarında çok mümbit bir arazi bomboş yatmakta
dır. Hudutlarını verdiğim bu araziye Sultansazı 
denilir. Halen bu arazinin bir kısmı istifade edi
lir bir durumda, bire 30 - 15,0 verecek kadar 
mümbittir. 

İkinci kısım, sazlık ve bataklık bir haldedir. 
Bu sazlık ve bataklık kısmın; kurutulup kabili zeri 
bir hale getirilmesi mümkün görülmektedir. Açı
lacak su yolları ile Yahyalı suyunun Ağcaşar su
yuna karıştırmak ve her iki suyu Develi istika
metinde bulunan köylere sevk ve tevcih etmek 
Soysallı suyu, Sendiremeke köyü istikametine 
ve bu köydeki kanalı göl suyu ile birleştirilerek 
civarında bulunan araziyi sulanır hale getirmek. 

Dündarlı, Karabuğa gibi diğer suları da açı
lacak kanallarla faydalı bir hale getirmek müm-
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kiin olacaktır. Adı geçeri sulan muntazam ve 
faydalı bir hale getirmekle iş bitmiyeeek bu su
lar kış mevsiminde bahis mevzuu arazi ortasın
dan ve5 -6b in dönüm araziyi kaplıyan ve (yay) 
adı verilen gölü meydana getirmektedirler. Bu göl
deki sulan açılacak kanallarla başköy istasyonu 
önünden İncesu ilçesi istikametine yöneltilerek 
Boğaz köprüde bulunan Karasuya karışarak Kızıl 
ırmağa akıtılması mümkün görünmektedir. Sul
tan sazının bu suretle kurutulması belki de 5 - 6 
milyon liraya mal olacak fakat buna mukabil çok 
mümbit ve geniş bir arazi elde edilerek bu mmta-
kanıtı iktisaden kalkınmasını sağlıyacaktır. Nü
fusumuzun gittikçe fazlalaşması 20 nci asır ve ha
yat ve şartlarının ağırlaşması karşısında hiç şüp
he yokki bizleri daha çok çalışmaya mevcut im
kânlardan faydalanmaya mecbur kılmakta ve zor
lamaktadır. Zamantı ırmağı ile Sultan sazının 
kurutulmasını Bayındırlık Bakanlığından talep 
ve temenni ederim. Memleketimizin yol, su gibi 
çok mühim ve hayati bir dâvasını büyük bir dik
kat ve basiretle başarmaya çalıştığını gördüğü
müz Bayındırlık Bakanlığından ve şahsen çok 
sevdiğim-ve hürmet ettiğim ve bu memlekete bü
yük faydalar sağlıyacağına ümitlendiğim Kemal 
Zeytinoğlu'ndan bu temennilerimin tahakkuku
nu rica ediyorum. 

Develi - Saimbeyli arasında mevcut 50 - 60 
kilometrelik natamam ve biraz himmete muhtaç 
kara yolunun bu sene başlanarak yapılmasını rica 
ediyorum. Sözlerim bundan ibarettir muhterem 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Ferit Kılıçlar. 
FERİT KILIÇLAR (Muş) — Muhterem ar

kadaşlar, Bayındırlık Bütçesinin Bütçe Komis
yonunda müzakeresi sırasında, Bakan, Devlet 
Demiryolunun 1953 yılında ve buna muvazi ola
rak belki bu yoldan daha evvel de Elâzığ'da baş-
lıyan kara yolunun Muş'a vâsıl olacağı beya
nında bulunmuşlardı. 

Sayın Bakanın sabra muallâk bu şekil beya
nından mütevellit teessür ve endişelerimi her ne 
kadar komisyonda arzettiysem de öğünden bugü
ne kadar geçen müddet içinde bir türlü içim 
soğumamış ve vicdanım rahat bulmamıştır. Çün
kü herşeyden mahrum edilen cefakâr ve vefa
kâr ve her sahada kendini müdrik halkımız bü
tün ümidini Demokrat Partinin iktidara geçme
sine ye bu sayede bir an evvel demiryoluna ka
vuşmasına bağlamışlardır. Ve inşaallâh bu ümit 
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ve arzulan kısa bir zamanda tahakkuk edecek
tir. Ve bendeniz buna kaniimdir. Yalnız arka
daşlar, hepimizce malûm ve müsellem olan bu 
bölgeler ta İstibdat devrinden tut da Cumhuriye
tin 1950 yılma kadar bililtizam istismariyet zih
niyetiyle başta ilim olmak şartiyle her nevi ni
metten uzak tutulmuşlardır. 

Talih ve nasipleri zaman zaman bu gibi zihni
yetlere kurban edilen mıntakalar, ilme, sanata, 
ziraat ve ticarete ve emsali gibi her türlü imkân 
ve kudrete ancak demiryolunun memleketlerine 
bir gün evvel isali suretiyle kavuşmuş olacak
lardır. Seviyesi deniz sathından 1500 metre mür-
tefi serhadin iklim şartları içinde karayollan 
hiçbir zaman demiryolunun işini göremez. Buna 
her hangi bir bakımdan olsa dahi tekabül ede
mez. Zira, kuvvei inbatiyesindeki istihsâl kabi
liyeti itibariyle herkesçe mâruf Muş Ovası ve 
mülhakatının mezruatı ve bire altmıştan fazla 
verimi olan bakliyat mahsulleri, hiçbir zaman 
karayolu vasıtalan ile arzu olunan mahalle, 
müddeti muayyenesi zarfmda ulaştırılamaz. He
le bugün başlıca gelir kaynaklarından birisini 
teşkil eden hayvancılık ticareti yönünden demir
yolunun ehemmiyeti mühimmesindeki karekter 
kendi vasıfları çerçivesi dâhilinde burasını kim
se bendenize tarif edemez. Mukadderatı maddi-
yeleri tabiatın insafma terkedilen bu bölgelerde 
kışın fasıl hilâfına bir iki ay ileri geri 
hareket ettiği yıllarda, (ki bu her zaman 
vâki hâdiselerdendir). Hayvanat ahırların
da açlıktan iman durdurucu bir fecaati 
elime içinde ölüme mahkûm olurlar. Bu bölge
ler eğer demiryoluna kavuşmuş olsaydı mev
sim hilâfına vâki bu gibi âfetler zuhurunda, 
kar ve Kışı bizimkine nispetle hiç denecek 
kadar az olan civar illere hayvanat nakil olu
nur ve böylece bölgenin umumi veya mevzii 
zararları önlenmiş olurdu. Elhâsıl yolsuz hiç
bir kasdı mahsusanın tahakkuk edemiyeceği 
bedahetiyle karşılığı din" kadar mühim olan 
yolun ve hem de demiryolunun bir gün evvel 
Muş'a girmesi temin olunmadıkça, deminden 
beri arzı beyan eylediğim başta ilim olmak şar
tiyle ziraate, sanata, ticarete velhâsıl medeni
yet ve sıhhate kavuşmak imkânı olamaz. Şu ka
dar ki, zengin olmıyan bir millet, çocuğunu 
bunlara teşne kılamaz, öyle ki, dünya siyaseti
nin kabul ettiği bugünkü modern harb vasıta-
lariyle teçhiz ve teslih edilmiş bir ordudan na-
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sıi ki, umulan hizmet hakkiyle yerine getirile
mezse bayındırdan ve yoldan uzak kalmış ve 
içi cevher dolu zengin miritakalardan da arzu 
olunan randıman temin olunamaz. (Alkışlar) 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar, Adana Ovasmdaki kabili zeri, 156 000 
hektar araziden, bugünkü sulama tesisleriyle 
yalnız 17 000 hektarı sulanmaktadır. Adana '-
nın bir baraj ve hidroelektrik santrali dâvası 
vardır. Kısaca rakamlar arzedeceğim; dikkati
nizi çekerim: Bu baraj 14 829 000 Amerikan 
Doları ve 14 126 000 dolar mukabili de Türk 
parası sarfiyle meydana gelecektir. Bu barajın 
tahakkuk ettikten sonra işletme masrafı senede 
1 881 000 dolardır. Buna mukabil memlekete 
temin edeceği kazanç, senede, 15 462 000 do
lardır. 

Bültün bu rakamları bu projeyi hazırlıyan 
mütaahhit Amerikan mühendis firmasının ra
porundan çıkardım. Müfredatını arzetmeye 
vakit müsait değildir. 

Bundan başka ayrıca senelik asgari elektrik' 
istihsali 186 milyon kilovat saat, ve tâli faaliye
ti de 75 milyon kilovat saat olacaktır ve mali
yeti de, kilovat saati Türk parasiyle 80 san
timdir. Ayrıca senelik ihracat ise 19 571 000 
dolar artacaktır. Yani arkadaşlar, proje tahak
kuk edecek olursa kendisini 2 senede nihayet 
üç senede amorti edecektir. 

Bütün bunlardan başka sulama dolayısiyle 
elde edilecek kazançlar, umumi kalkınma, ra, 
kamla, parayla hesaplanamaz, ayrıca dikkate 
alınmaya değer. Eğer bu proje tahakkuk eder
se 12 bin hektar şeker kamışı, 14 bin hektar çel
tik ve 120 bin hektar pamuk ekmek kabil olacak
tır. Bunların ise memlekete sağlıyacağı döviz 
îkrymetleri muazzam bir yekûna baliğ olur. Sa
dece şekerin tonu 700 lira olduğuna göre kilosu 
70 kuruştan 72 bin ton şeker istihsal edilir. Bu 
şekerin kıymeti 50 milyon 400 bin lira tutar. Bu
nu tafsilâtiyle arzetmeye vakit müsait değildir. 

İkinci bir dâva, Mersin limanıdır. Mersin -
iskenderun Limaaıı zaman zaman birçok müna
kaşaları mucip olmuştur. 1340 tarihinde 489 sa
yılı Kanunla bu Meclis, 1343 senesi sonuna, ka
dar sarfedilmek üzere sadece Mersin, Limanı ya
pılması için 8 milyon lira tahsis ediyor. 19 . VI . 
1927 de bu kanun 1094 sayılı kanunla! tadil edili
yor ve 4 senede sarfedilmek üzere tahsisat mik
tarı 10 milyona artırılıyor. Kısa bir zaman son-
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ra 1 . VI . 1929 da yani iki sene sonra, 12 senede 
sarfedilmek üzere, şimendifer hatları Samsun, 
Mersin ve Ereğli limanları için 140 milyon, lira 
tahsisat konulup Hükümete sarf için mezuniyet 
veriliyor. Fakat arkadaşlar, Mersin. Limanı hâlâ 
olduğu ibi durmaktadır. iskenderun Limanı 
hiçbir vakit Mersin Limanı yerini tutmaz, is
kenderun Limanı hiçbir vakit ihraç ve ithal limaı-
nı olamaz. Bunun tafsilâtını arzetmeme vakit 
müsait değildir. 

Bir noktaya daha işaret edeyim: Dikkatinizi 
ve harita üzerinde tetkikinizi rica ederim. . Mer
sin limanının hinterlandı o kadar geniştir ki : 
Çukurova mmtakasmdan başka, Maraş, Gazian
tep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, 
Muş, Malatya, Kayseri, Niğde, Konya ve bunlar
dan gayri bu civardaki şehirlerin heyeti umumi-
yesi Mersin limanının hinterlandını teşkil eder. 
Mersin Limanının yapılması ile bütün bu şehir
lerin mahsul ve mamulleri kıymetlenecektir. Bu 
limanın iyi bir şekilde yapılması ise 80 milyona 
vabestedir. Bu, memleket için, hayati ehemmiyeti 
haiz olan mevzuun biran evvel tahakkuk etmesi 
için ellerinden gelen gayreti esirgemesinler. 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — Sa
bır ve tahammülünüzü suiistimal etmiyeceğim. 
Karadeniz sahil sekenesi vatandaşlarımızın, 
belki bir çok arkadaşlarımızca malûm olan 
meşhur bir sözleri vardır, Karadenizin üç lima
nı vardır : Sinob, Temmuz, Ağustos. Ondan 
gayrı zamanlarda, tabiî limansızlık yüzünden 
büyük müşkülâta mâruzdurlar. Bu müşkülâtı 
tahfif edecek yegâne çare, Hopa'dan başlıyan 
devlet karayolu, şose Sinob vilâyetine kadar 
gelir, Ayancık kazasında nihayet bulur, in
kıtaa uğrar. Ondan sonra Zonguldak'a sahil 
yolu yoktur. Bundan dolayı o sahil sekenesi 
büyük ıstırap çeker. Emin olunuz arkadaşlar, 
o sahil sekenesi, öyle zamanlar gelir ki ; mem
leketle irtibatı kesilir, kapanır kalır. 

Bayındırlık Bakanımızdan rica ediyorum, 
bu sözlerime büyük ehemmiyet atfetsinler, bu 
yolun Ayancık'tan Zonguldak'a kadar uzatıl
masını temin buyursunlar. 

Yine sahil mmtakasmda sahile doğru akan 
dereler, çaylar vardır. Bu çaylar yüksek mm-
takalardan gelirler ve kışın çok sert akışlar ya
parlar, sahile 10 - 15 kilometre kala büyük 
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taşkınlıklar yaparlar ve etrafında bulunan köy 
ve kasabaları silip süpürür giderler. Bu da 
ora sakinlerinin perişanlığı ile neticelenir. Biz 
ora halkı ile temas ettik. Vatandaşlar gayet 
gayretli. Nafia Vekâleti bize yardım tahsisatı 
verse diğerini biz aramızdan toplar yaparız, 
diyorlar. Bu derelerin etrafına cüz'i masraf
larla şeddeler ve mahmuzlar yapılması lâzımdır 
ki, her sene gelen felâketin önüne geçilsin. 
Bu hususun Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
lâyık olduğu ehemmiyetle nazarı dikkate alın
masını rica ederim. 

Üçüncüsü; İnebolu limanıdır. 1946 senesin
den evvel bir şirkete ihale edilmişti. 1946 da 
o meşum devalüasyon kararı alınınca niütaah-
hit işi terketmiştir. İhtilâfın ne olduğunu dü
şünmeyi bile istemiyorum. 1948 senesinde ye
niden ihale yapılmıştır. Bakanlıkla aralarında 
sudan muhtelif ihtilâflar yüzünden bir türlü o 
limanın neticepezir olmasına imkân hâsıl olma
mış ve iş mütemadiyen sürüncemede kalmış bu
lunmaktadır. 

Bu, ihale edilen limanın birinci kısmıdır. 
Bir de ikinci kısmı vardır. Bu da orası için 
çok ehemmiyetlidir. Eğer İnebolu limanı yapı
lırsa çok geniş olan hinterlandı ve Orta -
Anadolu için çok mühim bir liman, giriş ve 
çıkış merkezi olacaktır. Binaenaleyh bunun 
ikinci kısmının bir an evvel nazarı itibare 
alınması ve hattâ ihaleye çıkarılması lâzımdır. 
Çünkü birinci kısım inşaat için orada bir şan
tiye yapılmıştır. Bunun bedeli 2 - 2,5 milyon 
lirayı bulmaktadır. Bu mütaahhit çekildikten 
sonra bu şantiye oradan kaldırılırsa yeni şan
tiyenin kurulması için yeni masraflar ihtiyar 
edilecektir. Oradaki teknisiyenlerle görüştüm, 
1,5 milyon lira tasarruf imkânı sağlanacağını 
öğrendim. Bu şantiye de orada kalmaktadır. 
Böyle bir tasarruf imkânı hakikaten varsa 
Bayındırlık Bakanlığının bunu tetkik etmesini 
rica ederim. Birinci kısmın tesviye edilerek 
ikinci kısmın da ihaleye çıkarılmasını temenni 
ve rica etmekteyim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kâmil Tayşı 
KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) — Muhterem 

arkadaşlarım, Diyarbakır'dan Doğu istikame
tine Van, Bitlis ve Mıiş*â giden umumi yol, Di
yarbakır'dan itibaren G ncı kilometreye kadar 
şose, ondan itibaren ileriye devam eden kısım 
kazma ve kürek ucu değmemiş, hiç insan eli 
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uğramamış, geçen kamyonların açtığı izlerden 
meydana çıkmıştır. Bu yol, Yazın toz duman, 
Kışın çamur deryası içindedir. Bu yoldan gider
ken 4 tane çay vardır. Bunların üzerinde yapıl
mış D. D. Y. köprüleri mevcuttur. 

Temennimiz şudur ki, D. D. Y. köprüleri 
üzerinde gerekli tadilât yapılarak bu yolda gi
dip gelen vatandaşların Kışın azap ve ıstırap 
çekmeleri ve kendilerinin hayatları pahasına 
mal olan tehlikelere mâruz bırakılması önlen
sin. Bilhassa Batman vadisinde ve Batman ça
yında 1,5 kilometre devam eden çay yatağı do-
layısiyle kuma batan kamyonların içerisinde 
bulunan vatandaşların çektiği ıstırap pek hazin
dir. Binaenaleyh D. D. Y. Batman köprüsü ile 
Ambar köprüsüne ve bu istikamette dört aded 
köprü üzerinde gerekli saç tertibatı yaptırır ve 
kum ve asfalt döktürürse motorlu vasıtalarla 
buradan vatandaşlar rahat rahat geçer ve bu 
müşkül durum önlenmiş olur. 

İkincisi, bu köprüler bu suretle tadile uğ-
ratılırsa memleketin savunması mevzuunda bu
ralardan da kolaylıkla motorlu vasıtaların geç
mesi temin edilir. Bunu yapmak için lâzımgelen 
eldeki malzeme de gayet yakında mevcuttur. 
Doğuya doğru Van, Siird, Bitlis, Muş istikame
tine giden bu yol üzerinde Petrol Arama İşlet
mesi tarafından tasfiye edilip de havuzlarda ih
zar edilen asfalt mevcuttur. Binaenaleyh yapıla
cak işte külfet ve masraf o kadar mühim değil
dir. 

Üçüncü şıkka gelince bu asfaltlar, Kara Yol
larının temin ettiği mahdut vagonlarla ve aynı 
zamanda fıçılarla Garp istikametine ve İç Ana
dolu'ya sevkedîlir ve Nafia Vekâletinin prog
ramı dahilinde yollara sarfedilir. Fakat vesai
tin noksanlığı, vagonların adedinin mahdut ol
ması, fıçının bulunmaması yüzünden bugün 300 
bin ton miktarında asfalt havuzda müterakim 
bir halde bulunmaktadır. 

Geçilmiyen yollarımız,, geçit vermiyen çay
larımız varken bu asfalt da hazır bulunurken bu
nun memleketin öbür diyarlarına sevkedilmeai 
lâzım değil midir? Batman havzasından Doğu 
ve Batı istikametinde yola başlamak bence en 
mâkul olan şekildir. Bu hususun teminini Ba
yındırlık Bakanından' rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır, 
okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin, konuşulma
sı kâfidir. Bölümlere geçilmesini arz ederiz. 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Nâzım Ağacıkoğlu Hüseyin Yüksel 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 

müzakereler yeter derecede oldu. Esasen Bakan
lık bütün mevzuları ele almış vaziyettedir. Kifa
yeti müzakerenin oya arzını rica ederiz. 

Niğde Milletvekili Çankırı Milletvekili 
Halil Nuri Yurdakul Dr. Celâl Otman 
Benizli Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

E. Şahin Suat Başol 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen? 
SALÎH ÎNANKUR (tçel) — Muhterem ar

kadaşlarım, hakikaten zamanın nezaketini hepi
miz takdir ediyoruz. Fakat şunu da kabul etmek 
lâzımgelir ki, buraya gelen arkadaşlar kendi nok-
tai nazarlarını tamamiyle ifade etmeden kısa bir 
zamanda beş dakikalık bir vakte sığdırarak zaten 
yarım bırakıyorlar. Esasen aldığımız karar mu
cibince işimizin hızlandığına bendeniz katiyetle 
kaniim. Müsaade buyurulursa söz alan arkadaş
larımızın heyeti mecmuası konuşsunlar. Hepimi
zin mahallî, fakat çok hayati dertleri vardır. Bu
nu sizlerden çok rica ediyorum. (« Fasıllarda ko
nuşulsun » sesleri). Pekâlâ, fakat değil, bendeniz, 
seçim bölgemde bulunan bütün arkadaşlarımdan 
bir tanesi dahi, zamanın kıymetini takdir ederek 
bir defa dahi söz almış değildirler. Bir Bütçe za
manında içel'den birtek arkadaşınızın konuşma
sına müsaade edin. 

BAŞKAN — Daha 26 arkadaş söz almıştır, 
Bakanın izahat vermesi şartiyle yeterlik takririni 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul et-
miyenler ... Kafaul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanı! 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

tinoğlu (Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Ba
yındırlık Bakanlığı 1951 yılı Bütçesinin, müzake
resi, konuşan kıymetli arkadaşlarımızın mütalâa 
ve tahlilleri, bütçenin kıymeti ve keyfiyeti bakı
mından, arzettiği hususiyetler bize göstermiştir ki, 
demokrat parti iktidarı yurt bayındırlığı dâvasm-
'da müşterek duyuş ve görüş ifade eden istikrarlı 
bir politika takip etmektedir.-

Dünün, memleket ve halk ihtiyaçlarına) cevap 
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veremiyen. dağınık ve isabetsiz siyaseti ye
rine realitelere istinat eden müspet ve yapıcı bir 
politikanın kurulmuş olması bunun âdeta bir 
iman birliği halinde bütün bir millet tarafından 
benimsenmiş bulunması her Hükümete nasip ol-
mıyan bir mazhariyettir. Bu asıl anlayışlı bü
yük milletin hizmetinde bulunmak bahtiyarlığı 
muvaffakiyetimizin en büyük âmili olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonun
dan başlıyarak burada nihayet bulan bütün mü
zakerelerde diyebilirim ki, arkadaşların çok bü
yük bir ekseriyeti yol ve su mevzuunda konuş
tular. 

Âdeta bize, yapacağımız işlerin cihet ve isti
kameti taayyün etmiş bir programını sundular. 
Arkadaşlar ben, bu dertli ifadeler ve bu haklı 
talepler karşısında heyecana düşmediğimi söyliye-
cek olursam hakikati inkâr etmiş olurum. 

Nasıl heyecana düşmiyelim ki, biz siyasi hak 
ve hürriyetlerin mücadelesi yanında demokrasi 
âbidesinin bekasını ve teminatını sağlıyaeak olan 
yurt ve vatandaş kalkınması dâvasını da ele al
dık ve herşeyden evvel şuna inandık ki, demok
rasi ağacını besliyecek ana damarlardan bir ta
nesi de Bayındırlık işlerimizdir. 

Yollardır, sulardır, limanlardır. İlâh.... Onun 
içindir ki, burada âdeta söz birliği etmişçesine 
tek bir ses halinde konuştuk tek bir kalb halinde 
çarpıştık. 

Arkadaşlar; 
Bize dediler k i ; demokrasiyi kuramazsınız. 

Daha evvel refah ve saadet dâvasını halletmeli
siniz. Bunu söyliyenler diğer milletlerin yanında 
Türk milletinin taşıdığı müstesna hasleti ve ka
biliyeti unutmuşlardı. Bunu söyliyenler bir avuç 
insan olarak Türk Milletini, Türk köylüsünü hie 
tanımadan, tanıyamadan, onun ihtiyaçlarını hiç 
görmeden, göremeden yanlış bir Bayındırlık po
litikasını ele almışlardı. Bunun yıllarca Türk 
milletine zararım çektirdiler. Şayet onların bas
ma kalıp demokrasi anlayışlarına uyarak bu sa
kat kalkınma politikaları ile saadeti beklemeye 
kalksaydık bu memlekette daha yüz yıl demokra
siyi tesis etmeye imkân yoktu. 

Fakat Türk mîlleti ne yaptı?. 
Fakirliğinin, mektepsizliğinin, mahrumluğu 

nun yanıbaşmda kendine mahsus derin tecrübele
rini, vatanperverliğini ve yüksek meziyetlerini 
ortaya koydu, iki dâvayı birden yürütmeye ka
rar verdi. 

854 — 



B : 51 26.2 
Arkadaşlar, elimde şayanı dikkat bir tablo 

vardır. Bayındırlık işlerimizin 1946 yılından 
1951 yılma kadar bütçe rakamları bakımından 
mukayesesini yapmaktadır. 

Müsaade ederseniz bâzı iş nevileri ürerinde 
rakamları konuşturmak istiyorum. Bu suretle 
ifadesini bulacak olan vaziyet bize hakikatları 
daha iyi gösterecektir. 

1946 ile 1951 yılı arasındaki şu mukayese bize 
göstermektedir ki, Demokrat Parti .iktidarının 
yurd imarı işlerindeki anlayışı çok farklıdır. 
Meselâ : 

Demiryolları : 1946 da 16 493 000, 1951 de 
18 500 000 lira. 

Limanlar : 1946 da 4 250 000, 1951 de 
10 000 000 lira. 

Küçük iskele : 1946 da 0, 1951 de 2 500 000 
lira. 

Yapı işleri : 1946 da 22 000 000, 1951 de 
22 300 000 lira. 

Yollar ve köprüler : 1946 da 10 753 000, 
1951 de 75 000 000 lira. 

^ ü v ü k su işleri : "] 
1946 da 12 801 000, 1951 de I ^ m m ^ 

Kuçuk su işleri : { 
1946 da 0, 1951 de J 

Halkın yapacağı su işlerine yardım : 1946 da 
35 000, 1951 de 5̂  000 000 lira. 

î l ve köy yollarına yardım : 1946 da 0, 1951 
de 12 000 000 lira. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, 1951 yılı Baym-
darlık Bakanlığı Bütçesi tertip itibariyle başka bir 
zihniyetin başka bir bütçe ve hizmet telâkkisi
nin ifadesidir. Diğer taraftan ise miktarı Cum
huriyet devrinin hiçbir yılında nasip olmıyan 
ve iki yüz milyon lirayı tecavüz eden bir ra
kamla rekor kırmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Bayındırlık Bakan
lığı 1951 yılı Bütçesinin bölümlerine ait iza
hatını ve politikasını da anahatlariyle kısaca ar-
zediyorum. 

1. Yapı ve imar işlerimizi evvelce başlanıl
mış olan ve çok ilerledikleri cihetle tadiline ve
ya terkine imkân bulunmıyan, âbidevi mahiyet
teki birkaç bina inşaatı müstesna, hemen hepsi
nin sağlık tesisleri, okul binaları, adalet ve ta
rım müesseseleri gibi memleketin çok muhtaç 
olduğu ve sarfınazar edemiyeceği işlerimize 
inhisa rettirmiş bulunuyoruz. 

2. Büyük su işlerimiz on dört yıl evvel ' 
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memleketin muhtelif yerlerinde dağınık bir şe
kilde başlamış ve hiçbirisi tam olarak bitirile
memiş mütaaddit su tesislerini verimli bir ha
le getirmek ilk hedefimiz olacaktır. 

Şimdiye kadar 140 küsur milyon lira har
canmış olan bu tesislerden bugün ancak '% 15 -
20 nispetinde bir randıman temin edilebilmek
tedir. Bu işlerden bir kısmı bu sene tam ran
dımanla çalışır bir hale getirilecektir. 

3. Küçük su işleri; eski iktidar şimdiye 
kadar yalnız uzun vadeli ve büyük masraflı su 
işleriyle meşgul olmuş, fakat bunu da program-
sızlığı yüzünden bir türlü neticelendirememiş-
ti. Halbuki yurdun hemen her yerinde nispeten 
çok daha az masrafla ve nihayet bir iki yıl gi
bi kısa vâdeler içinde bitirilecek ve mühim ve 
faydalı neticeler elde edilecek su işlerimiz var
dır. 

Küçük su işleri dediğimiz bu mevzular esef
le arzedeyim ki, bugüne kadar düşünülmemiş
tir. Halen su işleri teşkilâtımızı seferber hale 
getirmiş ve bu gibi işleri tesbit etmiş bulunuyo
ruz. 1951 yılında bu mevzuda yurdun muhtelif 
yerlerinde altmıştan fazla iş ele alınacaktır. 

Bu tesislerin doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle sağlıyacağı fayda 52 milyon liradır. Sar-
fedilecek para ise 19 milyon lira olarak hesap 
ve tahmin edilmektedir. 

Halkın yapacağı su işlerine yardım: 1950 
yılında 1 300 000 liradan ibaret olan tah
sisat bu sene beş milyon lira olarak artırılmış
tır. Büt^çe Komisyonu, Bakanlığımın hemen 
her mevzuunda olduğu gibi bunda da kıymetli 
alâka ve yardımını esirgememiş, Hükümetin 
4 milyon liralık teklifini 5 milyon liraya çı
kardığı gibi bu yardımı sırf köylerde kullan
mak üzere de «Köylerde halkın yapacağı su iş
lerine yardım» şeklinde metni değiştirmiştir. 
Huzurunuzda şükranlarımı arzetmeyi bir borç 
bilirim. 

Yurdun yeni bir kurak devreye girmeye 
başladığı bu yıllarda yeraltı suyu konusunu 
süratle ele alarak faydalanma imkânlarını arı-
yacağız. 

Yurdun su dâvasının halli büyük su kon
gresinde memleketin seçkin münevverleri ara
sında münakaşa edilmiştir. 

i lk merhale olarak geniş bir hamle ifade 
eden su programımızı yürütebilmek üzere bu
günkü su . işleri teşkilâtımızı daha rasyonel, 
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daha verimli ve verilen vazifeyi hakkiyle ba
şarabilecek §ekle getirmek üzere yeni bir 
Devlet Su İşleri Teşkilâtı Kanunu hazırlamış 
bulunuyoruz. Bu suretle hepimizin her zaman 
•arzuladığımız şekilde halk ile iş birliği ve iş
lerde elastikiyet temin edilmiş olacaktır. 

Demiryol ve liman işlerimiz: 
Demiryollarımızda iktisadi işletmeyi te

min etmek zorundayız. Onun için yurdun bü
yük ana yollarını teşkil eden demiryol şebeke
sini tamamlamak üzere çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Bu arada Kars Milletvekili arkadaşımıza 
şunu arzedeyim ki; bu şebekeyi iktisadi işlet
meyi tesis bakımından tamamlamaya mecbur 
olduğumuza göre, Horasan - Sarıkamış arasını 
da ele alacağımızdan şüpheleri olmasın. (Sağ
dan: Teşekkür ederiz sesleri). 

Limanlarımıza gelince: Türkiye'nin coğrafi 
durumu, kıyı teşkilâtı, denizleri ve bu deniz
lerde seyrüsefer şartları, kara ulaştırma sis
temi, nüfus yayımı, iktisadi ve idari kuruluş 
liman meselemizin hallinde hareket noktaları
nı tesbit etmiştir. Limansızlık yüzünden gemi
lerden intifa imkânı vasati olarak beşte bire 
inmektedir, 'öyle ki, bugünkü şartlar altında be
her ton malın yükleme ve boşaltma maliyeti 
9 - 1 5 lira arasında bir rakama baliğ olmak
tadır. Normal şartlar altında kurulup işliyen 
bir limanda ise bu ameliye tahminen 3 lira ile 
yapılabilir. 

Yolcuların can emniyeti bakımından mâruz 
kalman zararları da buna eklenmelidir. Büyük 
liman mevzularını esaslı'bir programa bağladık. 
Beynelmilel îmar ve Kalkınma Bankasiyle ya
pılan bir Anlaşma ile dış ödeneği sağlanmış bu
lunmaktadır. Bu münasebetle Mersin Milletve
kili arkadaşlarıma arzedeyim ki, Mersin Lima
nı Bayındırlık Bakanlığmm büyük limanlar için 
hazırlamış olduğu programa dâhildi. Daha ev
vel yapılmış olan etüdlerini yeni şartlar ve icap
lara göre 1951 yılında yeniden ve katî etüd 
ve proje halinde yaptıracağız. 

FERİT MELEN (Van) — Muş - Tatvan yo
lunun bu sene yapılması mevzuubahis miçlir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Demiryolumuz şimdi 
Elâzığ - Muş arasında devam etmekte ve on 
k^sım halinde ihale edilmiş bulunmaktadır, 1953 
yılında Muş'a ulaşacaktır. Demiryolu Muş'a 
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vardığı sırada Muş - Tatvan yolunun istikşaf 
ve etüd işleri de devam edecek ve bu kısmı da 
ele alacağız. 

Limanlar bahsinde Küçük su işlerine muvazi 
olarak iskele ve barınaklar mevzuuna ehemmi
yet veriyoruz. 

MUHİTTİN ÖZKEFELt (Samsun) — Sam
sun Limanı hakkında da malûmat verir misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Samsun Limanı, 12,5 

milyon doları dış ödenekten, 70 milyon lirası iç 
ödenekten olmak üzere ele alman limanlar 
grupuna dâhildir. Bu limanlarını, ki Samsun 
Limanı da dâhildir, etüd ve projesi ile mü
şavir mühendisliği bir Danimarka firmasına 
ihale edilmiştir. Firma çalışmalara başlamıştır. 

Müsaade ederseniz Karayolları mevzuuna 
geçmeden önce bâzı arkadaşlarımın münferit 
suallerine arzı cevap edeyim: 

Kars Muhterem arkadaşım Dr. Esat Oktay'
ın Serdarâbat Barajı ve İğdır Sulaması hakkın
daki sualine Bütçe Komisyonunda da arzı cevap 
etmiştim. Bu mesele yeni bir mesele değildir. 
Araş Çayı İtilâfnamesi diye Ruslarla yapılmış 
bir itilâfname mevcuttur. Serdarabât barajın
dan bizim de İğdır ovasının sulamasında istifade 
etmekliğimiz için Sovyetlerle yapılan mütaaddit 
müzakereler her nedense katî bir neticeye bağ
lanamamıştır. Karşı tarafın talebi 150-200 bin 
liradan başlıyarak yüksele yüksele 2,5 milyon 
liraya kadar çıkmıştır. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — 12 milyon verse
niz yine kaabil olmaz. . 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEYTİN-
OĞLU (Devamla) — Evet, buna rağmen de bir 
netice elde edilememiştir. Bununla beraber İğdır 
ovasının sulamasını civarındaki sulardan temin 
etmek kaabil midir, değil midir? Diye düşünül
müş, etüdler yaptırılmıştır. Bu sulamanın ovada 
mevcut göller ve yer altı sularından kaabil ol
madığı bugün anlaşılmış bulunmaktadır. Bunu 
bildiğim içindir ki Bütçe Komisyonunda mev
zuubahis olduğundan birkaç gün sonra Dışişleri 
Bakanlığına bir tezkere yazarak Ruslarla son 
bir defa daha bu meselenin müzakere edilmesini 
rica ettim. Çünkü bizim için en sağlam ve kes
tirme yol bu olsa gerektir. Esasen böyle bir an
laşmamız da mevcuttur. Naçizane kanaatim şudur-
ki; İğdır ovasının sulama sini mutlaka hallet
mek lâzımdır. 
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Dışişleri Bakanlığının temasları neticesinde 

alacağı vaziyete göre, İğdır ovasının sulama 
mevzuunu başka suretlerle temin etmeye çalışa
cağız. Yani bunu her zaman göz önünde bulun
duruyoruz. 

Seyhan barajı hakkında Seyhan Milletvekili 
Reşad Güçlü arkadaşımın suallerine arzı cevap 
edeyim. 

Seyhan projesinin etüdleri Birleşik Ameri
ka'nın müşavir firmalarından birisine hazırl at
tırılmıştır. Baraj ve idroelektrik tesislerinin 
inşası için takriben 20 milyon dolar dış krediye 
ihtiyaç hâsıl olduğundan bu meblâğın temini 
için Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasına 
müracaat edilmiştir. Banka yurdumuza heyet
ler göndererek projeyi teknik ve ekonomik ba
kımlardan tetkik ettirmiş ve bu projeyi finanse 
etmeyi esas itibariyle uygun bulmuş. Ancak 
mevzuun memleketin umumi kalkınma plânı 
içinde mütalâa etmeyi lüzumlu görmüştür. Bu 
kalkınma plânı hakkında etüdler yaparak Hü
kümete tavsiyelerde bulunmak üzere bankanın 
1950 yaz aylarında göndermiş olduğu Mister 
Barker başkanlığındaki heyetin raporu henüz 
alınmadığından banka ile Seyhan barajının fi
nansmanı mevzuunda yapılmakta olan müzake
reler intaç edilmemiştir. Mamafih Hükümetimiz 
başka kaynaklardan da bu projeye lüzumlu dış 
krediyi temin etmek için temaslar yapmaktadır. 

Zannediyorum ki, sizleri şu kısa mâruzat'm-
la kısmen de olsa Bakanlığımızın çalışmaları 
hakkında tenvir ettim. Bu mevzuda ehemmiyetli 
işlerimizden biri de karayollarıdır. Karayolları 
mevzuunda bend«n sual soran arkadaşlarınım 
büyük bir kısmı kendi vilâyetlerindeki il yolları
nın Devlet yolları şebekesine ithal etmek sure-
tiy^ bu işin de karayolları vasıtasiyle görülme
sini istemektedirler. Halbuki Karayolları Umum 
Müdürlüğü, kanuna göre kendine verilen birin
ci sınıf Devlet yollarını yapmakla mükelleftir. 
Bunun dışındaki il ve köy. yolları ise vilâyetleri 
ilgilendirir. Maamafih realiteleri göz önünde 
bulundurarak arkadaşlarımla yaptığım temaslar 
neticesinde de hakikatları görerek il yollarını 
Karayolları Umum Müdürlüğüne dâhil 'etmeyi 
düşünüyoruz. Yani il yollarımızı, ikinci sınıf 
Devletyolları namı altında ki, bu yolların mik
tarı 27 bin km. tutmaktadır. 23 bin km. de ana 
yollar, Devlet yolları vardır. Heyeti umumiyesi 
50 bin km. olan yollan muayyen bir programa 
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bağlamak ve hepsini birden, ahenkli bir tarzda 
Karayolları Umum Müdürlüğü eli ile başarmak 
tasavvurunda ve ümidindeyiz. 27 bin km. nin 
yapılmasını karayollarına vazife olarak verince 
karşılığını da düşünmek lâzımdır. Hazırlamakta 
ve üzerinde çalışmakta bulunduğumuz Yol Vergi
si Kanunu ile, İçişleri Bakanlığı ile mutaba
kat hâsıl olmuştur, bu yolların yani il yolları 
ikinci sınıf Devlet yolları namı altındaki bu 
yolların finansman işi halledilecektir. înşaallâh 
bu mevzuatla yakında karşınıza bambaşka bir 
karakterle çıkmak ve muayyen müddet zarfın
da realize edilmek istenilen vaziyeti size arzet-
mek imkânına malik olacağız. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Bu il yolları
nın karayollarına bağlanması için geçende bir 
kanunun müzakeresi dolay'siyle, Dahiliye Ve
kili ile Bayındırlık Bakanlığı arasında prensip 
üzerinde anlaşma mevzuu olduğunu söylemiş
lerdir. Bir iki gün evvel de Dahiliye Vekilinden 
sordum, prensip kararına varılmış olduğunu 
söylediler. îl yolları Bayındırlığa, köy yolları 
da içişleri Bakanlığına aittir% Prensip böylece 
halledildiğine göre bu mevzudaki kanun ne za-

• man gelecektir? Bunu lütfen izah eder misiniz? 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Bendeniz içişleri ile 
mutabakat halinde olduğumuzu arzettim. Fakat 
İçişleri ile mutabakat halinde bulunuşumuz her 
halde kâfi değildir. Bunu bir Hükümet meselesi 
olarak kabinede de görüşmek mecburiyetindeyiz. 
Biz iki bakan, aramızda halletmiş ve tesbit et
miş bulunuyoruz. Yakında Heyeti Vekilede gö
rüştükten sonra gerek hususi muhasebede ve ge
rek Yol Vergisinde bütün bu- işleri düşünmek 
suretiyle yeni programımızı ve kanunu huzuru-
nuaz getirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Buyurun izzet Beŷ  sualinizi 
sorunuz. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir, Rize - İspir -
Erzurum yoluna esaslı güzergâh tesbit edilmek 
suretiyle 200 kilometre olduğunu tahmin ederim. 
Trabzon'dan Erzurum'a kadar olan yol ise 329 
kilometredir. Rize - İspir - Erzurum yoluna 
1913 senesinde başlanmıştır. Arada terkedilmiş
tir, 1947 senesinde tekrar başlanmıştır. Bugüne 
kadar ancak bu yolun 55 kilometresi yapılmıştır. 
Yaptığım tetkikata göre 1951 yılında da bu yola 
ayrılan para ancak 3 kilometrelik kısmı yapa
cak derecede az bir tahsisattır. 
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Bu yolun yapılması hususunda bir karar var 

mıdır, yok mudur? Varsa hedef neresidir? 1951 
hedefi olarak ancak üç kilometre yol mu yapıla
caktır? Bunu anlamak istemekteyim. 

Sualimin ikincisi : 
Köy yolları için on milyon lira tahsisat ay

rılmıştı. Hükümetin bütçeye koyduğu tahsisat 
on milyon liradır. Bütçe Komisyonu geniş anla
yışla iki milyon lira daha ilâve etti. Raportör
ler beş milyon ilâvesini teklif ettikleri halde ko
misyon ancak Karadeniz boyunca dâhilden sahile 
doğru... 

BAŞKAN — izzet Bey; sualiniz hep böyle 
devam edecekse müzakereye yeniden yol açmış 
oluruz. Rica ederim kısa söyleyin. 

İZZET A K Ç A L (Devamla) — Bu tahsisatın 
taksimindeki Bakanlığın kriteryomu ne olacak
tır? Nüfus mu? Şimdiye kadar yol yapılması ya
pılmaması gibi hususlar mi? Bu cihetin Bakan 
tarafından aydınlatılmasını rica edeceğim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOÖLU (Devamla) — Efendim, muhterem 
arkadaşlarım, Rize - ispir - Erzurum yolunu da
ha evvel bana söylemişti. Şimdi biz 1951 yılı 
inşaat mevsiminde yapacağımız bütün yol işle
rinin, su işlerinin, ve sair işlerin hepsinin prog
ramını hazırlamaktayız. Bu programlar hazır
landıktan sonra 1951 yılında bilhassa köy ve il 
yollarının ne şekilde yapılacağı, il yollarının 
Devlet yolları ağma ithal edilip edilmiyeeeği 
anlaşılacaktır. Birçok arkadaşlar il yollarının 
Devlet yolları ağına ithal edilmesini istemekte
dirler. Takdir buyurursunuz ki bu, müşküldür. 
Biz bu müşkülü hissettiğimiz içindir ki, Ü yolla
rını başka bir plânla Karayolları Umum Müdür
lüğü vazifelerine dâhil edelim ve bunu da Dev
let eliyle daha programlı ve esaslı şekilde yapa
lım diye düşünmekteyiz. Programlarımız henüz 
katileşmemiştir. Yine malûmunuzdur ki, bu 
programlar Heyeti Vekileden geçmeden katileş-
mez. Şimdiden bir şey ifade etmiye imkân yok
tur. 

i l ve köy yollarının bakanlık bütçesinde görü
len 12 milyon liralık tahsisatından, köylerin 
nüfus ve sair durumlarına göre ayarlanmak su
retiyle, bütün vilâyetleri faydalandıracağız. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

CELÂL OTMAN (Çankırı) — Efendim, Sa
rıyer Elektrik Santraline bu yıl başlanacak 
mıdır? 
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BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TINOĞLU (Devamla) — Sarıyer Hidro-elektrik 
santraliyle bizim alâkamız yoktur. Ancak bizim 
Elektrik Etüd idaremiz bunu etüd etmiş ve pro
jelerini hazırlamıştır, inşaatı Etibank Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yalnız 
bütçemizde bulunan 30 milyon lira, bu barajın 
inşaatiyle münasebetimiz olmasındandır. Bili-
yorsunuzki, barajın inşa elilmesiyle mansap ta
rafında olan mmtakadaki arazinin feyazandan 
kurtulması kabil olacaktır. Dolayisiyle büyük 
su işlerinin bir kısmı yapılmış olacağı için her 
yıl üç milyon lira ödemek suretiyle 12 milyon 
liralık masrafa iştirak etmiş bulunuyoruz. 

İZZET AKIN (Van) — Ağrı ve Diyarba
kır'dan Van'a gelen yollar ne zaman bitecektir. 
Van'dan ne zaman başlıyacaktır? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TlNOĞLU (Devamla) — Van'dan başlamaya 
imkân yoktur. Makinalı inşaatın büyük hususi
yetleri vardır. Yeni giriştiğimiz bu mevzu da en 
çok müşkülâtı personel bakımından duymaktayız. 
Makinalı inşaatın tam mânasiyle yürüyebilmesi 
için bunların heyeti umumiyesini temin etmek lâ
zımdır. Van'dan başbyabilmek için herşeyden 
evvel personel ihtiyacımızı karşılamış olmaklığı-
mız lâzımdır. Onun için iki taraftan başlamayı 
şimdilik, mahzurlu demiyeyim, fakat imkânsız 
bulmaktayım. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Kozan -
Saimbeyli - Kadirli - Ceyhan yolları ne haldedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Bunlar il yollarıdır. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Devlet 
yolu haline getirilmesi bize vâdedilmişti. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Bu mevzuu yeniden 
plânlaştırmadan ve neticesini almadan bendeniz
den katı bir ifade beklemem ekliğinizi istirham 
ederim efendim. Halen bu yolları Karayollarının 
yapması imkânsızdır. Esasen buna mevzuat da 
müsait değildir. İkinci sınıf, Devlet yolları ve 
tasavvurlarımızı tahakkuk ettirdiğimiz gün bun
lar kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

SALİH INANKUR ((içel) — iktisadi ve as
kerî bakımdan yapılmasına karar verilen Taş-
ucu - Karaman yoluna geçen Mayıs ayında baş
lanmış ve bunun için buraya bir istihkâm taburu 
gönderilmişti. Senenin birkaç ayında erat terhis 
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ediliyor, diğer birkaç ayı da erat acemidir, tâlim 
yapacak diye yolla meşgul olunamıyor. Bu se
beplerle bir mevsimde ancak 3 - 4 kilometrelik bir 
yol yapılmıştır. Bu yol inşaatının süratlendiril-
mesî hususnnda ne düşünülüyor? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Devamla) — Efendim, bu işi bakan
lığa gelir gelmez haber aldım ve derhal Millî Sa
vunma Bakanından rica ettim, böyle askerlerle 
falan yol dâvasını başarmaya imkân yoktur. Vak
tiyle bunun nafıa takımları ile tecrübesi yapıl
mıştır. Askere vazife olarak yol yaptırmak için 
yapılan masrafların randıman vermediğini söy
ledim. Halen bu şekilde iş yapmaktan vazgeçmiş 
bulunuyoruz, doğrudan doğruya kendimiz ya
pacağız. (Kâfi, kâfi sesleri). (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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B. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ecHlmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin-

Lira 
5 320 

4 400 810 

370 440 

641 380 

49 200 

171 600 

3 000 

B. 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

452 

ce Türkiye Cumhuriyetim Emekli* 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kathıl edilmiştir: 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabtd edilmiştir. " 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
4598 sayılı 
ödenecek tedaAâ 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKANT — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre ataj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kafctıl edilmiştir. 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve" 

w» 
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453 

459 

476 

Lira 

501 

477 

501 

502 

903 

Milletlerarası kurum ve dernek-
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Anıt - Kabir Parkının 
bakım giderleri 85 000 
BAŞKAN ,— Kabul edenler... 
Etmiyfcnler.j.- Kabul edilmiştir. 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yer sarsıntısından evvel ve son-
fa alınacak tedbirler hakkındaki 
46B3 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak işler karşılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 13 848 098 

BAŞKAN — Bu yatırımlarla ilgili bir öner
ge var. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 
Çoımm ilinin 320 000 den fazla nüfusu var

dır. Bir asır evvel yapılmış olan ahşap Hükü
met konağının temellerinin ve duvarlarının 
çürümüş ve kabili tamir ve kabili ıslah da
hi olmadığı bir sene evvel Bayındırlık Bakan
lığından gönderilen fen heyetinin raporu ile 
anlaşılmıştır. 

Ayrıca binanın maili inhidam ve içerisinde 
oturanlar ve civarından geçenler için de tehli
ke arzetmiş bulunmakla Belediye Başkanlığın
ca Yapı ve Yollar Kanunu hükümlerine istina
den yıktırılmasına karar verilerek tebligatta 
bulunulmuştur. 

Halen resmî dairelerden büyük kısmı mez
kûr binayı terketmiş ve mahalle aralarına da

ğılmıştır. Hükümetçe yeni bir konak yapılma
sı iki sene evvel muvafık görülerek arsasının 
istimlâki için 100 0Û0 lira kadar ödenek ayrıl
mıştı. Bu para ile 1949 - 1950 yıllarında mez

kûr konak arsası istimlâk edilmiş bulunmakta
dır. Hükümetçe bu sene bir kısmının yapımı 
için Maliye Bakanlığından talepte bulunulmuş 
ise de mezkûr Bakanlığın da Bütçeye böyle bir 
tahsisat koymadığı anlaşılmaktadır. Bu tah
sisatın konmaması sebebinin bir zühule müs
tenit olduğu kanaatindeyiz. 

Âmme hizmetlerinin aksaksız işlemesi ve 
vatandaş işlerinin, suhulet ve süratle başarılma
sında büyük bir önemi haiz bulunan Çorum 
Hükümet konağının bir kısmının yapımı için 
1951 yılı Bayındırlık Bütçesinin yatırımlar 
kısmına 200 000 liralık ödenek konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Çorum 
Sedat Baran 

Çorum 
Baha Koldaş 

Çorum 
H. Ali Vural 

Edirne 
Mehmet Engünün 

Yozgad 
Yusuf KarslıoğJıı 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Trabzon 
Fehmi Kalayeıoğltı 

Konya 
Muammer Obuz 

Konya 
U. N. Yiğiter 

Denizli 
F. Karabudak 

Çoruh 
(Okunamadı) 

Sivas 
Ş. Ecevit 
Gümüşane 
H. Zarbun 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdağ 

Ankara 
(Okunamadı) 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

19 . I I . 1951 
Çorum 

Ahmet Başıbüyük 
Çorum 

Hakkı Yemeniciler 
Çorum 

Şevki Gürses 
Çorum 

Saip Üzer 
Yozgad 

Fuad Nizamoğlu 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Edirne 

Cemal Köprülü 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
Samsun 

Naci Berkman 
Çankırı 

C. Boynuk 
Edirne 

A. Altmalmaz 
Van 

İzzet Akın 
Sivas 

I. Duygun 
Ağrı 

(Okunamadı) 
Ankara 

Fuad Seyhun 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Bilecik 

Talât Oran 
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Kütahya 
A. I. Gürsoy 

Çanakkale 
î . Karesioğlu 

Çoruh 
(Okunamadı) 

Çoruh 
A. R. Sağlar 

Elâzığ 
S. Ergene 
Amasya 

îsmet Olgaıç 
Manisa 

Semi Ergin 
Sivas 

(Okunamadı) 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
Tokad 

Fevzi Çubuk 
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OBursa 

Necdet Yılmaz 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
Gümüşane 

Hayrettin Erkmen 
Tunceli 

H. R. Kulu 
Bursa 

R. Aybar 
Niğde 

Ferit Ecer 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Rize 
A, Morgil 

Tokad 
N. T. Topcoğlu 

Tokad 
Halûk ökeren 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar... 
almıyanlar... Kabul edilmemiştir. 

REMZÎ BÎRAND (Konya) — Burada düze
lecek bir şey var dördüncü maddede (Tıp Ta-
lehe Yurdu) yerine (İstanbul gençlik sitesi) 
tâbiri lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim bu bölümdeki 500 bin 
liranın karşısına «Tıp Talebe Yurdu» yerine 
«İstanbul Gençlik Sitesi» şeklinde tashihi is
tenmektedir. Bu tashihle bölümü reye kaya
cağım. 

Şimdi verilmiş olan iki önerge daha vardır, 
onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetin hazırladığı tasarıda Adalet Ba

kanlığı Bütçesinin ceza ve tevkif evleri yapmak 
ve esaslı onarma giderlerine 1 955 000 lira ve 
Adalet binaları yapma ve esaslı onarma giderle
rine 750 000 lira tahsisat konmuşsa da Bütçe 
Komisyonunca ceza ve tevkif eveleri için ko
nan tahsisattan 500 000 lirası Adalet binaları 
yapma ve esaslı onarma giderlerine aktarılmış 
bunların da Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
naklinden sonra 903 ncü bölüm 1 nci maddede
ki mevcut 400 000 lira ile beraber ceza ve tev
kif evleri yapma ve esaslı onarma giderleri 
yarım milyon lira noksaniyle 1 855 000 lira ol
muştur. 903 ncü bölüm ikinci maddedeki ada
let binaları yapım ve esaslı onarma giderleri 
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ise yarım milyon lira f azlasiyle 1 250 000 liraya 
yükselmiştir. 

Adalet Bakanlığının esaslı incelemelere ve 
zaruretlere dayanarak tanzim ettiği , bütçenin 
mevzuubahis kısmının hakikatlara uygun oldu
ğu bütün milletvekillerince malûmdur. Bu ha
kikatler tutuklularla hükümlülerin aynı yerde 
kalması, çocuklarla yaşlıların bir arada bu
lundurulması ve oeza ve tevkif evlerinin pek 
çoğunun eski han, hamam, samanlık, cami, ki
lise ve benzerleri yerlerde olması veya hiç bu
lunmaması mahzurlardır. 

Bu sebeplerle Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin 903 ncü bölüm ikinci maddesindeki Ada
let binaları yapma ve esaslı onarma giderlerin
deki 1 250 000 lira tahsisattan 500 000 lirasının 
aynı bölümün birinci maddesindeki ceza ve 
tevkif evleri yapma ve esaslı onarma giderleri
ne iade edilerek bu maldedeki tahsisatın 
2 355 000 liraya iblâğına karar verilmesinin 
Yüksek Meclisin reyine arzedilmesini talep 
ederiz. 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Niğde 
Necip Bilge 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Zonguldak 

Abdürrahman Boyacığiller 
Bolu 

Vahit Yöntem 
Sivas 

Şevki Ecevit 
Ağrı 

Celâl Yardımcı 
Maraş 

Mazhar özsoy 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Yozgad 

Yusuf Karshoğlu 
Antalya 

İbrahim Subaşı 
Samsun 

Şükrü Uluçay 
Tokad 

Halûk ökeren 
Afyon Karahisar • 
Bekir Oynaganlı 

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Zonguldak 
Suat Başol 
Zonguldak 
Hüseyin Balık 

Mlı§ 
Ferit Kılıçlar 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Burdur 
Mehmet özbey 

Yoagad 
Hasan ÜçöVz 

«•• Gazianteb 
Samih İnal 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

. Bolu 
Mithat Dayioğlu 

Samsun 
Haşim Alican 

Tokad 
Hamdi Koyutürk 

Kastamonu 
Ahmet Keskin 
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Sait Bilgiç 
Çaııtoı 

. K â s ^ A r a r 
M a l a c a 

Nurâ^Oc*k«K*pu 
Buesa 

Sadettin Karacabey 

Z. Akçalı 
J^taj&onu 

Fahri Keçeeioğlu 
Bitüs 

Salâhattin, îmm 
Vasn 

I z^ t rA ta ı 
Bolu 

Kâmil Kozak 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Samsun 

Muhittin özkefeli 

Salâhaddin Adil 

Semi ?Ergiu 
Sivas 

İlhan Dizdar 
Bursa 

Agâh Erozan 
Urfa 

Feridun Ayalap 
Gazianteb 

Ekrem- Cenani 
Kocaeli 

Hamdi Başak 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 
Elâzığ 

Hâmit AM Yöney 
Çorum 

Ahmet Başıbüyük 
Çorum 

Hsan Ali Vuıml 
Trabzon 

Tevfik Koral 
Edirne 

Cemal Köprülü 

BAŞKAKf — önergenin nazarı dikkate alm-
masmr kabur edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

T. B. MuM. Yüksek Başkanlığına 
Yiısm bir milyon vatandaş arasında topluluğu

muzu kemijseja tedavisi çok müşkül esaslı lâbora-
tuvar vevyfük»^:»bedenli alet ve mahkemeye ihti
yaç hissettirmem, musabini her an elem ve ıstırap 
i$ıtâekwıemâımn insan vücudunda yaptığı tah
ribatın harieî manzarasiyle yakalananı muhitin
den jhieap^ buyuran kanser hastalığı için Sıhhat 
Bakanlığı Bütçesinin bölüm maddelerinde bir 
tahsisata ras-tlanamamıştır. 

Bu hastalığını teşhis ve şeririni seyrini tıp 
tahsilinde'bulunan öğrencilere göstermek için îs-
tanbuyda jGHıraba Hastanesine yirmi beş yatak sı-
kJ§t«P'îl«(WŞ|̂ ı,, 

Vatandaşlardan bu hastalığa yakalananların 
barsınjaeağ|, (tedavisinin temin edileceği ve üstün
de işleneeeğj 'bir kanser enstitüsünün memleke
timizde kurulması gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

Bayjtndîrlık Bakanlığı yatırım kısmının 903 
ne,ü; bö^ümÜBtün beşinci maddesi olan Sağlık ve 
Sosyal- Yarlım Bakanlığı kısmında mevcut 
4 i4B4 404îlj'caya 300 000 bin liranın ilâvesi ile 
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4 734 404 liraya iblâğı ve maddenin nihayetine 
(Bu paranın 300 000 lirasının Kanser Enstitüsü 
yapımı için) kaydının ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Bu önergemizin bütçesinin müzakeresinde gö
rüşülmek üzere B. M. M. Umumi Heyetine iblâ
ğına müsaadenizi rica ederiz. 

Diyarbakır 
Dr. Kâmil Tayşı 

Diyarbakır 
Dr. Yusuf Azizoğlu 

Siird 
Baki Erden 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Çorum 
Dr. Meeit Bumin 

Afyon 
Bekir Oynagaıılı 

İstanbul 
Ahilya Moshos 

İstanbul 
Mithat Sözer 

Denizli 
Fikret Kar.abudak 

Yozgad 
B\ıat Nizamoğlu 

Çanakkale 
Dr. Süreyya Endik 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Sivas 
Nazım Ağacıkoğlu 

Bursa 
Raif Aybar 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

Denizli 
Refet Tavasiıoğlu 

Zonguldak 
Yunus M. Alakan.t 
Balıkesir 

Yahya Pelvan 
İsparta 

Tahsin Tola 
Kayseri 

Ali Rıza Kılıçkale 
Urfa 

Reşit Kemal Timuroğlu 

İstanbul 
Dr. Mükerrem Sarol 

Tunceli 
Hıdır Aydın 
İstanbul 

Andre Vahram Bayar 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Erzurum 

Sabri Erduman 
Bilecik 

Talât Oran 
İstanbul 

Senihi Yürüten 
Erzurum 

Emrullah Nutku 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
Diyarbakır 

Ferit Alpiakender 
Seyhan 

Tevfik Coşkun 
Seyhan 

Yusuf Ziya Eker 
Kocaeli 

Ekrem Alican 
Kocaeli 

Salih Kalemçîoğlu 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Denizli 

Hüsnü Akşit 
İçel 

Hüseyin Fırat 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Ordu 

Feyzi. Boztepe 
Yozgad 

Hasan Içöz 
Kayseri 

F. Apaydın 
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Urf* 
Hasan Oral 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

Diyarbakır 
Yusuf Kâmil Aktuğ 

Gazianteb 
Ekrem Cenanı 

Urfa 
Celâl öncel 

Sivaa 
İlhan Dizdar 
Gümüşane 

Cevdet Baybura ' 
Afyon Karahisar 

Salih Torfilli 
Bize 

İzzet Akçal 
Yozgad 

Niyazi Ünal 
İçel 

Salih İnankur 
Sivas 

Rifat öçten 
Niğde 

Dr. Hüseyin Ülkü 
Afyon 

Süleyman Kerman 
Kars 

Hüsamettin Tugaç 
Niğde 

Fahri Köşkerbğlu 
Seyhan 

Arif Nihat Asya 
Elâzığ 
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Mardin 

Mehmet Kâmil Boran 
Afyon Karahisar 

Avni Tan 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Urfa 

Feridun Ayalp 
Zonguldak 
Suat Başol 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

İstanbul 
Bedri Nedim Göknil 

Çankırı 
Kenan Çığman 

İçel 
Şahap Tol 

Kocaeli 
Dr. Ethem Vassaf Akan 

Antalya 
Bürhanettin Onat 

Konya 
Kemal Ataman 

Çoruh 
Zihni Ural 

Rize 
Ahmet Morgil 

Erzurum 
Riza Topçuoğlu 

Antalya 
Ahmet Tokuş 

Gazianteb 
Mehmet Şevki Yazman Cevdet San 

Kütahya Kayseri 
Yusuf Aysal Suat Hayri Ürgüplü 

Eskişehir 
Ali Fuat Cebesoy 

BAŞKAN — Efendim, Sağlık Bakanlığı kıs
mında bu tahsisat vardı. 

KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar; sıhhati rımumiyeyi alâkadar eden; va
tandaşlarımızdan yakalananı ıstıraplar içinde 
kıvrandırarak bu güne kadar devam eden ikti
dar Hükümeti bütçelerinde tedbiri alınmıyan bir 
maraza tevcih etmek isterim. Bu marazın mille
timi* arasmda yaptığı tahribatı gözünüz önün-
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de rakamlarla canlandırarak ifade suretiyle 
dikkat nazarlarınızı çekmeyi yerinde buldum. 
Milletimizin varlığını kemiren, birçok aile ocak
larının sönmesine ve birçok anaların dul, çocuk
larını yetim ve perişan kalmasına ve neslimizin 
artmasını önlemeye sebep olan kanser ve habis 
urlar hastalığı üzerinde ilmî, fennî, akademik 
tetkik ve taharriyat yaparak bütün beşeriyete 
ve dolayısiyle milletimize ve fertlere büyük 
yardım ve hizmet edeceği kanaatmda bulundu
ğum Kanser Enstitüsü ve bu ilim müessesesine 
bağlı hastane tesisi mevzuunda ( « Bunlar tak
rirde yazılı » sesleri). 

NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Sayın Başkan, 
saat bir buçuk olmuştur. Takriri sarihtir, son 
teklifini yapsınlar. 

BAŞKAN — Kanserin umumi vaziyetini bili
yoruz. Birkaç rakam verin efendim. 

KAMİL TAYŞI (Devamla) — Rakamları 
arzediyorum efendim. 1935 senesinde kanser
den ölen vatandaşların adedi 882 dir. Bu, bir 
milyon yedi yüz otuz üç nüfusta olup, yüz bin
de nispeti 51 dir. 1945 senesindeki 2 098 932 de 
altmış dörttür. Yüz binde nispeti 50 ilâ 64 ü 
bulan ve memleketimizde iyi taranmamış ihbarı 
mecburi olmıyan bu hastalık yalnız marizlerin 
hastaneye müracaatiyle sabit olan miktarı 1800 ü 
geçiyor. 

Binaenaleyh, geçen gün Bütçe Komisyonu ar
kadaşlarımız, bir makinanm şoförünün tahsisa
tı kesilirse bunun çoluk çocuğunu düşünmek lâ
zımdır diye Meclise hitabettiler. Bendeniz de 
aynı şekilde hitap ediyorum. Çoluk çocuğun 
iaşesini düşünen Büyük Millet Mecisi ve Büyük 
Millet Mecisini temsilen Bütçe Komisyonunun 
şu mütalâa ve beyanına karşılık ben de yüzler
ce, binlerce vatandaşın bundan öldüğünü söyli-
yeceğim. Bunu karşılamak ve bu hastalık üze
rinde tetkikat, taharriyat yapacak, ilmî, teknik 
ve akademik bir müessese kurarak, vatandaşla
rın bu yüzden ölümüne mâni olmak için vicdan
ları ne emrediyor? Bunun için bütçeye 300 bin 
lira teklif ediyoruz; yapılan 500 bin lira tahsi
satla müessese kurulursa memlekette kanserden 
ölüm nispetleri önleneceği gibi, bir müesseseyi 
kurmak için lâzım olan mütehassıs arkadaşlar 
da yetişmiş olacaktır. Şimdiye kadar mem
leketimizde muhit bulamadığı için Avrupaya, 
Amerika'ya gitmiş ve orada ikmali tahsil ede
rek bugün Amerika'da Filâdilfiya eyaletinde ,.. 
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BAŞKAN — Müddet tamam. 
önergenin dikkate alınmasını kabul eden 

ler... Etmiyenler ... Dikkate alınmamıştır. 
903 ncü bölümü kabul edenler ... Etmiyen 

ler ... Kabul edilmiştir. \ 

B. Lira 
904 5011 sayılı Kanun gereğince Bü

yük Millet Meclisi binası ve ek
lentileri yapımı 3 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

905 4626 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak memur meskenleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

907 5511 sayılı Kanun gereğince Gör
des ilçesinin nakledileceği yer
de yapılacak meskenler karşılığı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

909 5367 sayılı Kanun, gereğince ha
va meydanları yapımı için girişi
lecek yüklenmeler karşılığı 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

911 4677 ve 5581 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak Atatürk Anıt -
Kabir yapma ve her türlü gider
leri 3 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 

912 Demiryollar 18 528 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

913 Limanlar 5 625 000 

FAHRÎ KEÇECİOĞLU (Kastamonu) — 
Efendim, bu bölümde 3 ncü maddedeki Amasra 
ve İnebolu limanları için konulan 1 325 000 li
ranın az olduğu kanaatindeyim. İnebolu lima
nının 1952 senesinde.. 

BAŞKAN — Efendim, önergeniz var mı ve 
50 imzalı mil? ' 

FAHRİ KEÇECÎOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bendeniz tahsisatın fazlalaştırılmasını ta-
lebedecek değilim, yalnız bir sual soruyorum. 

1952 senesinde biteceğine göre, asıl mühim 
kısmının yapılacağı sene olan bu 1951 yılında 
7 milyonluk olan bu inşaat için mühim bir öde
neğin ayrılması icabederdi. Görüyoruz k i ; 
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1 325 000 lira ayrılmıştır. 1952 senesinde-yine 
bu miktar tahsisat ayrılsa dahi, bu senenin or
tasında bu limanın bitmesine imkân göremiyo
rum. Bu cihetle sayın bakandan bu şekilde ver
miş oldukları vaitlerin zamanında yerine getiri
lip getirilemiyeceği yani bu limanın 1952 sene
sinde ikmal edilip edılmiyeceği hususunun açık
lanmasını rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Bono yetkisi olduğu 
için tahsisatı kısmıyacağız. Tahsisat konma
masının işi aksatacak bir tarafı yoktur. 

BAŞKAN — Bono yetkisi olduğu için işin 
aksamıyacağmı ifade ettiler, -ona göre kabul 
edilecektir. 

FAHRİ KEÇECÎOĞLU (Kastamonu) — Pe
ki efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 913 ncü bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
914 5414 sayılı Kanun gereğince 

iskele ve ufak barınaklar yapı
mı karşıılık ve giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

915 özel kanunu gereğince yapıla
cak liman ve sair deniz tesisleri 
karşılığı 4 4S0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

917 4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
giderleri (Sürekli onarmalar) 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

920 Su işleri 30 267 000 

FERİD MELEN (Van) — Efendim, bende
niz mahallî ufak bir temennide bulunmak üzere 
kürsüye geldim, özür dilerim. 

Seçim bölgem olan Van'da bir Şamran ka
nalı tesisatı vardır. Şimdiye kadar mahallî halk 
tarafından idare edilirdi ve sulama ücreti de 
saat hesabına göre ödenirdi. Geçen yıl Devlet 
işletmesine geçti. Mevcut kanuna göre Devlet 
işletmesi sulama tesisatı olan yerlerde sulama
dan istifade eden arazinin nevine göre; Maliye, 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkları tarafından 
her yıl tanzim edilen bir tarifeye göre ücret 
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alınmaktadır. Bu suretle Devlet işletmesine gi- j 
ren Van'da da araziden yeniden, tertip edilen | 
bir tarifeye göre ücret alınmaktadır. Fakat bu 
tertip edilirken, zannediyorum ki mahallinde 
esaslı bir tetkik yapılmamış alelıtlak daha çok 
Adana, Aydın gibi mıntıkalara benzer bir ta
rife buraya da aynen tatbik edilmiştir. Halk 
bundan şikâyet etmekte, geçen sene verdikleri
ne nazaran bu sene daha fazla ücret vermekte 
ve birçokları da sulama yapamamaktadırlar. 

Sayın Bakandan, bu tarifenin gözden geçi
rilerek imkânını görürlerse değiştirmelerini ri
ca ederim. Değiştirmeleri halinde kendilerine 
minnettar olurum. 

NECDET AÇANAL (Urfa) — Sayın arka
daşlar, kısa bir istirhamda bulunacağım. Mahal
lî gibi »görünürse de memleketin yiyecek ihti
yariyle çok yakından alâkadardır. Dün
yanın en mümbit ovalarından biri olan Urfa 
Ovasını methetmeye ihtiyaç yoktur. Bütün o 
mmtakada söylendiğine göre kuraklık tehlikesi 
kaldırıldığı takdirde bütün memleketi besliye-
eeğinde müttefiktir. Küçük su işleri için 8 mil
yon lira tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisatın 
Urfa 'dakiSürüç, Haran ovalarının ehemmiyetli 
miktarda su işleri için bir hisse ayrılıp ayrıl-
mıyacağını Bakandan vait şeklinde lütfet
melerini rica edeceğim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TtNOÖLU (Eskişehir) —• Efendim, umumi iza
hatım meysanmda arzettiğim gibi küçük su iş
lerinde yer üstü suyu ile sulaması kabil olmı-
yan yerlerde yeraltı sulamaları yapılacaktır. 
Marshall Plânından bu iş için lüzumlu maki
neler ?getirtirilmektedir. Urfa'mn su işlerini 
de nazarı itibara alacağız. 

BAŞKAN — Bölüm 920 yi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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j B. Lira 
I 923 Köylerde halkın yapacağı su 

işlerine yardım 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

924 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere (Sarf 
şekli Bakanlar Kurulu kara-
riyle belirtilmek üzere Kızılay 
Kurumuna devredilebilir) 1 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

925 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 1 342 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

926 Sarıyer .Barajı inşasi\için Eti-
banka yardım 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

927 Tortum Hidroelektrik tesisi için 
(Gider şekli Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir) 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

928 İl ve köy yolları (Tevzi veya 
sarf şekli Bakanlar Kurulu ka
rariyle belirtilir) 12 000 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1951 Bütçesinde Bayındırlık Bakanlığı kısmı

nın &28. bölümünde il ve köy yolları için 12 mil
yon lira tahsisat konmuştur. t i ve köy yol
larımızın durumu bir ıstırap tevlit etmek
tedir il ve köylerimizin kalkınması hususunu 
sağlamak yönünden, bu yollasın mahallî gayret
lerin de iştiraki suretiyle en kısa bir zamanda 
yapılmasında zaruret vardır. 

Bu itibarla bütçede yapılmış ve yapılacak 
bilûmum tasarrufların bu bölüme eklenmesini 
teklif ederiz. 

Rize Niğde 
izzet Akçal Fahri Eöşkeröğlu 

Erzurum Giresun 
S. Erduman . Adnan Tüfekçioğlu 

Rize Kayseri 
A. Morgil Ali Rıza JSahçkale 

B. Lira 
921 4099 sayılı Kanun gereğince 

Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"922 Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 395 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sivas 
Nurettin Ertürk 

Bize 
Mehmet Mete 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Çanakkale 
Süreyya Endik 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Edirne 
M. Engünün 

Trabzon 
R. Tarakçıoğlu 

Elâzığ 

S : Öl 
Sivas 

Şevki Ecevit 
Seyhan 

Remzi Oğuz Arık 
Giresun 

Ali Naci Duyduk 
Diyarbakır 

Y. K. Aktuğ 
Urfa 

Regit K. Timuroğlu 
Sivas 

Rifat öçtem 
Giresun 
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Mazhar Şener 
Seyhan Seyhan 

Abdullah Demirtaş Cezmi Türk Yusuf Ziya Eker 
Konya Antalya 

Himmet ölçmen İbrahim Subaşı 
Burdur Niğde Siird 
M. özbey Halil Nuri Yurdakul Baki Erden 

Afyon Karahisar 
Bekir Oynağanlı 
Çoruh 

A. R. Sağlar 
Çankırı 

Kemal Atakurt 
Bursa 

Selim Herkmen 
Seyhan 

Reşad Güçlü 
Yozgad 

Faik Erbaş 
Tokad 

Mustafa özdemir 
Yozgad 

N. Ünal Alçılı 
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Balıkesir 

Vacit Asena 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
Muğla 

Nadir Nadi 
Siird 

Cemil Yardım 

Giresun 
Mazhar Şener 

İstanbul 
Bedri Nedim Göknil 

Çoruh 
Zihni Ural 

Kastamonu 
Muzaffer Âli Mühto 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Tokad 
Hamdi Koyutürk 

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Balıkesir 
Mustafa Emiroğlu 

Kastamonu 
Galip Deniz 
Balıkesir 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Elâzığ 

Şevki Yazman 
Konya 

Hidayet Aydmer 
Gazianteb 

Cevdet San 
Kayseri 

1. Berkok 

Elâzığ 
Hamdi Ali Yöney 

Gümüşane 
Halis Tokdemir 

Tokad 
Fevzi Çubuk 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

Samsun 
Haşim Alişan 

Muş 
Ferit Kılıçlar 
Erzurum 

Enver Karan 
Bolu 

Fahri Belen 

Okunamadı 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Tokad 

Ahmet Gürkan 
Çankırı 

Kâzım Arar 
Afyon Karahisar 

Salih Torfilli 
İstanbul 

Nazlı Tlabar 
Ankara 

O. T. lltekin 
Kütahya 

Besim Besin 
Kırklareli 
Faik Üstün 

Kırklareli 
Faik Üstün 

Çoruh 
Mesut Güney 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Samsun 
Şükrü Uluçay 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

Gümüşane 
Vasfi Mahir Kocatürk 

Burdur 
Mehmet özbey 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

Ankara 
Hâmid Şevket İnce 

Erzurum 
Memiş Yazıcı 

Okunamadı 
Kayseri 

Mehmet özdemir 
Seyhan 

Arif Nihad Asya 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Kastamonu 

Rifat Taşkın 
Tekirdağ 

Şevket Mocan 
Bursa 

Necdet Yılmaz 
Çorum 

Baha Koldaş 
Çorum 

Hasan Ali Vural 
Edirne 

Cemal Köprülü 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Arkadaşlar, 
il ve köy yollarının lüzumunu belirtmeğe ihti
yaç yoktur, hepiniz bilirsiniz. Burada tahsi
satın artırılması istenmektedir. Yalnız tasar
ruf nereden, diye aklınıza bir sual gelebilir. 
Biraz sonra elinize gelecek olan Karayolları 
Bütçesinde iki yerde beş milyon liralık bir 
tasarruf için önerge verdim. Tensip ederseniz 
buraya tahsis edilecek para hazırdır ve bu mü
nakale dolayısiyle karayolları hiçbir şey kay-
betmiyecektir. 

— 866 — 
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ÜAŞfKAN — Bütçelerin geçmiş kısımları 

var. Umumi olarak falan yerden ne kadar ta
sarruf varsa bu falan yere konsun, diye bir şey 
yapılamaz. Bu itibarla önergenin reye konma
sına imkân yoktur. 

HlMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Beş mil
yon tezyidini teklif ediyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Komisyon 
namına bir noktayı arzedeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu, Yüksek 
Heyetinizin alelûmum Bayındırlık Bakanlığına 
ait olan mevzularda, hususiyle karayolları mev
zuunda memleketin ihtiyacını yakînen müşa
hede etmiş olmanızı nazarı itibare alarak müm
kün olan ilâveleri yapmış ve daha fazla ilâve 
yapmak mevzuunda da şu prensibi tatbik et
miştir, bunu arzetmek istiyorum. Nihayet bu 
inşaat organizasyonu işçi, usta, şef ve saire 
gibi birtakım beşerî unsurlar ve bunun yanın
da kullanılacak malzeme ile alâkalıdır. Bu 
itibarla bu zamlar yapılmadan evvel bendeniz 
sayın Bakanın, verilecek tahsisatı lâyıkı veç
hile kullanmağa elverişli durumda olup olma
dıklarını beyan etmelerini rica edeceğim. Çün
kü bizim için matlup olan, sadece tahsisatın 
artırılmış olması keyfiyeti değil, bu tahsisa
tın en iyi şekilde kullanılması keyfiyetidir. 
Buna göre icabını her halde Yüksek Heyetiniz 
takdir ederler. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, tuhaf bir 
vaziyet hâsıl oldu. Yurt imarı işleri için para ve
rilirde almam denilmez. Bunun yanısırada 
biliyorsunuz ki, bidayetten beri yaptığımız, 
mücadelelerimizde işlerin muayyen prog
ramlara ve iyi esaslara istinat etmesi olmuştur. 
Bu köy ve il yollarına yardım meselesi mühiır.cür. 
12 milyon liralık bu tahsisatı, bizim için bu yıl 
bir tecrübe yılı olacaktır. İşin tertibi ve sureti 
sarfı üzerinde ve fikir sahibi olmak istiyoruz. Bi
liyorsunuz ki, bundan evvelki yıllarda tahsis edi
len yedi milyon lira, umumi izahatım meyanm-
da arzettiğim gibi, politik maksatlar uğrunda he
der edilmiş köy ve il yollarının ne şekilde yaptı
racağımızı, henüz tesbit etmiş değiliz. Bunu vilâ
yetlere verirsek acaba yerine sarfedebilecekler 
midirf. Sonra bugünkü köy yollarımızın daha gü
zergâhı bile tesbit edilmiş değildir. 
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Arkadaşlar, biz bir teknikerler kurjsu açtık, 

bundan sonra her kazaya bir fen memuru vermek 
suretiyle bu işlerin fennî bir şekilde yapılması, 
plânlaştırılması için çalışacağız. Bu kurs yeni 
açılmıştır. Ancak Mayısta çıkacaklardır. Hülâsa 
şunu da arzetmek isterim ki, köy yollarında ran
dımanlı bir çalışma yapmaklığım zamana bağlî-
dîr. (Bravo sesleri). 

Yüksek Meclisin kanaatleri, temayülleri bu 
şekilde devam ettikten sonra inşallah gelecek yıl
larda arzularınıza göre çalışmalarımıza istikamet 
vereceğiz, Arzettiğim gibi bu işi bu yıl tecrübe 
olarak yapacağız. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) —Reis Bey, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu gayrimu-
ayyen bir tekliftir, oya koyamam. 

Teklifi kabul edenler.... 
İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Teklif sahibi sıfa-

tiyle izah etmek isterim. 
Arkadaşlar; teklif gayrimuayyen bir miktara 

istinat etmiyor. Tasarruf edildi. (Gürültüler). 
Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — İzzet Bey, vazgeçtim fikrimden 
önergenizi oya koyacağım. 

İZZET AKÇAL ^Devamla) — Sayın Bakan 
12 milyonluk tahsisat yerine, elemanım yoktur 
diye, 600 000 liralık bir tahsisatı kabul etmekte
dir. 

Teklifte 6 - 7 yüz bin liradan ibaret bir tahsi
satın eklenmesi istenmektedir. Bundan başka 
esasen Bayındırlık Bakanlığına bu paranın yal
nız mevzuata göre taksimi verilmektedir. Yok
sa Bakanlık kendi elemanları ile bu tahsisatı 
sarfedeeek değildir. Muhasebei hususiyelere bu 
para taksim edilecek, valiler köy yollarını yap
tıracaklar.. Bugünkü şekil budur arkadaşlar. 
Henüz tasarı Meclise gelmemiştir. Yalnız Baka
nın yapacağız, edeceğiz sözünden başka bir şey 
yoktur. Muhasebei hususiyelere taksim ederek 
63 vilâyete bölsünler, bu takdirde iki köyü bile 
yapamıyaeâk bir para kalacaktır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
memiştir. 

Bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiy enler.. Bölüm kabul edilmiştir. 
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BALKAN — Karayolları Bütçesine geçiyo-

mm. 

Kftmyollan Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (6 312 506) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (75 250 000) lira ödenek verilmiştir. 

A/l - CETVELİ 

B. Lira 
201 Aylıklar 3 220 501 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 1 146 840 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Söz istiyo
rum. 

(Gürültüler) 91 milyonu konuşuyoruz arka
daşlar.. 

BAŞKAN — Gerçi zamanımız dardır ama 
arkadaşlar, bu, dinlememize mâni olmamalıdır. 
Elbette normal müzakere seyrini takibedece-
ğüc 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Arkadaş
lar, Karayolları teşkilâtında, bir bareme dâhil 
memurlar, bir ücretliler, bir yevmiyeliler,, bir 
4e müstahdemler olmak üzere muhtelifülcins in
sanlar çalışmaktadır. Karayollarının bir Teşki
lât Kanunu vardır. A ve B cetvelleri ile elimize 
gelen insanları toplarsak 500 kişiyi geçmez. Fa
kat Kara Yollarında çalışan insanların şu anda 
adedi üç bini mütecavizdir. Yani bu cetvellere 
göre insanlar çalıştırılmamaktadır. 

Karayollarında büyük israf vardır. Fakat 
jnuazzam bir iş de yapmaktadır. Bugünkü me
saisini bir buçuk, iki misline çıkarmak istiyor 
ve bunun için uğraşıyoruz. -

Bâzı arkadaşlar, bizim sanki yol dâvasını 
baltalıyormuşuz gibi bir zihniyetle hareket et
tiğimizi zannediyorlar. Aşağıda £ asılları gele
cek^ yapım-ve bakım diye kısımlar vardır. Bu
raya bütçe ile ayırdığımız paralardan doğrudan 
doğruya memur ve müstahdemlere para veril-
Hafcktedir. Benim istirhamım $udur: 

Burada, dgğriHİftH doğruya a#tv*ld# işaret 
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edilen insanlardan maada müstahdem kullanıl
masın ve bu paralar fasıldan fasıla nakledilme
sin. 

Açıkça söyliyeyim ki, Karayollarının şu jbüt-
çesi nazari olarak kabul edildikten sonra, ida
re bununla mukayyet bulunmamaktadır, istedi
ği gibi ve istediği şekilde para şarfedilmektedir. 
(«öyle şey olmaz» sesleri). 

Arkadaşlar, oluyor, sizi temin ederim ki olu
yor. Çünkü teşkilât kanunu tasrih etmiş değil
dir. Teşkilât Kanununun ıslah edilmesini, tekem
mül ettirilmesini ve yeni bir kanunla buraya 
gelmesini sayın bakandan rica ediyorum. 

Efendim, sayın bakandan soruyorum, bu 
cetvelde ne kadar müstahdem ismi vardır, ve 
Karayollarında kaç müstahdem bulunmakta
dır? Bu sualime cevap verildiği takdirde ara
daki fark sarahaten görülmüş olacaktır. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. (Kâfi kâfi 
sesleri) 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar, saat ikiye kadar burada bekledim, 
vazo gibi karşıda oturmak için değil, sözlerim 
var. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, mühendis değilim, yol işle
rinden anlamam, fakat karayollariyle 30 sene
dir münasebetim vardır. Antalya ile Burdur'un 
arasındaki mesafeyi 8 saatte katettiğim zaman 
kendimi bahtiyar addetmiştim, öyle zamanlar 
oldu ki bindiğim makinenin şoförü doğduğu 
güne lanet edip hüngür hüngür ağlamıştı. Son 
defa bir saat 50 dakikada gittim, hiç sarsılma
dan. Oradan da Samsun'a kadr ikinci bir se
yahat yaptım. Kırşehir, Yozgad, Çorum, Amas
ya, Samsun ve Samsun'un bir çok kazalarını 
gezdim, göğsüm iftiharla kabardı. Bu vazi
yet dahilinde demin bir çok arkadaşlarım ken
di seçim bölgeleri için taleplerde bulundu. Bi
zim seçim mıntakamızm da bir çok talepleri, 
bir çok ihtiyaçları vardır, ilk geldiğim gün
den beri bu yolları yakînen müşahede etmiş 
olmakla beraber, Bayındırlık Bakanlığında sı
kı temas halindeyim. Gördüğü işlerden o ka
dar memnunum, kendilerine o kadar itimadım 
var ki, memleketin bayındırlık işlerinde büyük 
bir fikrî adaletle, ruhi adaletle hareket ede
rek, hangi yolun, hangi su işinin daha evvele 
alınacağını isabetle tâyin edip başaracakların
dan emin bulunuyorum. Onun için .hiçbir 
mevzii şeyde bulunmuyorum, ona inanıyorum. 
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Siz de onların aklüselimine inanırsanız, herkes 
kendi mmtakasına doğru bir şeyler çekmezse 
işler daha iyi gider. Maruzatım bu kadardır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

CEVDET SAN (Gazianteb) — Aziz arka
daşlarım, benim sizden bir istirhamım var. 
Karayolları*hakkında bir hüküm vermeden ev
vel bölge bölge, kısım kısım bu örnek teşki
lâtla alâkadar olmanızı rica ederim. ( «Avuka
tı mısın» sesleri ). Ben avukat değilim, fakat 
bu kadar mükemmel bir eserin avukatlığını 
yapmayı da şeref sayarım. Şunu da arzedeyim 
arkadaşlar, zaman zaman bu teşkilât konfe
ranslar vermektedir. Ben bir konferansta bu
lundum, Karayollarının Avrupa'da beynelmi
lel temaslarda bulunmak üzere gönderdiği bir 
heyetin aldığı şu neticeyi sizlere tebşir ederim: 
Avrupahlararası 50 bin kilometrelik, bizim 
memleketibizden beş bin kilometrelik yolun 
plâna ithalini temin etmiştir. Bu 50 bin kilo
metre yolun, ileride bakımı, tamiri ve her 
türlü ihtiyaçları için konulacak tahsisattan bi
zim memleketimizdeki 5 bin kilometre de istifa
de edecektir; Bunun için Bakanı tebrik ederim. 

Sizden istirhamım, bu gibi beyanata istinat 
ederek bir hüküm vermemenizi, alâkadar ol

manızı istemektir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkış

lar). 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Teknik bir 

mevzudur. Halep orada ise arşın burada: Bir 
sene sonra 91 milyon lira ile kaç kilometre yol 
verecekler, rica ederim, bize hesap versinler. 

Arkadaşlar, bugüne kadar makineli inşaatın 
insan emeğinden daha süratli olduğunu bilmi-
yen yoktur. Fakat insan emeğinden daha paha
lıya mal olmaktadır, tddiamız budur. 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Arkadaşlar, 
bu teknik müzakerede lehte ve aleyhte saatlerce 
lâf söylenebilir. Ama bunun ehemmiyeti vardır. 
Bakanlığın bu karayolları hakkında daha ev
vel bir tertip alıp buraya getirmesi lâzımdır. 
Karakuşi hükümlerle değiştiremeyiz. Bir taraf
tan milyonu var, diğer taraftan hayır bunu be
ğenmiyoruz, şu yoldan gideceksin- de. Böyle şey 
olmaz. 

BAŞKAN — Tevfik İleri. 
T E V F İ K İ L E R Î (Samsun) — Tara 17 »en* 

mühendis •••olarak çalıştım. Bunun 13 senesi zar
fında nafıa müdürlüğü ve mühendislikte bulun-
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dum. 4 senesini de karayolları bölge müdürü 
olarak geçirdim; Fakat şunu arzedeyim, ki, dört 
senelik Karayollarındaki: çalışmamdan elde et
tiğim netice evvelce geçen 13 senelik çalışma
dan daha verimli olmuştur. Çünkü Karayolları
nın, tatbik ettiği nizam, yepyeni bir nizamdır 
ve tıpkı Amerika'da tatbik edilen usulün daha 
küçük bir numunesi olarak bu memlekette ele 
alınmış bulunmaktadır. Biz bu yolda yürüdüğü
müz takdirde kısa zamanda çok büyük netice
ler alacağız. 

Arkadaşlar, şu dört sene zarfında yollar ba
kımından elde edilen neticeler; bu Karayolları 
teşkilâtının müspet neticeleridir, İstirham edi
yorum; bir mühendis olarak istirham ediyorum, 
Karayolları bütçesini bu şekilde kabul buyurun, 
memlekete büyük neticeler elde edeceğiz. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• 202 nci bölümü oyunuz» arze-
diyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

B. Lirm 
203 Geçici hizmetliler ücreti 1 138 920 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmettilerle 
tercümanlarının ücretleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 9i İOl 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı S 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 323 878 
BAŞKAN — Kabul edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 23 <W0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 



B : 51 
B. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
302 İller büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme harçları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş-
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edjnltr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve der 
nekler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ01 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul td«nler... 

25.2 
Lira 

42 000 

10 000 

32 462 

45 000 

2 000 

139 001' 

16 000 

2 000 

40 000 

2 500 

6 500 

5 000 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lir* 

4 001 

10 000 

A/2 - CETVELİ 

901 Yollar ve köprüler 74 650 000 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Genel Müdürlüğü yatırımlar kıs

mı 901 nci bölümdeki sürekli onarımlardaki 24 
milyonluk tahsisin dört milyon, noksanı ile 20 
milyona indirilmesini keza istikşaf ve etüd kıs
mındaki üç milyon iki yüz bin lirayı da bir mil
yon lira noksanı ile iki milyon iki yüz bin liraya 
indirilmesi ve bu tasarrufların köy yollarına 
eklenmesini teklif ederim. 

Konya 
Himmet ölçmen 

BAŞKAN — Yalnız indirme kısmı üzerinde 
konuşulabilir. Ekleme olmıyacak. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim, 
geçen sene bakımlar için 19 milyon lira almış
tık, Karayolları Teşkilâtı ve Sayın Bayındırlık 
Bakanı geçen seneki bakım masraf!arimzin ki
lometre maliyetini tecrübe ile daha ucuza düşü
receklerini vait buyurmuşlardı. Bu sene kilo
metre başına 500 lira kadar düşürüleceğini vait 
etmişlerdir. 20 bin kilometre yol 15, 19, veya 20 
milyon lira ile başarılsm; geçen sene 19 milyon 
lira teklif edilmişti, bu sene daha az bir ödenek 
talebi ile karşılaşacağımızı beklerken beş milyon 
fazlasiyle 24 milyon lira olarak karşımıza çık
maktadırlar. Daima tasarrufla hareket etmemiz 
lâzımgelen bir zamanda aşağı bir rakam bekle
mek hakkımızdı. 

Demin de arzettiğim gibi, daha çok tahsisat 
vererek çok yol yapılmasını isteriz. Yani az para 
ile çok iş yapılmasmı istemekteyiz. 

İstikşaf mevzuuna gelince: Hatırlıyacağınız 
gibi bir sözlü sorumda, istikşafın kilometresinin 
bin, iki bin liraya mal olduğunuı piyasada ise 
200 - 300 liraya mal edildiğini açıklamıştım, Bu-

870 
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nu söylediğim zaman bana kızmışlardı, önümüz
deki sene yapsak yapsak ancak 2000 kilometre 
istikşaf yapabilir; bunun kilometresini 300 - 500 
liraya yaptırsalar bir ilâ bir buçuk milyon lira 
tutar. Ben soruyorum bu iş için üç milyon lira 
fazladır. Bu istikşaf işini hariçte tetkik ettim, 
kilometresini kaça yaparsınız diye sordum. Bu
radaki bu üç milyon lira ile on bin kilometre 
istikşaf yaparız diyorlar. (Nasıl yaparsın ses
leri) Bu memlekette demiryolu yapıldığı zaman 
devlet yapmadı, serbest piyasaya verdi ve çok 
ucuza mal etti. 

Erzurum güzergâhında muayyen şartlarla 
bu istikşafları mütaahhitlere verdik. Arkadaşlar, 
Erzurum demiryolu güzergâhından daha sarp 
daha sağlam demiryolumuz yoktur. Ve bu yolu 
Türk işçi ve mühendisleri yapmıştır. Arkadaş
lar, hâdiseleri bu kadar tek zaviyeden görmiye-
lim. (Gürültüler) İstirham ediyorum, bu 4 mil
yon lirayı 1 milyon lirayı indirelim. Yahut 
teklifimi değiştirebilirim. Yapım kısmına vere
lim.' Ekliyebilirsek teklifimde sabitim. Ekliyemi-
yeceğimize göre yapım kısmına alalım. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Efennim» karayolla-
rımızda bakımda olsun, yapımda olsun, etüd ve 
istikşaf işlerimizde olsun, nihayet yeni başladı
ğımız makineli inşaatın tecrübesini ka
zandıkça ve gün geçtikçe maliyetleri 
fark etmektedir. Bugün daha ucuza 
etüd ve istikşaf, daha ucuz bakım temin ede
bilmekteyiz. Ama bu anda bunun maliyetini 
tahmin etmeye imkân yoktur. Bu, 400, 500 lira 
diye bir rakamla ifade edilemez. Daha ucuza 
mal edersek tabiî aradaki farkı tasarruf ederiz. 

Şimdi rakam belli değildir ki, ben bunu şu 
kadar liraya mal ediyorum deyip üç dört mil
yonu öbür tarafa aktaralım. Ozaman işlerimiz 
aksar. 

Bunun üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 
Yol meselesini daha iktisadi bir şekilde hallet
meye uğraşıyoruz. Daha ucuza mal ettiğimiz 
takdirde kalanı tasarruf etmiş olacağız. 

BAŞKAN — önergeyi reye arzediyorum: 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmamıştır. 

Bölümü aynen reye arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölüm aynen kabul edil
miştir. 

. 1951 O : 6 
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902 Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında
ki 5539 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince atelyeler döner 
sermayesi 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(81 562 506) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. ' Lira 
1 Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 57 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 23 559 503 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrüler ve çeşiteli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 1 003 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve mü-

— 871 — 
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taaıhhitlerin irat kaydolunan te
minat akçeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

Lira BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle kabul edenler.., Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arzedildiği için diğer madde
lerin konuşulmasına bugün saat 10 da devam 
edilmek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 26 . II . 1951 saat : 2,16 

n 1 » — 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayazılarda i 

S. Sayısı Sayfa Satır B. M. Yanlış 

ığıdaki düzeltişler yapılacaktır. 

B. M. Doğru 

82 
84 

84 

84 
83 

81 
81 

81 
81 

81 

13 
23 

24 

24 
33 

13 
16 

16 
16 

16 

5 

4 

5 
17 

24 

209 2 % 1 1er karşılığı 209 2 % 1 ek karşılıkları 
toplam 

C - CETVELİ 
No. 

1 Kanun 4939 
D - CETVELİ 

İnşaat Fakültesi 
Sayı 

28 
Kâğıt, baskı, ciltleme, te
lif ve tercüme, klişe be
delleri 

Toplam 
.. ve taşıma giderleri, ba
sılı kâğıt... 

işlik tesis 
... broşür, yönetmelik.. 

... veya konferanslardan 

yatırımlar toplamı 

No. 

Kanun 4936 

Sayı 

15 
Kâğıt, baskı, ciltleme, te 
lif ve tercüme, klişe be
delleri, öğrenci seçme kâ 
ğıtlarınm inceleme ücret 
leri 
Genel toplam 
... ve taşıma giderleri, yö 
netim gideri, basılı kâ 
git... 
işlik ve tesis 
... broşür, tüzük, yönet 
melik... 
... veya yapılmış konfe 
ranslardan 

!>&<* 
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İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayış* 487 

Oy verenler : 249 
Kabul edenler 244 

Reddedenler 4 
Çekinserler \ 

Oya katılmıyanlar : 220 
Açık Milletvekillikleri 18 

[Kabul edenler] 
Şevki Gürse* 
Baha koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasukioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç, 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

AF YON KARAHİAR 
Bekir Oynaganb 
Kemal üaçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veairoğhı 

AÛRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgag 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramağlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçtkdağ 
Ramiz Ere» 
Muhlis EU 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlıı 
Hâmid Şevket İnce 
Seyf i Knrtbek 
Talât Vasfı Öz 
Ceviet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Natoel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu • 
Muzaffer Emiroğlu 

Müfit Erkuyuracu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oraa 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Gücbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet, özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyribo» 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza .Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidim Pötueğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

. GAZİANTEB 
Ekrem Cenana 
Süleyman. Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naei Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbını 

ÎÇBL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tai 

İSPARTA 
Tahsin Toli 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adaka» 
ihsan altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Saynner. 
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B : Öl 26.2 . 1951 Ö : 8 
Fûruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
9ani Yaver 

ÎZMÎR 
Avni Başman 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioglu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Küıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

Hamdi Baş/ak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Surnri Nasuh-
oğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlia Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

Kemal Türkoğlu 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik îleri 
ismail Işm 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SÎVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaı 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhoıı 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hatan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

KARS 
Esat Oktay 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Mehmet Kartal 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
SİNOB 

Muhit Tümerkan 

[Çehinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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İ : Sİ 25.2.İ981 Ö : 6 
[Oya katilmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaçı 

AĞRI 
Halis öztürk (1.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât îltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğhı 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragrp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 

Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Memiş Yazıcı 

GAZIANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

ĞÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1,) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Bel ger 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblt 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Fili» 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbagı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Yasıaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhön 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rıfat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Ştfik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
nÖTOT 
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MAKAS 
Ahmet Bozdağ 
Balâfe*ttfn Hüdayrolhî 
^hmecfc Katfefha 
Mazltar önoj 

MARDİN 
Abdürrahman Btrar 
Rıza Erten 
Cevdet ö«türk 
Aziz Ur as 

M0ÖLA 
2eyya# Mfasdailaei (1.) 
Nadir Nadi 

Hamdi Dayı 

NÎÖDE 
Hadi Arıbae 
Necip Bilge 
Süfeyya DeMâîoğlu 
Aa\m Doganay 
Fent Ecer 
Hüseyin filet 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

1:81 OM 
ORDU 

Refet Aksoy 
Naşit Mraâ 
Yuaruf Ziya Ortaç 
Zeki Metut Sezer 
Hamdi Şferlan 
Atıf Topaloğlu 

BİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıaa Sporel 

SAMSUN 
Naei Berkman 
Ferit Tüzel 
Şükrü Uluşfty 
Hasan Fehmi üstaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğur Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SÜRÜ 
Şefik Ttirkdöğan 
Cemil Yardım 

[Aç%k Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane- 1 

.1961 Ö : 8 
StNOB 

Cevdet Kerim încedayı 
Server Somuneuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Nurettia Ertürk 
Halil İmre 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin. Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

'vekillikleri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Earşehir 1 
Muğl* 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Akdi 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlraglu (1) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açiksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı* 
giller 
Ali Rıza İnoealemdar-
oğlu (î.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

18 



S : 51 25.2.İMİ O : 5 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1051 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonun 

(Karnın kaimi adisMtflUıı) 
Üye sayısı 487 

Oy verenler : 24D 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 220 
Açık Milletvekillikleri 18 

AFTON KABAHtSAB 
Bekir Oynaganlı 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgac 

ANKARA 
Salâhaddin Âdü 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Bamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoglu 
Muzaffer Emiroglu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 

[Kabul 
Ali Fahri İsen 
Arif Kahpsızo&lu 
Ahmet Koeabıyıkoglıı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Bişüntel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Mahmut Güçbtlmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbev 

BURSA 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Ataknrt 
Kenan Çığman 
Celfil Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Bıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saîp özer 

edenler] 
DENİZLİ 

Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmü Aktuğ 
M. Ramri Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet En^inün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğin 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaf 
Suphi Efgene 
Ömer Faruk i£a&aç 
Mehmet Reviri Yazman 
Hârait Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahaâır Dih*er 
Enver Karan 
Enırallah Nutku 
Rıza Teponağhı 
Memiş Yasnm 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuöfcra 
Kemal Zeytinoglu 

GAZİANTEB 
Ekrem Oenani 
Süleyman Kuraael 

Ceydet San 
GİRESUN 

Hamdi ©w&af 
Ali Naci B«yduk 
Hayrettin Ürkmen 
Tahsin inanç 
Doğan KÖymen 
Adnan Ttt&keioffcı 

GÜMÜŞANB 
Cevdet Bayfetara 
Halis Tokd*mir 
Halit Zarittm 

İÇEL 
Halil Atatey 
Hüseyin Fırat 
Salih İnaırfcur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Tmg*t 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Aitmel 
Ahmet Hamdi Basar 
Mithat Benker 
Fuad Hulûsa DamireJli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
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B : 51 25.2 . 1951 O : 5 
Oelftl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

tZMtft 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaı 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkm 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkıok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOOAELÎ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
YavtüB Başer 

Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İlhan Dizdar 

Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaı 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 
KARS 

Mehmet Bahadır 
SİNOB 

Muhit Tümerkan 

[Çekinserler] 
KONYA 

Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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B : 51 25.2.1951 0 : 5 
[Oya kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHISAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
JRaif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem * 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu (1.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (î. Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (1.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 

» Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
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Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci (î.) 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâluğlu 
Asım Doğanay 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim "Serçe 

SIIRD 
Şefik Türkdoğan 

Cemil Yardım 
SÎNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somuncuoğlu 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 

Süleyman Fehmi î̂ a 
laycıoğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlıı 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

3 
1 
1 
1 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 
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Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHISAR 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevlji Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
249 
245 

3 
1 

220 
18 

[Kabul edenler] 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 

T — 88 

Baha Koldaş 
Saîp özer 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

11 — 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

tÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 



Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Andre Valıram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berfeok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
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KOCAELİ 

Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başar 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
îzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 

Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ki-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zaman gil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 

KARS 
Mehmet Bahadır 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

[Çehinserler] 

KONYA 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

882 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHİSAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (î.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
îsmal Aşkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gül ez 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKA.LE 
Kenan Akmanlar 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler, 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren (Baş. V.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoglu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Mazhar Şener l-

GÜMÜŞANE 
Vasf i Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 

Sıtkı Pekkip 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Rıfat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen (Î.Ü.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
"Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei (î. 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
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Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlıı 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 
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SİNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö r s 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avnj Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak (t.) 

[Açık Milletvekillilüeri] 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Gümüşane 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 

Zonguldak 
1 

1 

18 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen oylaran sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokug 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

Ü j e sayısı 487 
Oy verenler 256 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler 7 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar : 213 
Açı> Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem s 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
îlulûsi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbiiyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

Saîp özer 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

tÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrf an Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Ahmet Haindi Başar 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
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Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Ke,çecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydm 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

B : 51 25.2 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Nas.ulı-
oğlu 

MALATYA 
Mehmet KaTtal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 

. 1951 O : 5 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğaııay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf ^iya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer Ön al 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ki-
laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlıı 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

KARS 
Mehmet Bahâdır 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Halûk ökeren 
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[Çekinserler] 

KONTA 
Abdümhman Fafcsi A$aoftbı 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KABAHtSAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sabit 
Arni Tan 
Gaa Tijitbaşı 

AÖRI 
Katım Küf revi 
Halil Öıtürk (t.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salahattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Abdullah Gedikoğln 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 

BALIKEStR 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Peîvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salahattin İnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURSA 
Halil Ayan 

Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioglu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akçit 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sagıroglu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobano£lu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoglu 

GAZtANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salahattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamukoğîu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü (Bakan> 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Sani Yarer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Muhiddin Erener 

Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Abidin Tekon 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzum 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (1. Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akam 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
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Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 
(î. Ü.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci (1.) 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlü 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ferid Tüzel 

Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SIÎRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
Server Sonrancuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Nuri Turgut Topcoglu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Mahmut Gfölöğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZaAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdaroğ 
lu .(t): 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

[Açık Mületveküliklen] 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
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1951 Yılı 

Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/79) 

T. G. 
Başbakanlık 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Say: 71 - 1720 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

a Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 Malî yılı Bütçesi Umumi Bütçeden yapılacak ve 1950 
yılında yapılan (894 000) liralık yardımın % 7 nispetinde eksiltilmesiyle hâsıl olan (831 420) 
liralık yardıma eklenen (34 999) liralık çeşitli gelir tahminiyle (866 419) liraya baliğ olan varidat 
muhammenatma göre tevazün ettirilmiştir. Bu rakama göre tanzim edilen ve 5 nci kısım yekûnu ile 
kapanan (1) numaralı (A) cetveliyle 7 nci kısım olarak tanzim edilen (Envestisman) ve yatıran
lar karşılığını ihtiva eden (2) numaralı (A) cetveli yekûnları (828 917 + 37 502 = 866 419) bu 
varidatın karşılığı ödenek olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçenin diğer kısımlarında ve cetvellerinde ayrı ayrı mucip sebep dermeyanını icabettirecek 
hususiyetler mevcut değildir. 

( S. Sayısı: 81) 



— 3 — 
Rapor 

17.1.1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesini tetkik ettim. 1951 yılı Bütçesi, (37 502) 
lira yatırım kısmı ve (828 917) lira da umumi kısım ki, ceman (866 419) lira olarak tesbit olun
muştur. Yatırımlarla (994 002) lira olan 1950 yılı Bütçesine nazaran (127 583) lira eksik bulun
maktadır. Halen beden terbiyesi teşkilâtı Bakanlıkça teftişe tâbi tutulmuş olup bahsi geçen teşkilâtı ve 
statüsünü tamamen değiştirecek mahiyette bir spor kanunu hazırlanmaktadır. Bu duruma göre 
spor kulüpleri şahsiyeti hükmiye kazanacak devletin bugünkü şekildeki murakabesi dışına çıkarı
lacaktır ve bu takdirde de yani yeni kanun muvacehesinde 70-80 bin lira tahsisatı icabettiren bir Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü kurulmuş olacaktır. 

Şurasını ehemmiyetle kaydetmek isterim ki, bugüne kadar Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
bütçesi altında verilen tahsisattan mekteplerin spor kulüpleri için hiçbir tahsisat ayrılmamıştır. 

Arzolunduğu gibi hazırlanmakta olan ve yakın zamanda Meclise takdim olunacak spor kanunu 
bahsi geçen beden terbiyesi teşkilâtına yeni bir veçhe vereceğine göre bugün için eski yıl bütçe
lerine mütenazır olarak getirilen 1951 yılı Bütçesini de aynen kabul etmek tabiî bir zarurettir. 

Bununla beraber fasıl ve maddelerde icabeden şifahi izahat verilecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesini Yüksek Komisyonun tasvibine saygı ile 
arzederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Ömer Faruk Sanaç 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/79 
Karar No. 30 

Yüksek 

Beden Terbiyesi Geenel Müdürlüğü 1951 
Malî yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . XI . 1950 
tarihli ve 71/1720 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunudan Kanun tasarısı Komisyonumuza 
verilmekle Millî Eğitim Bakanlığı adına Müste
şar Eeşat Tartu, Beden Terbiyesi Genel Müdür 
vekili Danyal Akyer ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Müşaviri hazır'-oldukları 
halde incelenip görüşüldü. { 

Bütçeyi komisyon adma ineeliyen raportö
rün raporu incelendikten ve Hükümetten gerek
li izahat alındıktan sonra varılan sonuca göre 
bu bütçe yıl içinde Genel Müdürlüğün teşkilâ
tına ve çalışmalarına tamamiyle yeni bir veçhe 
verileceği, bu hususta Bakanlıkta yapılan ince
lemelerin bitmek üzere olduğu ve hazırlanan ta
sarıma da Bakanlıkların mütalâası alındıktan 
sonra Yüksek Meclise sevkedileceği ve bu yeni 
şekle göre bu bütçede mühim tasarruflar sağla
nacağı ifade edilmiş ise de bütçenin bu tasarı 
dairesinde şimdiden hazırlanmasının mümkün 
olmadığı ve bu yeni tasarı kabul edilinceye ka
dar Genel Müdürlük teşkilâtının muhafaza ve 
eldeki kanun gereğince vazifesinin devamı ta
biî bulunduğu, ancak bu intikal devresinde mün-
hallere hiçbir tâyin yapılamıyacağı gibi, kanu
nun zaruri kıldığı hizmetlerin ifasından başka 
işlere de harcamalar yapılamıyacağı açıklanmış 
ve komisyonumuz bu izahatı yerinde görerek 
bu bütçenin bu müta.âalar çerçevesinde müza
kere ve kabulünü uygun bulmuştur. 

Gider Bütçesi: 

Beden Terbiyesi Bütçesi bu yıl geçen yıla 
nazaran 114 684 lira noksaniyle 828 917 lira 
olarak tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz teklif edilen bu bütçenin yu
karda arz ve izah edilen kanunun bu idareye 
vereceği şekle göre birtakım tasarruflar te
min edileceğini ve o kanunun müzakeresi sı-

(Ş. Sa; 

12 . II . 1951 

Başkanlığa 

rasında bu bütçe üzerinde tekrar bir revizyon 
yapılacağını göz önünde bulundurarak, kanu
nun ne zaman Yüksek Mecliste kabul edLeceği 
belli olmadığına göre, şimdiden bu tasarruflara 
gidilmesini uygun bulmamış ve ilkbaharda geni.3 
spor hareketlerinin de başlıyacağını düşünerek 
bunların şimdiden yapılacak indirmelerden mü
teessir olmamasını temin etmek üzere tasarıyı. 
teklif veçhile ve bir iki tâli indirme yaparak ka
bul etmiş bulunmaktadır. Bu indirmeler spor 
hizmet ve faaliyetlerine taallûk etmeyip kırta
siyeden 700 ve öteberi giderlerinden 950 ve 4047 
sayılı Kanun gereğince verilegelmekte olan fahrî 
hizmetler tazminatı bölümünden de (5 000) lira ki, 
ceman (6 650) liralık bir indirme yapılmıştır. 
Bu suretle gider bütçesinin A/ l cetveli toplamı 
(822 267) lira olarak kabul edilmiştir. 

A/2 cetvelindeki yatırımlara ait hizmetlerin 
spor gereçlerine ve Beden Terbiyesi Yüksek 
Enstitüsü yapı ve kurumlarına ait olduğu, spor 
gereçlerinin yenilenmesi zarueti karşısında bu 
ödeneğe lüzum bulunduğu gibi Beden Terbiyesi 
Yüksek Enstitüsünün önünde bulunan ve ıslahı 
zaruri olan sahanın ikmaline taallûk eden öde
neğe de ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve bu cetvel de 
ayniyle (37 502) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi : 

Gelir bütçesi de bu yıl (127 583) lira noksa
niyle (866 419) lira olarak tahmin ve teklif edil
miştir. 

Bütçeden yapılan yardımları gösteren birinci 
bölümün birinci maddesinden gider bütçesinde 
yapılan indirmlere mukabil (6 650) liralık bir 
indirme yapılmak suretiyle gelir büteçsi de 
(859 769) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 

Tasarının bir ve ikinci maddelerinde yukarda 
izah edilen esaslara uygun olarak gerekli düzelt
meler yapılmış ve diğer maddeler bütçe tasarı-

1: 81) 



larınm her yıl tekrar edilen tabiî hükümlerini 
ihtiva etmeleri itibariyle ayniyle kabul edil
miştir. 

Beden Terbiyesi 1951 yılı Bütçe tasarısı ve 
cetvelleri Kamutayın tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E, Adzkan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 

Bursa Antalya Diyarbakır 
H. Şaman A. Sarıoğlu M. Ekinci 

Elâzığ Giresun istanbul 
O. F. Sanaç M. Şener A. H. Başar 

İstanbul İstanbul Kastamonu 
F. Sayımer C. Türkgeldi H. Türe 

Kırklareli Konya Malatya 
Ş. Bakay M. A. Ülgen M. 8. Eti 

Maraş Mardin Ordu 
N. ökmen B. Erten R. Aksoy 

Seyhan Sivas Trabzon 
Dr. S. Barı H. îmre S. F. Kalaycıoğhı 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı 
(A- l ) işaretli cetvelde göterildiği üze
re (828 917) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A - 2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (37 502) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere ('866 419) li
ra olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Büt
çe yılında da dev,am olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19. ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) ikaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
30 . V . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanu
nuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1951 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin- | 

.951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRİŞt 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı 
( A - l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (822 267) lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A - 2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (37 502) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Ge
nel müdürlüğü 1951 Bütçe yılı giderle
rine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(859 769) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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HÜ 

de karşılığı bulunan borçlar, ilgili ol
dukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğranmamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1951 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 5 
nci kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
İçişleri Bakam 
N. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
R. Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Ba. 
Z. Velibeşe 

Gk ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. öz san N. îyriboz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
S. Kurtbek Bayındırlık B. Y. 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

M. Ete 

Sağ. ve Sos Y. Ba. 

B. K. 

MADDE 7. 
mistir. 

MADDE 8. 
mistir. 

MADDE 9. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-
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A/ l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

195© 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 
204 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Hizmetliler ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

157800 
1 

Bölüm toplamı 157 801 

108 900 
99 300 

Bölüm toplamı 208 200 

26 700 

15 000 

16Î4Ö0 
1 

167 401 

101 100 
92 100 

193 200 

24 900 

15 000 

16T 400 
1 

167 401 

10IL 100 
92 100 

193 200 

24 900 

15 000 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
4 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

15 240 

7 500 
2 000 
1 000 

1 

10 501 

7 500 
2 000 
1 000 

1 

10 501 

0 

7 500 
2 000 
1 000 

İ 

10 501 

(S.;S$yp»î 81) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 260 O O 

209 

210 
221 

301 

1 

2 
3 
4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
kesenekleriyle artış farkları 
karşılığı 
% 1 ekJsarşılıklar 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

20 130 
3 660 

1 

1 . 
1 

23 793 

1 500 
3 552 

462 548 

900 
1 

1 250 
850 

1 

3 002 

19 833 
3 606 

1 

851 
4 150 

28 441 

1 500 
3 552 

444 495 

900 
1 

1 250 
1 
1 

2 153 

19 833 
3 606 

1 

851 
4 150 

28 441 

1 500 
3 552 

444 496 

• 

200 
1 

300 
1 
1 

503 

303 Basılı kâğıt ve defterler 800 800 800 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 9 000 9 000 9 OOff 
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B. 

305 
306 
307 

308 

309 

M. 

2 

1 
2 
3 
4 

5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının volluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 
Taşıtlar işletme giderleri 
Taşıtlar onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

14 000 

1 
2 250 

1 000 
2 500 
5-600 

1 

4 500 

13 601 

1 000 

750 
500 

1 250 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

14 000 

1 
2 250 

1 000 
2 000 
5 000 

1 

2 500 

10 501 

1 000 

750 
500 

1 250 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

14 000 

1 
2 250 

1 000 
2 000 
5 000 

1 

2 500 

10 501 

1 000 

750 
500 

1 250 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetliler taz- (JR̂ ''"" 
minatı 18 745 10 000 5 000 

403 
407 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Üçüncü kısım toplamı 54 649 41 955 35 305 

Temsil giderleri 
Mahkeme harçları 

300 
1 000 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

750 
326 760 

1951 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

750 
246 164 

pıÜ için 
Komisyûnea 
kabul edilen 

Lira 

750 
246 163 

Para taşıma ve banka işleriy
le ilgili giderler 
Spor faaliyetleri 
Spor muayene merkezleri ge
nel giderleri 8 000 5 000 5 000 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü genel giderleri 60 000 61 250 61 250 
Yayım ve propaganda işleri 
giderleri 21 591 20 000 20 000 
4498 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 1 1 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 1 1 1 
Danışma Kurulu üyeleri gi
derleri 3 500 3 000 3 000 
Kurs genel giderleri 3 000 3 000 3 000 

Dördüncü kısım toplamı 424 403 340 466 340 465 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

1 000 
1 000 

1 

1 000 
1 000 

1 

1 000 
1 000 

1 

Beşinci kısım toplamı 2 001 2 001 2 001 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 
( S. Sayısı : 

* * • 

462 548 
54 649 

424 403 
2 001 

943 601 
: 81) 

444 495 
41 955 

340 466 
2 001 

828 917 

444 496 
35 305 

340 465 
2 001 

822 267 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

• I - Yapı ve İmar işleri 
901 Spor gereçleri 

1 Mevcut gereç ve araçların ona
rılması ve yenilenmesi 10 000 10 000 10 000 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
gereç ve araçlar karşılığı 23 899 15 000 15 000 

903 Spor muayene merkezleri ya
pı ve kurma işleri 

1 Bina yapımı giderleri 1 1 
2 Mevcut makine ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 1 1 

Bölüm toplamı 33 899 25 000 25 000 

902 Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü yapı ve kurma işleri 

1 Bina yapımı, saha ve salon te
sisi giderleri ' " .1.0 000 7 000 7 000 

2 Mevcut makine ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 5 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 15 000 11 000 11 000 

Bölüm toplamı 2 2 2 

904 Diğer yapı ve onarma işleri 1 500 1 500 1 500 

Yatırımlar toplamı 50 401 37 502 37 502 
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B CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Bütçeden yardım 
1 Yatırımlar dışında kalan gi

derler için 
2 Yatırımlar için 

2 Spor faaliyetlerinden elde edi 
lecek gelirler 

3 Teberrular 
4 Çeşitli gelirler 

C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

843 599 
50 401 

894 000 

100 000 
1 
1 

793 918 
37 502 

831 420 

34 997 
1 
1 

787 268 
37 502 

824 770 

34 997 
1 
1 

Toplanı 994 002 866 419 859 769 

Kanun 16. VII. 1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 
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D - CETVELİ 

Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
Daktilo 

» 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Motosikletçi 
Laborant 
Kaıorifer ve duşçu [1] 
Başhademe [1] 
Hademe [1] 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
9 
3 
6 

10 

Ücret 

175 
150 
130 
115 
100 
100 
75 

100 
90 

150 
115 
230 
90 
75 

270 
230 
175 
150 
130 

E - CETVELİ 
B. ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlarının ücretleri 

L - CETVELİ 
Görevin çeşidi 

Başkan muavini 
Sekreter 
Mimar 
Mimar muavini 
Fen memuru (Ressam) 
Mütercim 

» 
Doktor 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

400 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
250 

[1] Yüksek Beden Terbiyesi Enstitüsü için 
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R - CETVELİ 

Bölüm 407 — Mahkeme harçları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 — Spor faaliyetleri 
Memleket içinde ve dışında her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve 

idarecilerin (memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, ta
şıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği 
halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız 
sporcuların giydirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri giderleri beden terbiyesi ve spor te
mas ve hareketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve 
bunların muhafaza kablarının yaptırma, satmalma, taşıma, tanzim, onarma ve değiştirme gider
leri, millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların, bu törenlere katılma
larının gerektirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket ve çalışmalarını be
lirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, 
fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satınalma ve iş
letme giderleri, spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve* idarecileree yiyecek ve yatacak 
karşılığı olarak 4047 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündeliklerle yol para
ları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, uluslararası spor temas ve hareketlerine ka
tılma dolayısiyle işinden ayrılanların, bu münasebetle kaybettikleri kazançlaını giderme bakımın
dan yapılacak tazminat ödemeleri, (resmî vesika alınması mümkün olmıyan hallerde ödenecek 
tazminat miktarı Genel Müdürlükçe takdir olunur.) Tüzük, gereğince verilecek her çeşit ikrami
ye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, iba
te, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğurlama, ziyafet giderleri ve spor temas ve hareket
leri için geçici sürelerle kiralanacak stad, salon, saha veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına 
"elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile buralarda kira karşılığında yapılacak 
tesis, ıslahat, onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, milletlerarası spor temas ve ha
reketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya memleket içinde yapılacak başka spor temas 
ve hareketlerine hazırlıkları veya federasyonlarca başka türlü faaliyetleri için açılacak kamp ve 
kursların genel giderleri veya bu kamp veya kurslara çağrılacak sporcu ve idarecilere 4047 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleriyle yol paraları ve ayni kanunun geçici 
birinci maddesi gereğince ödenecek tazminatlar, federasyonlar Teknik Müşavere heyetleri ve Yük
sek Hakem ve Millî Olimpiyat Komitesi masrafları Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, ha
kem, kontrolör, mihmandar ğişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle 
günlük başka gerekli giderler, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görüle
cek gezi veya toplantıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak 
ettirilecekler için icrası zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağrıldıkları 
yerlere giriş ücretleri, federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyeti bakımın
dan tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, 
beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta ücret
leri, okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden 
terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

Bölüm 422 — Spor muayene merkezleri -genel giderleri 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu bölümden ödenir. 
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Bölüm 423 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü genel giderleri 

Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, der
man, makine yağî, benzin, hayvan ve yem karşılığı, lâstik ve saire giderleri, hasta öğrencinin iyi
leştirilme karşılığı ile taşıt satmalma ve taşıma giderleri, basılı kâğıt ve defterler, lâboratuvar ve 
işlik tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap,defter ve sair öğretim levazımı, yayım, odacı
ların iş elbisesi, giyim eşyası giderleri giyim eşyası veya diktirme bedelleri, hamam, tıraş, parasız 
yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen ve öğrenci
lerin grup halinde memleket içinde yapacakları öğrenim ile ilgili tatbikat, kurs ve benzeri faaliyet 
ve yolluk giderleri, sınıf, yatakhane, mutfak hastahane ve sair tesisler, döşeme, demirbaş, öğretim 
aletleri, oyun ve jimnastik tesisleri, araçları ve giderleri, beden terbiyesi müsabaka, mükâfat gider
leri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri giderleri, kitap, dergi satmalma ve abone karşılığı, 
taşım ve basım giderleri, kaplama giderleri, küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme 
ücretleriyle, her türlü telif, tercüme hakları ve öğrencilerin, uzmanlarına yaptırılan sağlık yokla
ma ücretleri, gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık 
verilecek burslar. 

Bölüm 451 — Yayım ve propaganda işledi giderleri 
Kitap, defter, broşür, yönetmelik, talimat, gamete ve benzerlerinin satmalma, abone karşılıkları 

ve baskı, yayım, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için 
gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, spora ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve yeni eser
leri arama toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden terbiyesi hareketi 
ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yayım, konferans giderleri 
veya bunların, Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve Milletlerarası spor kurumları
na yapılacak tebrik giderleri. Beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her hangi yazı 
veya konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılılar, kitap, broşür ve ben
zerlerine konmak, münferit veya albüm halinde dağıtılmak veya saklanmak üzere satmalmacak veya 
çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerle rinin gider ve karşılıkları. Beden terbiyesi ve spor 
fil imleri ve fotoğraflar için atelye. kurma ve işletmesi, federasyonlarca hazırlattırılmış veya sa-
tınalınmış filimlerin propaganda bakımından teşhir giderleri. 

Bölüm 476 — Kurs genel giderleri 
Beden Terbiyesi kuruluşunda çalıştırılmak üzere yetiştirileceklerle halen çalıştırılmakta 

olanların meslekî bilgilerini artırmak için açılacak kursların yemek, giyecek, teçhizat aydınlat
ma, ısıtma, temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları, taşıma ücretleri veya : taşıtların 
işletme ve onarma giderleri, öğrencilerin ve kurs kitaplığının kitap, defter ve benzerleri ders 
gereçlerinin satmalma dağıtma, ciltleme, onarma giderleri ve Genel Müdürlükçe belirtilecek öğ
renci harçlığı, veya harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 3888 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek yevmiyeler, kursa geleceklerin geliş, dönüş yol para
ları, tatbikata çıkış giderleri ve yol paraları, dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve sair tesisat 
giderleri veya kira karşılıkları, yapı, tamir bedel ve giderleri, kırtasiye, döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri satmalma, onarma ve taşıma giderleriyle kursun gerektirdiği başka giderler. 

Bölüm 901 - Madde 2 —Mevcutlara ilâveten alınacak gereç ve araçlar karşılığı 
Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçleriyle bunlara ait mu

hafaza kablarmm yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları. 
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Bölüm 902 — Beden Terbiyesi Yük» ek Enstitüsü yapı ve kurma işleri 

Madde 1 — Bina yapımı, saha ve salon tesisi giderleri 
Bölüm 903 — Spor Mua. Mer. Yapı ve kurma işleri 

M*dd« 1-—Bina yapanı giderleri 
Bölüm 904 :^£ Öİğer yapı ve onarma işleri 

Yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, plâtı, resim, maket, keşif ilân, ferağ ve in
tikal, kontrol ve idame giderleri. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün. emrinde olan veya olmıyan her çeşit beden terbiyesi 
spor saha ve tesislerinin çalışmaya elverişli hale getirilmelini gerekli işlerin giderleri ve bu 
maksatla kiralanacak arazi, arsa kira bedelleri,proje, maket ve plânlarının hazırlanma ve resim
lendirme ve çoğaltma giderleri. 

(S. Sayısı ; Sİ) 
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Karar sureti 

3/10877 

Ücretleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü 
geçici hizmetliler ücreti ve 204 ncü yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri bölüm
lerine konulan ödenekten verilmek üzere adı geçen genel müdürlük emrinde çalıştırılacak hizmetli
lerle yabancı uzmanlara ait ilişik cetvellerde yazılı kadroların 1 . III . 1950 tarihinden geçerli olmak 
üzere onanması Millî Eğitim Bakanlığının 51/55-132-1014 sayılı ve 23 . I I .1950 tarihli yazışı ve 
Maliye Bakanlığının 1139 - 9 sayılı ve 8 . İV . 1950 tarihli mütalâası üzerine 5548 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17 . III .1950 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler) 

Hizmet 

B. M. 

203 Geç 
reti 

ödeneğin 

ici 

çeşidi 

hizmetliler üc-

Kadronun adı 

Güreş çalıştırıcısı 
» > 
» » 

Antrepometri arşivcisi 
Spor gereçleri onarıcısı 
İnşaat teknik tesisatçısı 

» » » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 
Lira 

400 
350 
300 
325 
150 
375 
325 

süresi 
«Ay» 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

4 800 
4 200 
3 600 
3 900 
1 800 
4 500 
3 900 

26 700 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

Yabancı uzman 1 
1 
1 

1 000 
1 200 
1 400 

6 
6 
1 

6 000 
7 200 
1 400 

14 600 

t>»e« 
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1951 Yılı 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 



istanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1 /85 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1719 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul, Üniversitesi 1951 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarı
sının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu sağılarımla arzederim. 

Başbakan 
yi. Menderes 

GEREKÇE ; : , , v • s 

4 . X . 1950 tarihinde sunulan ve bir yıl evvele nazaran 1 886 293 liralık artış arzeden 1951 
malî yılı bütçe tasarısına bütün zamlarının indirilmesi ve geçen yılki rakamlardan % 7 nispetinde 
tenzilât yapılması yolundaki Bakanlar Kurulu kararı tebliğ edilerek geri verilmişti. Bu karar uya
rınca yeniden tertip edilen Bütçe tasarısı ilişik olarak sunulmaktadır. Yeni tasarı hakkında su 
noktaları arzetmek isteriz. 

1. Üniversitemiz inkişaf halindedir, öğrenci sayısı artmaktadır. 1949 da 2 800 talebe yazılmış 
iken, bu yıl müracaatlar 3 500 e varmıştır. Ayrıca yeni fen ve edebiyat fakülteleri binalarının in
şaatı da bitmek üzeredir ve gelecek yıl bu binaların teftişi gerekeceği gibi bakımlarını temin ede
cek memurların kadroya eklenmesi lüzumu da hâs'l olmuştur. Diğer bâzı tahsisatın dahi artırılma
sına şiddetle ihjtiyaç duyulmaktadır. Meselâ İstanbul Belediyesi ve Vakıflar İdaresi hastanelere ya
pılan yardımın yatak başına 3 liradan 4,5 liraya çıkarılmasın' ısrarla talep etmektedirler. Fakülte
lerin yayın tahsisatı ve su, elektrik, kömür ödenekleri ihtiyaca yetmemekte, sene ortasında tüken
mektedir. Diğer taraftan Üniversiteye Genel Bütçeden yapılan yardımın miktarı camiam.1 za sonra
dan Orman Fakültesinin katılmış olmasına rağmen tasarruf kaygısiyle birçok yıldan beri muntaza
man azaltılmıştır. Yardımın son üç yıla ait miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

' *"' 1948 12 722 500 
1949 12 310 045 

' 1950 12 210 000 

Üstelik Üniversite Bütçesinde hiçbir tenzilâta müsait olmıyan kalemler vardır. Meselâ Bütçemizde-
ki 4 000 000 liralık inşaat tahsisatı, yapılacak binaların değil, yapılmış olan binalardan mütevellit bo
noya bağlı borçların karşılığını teşkil etmekte ve bu bakımdan hiçbir indirmeye elvermemektedir. Bu
nun gibi diğer bâzı masraflar da vardır. Ancak muayyen kademelerde indirme yapmak kabildir. Bü
tün bunlara rağmen âzami deruhde tasarrufa riayet etmek ve birçok ihtiyaçların giderilmesinden fera
gat eylemek suretiyle Bakanlar Kurulunun kararma uyulmuş ve 1950 - 1951 Mâlî yılında 12 210 000 
lira olan Hükümet yardımından hiçbir tasarrufa mevzu teşkil etmemesi lâzım gelen 4 000 000 lira-
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lık inşaat ödeneğini dahi matrahtan tenzil etmeksizin % 7 nispetinde 854 700 liralık bir tenzilât yapıl
mıştır. 

2. Bu % 7 nispetinde tenzilât ancak üniversitenin çeşitli gelirleriyle geçen yıldan birikmiş gelir
lerin de son tahmine nazaran bir artış umulması dolavısiyle mümkün olabilmştir. öğrenci harçlariyle 
sair gelirlerden terekküp eden çeşitli gelirlerimizin 1951 Malî yılındaki tutarı tasarımızda 1950 deki 
gibi 1 757 000 lira tahmin edilmişti. Halbuki bu kış sömestr başlangıcında yazılan öğrencilerin sayı
sında vâki olan artış ve tahsilatın son gidişi bu gelirlerden 1951 Malî yılında elde edilecek meblâğın 
birkaç ay evvel yapılan ilk tahminimizden daha fazla olacağı ve takriben 1 800 000 lira tutacağı ka
naatini vermiştir. 

Gerçi bu gelirlerimizden 1950 yılının ilk altı ayında, yapılan tahsilatın miktarı 800 000 lirayı tut
maktadır. Bununla beraber bu varidatımızın külliyetli kısmı bilhassa Ekim - Şubat aylarında tahsil 
olunmaktadır. îmmatrikülâsyon harçlarının % 90 dan fazlası Kış sömetri enskripsiyon harçları ile 
Ekim - Şubat devreleri imtihan harçları bu beş ay içinde ödenmektedir ki, bunun sair gelirlerle bir
likte 1 000 000 lirayı aşacağını kuvvetle ümit etmekteyiz. 

Son hesaplar geçen yıldan birikmiş gelirlerin de bu yılkı tasarruflarımızdan Hükümet emrine 
250 000 lira verilmiş olmasına rağmen ilk tahminimizden daha fazla olacağını ve 625 - 630 000 lira 
tutacağını göstermiştir. Bu gelirlerin bilfiil tahsilini sağlamak için gerekli ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

3. Hükümet yardımından % 7 nispetinde tenzilât yapılmışsa da diğer taraftan kanuni bir zaru
ret dolavısiyle inşaat tahsisatımıza 772 000 liranın eklenmesi lâzımgelmektedir. 4999 sayılı Kanunun 
Üniversiteye inşaat için 1956 yılma kadar (1956 dâhil) her yıl 4 000 000 luk taahhüde girmek 
salâhiyetini vermiş olduğu malûmu âlileridir. Bu salâhiyete istinaden yapılmış olan inşaatın kargı
lığından bir kısmı 1950 de, Ocak - Şubat ayları ek bütçesine ithal edilmiş ve o yılın asıl büt
çesine ancak 3 228 lira ödenek konmuştur. Halbuki 1951 yılında bir ek bütçe bulunmıyacaktır. 
Ve mütaahhitlere verilen, o yılda inkiza edecek bonoların miktarı bilfiil 4 000 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Bundan dolayı inşaat tahsisatının 1951 Bütçesine 4 000 000 lira olarak konulması icap 
etmekte ve bu yüzden bütçe tasarısının zahirî bir tezayüt hâsıl olmaktadır. Genel bütçeden 1951 
yılı için rica ettiğimiz yardımın 1950 seviyesine nazaran hakikatta % 7 eksilmiş olmasına rağmen 
yalnız % 6 noksan gözükmesi sebebi budur. Eklenmesine kanuni zaruret olan bu 772 000 liranın 
tasarruflarımızla karşılanması tahsisatımızda yapılacak tenzilât, nispetinin % 13 e baliğ olmasını 
tazammun edeceğinden tenzilât hususunda kabul edilen umumi prensibe -aykırı bulunacağı gibi 
Üniversite faaliyetlerini aksatmadan ve bünyesini ciddî olarak sarsmadan tatbiki de kabil değildir. 

4. Hükümetimizin, bulunduğu sıkışık malî vaziyet içinde ittihaz etmek mecburiyetinde kaldığı 
umumi tasarruf kararma üniversite uymuşsa da bu tenzilâttan bâzı mahzurlu neticeler doğduğunu 
da arzetmek isterim. Fen ve Edebiyat fakülteleri binaları gelecek yıl tamamlanacaktır. Halbuki 
bu binalardan istifade edilebilmesi için zaruri olan mefruşat mevcut değildir. Fen Fakültesi mefru
şatı yanmıştır. Edebiyat Fakültesinde mevcut döşemeler kırık dökük şeylerden ibaret ve kemiyet 
itibariyle kifayetsizdir. Bütçe tasarımız ieabeden döşemelerin teminine müsaade etmemektedir. 

Gerçi başka kalemlerden indirme yapılmak suretiyle Edebiyat Fakültesinin demirbaş tahsisa
tına 25 000, Fen Fakültesi tahsisatına 15 000 lira ilâve edilmişse de bu ilâveler ihtiyaca hiçbir 
surette yetmemektedir. Üstelik yeni binanın bakımı için zaruri olan teşkilât da kurulmamıştır. 
Bundan başka Evkaf ve Belediyenin hastanelere yatak başına ödenen ücretin artırılması yolundaki 
dilekleri de yerine getirilmemiş, Tıp Fakültesinde zaruri olan bâzı tamirattan vazgeçmek icabet-
miştir. Bu yıl bu işlerden bir kısmının yapılmasını mümkün kılacak tahsisat bütçemize eklenme
diği takdirde «buna gelecek yıl imkân hâsıl olmasını temenni etmekteyiz. 
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Rapor 

d . t . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesinin 195İ yılı Bütçesini raporte etmek vazifesi şahsıma tevdi olunduğundan 
bizzat mahallinde yaptığım tetkikat neticesini berveçhiâtj arzeylerim. 

İstanbul Üniversitesinin bütün fakültelerinde göğüs kabartan bir faaliyet göze çarpmaktadır. 
On üç sene evvel bu şerefli irfan yuvasından mezun olmuş bulunan bizim gibi genç1 eri bile mem
nunluğa sevkeden bu inkişaf bilhassa üniversitenin muhtariyetinin kabul edilmesinden sonra hız
lanmış ve tebarüz ettirmek ihtiyacım duyduğumuz bugünkü ilerlemeler idrak olunmuştur. 

üniversite mefhumu içinde en mühim bir yer tutması gereken ilmî araştırmalar sahasına gi
rilmiş ve tedrisat programlarına sıkı sıkı bağlı olan mazinin kitabı mesaisi yerini münakaşalı ve 
münazaralı bir öğretime, tecrübeye ve tatbikata dayanan faydalı bir ders sistemine terkeylemiş-
tir. 

Vaktiyle ancak yabancı Profesörlerle doldurulabilen kürsüler için biFçok gençlerimizin çok kuv
vetli namzetler halinde bulundukları şüphesizdir. 

Açılan yeni enstitülerle her gün biraz daha mükemmelleşen fakültelerde devam mefhumu da 
çok daha ciddî bir şekil almış ve amelileşen dersler talebe tarafından artan bir alâka ile takip 
olunmakta bulunmuştur. 

Atom enerjisi üzerindeki nazari çalışmaların yeni tesis olunan bir şubede ve büyük masraflarla 
celbedilen kıymetli aletler sayesinde umumî bir sahaya intikal ettirilmiş bulunmasını da memnu
niyetle kaydetmek lâzımdır. 

Talebelerin okuma arzusu da zikre şayan bir derecede artmakta ve tetebbu zevki günlük eğ
lenceleri yavaş yavaş unutturmaktadır. 

Gerek basılan ve gerekse satılan kitap adedlerindeki daimî artış bu sevinçli neticeyi müjde
lemektedir. Doktora sınıfları da istikbal hakkındaki ümitlerimizi takviye edecek derecede rağbet 
görmektedir. 

Üniversitemizin bu sevindirici tekâmülünü müşahede ederek ferahlık duyarken, onun iç dertle
rini dinliyerek bu defa büyük bir teessüre kapılmamak hakikaten mümkün değildir. Her hangi 
bir programa dayanmıyan ve çok defa halin icaplarını karşılamak gibi muvakkat tedbirler hudu
dunda kalan hatalı kararlar yüzünden üniversitenin bina ihtiyacı bir türlü giderilememiş ve bu 
mühim müessese Büyükdere sırtlarından Bakırköy sahillerine kadar uzanan çok geniş bir sahaya 
âdeta dağıtılmıştır. 

Veznecilerde Zeynephanım konağının yanmasını mütaakıp girişilen inşaat yenilik ve sadelik 
itibariyle göz alıcı ise de, mevki ve mimarî zarafet itibariyle çok mükemmel bir eser meydana ge
tirmiş olmaktan uzak görülmektedir, 

Süleymaniye Camiinin Haliç'ten görünüşüne mâni olan Nebatat Enstitüsü de acele verilmiş bir 
kararın bütün illetlerini ihtiva eylemektedir. 

Mazinin bugünkü şartlarına göre belki daha bol olan imkânlarını hatalı hareketleriyle kısmen 
isaf eylemiş olanların bu kusurlarından istikbaldeki çalışmalarımız için lüzumlu dersi almağı ih
mal etmeksizin mevzuu Tıp Fakültesine nakledecek olursak, senelerden beri devam eçjen (Beledi
ye - Üniversite) çekişmesinin hâlen sürüp gitmekte olduğunu görürüz. 
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Vaktiyle belediyeye ait olup kısmen Maarif Vekâleti kısmen de Muhtar Üniversite tarafından 

tevsi ve tecdit edilmek suretiyle ihya olunmuş hastaneler üzerinde mülkiyet hakkı ve idare vasayeti 
iddiaları el'an bir neticeye bağlanmamış ve istanbul halkı ile birlikte üniversite ailesini de müte
essir eden bir durum ihdas eylemiştir. 

Üniversitenin belediye hastanelerine kattığı pavyonlar ve bunların yatak adedi belediye tarafın
dan bizzat temin olunmuş bulunanları en az on defa geride bıraktığı halde Hükümetlerin bu ha
kikati bir türlü belediyeye kabul ettirememiş olmaları teessüre şayandır. 

Bâzı hastanelerin tamamen belediyeye bâzılarının da ünüversiteye terk ve tahsisi suretiyle her 
iki tarafın sahibi bulundukları hakların takasa tâbi tutulmasını uzlaştırıcı bir formül olarak teba
rüz ettirmeyi faydalı görmekteyim. 

Yine bina ihtiyacı bakımından pek sıkışık durumda bulunan Dişçilik ve Eczacı mekteplerinin bu 
dertlerine çare olmak üzere halen Askerî Tıp Okulu tarafından işgal edilmekte bulunan eski ts-

tanbul Listesi binasının bir an evvel tahliye ve tamirini ileri sürmek mümkündür. 

Üniversiteye devri sağlanmış olan bu binanm kabili istifade bir hale ifrağı da (600 000) lira 
kadar bir masrafa mütevakkıftır ki maalesef bu hakikat ve azrurete rağmen 1951 bütçesinde bu 
husus için ödenek yoktur. 

Aynı şekilde inşaatı kısım kısım hitam bulan Bayazıt'taki bloklara taşınacak olan Eedebiyat ve 
Fen fakültelerinin bu yeni binalara göre muhtaç oldukları dolap, masa, iskemle, seminer dolabı, pro
fesör ve doçent yazıhane ve masaları pencere perdeleri ve emsali gibi eşyaların teminine yeter öde
nekler mevcut değildir. Her iki fakülteye bu hususta yardım yapılmasında azruret bulunduğu da 
aşikârdır. 

Üniversitenin bütün fakültelerine şâmil bir dert halinde mütalâa edebileceğimiz bir mevzu da 
kitap temini hususunda çekilen para sıkıntısıdır. 

Harb halindeki bir ordunun cephanesizliğine benziyen bu derdin bir az olsun hafifletilmesi 
mevzuunda Sayın Komisyonun cömert davranmasını şayanı temenni bulurum. 

üniversitenin mühim miktarda ders malzemesine ihtiyacı oldulunu izahtan vareste saymak 
lâzımdır. 

Evvelki sene bu bölüme konan sekiz yüz küsur bin liralık tahsisatın Ağustos ayında tamamen 
sarfedilmiş olduğunu söylemekle bu ihtiyacın derecei vüsatini tebarüz ettirmiş olacağımı zan
nediyorum. 

Bu yıl % 7 çıkarmak indirilmek suretiyle çıkarak azaltılan bu tahsisatın Ağustosa değil Ha
zirana kadar bile dayanamıyacağmı takdir buyurularak çıkarmak bu bölümün de bir miktar 
takviyesini lüzumlu görmekteyim. 

Fen Fakültesiyle beraber yanan birçok kıymetli aletlerin seneler geçmiş olmasına rağmen 
halâ yerlerine konulamadığı maalesef bir hakikattir. 

Bu arada tebarüz ettirilmesinde fayda umduğum bir nokta da şudur ki, Marşhal yardımın
dan bilhassa bu gibi teknik ders aletleri temini hususunda faydalanmak imkânı varken bu ci
het ihmal olunmuş ve bugüne kadar müspet veya menfi bir netice alınamamıştır. 

Bu noktanın bundan sonrası için ihmal edilmemesini bilhassa ümit etmek isteriz. 

Yabancı üniversitelerle yapılmakta olan temaslardan bu memleketlerle kültür münasebetlerinin 
geliştirilmesi -ve memleketimizin harice tanıttı rılması mevzuunda talebe mübadelesinin ehemmi
yeti inkâr olunamaz. 

(S. Sayısı: 82) 
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Paris Üniversitesinden mütekabiliyet esasına göre bu mevzuda vâki olan mübadele teklifine 

keza tahsisat yokluğundan menfi cevap verilmiş ve bu hal profesörler kurulunu bir hayli üzmüştür. 

Milletlerarası yakınlaşmalarının çok kıymet a ldğı bir sırada bu sahada üniversitemizden de 
faydalanmak çarelerinin düşünülmesini ve hiç olmazsa rektörlük bütçecine mübadele olunacak 
talebeler için ayda 300 liralık iki veya üç burs kurulmasını münasip bulmaktayım. 

Bu umumi izahattan sonra Üniversite bütçesini ele alacak olursak : 

1951 yılı normal giderlerinin A - l işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10 213 916) lira ve A - 2 
işaretli cetveldeki yatırım giderlerinin de (5 310 000) lira olarak tesbit edildiğini görürüz. 

Normal giderler diye vasıflandırılabilecek olan A - 1 cetvelindeki giderler de 1950 yılma nis
petle % 7 nispetinde bir indirme vardır. Fakat yukarda umumi olarak zikrettiğimiz ve aşağıda 
madde madde tasrih edeceğimiz ihtiyaçlar muvacehesinde bu indirmenin pek de isabetli olmadığı an
laşılacaktır. Hemen her fakülte bu cetveldeki bölümlerde kendilerine ilâveler yapılmasını kuvvetli mu
cip sebeplere dayanarak rica etmektedirler. 

Bilfarz Hukuk Fakültesi yeni binasına taşındığı için evvelce faydalandığı rektörlük hademelerin
den .istifade edemiyeceğinden 202 nci bölümün üçüncü maddesine (2 400) lira ilâvesini ve (D) cetve
line 100 liralık iki hademe konulmasını istemektedir.. 

Ayni bölümün • beşinci maddesinde Fen Fakültesi de ilâveler temenni eylemektedir. 

Bu fakülte atölyelerinde halen makinist, camcı ve elektrikçi gibi birinci sınıf teknisiyenler vardır. 
Hariçte daha bol aylık teklifleri alan bunlardan bâzıları maalesef işlerinden çekilmişlerdir. Eldeki-
leri de kaçırmamak için 202 nci bölümün 5 nci maddesine (2 060) lira ilâvesiyle (D) cetvelinde mev
cut 175, 200 ve 270 liralık makinist kadroları 250, 300 ve 350 liraya çıkarılmalıdırlar. 

Edebiyat Fakültesi de yeni binayı mevcut personelle idare edemyeceğinden 202 nci bölümün 4 
ncü maddesinde artırma istemektedir. 

204 ncü bölüm hakkında Tıp Fakültesi şöyle bir talepte bulunmuştur. Bu bölümün formülü yaban
cı profesör ve uzmanlar ücreti olarak tesbit edilmiştir. Yabancı profesörün Türk tabiiyetine geçmesi 
veya bu görevi ifaya ehil bir yerli uzmanın mevcut bulunması hallerinde ne Türk'e, ne de Türk tabi
iyetine geçen yabancı profesöre bu formül dairesinde tediye yapmak mümkün olamamaktadır. Bu iti
barla yetişen yerli elemanlardan da faydalanılmasını mümkün kılacak bir formülün düşünülmesini te
menniye şayan görmekteyim. 

204 ncü bölümün 4 ncü maddesinden (10 800) lira indirilmesini rica eden Tıp Fakültesi bu tasar
ruf ile (D) cetveline 450 liralık lisan bilir iki stenonun ilâvesini düşünmektedir. Kabulünün muva
fık olacağını arzeylerim. 

301 nci bölümün 11 nci maddesinde Edebiyat Fakültesi için (31 500) lira ödenek kabul edilmiş
tir. Yeni binaya yerleşecek olan bu fakültenin ihtiyacı hakikisi (200 000) lira olduğuna göre bu mad
dede de lüzumlu değişikliğin miktarını komisyonun takdirine arzeylerim. 

Ayni bölümün 3 ncü ve 17 nci maddelerinde Hukuk Fakültesi de ilâveler ricasmdadır. 

420 nci bölüm üzerinde bütün fakültelerin derece derece dilekleri olacaktır. Kendilerinden şifahen 
dâhi dinliyeceğiniz bu ihtiyaçların giderilmesi mümkün olmazsa bu hakiki bir elem vesilesi olacaktır. 

451 nci bölüm de ayni suretle gerek rektörlüğü gerekse fakülteleri katiyen tatmin edecek suret
te tesbit edilmemiştir. 

İlâve mümkün olmadığı takdirde 420 nci ve 451 nci bölümlerde hiç olmazsa yapılan indirme
lerden sarfınazar olunmasını temenni etmek isterim. 
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A) 2 yani yatırımlar cetveline gelince bunun 901 nci bölümü normal tamirat masraflarım kar

şılamaktadır. 

Bu bölümde (97 000) liralık bir indirme sağlanmış ise de, Orman Fakültesinin tedrisat binası
nın üçüncü kat kalorifer tesisatının bir türlü ikmal edilememiş olması ve bloklar arasındaki yol
ların çamur deryası halinden kurtarılamamış bulunması sebepleriyle bu bölümün 7 nci maddesine 
hiç olmazsa (10 000) lira eklenmesi yerinde olacaktır. 

'A) 2 cetvelinin en büyük kısmını teşkil eden 902 nci bölümün birinci maddesi 4999 sayılı Ka
nun ile girişilen on senelik inşaat tahhüdünün bu seneye isabet eden kısmının tediyesinden ibaret 
olup bu meblâğ halen ikmal edilmiş işlerin karşılığıdır. Aynen kabulü bir zarurettir. 

Üçüncü maddedeki bir milyon lira ise, Tıp Fakültesi merkez binasiyle enstitülerin inşa edile-
. ceği sahanın istimlâk bedeli karşılığının bir kısmından ibarettir. Keza aynen kabulü lâzımdır. 

Gider bütçesinin böylece tetkikmdan sonra, ricalarımıza son bir ilâve olarak Hukuk Fakülte
sinin mühim bir derdine çare olur düşüncesiyle şu temennide bulunacağım: 

-»• Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinde profesör, doçent ve asistan kadroları muayyen maaş 
hadleri içinde mütalâa edilmiş olduğundan bilfarz ilmî kifayet, kanuni evsaf ve moral kıymet itiba
riyle asistanlığa ve doçentliğe lâyik bir eleman mevcut olsa ve bu şahıs Devlet baremi dâhilinde 
daha yüksek bir maaşta bulunsa bunun Üniversiteye aktarılması imkânsız kalmaktadır. 

Bu engelden en ziyade şikâyet eden Hukuk Fakültesidir. Bu Fakülte Avrupa'da tahsil ve dok
tora yapmış bâzı hâkimlerin ilmî vukufundan faydalanmak arzu ve zaruretindedir. Bu itibarla (L) 
cetvelinde bölüm yekûnuna müessir olmamak üzere şu şekilde bir tadilât teklif eylemektedir. 

1950 

5 
3 
1 
2 
10 
12 
22 
10 
8 
18 
34 

1951 

4 
4 
1 
1 
10 
10 
22 
10 
6 
18 
34 

Aylık 

90 
80 
90 
80 
70 
.60 
50. 
60 
50 
40 
35 

Kabulünden fayda hâsıl olacağı şüphesiz bulunmakla teklifi yüksek tasvibinize arzeylerim. 

Üniversitenin gelir bütçesi hakkında fazla bir şey söylemeye hacet yoktur. Dünyanın her tara
fında olduğu gibi bizde de bu yüksek ilim müessesesi getireceği varidat düşünülmeden Devlet tara
fından finanse edilecektir. Buna rağmen 1951 yılında (1 855 000) liraya baliğ olan çeşitli geliri 
de az çok genel bütçenin yükünü hafifletmektedir. 

Saygılarımla arzederim. 

Rize Milletvekili 
Osman Kavrakoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/85 
Karar No. 31 

12 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçesi- hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 30 . X I , 1950 tarihli ve 71/1719 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı Komisyonumuza verilmekle Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri, İstanbul Üniversi
tesi Rektörü ve Malye Bakanlığı yetkili tem
silcisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü: 

Komisyon adına bu üniversite bütçesini in-
eeliyen raportörün raporu okunup Hükümetin, 
Rektörden gerekli izahat alındıktan sonra bö
lümlerin incelenmesine geçildi. 

Gider Bütçesi : 

İstanbul Üniversitesinin 1951 yılı Gider Büt
çesi bu yıl umumi olarak bütçelerde kabul edi
len sisteme uygun olarak A / l ve A/2 yani 
normal bütçe giderleri ile envestisman kısım
larından mürekkep bulunmaktadır. Normal 
bütçede (391 818) lira bir noksaslık ve yatı
rımlar bütçesinde ise (1 675 000) liralık bir faz
lalık müşahede edilmektedir. Şu vaziyete göre 
normal bütçedeki eksikliğin bu yıl umumi ola-. 
rak her bütçede yapılan tasarruflardan ileri 
geldiği ve envestisman Bütçesindeki fazlalığın 
ise üniversitenin birkaç yıldan beri çalışmakta 
olan Fen ve Edebiyat fakültelerinin inşaatın 
devam <etmek ve yeniden kurulacak tıp si
tesinin ilk hazırlıklarını yapmak maksatların
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, normal bütçe üzerinde yapı
lan incelemelerde hizmetler için tefrik edilen 
ödenekleri yerinde görmüş ve A/l. cetvelini 
(10 312 916) lira olarak ayniyle kabul etmiştir. 

A/2 cetvelinin bölümleri üzerinde yapılan in
celemeler sonunda tıp sitesi yapılması için -kon
muş bulunan bir milyon lira ödeneğin sırf tetkik 
mahiyetini geçmiyecek işlere harcanacağı ve müm
kün olursa istimlâk dahi yapılacağı ifade edil
miş ise de bu işlerin tamamiyle temenni olduğu 

ve konan ödeneğin hakiki bir hesaba dayanmadığı 
anlaşıldığından buradan (300 000) liranın tasar
rufu kabil olduğu hususunda Hükümetle de mu
tabakat hâsıl olmuş ve bu paranın, Dişçi ve Ec
zacı okullarının halen işgal etmekte oldukları bi-
nanın pek harap ve bu iki okula yeter olmadıkla
rından hiç olmazsa birinin Bayazit'teki Askerî 
Tıp talebesi için pansiyon olarak kullanılarak ve 
bu yaz boşalacak olan eski Maliye Nezareti bina
sına naklini temin maksadiyle bü binada yapıla
cak tadilâta karşılık olarak 901 nci bölümün ikin
ci Tıp Fakültesi giderleri maddesine konulması 
hakkındaki raportörün teklifi Komisyonumuzca 
da uygun görülerek kabul edilmiştir. Ancak, Ec
zacı ve Dişçi okulunun her ikisinin de bu binaya 
naklinin fakültece derpiş edildiği ve bü takdirde 
yapılacak tadilât için bir milyon liraya ihtiyaç 
bulunduğu izah edilmiş ise de bu yıl hiç olmazsa 
bir tanesinin nakli için (500) bin liranın harcan
ması gerektiği anlaşıldığından aynı maddeye da
ha (200) bin liranın bütçede vukua gelecek tasar
ruflardan temin edilmek üzere buraya eklenmesi 
hususu Komisyonumuzca muvafık bulunmuş ve 
daha (200) bin lira bu maddeye eklenmiştir. Bu 
suretle A/2 cetveli yekûnu (5 510 000) lira ola
rak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 

Üniversitenin gelir bütçesinde de bu yıl 
(1 263 182) lira bir fazlalık görülmektedir. Bu
nun (917 000) lirası Hazine yardımının bu mik
tar artmasınlan ve çeşitli gelirlerin (98 000), ge
çen yıldan devredilen paraların da (488 182) 
lira fazlalaşmış olmasından ileri geldiği görül
mektedir. Bu suretle gelir bütçesi (15 622 916) 
lira olarak tahmin ve telkif edilmiş bulunmak* 
tadır. 

Komisyonumuzca envestisman bütçesine ya
pılan (200) bin liralık ilâveye karşılık olarak 
birinci bölümün ikinci yatırımlar karşılığı gi
derleri maddesine daha (200 000) lira ilâve edil-
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miş ve bu suretle gelir bütçesi toplamı da 
(15 822 916) lira olarak kabul edilmiştir. 

Büjçe Kanunu tasarısı : 

Tasarının bir ve ikinci maddeleri yukarda 
izah edilen değişikliğe uygun olarak değiştiril
miş ve diğer maddeler bütçenin tatbiki için 
lüzumlu maddeler olmak itibariyle ayniyle kabui 
edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1951 yılı Bütçe tasa
rısı ve cetvelleri Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

R. Birand 
Mardin 

R. Erten 

Çanakkale 
K. Akmantar 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kastamonu 
H. Türe 
Malatya 

M. 8. Eti 
Mardin 

K. Türkoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
§. Bakay 

Maraş 
N. ökmen 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize Seyhan 
O. Kavrakoglu Dr. S. Ban 

Trabzon Van 
S. F. Kalaycıoğlu F. Melen 
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İstanbul Üniversitesi 1951 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (10 312 916) lira ve 
yatırım giderleri için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 310 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 
1951 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (15 622 916) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversite
since 1951 yılmda elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1951 yılında da devam 
olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversite
sinin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl bütçe tasarısiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (Gr) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 
tarihli ve 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik 
(It) işaretli cetvelde gösterilenler 1951 
yılında kullanılamaz. 

10 — 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

| BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
l DEGtŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 
| 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında ka-
j lan giderleri için bağlı (A/l) işaretli 
| cetvelde gösterildiği üzere (10 327 916) 
| lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
| (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze-
I re (5 310 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversite
si 1951 yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (15 637 916) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

; MADDE 3. — Ayniyle kabul edil-
| mistir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

,*i 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle Kabul edil
miştir. 
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Hü. B. K. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1948 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına 

. uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar 1951 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3-6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri artıklarından eski yıllar borç
ları tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma. Bakanı 

İL Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Ba. 
Z. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. özsan N. îyriboz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
S. Kurtbek Bayındırlık B. V. 

H. Polathan 
Tşletmeelr Bakanı 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 
N. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Sağ. ve Sos Y. Ba. 

M. Ete 

MADDE 7. 
mistir. 

MADDE 8. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

MADDE 9. 
mistir. 

MADDE 10. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

( S. Sayısı : 82 ) 
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A/l - CETVELİ 

B. 

201 

202 

203 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Rektörlük memurları aylığı 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 
Açık aylığı 

Bölüm 

Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakütesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm 

Geçici hizmetler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
iktisat » 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

83 100 
1 371 000 

400 000 
635 200 
570 000 
210 000 
263 400 

0 
15 000 

3 547 700 

70 320 
803 940 
58 000 
60 000 

153 420 
40 520 
54 300 

0 

1 240 500 

50 000 
5 300 

24 360 

79 660 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• 

83 100 
1 371 000 

400 000 
581 200 
570 000 
210 000 
263 400 
54 000 
15 000 

3 547 700 

103 500 
792 600 
43 240 
57 100 

157 620 
33 440 
54 300 
2 900 

1 244 700 

50 000 
2 400 

15 600 

68 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

83 100 
1 371 000 

400 000 
581 200 
570 000 
210 000 
263 400 
54 000 
15 000 

3 547 700 

-

103 500 
792 600 
43 240 
57 100 

157 620 
33 440 
54 300 
2 900 

1 244 700 

' 
50 000 
2 400 

15 600 

68 000 

204 Yabancı Prof. ve Uzmanlar 
ücreti 

1 Rektörlük 10 800 10 800 10 800 
( S. Sayısı : 82 ) 
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B. M. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

206 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakütesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
Tıp Fakütesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

250 000 
41 000 

288 528 
195 120 
81 000 
16 000 

0 

882 448 

3 000 
19 000 
2 500 
7 000 
3 000 
2 000 
3 500 
7 000 

10 000 

57 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

175 000 
41 000 

236 528 
195 120 
81 000 
20 500 
37 000 

796 948 

3 000 
19 000 
2 500 
7 000 
3 000 
2 000 
3 500 
7 000 

10 000 

57 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

175 000 
41 000 

236 528 
195 120 
81 000 
20 500 
37 000 

796 948 

3 000 
19 000 
2 500 
7 000 
3 000 
2 000 
3 500 
7 000 

10 000 

57 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil mükâfatı 15 000 0 15 000 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve* 
rilecek ikramiye karşılığı 1 0 0 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

1 % 5 emekli keseneği % 25 giriş 
kesenekleriyle artış farkları 
karşılığı 262 823 262 823 262 823 

2 % İler karşılığı 47 786 47 786 47 786 
3 Emekli ikramiyesi karşılığı 20 000 20 000 20 000 
4 Sandık yönetim giderleri kar

şılığı ' 1 10 500 10 500 
( S. Sayısı :"82 ) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 Diğer ödemeler 47 399 

Bölüm toplamı 378 009 

47 401 

388 510 

47 401 

388 510 

217 

219 

221 

301 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

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

Bölüm toplamı 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Emekli dul ve yetim aylığı 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 

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

0 

. 28 245 

153 000 
75 000 

148 000 
124 200 
60 000 
66 000 

626 200 

20 000 

6 874 763 

5 000 
4 260 
1 750 
2 250 
3 000 

5 400 
6 550 
2 799 
2 799 
2 799 

. 2 799 
2 799 
2 300 

28 245 

153 000 
75 000 

148 000 
124 200 
60 000 
57 500 

617 700 

20 000 

6 768 803 

• 

3 000 
4 260 
1 000 
2 250 
2 000 

5 400 
6 550 
2 799 
2 799 
2 799 
2 799 
2 799 
2 300 

28 245 

153 000 
75 000 

148 000 
124 200 
60 000 
57 500 

617 700 

20 000 

6 783 803 

3 000 
4 260 
1 000 
2 250 
2 000 

( S. Sayısı : 82 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

6 İktisat Fakültesi 
7 Orman » 
8 Rektörlük döşeme ve demirbaş 
9 Tıp Fakültesi 

10 Hukuk » 
11 Edebiyat » 
12 Fen » 
13 İktisat » 
14 Orman » 
15 Rektörlük öteberi giderleri 
16 Tıp Fakültesi 
17 Hukuk » 
18 Edebiyat » 
19 Fen » 
20 İktisat » 
21 Orman » 
22 Aydınlatma giderleri 
23 Isıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk » 
4 Edebiyat» 
5 Fen » 
6 İktisat » 
7 Orman » 

Bölüm toplamı 

Posta, telefon ve telgraf ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Rektörlük kira karşılığı 
Giyecekler 

1 Rektörlük 

1950 
Yılı 
ödeneği 
Lira 
1 750 
1 250 
10 000 
6 000 
15 000 
6 500 
10 000 
8 000 
7 500 
59 000 
4 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

125 500 
200 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 
istenen 
Lira 
1 750 
1 250 
8 000 
6 000 
5 000 
31 500 
22 000 
3 000 
5 000 
59 000 
2 000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

125 500 
200 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 
1 750 
1 250 
8 000 
6 000 
5 000 
31 500 
22 000 
3 000 
5 000 
59 000 
2-000 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 
1 500 

125 500 
200 000 

482 760 494 510 494 510 

3 500 
5 250 
2 375 
1 500 
1 500 
1 500 
1 000 

16 625 

3 500 
5 250 
2 250 
1 500 
1 500 
1 500 
1 000 

16 500 

3 500 
5 250 
2 250 
1 500 
1 500 
1 500 
1 000 

16 500 

8 000 • 8 000 8 000 
35 000 35 000 35 000 

• 43 000 43 000 43 000 

6 000 4 500 4 500 

2 100 2 10Q 2 100 

( S. Sayısı : 82 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat» 
Fen » 
İkt isat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluğu 
Tıp Fakültesi geçici görev yol
luğu 
Hukuk Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Edebiyat Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev yol
luğu 
İktisat Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Orman Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Yabancı memleketler geçici gö
rev yolluğu 
Yabancı profesör ve uzmanla
rın yolluk giderleri 

Bölüm toplamı 

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

15 400 

1 000 
8 000 

4 000 

1 200 

4 500 

6 400 

1 600 

6 500 

3 50G 

10 000 

46 706 

3 500 
1 750 
2 800 
2 100 
2-000 
1 750 

16 000 

1 000 
7 000 

2 000 

1 200 

3 000 

5 400 

2 000 

5 000 

3 000 

13 000 

42 600 

3 500 
1 750 
2 800 
2 100 
2 000 
1 750 

16 000 

1 000 
7 000 

2 000 

1 200 

3 000 

5 400 

2 000 

5 000 

3 000 

13 000 

42 600 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Taşıt giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
giderleri 
Orman Fakültesi işletme gi
derleri 

12 000 12 000 12 000 

9 000 

1 000 

9 000 

9 000 

1 000 

7 000 

9 000 

1 000 

7 000 

( S. Sayısı : 82 ) 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetge Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

4 Orman Fakültesi onarama gi
derleri 1 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 20 000 20 000 20 000 

Üçüncü kısım toplamı 642 491 649 110 649 110 

403 
407 
419 
420 

421 

422 

423 

424 

425* 

426 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme masrafları 
öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle inceleme ve araştır
ma giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

Devletler hukuku Türk Enst. 
her çeşit giderleri 
Kriminoloji Enst. her çeşit gi
derleri 
îdare Hukuku Enst. her çeşit 
giderleri 
Mukayeseli Hukuk Enst. her 
çeşit giderleri 
tktis§& ve îçtimaiyatjînst. her 
çeşit «giderleri! 
istatistik Enst. her çeşit gider
leri 

5 000 
1 000 
5 000 

7 000 
291 000 

1 
27 500 

435 000 
2 000 

46 000 

808 501 

10 000 

10 000 

2 500 

2 500 

2 500 

2 500 

5 000 
1 000 
4 000 

2 000 
291 000 

1 
15 000 

400 000 
2 000 

22 500 

732 501 

8 000 

8 000 

2 500 

2 500 

1 500 

2 500 

5 000 
1 000 
4 000 

2 000 
291 000 

1 
15 000 

400 000 
2 000 

22 500 

732 501 

8 000 

8 000 

2 500 

2 500 

1 500 

2 50Q 
( S. Sayısı Ş J P ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

427 Gazetecilik Enst. her çeşit gi
derleri 

428 Maliye Enst. her çeşit giderleri 
429 Kanser Enst. her çeşit giderleri 
430 Kan aktarma merkezinin her 

çeşit giderleri 
431 tslâm tetkikleri Enst. her çeşit 

giderleri 
451 Yayın giderleri 

1 Rektörlük satuıalma ve abone 
karşılığı 

2 Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı '** 

3 Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 

4 Edebiyat Fakültesi satmalma 
ve abone karşılığı 

5 Fen Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 

6 İktisat Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 

7 Orman Fakültesi satmalma ve 
abone karşılığı 

8 Rektörlük her çeşit giderleri 
9 Tıp Fakültesi her çeşit gider

leri 
10 Hukuk Fakültesi her çeşit gi

derleri 
11 Edebiyat Fakültesi her çeşit 

giderleri 
12 Fen Fakültesi her çeşit gider

leri 
13 İktisat Fakültesi her. çeşit gi

derleri 
14 Orman Fakültesi her çeşit gi

derleri 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 6 000 6 000 
2 500 1 500 1 500 

10 000 10 000 10 000 

20 000 20 000 20 000 

7 000 5 000 5 000 

20 000 

20 000 

14 000 

36 000 

36 000 

9 250 

9 250 
3 000 

55 000 

75 000 

60 000 

45 000 

34 000 

20 000 

436 500 

18 000 

20 000 

12 500 

30 000 

36 000 

8 250 

9 250 
5 000 

55 000 

65 000 

50 000 

45 000 

37 000 

20 000 

411 000 

18 000 

20 000 

12 500 

30 000 

36 000 

8 250 

9 250 
5 000 

55 000 

65 000 

50 000 

45 000 

37 000 

20 000 

411 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 ve 4936 sayılı Kanuna gö
re staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk-
lariyle başka her çeşit giderleri 

1 Tıp Fakültesi 50 000 20 000 20 000 
2 Hukıtk » 20 000 10 000 10 000 
3 Edebiyat » 20 000 10 000 10 000 
4 Fen » 35 000 30 000 30 000 
5 iktisat » 18 000 8 000 8 000 
6 Onarma » 10 000 8 000 8 000 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit giderle
riyle iştirak edeceklerin yolluk 

Bölüm toplamı 153 000 86 000 86 000 

459 
479 

501 
502 

1 
2 

ve giderleri 
Spor giderleri 
Üniversite armağanı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci ktsım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928-1945 » » 

60 000 
1 

2 500 

1 551 002 

1 000 

999 
1 

40 000 
4 000 

1 

1 351 002 

2 000 

2 000 
1 

40 000 
4 000 

1 

1 351 002 

-e " *" *:. 

2 000 

2 000 
1 

Bölüm toplamı 1 000 2 001 2 001 

505 Hükme bağlı borçlar 1 000 1 000 1 000 

Beşinci kısım toplamı 3 000 5 001 5 001 
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B. 

601 

• . f . , . 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ödeneğin çeşidi 

Altıncı hısım - Yardımlar *• 

Muhtaç talebeye yapılacak yar- > * 
dım ve burslar r*•u 

Tıp Fakültesi 
Hukuk >> 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

t'./' * 

f «I '. >V . " ' 

10 000 
10 000 
8 000 

17 000 
10 000 
3 000 

58 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

' , . ' • • " • ' - " 

10 OOÖ 
7 000 
8 000 

17 000 
10 000 
2 000 

54 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

: . • . ' • • 

10 000 
7 000 
8 000 

17 000 
10 000 
2 000 

54 000 

602 Tıp Fakültesince yiyecek kar
şılığı, hastanelere yapılacak 
yardımla öğretimi ilgilendiren 
fazla masraf karşılığı 1 575 478 1 485 000 1 485 000 

Altıncı kısım toplamı 1 633 478 1 539 000 1 539 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

6 874 763 
642 491 

1 551 002 
3 000 

1 633 478 

10 704 734 

6 768 803 
649 110 

1 351 002 
5 001 

1 539 000 

10 312 916 

6 783 803 
649 110 

1 351 002 
5 001 

1 539 000 

10 327 916 
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A/2 - CETVELİ 

1950 1951 yık için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Yapı ve onarma 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

55 000 
300 000 

1 000 
10 000 
35 000 
1 000 
5 000 

407 000 

33 000 
250 000 

1 000 
5 000 

15 Q00 
1 000 
5 000 

310 000 

33 000 
550 000 

1 000 
5 000 

15 000 
1 000 
5 000 

610 000 

4999 say^ı Kanun gereğince 
yapılacak Üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü giderleri 

1 Bina yapımı giderleri 2 209 078 3 920 000 3 920 000 
2 Tesisat giderleri 1 018 922 80 000 80 000 
1 Tıp sitesi yapımı giderleri 0 1 000 000 700 000 

Bölüm toplamı 3 228 000 5000000 4 700 000 

Yatırımlar toplamı 3 635 000 5 310 000 5 310 000 
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B. M. 

B GETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonda 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Genel bütçeden verilecek öde
nek 

1 Yatırımlar dışındaki giderler ] 
karşılığı [ 12 210 000 7 817 000 

2 Yatırımlar karşılığı j 5 310 000 

Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan birikmiş gelirler 

1 757 000 
392 734 

1 855 000 
640 916 

7 832 000 
5.310 000 

Bölüm toplamı 12 210 000 13 127 000 13 142 000 

1 855 000 
640 916 

GENEL TOPLAM 14 359 734 15 622 916 15 637 916 

C - OETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T I 

Kanun 18 . 6 .1946 

Çeşitli gelirler 
M. F. 

4936 54 b) özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alman harçlar ve ücretler; 
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve kurumlarda yapılacak arşatırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 
Yayım satış gelirleri; 
Üniversite, fakülte ye bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 
Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler, 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 
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Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
•» 

» 
Yardımcı 
Daktilo 
Odacı 

> 
Merkez bakım ve işletme servisi: 
Bakım baş teknisiyeni 
Kalorifer ve havalandırma tekni
siyeni 
Elektrik ve fennî tesisat teknisiyeni 
Elektrikçi ve tornacı 
Marangoz 
Santralci 

İtfaiye çavuşu 

Başbahçivan 
Bahçıvan 

» ve ateşçi (Mevsime göre) 
» ve ateşçi (Mevsime göre) 

Gece bekçisi 
» » 
» » 

Kapıcı 
» ve korucu 

Meydancı ve temizleyici 

Tıp Fakültesi 

Atelye şefi ve ressam 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
» 

Başodacı 
•» 

Odacı 
» 

Dişçi Okulu 

Baş diş teknisiyeni 

D 

Sayı 

1 
1 
2 
5 
3 
5 
3 

18 

1 

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

1 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
6 

1 

— 2 3 ^ ••• 

- CETVELİ 

Ücret 

230 
225 
210 
150 
125 
125 
100 

75 

300 

350 
275 
150 
150 
200 
150 
150 
115 
250 

90 
90 
75 

115 
100 
90 

200 
90 
80 

315 
285 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

325 

Görevin çeşidi 

Disk teknisiyeni 
Hazırlayıcı 
Röntgenci 
Başhemşire 
Mekanisyen 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Odacı 

Eczacı Okulu 

Mekanisyen 
Ressam 
Baş hazırlayıcı 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktola 
Odacı 

> 
Klinik ve enstitü hizmetlileri: 
Enstitü hazırlayıcısı 

» » 

Klinik hazırlayıcısı 
İstatistikçi (Hijyen) 
Ressam - fotoğrafçı 
Müzeci 
Klinik daktilosu 
Hastabakıcı 

Hastabakıcı 
Enstitü başhademesi 

» Hademesi 
Klinik başhademesi 
Enstitü hademesi 
Klinik hademesi 

» :» 

Çapa Hastanesi 

Klinik idare memuru 
Başeczacı 

Sayı t 

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

10 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
2 

3 
6 

20 
20 

1 
2 
1 

18 
30 
40 
40 
17 
17 
18 
30 
40 

120 

1 
1 

leret 

255 
210 
210 
175 
150 
150 
130 
115 
100 
100 
100 
90 
90 

150 
150 
150 
150 
130 
115 

90 
75 

315 
270 
150 
130 
315 
150 
150 
130 
90 
75 
60 

115 
100 
100 

90 
70 
55 

350 
225 
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Görevin çeşidi 4 

Eczacı 
» Kalfası 

Daktilo 
Santral memuru 
Gassal 
Başaşçı 
Aşçı 

> 
1» Çırağı 

Kaloriferci 
» 

Çamaşırhane memuru 
» Kazancısı 

Ütücü 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Meydancı 

Çapa Hastanesi atelyesi : 

Şef teknisiyen 
» » Yardımcısı 

Teknisiyen makinist 
Tornacı 
Demirci 
Muslükçu 
Elektrikçi 
Marangoz 

Klinik özel personeli : 

Başhemşire 
Hemşire 

•» 

Hemşire 
Diyet hemşiresi 
Masajcı (Fiziyoterapi - Ortopedi) 
Başebe 
Ebe 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (yabancı dil bilir) 
» 
» 
» 

Sayı 

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

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

21 
20 
17 
10 
7 
2 
2 
4 

1 
1 
1 
3 

— 24 — 
Ücret 

210 
115 
130 
100 
130 
210 
150 
125 
90 

150 
130 
210 
130 
100 
150 
90 

100 
100 
55 
90 

550 
370 
210 
255 
250 
210 
150 
150 

210 
130 
115 
100 
120 
150 
210 
150 

230 
210 
175 
150 

Görevin 

Başodacı 
Gece bakçisi 
Odacı 

» 
Hademe 

» 
» 

çeşidi Sayı 

1 
1 
2 
4 
1 
5 
5 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 

Daktilo 
Odacı 

Kriminoloji Enstitüsü 
Arşivci 
Kütüphaneci 
Daktilo 
Odacı 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı 
> 
> 

Marangoz 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bahçıvan 
Fennî teknisiyen 

» tesisatçı 
Modelci 
İtfaiyeci 
Odacı 

> 
Gece bekçisi 

dil bilir) 

Yabancı diller okulu 
Daktilo 
Odacı 

Fen Fakültesi 

Kalorifer başteknisiyeni 
Kalkülâtör 
Kartograf 
Bahçıvan 
Camcı ustası 
Makinist 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

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

26 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

115 
115 
100 
90 
90 
75 
80 

150 
90 

230 
175 
150 
90 

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

100 

150 
90 

350 
300 
300 
350 
350 
270 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kaloriferci 
Teknisiyen 

» 
Elektrikçi makinist 
Makinist 
Hazırlayıcı 
Makinist 
Daktilo 

> 
Teknisiyen 
Marangoz 
Hazırlayıcı 
Teknisiyen 
Bahçıvan 
Teknisiyen 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Gece bekçisi 

> > 
Odacı 

> 
Kaloriferci 
Makinist 
Odacı 
Bahçıvan 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
4 
7 
12 
1 
1 
34 
2 

270 
230 
210 
200 
200 
180 
175 
175 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
130 
115 
115 
115 
100 
100 
90 
90 
75 
75 
75 

230 
175 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 

Hademe 
» 

Odacı 

Odacı ve bekçi 

Orman Fakültesi 

Fidanlık ustası 
Ressam 
Hazırlayıcı 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Şaför 

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

150 
130 
90 
75 
100 
90 
75 

250 
200 
130 
115 
250 
200 
145 
150 
150 
115 
115 
100 
75 

115 
85 
75 

115 
85 

150 
90 

170 

E - CETVELİ 
Bölüm : 203 — Geçici hizmetler ücreti 

1 — Rektörlük 
2 —* Hukuk Fakültesi 
3 --.İktisat Fakültesi 

Bölüm : 204 — Yabancı Profesörlerle Uzmanlar 
ücreti 

1 — Rektörlük 

2 — Tıp Fakültesi 
3 — Hukuk Fakültesi 
4 — Edebiyat Fakültesi 
5 — Fen Fakültesi 
6 — İktisat Fakültesi 
7 — Orman Fakültesi 
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G - CETVELİ 

Kanun No. 

1050 Genel MuHasebe Kanunu 
4999 İstanbul Üniversitesi binalaınm ya

pılması hakkında Kanun 

L - CETVELİ 

D. 

4 
5 
5 

a 
7 
8 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Profesör 

Doçent 
» 

Asistan 

» 

Profesör 
> 

Doçent 

> 
Asistan 

> 

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

T^p Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Sayı Aylık 

5 
1 
9 
15 
10 
15 
25 
4 

90 
80 
80 
70 
60 
60 
50 
40 

4 
4 
2 

10 
11 
20 
11 
10 
18 
34 

1 
1 
2 
6 
8 
8 

19 

90 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

150 
125 

90 
80 
70 
60 
50 

D. Görevin çeşidi 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
10 » Seminer kütüphanesi 

t:w^>v*-' 
Profesör 

» 
Doçent 

Asistan . 

Profesör 

Doçent 

7 Asistan 
8 > 
9 » 

10 > 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Sayı Aylık 

9 
20 
9 
8 
4 

1 
2 
4 
4 
2 
1 
2 
1 

22 
8 

10 
14 

8 
7 
2 
3 
8 

15 
7 
6 
8 

10 

60 
50 
40 
35 
35 

150 
125 
100 

91 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 

90 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Orman Fakültesi 

2 Profesör 1 125 
4 » 1 90 
5 » 2 80 

R - I 

Bölüm 301 
Madde 2 

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

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
idare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makkuz, senet, tamim, afiş, katalog, 

yönetmelik ve benzerleri için sarfedilecek kâğıt, mukavva, baskı giderleriyle defterlerin onarım, ka
pak, ciltleme ve benzeri bütün giderler. 

Bölüm 304 — Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri, telefon kurma ve onarma da bu tertipten verilir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
İş arasında kullanılan gömlek, tulum, hademelerin resmî elbiseleriyle ayakkabı, kaput, muşam

ba giderleri. 

Bölüm 420 — Öğretimi ilgilendiren gereç gidedleriyle inceleme, araştırma giderleri 
Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî âlât ve levazımı, esza, kimyevi maddeler ve her türlü gereç

ler, öğretimle ilgili her türlü materyelin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları al:mı, ye
mi, bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alât ve cihazlarm taşıma, montaj ve 
onarma giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya başka şehirlere gönderi
lecek öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim üyelerinin yol giderleri ve tatbikat esnasında 
yapılacak masraflarla sterilizasyon cihazları, frigorifik cihaz ve tesisleri projeksiyon, fotoğraf ve 
üniversite kütüphanesi için tesis edilecek mikrofilim tesisatı ve çeşitli giderleriyle agrandisman, 
yaz1, hesap, teksir makinalan ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, montaj ve onarımı bağ ve 
bahçe giderleri, fen ve orman tatbikatı amelesi giderleri, öğretimle ilgili sair benzer levazım, ilmî 
ve fennî kurumların işletme ve levazımından doğan sair her türlü giderler. 

Bölüm 421, 431 — Enstitünün her türlü giderleri 
Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün yol ve temsil giderleri. 

Bölüm 479 — Üniversite armağanı 
öğretim üye ve yardımcılariyle, doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba

şarı gösterenlere senatoca takdir edilecek miktarda armağan verilir. 

D. 

6 
7 
8 
7 
9 

10 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
> 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 70 
7 60 
8 50 
4 60 
9 40 
8 35 

3TVELÎ 

Büro giderleri 
- Aydınlatma 
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1950 yılı İstanbul Üniversitesi (E - Cetveli) 

Görevin çeşidi 

Uzman 

Profesör 
» 

Uzman 
» 

» 

» 
» 
> 

Sayı 

1 

5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

Ücret 
Lira 

Hizmet 
süresi ay 

Rektörlük 

900 

Ttp Fakültesi 

1 800 
1 600 
1 400 
2 500 
1 250 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
280 

12 

12 
7 
12 
1 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

10 800 

108 000 ' 
11 200 
33. 600 
7 500 
15 000 
8 400 
7 200 
6 000 
5 400 
9 600 
12 600 
21 600 
3 360 

249 460 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

28 . 6 .1950 3/11497 

/ 

28 . 6 .1950 3/11497 
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B. M. Görevin çeşidi Sayı 
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Ücret Hizmet Tutarı 
Lira süresi ay Lira 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

Edebiyat Fakültesi 

204 
Profesör 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

f 

Yabancı Lektör 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 

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

9 
1 

3 210 
2 690 
2 340 
1 345 
1 345 
1 170 
1 170 
1 070 
1 070 
900 
775 
675 
575 
525 
500 
470 
380 
400 
270 
250 
240 
230 
120 

1 
1 
1 
12 
10 
12 
10 
12 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 840 
2 690 
2 340 
64 560 
13 450 
14 040 
11 700 
25 680 
12 840 
10 800 
9 300 
8 100 
13 800 
12 600 
12 000 
16 920 
4 560 
4 800 
3 240 
3 000 
2 880 
24 840 
1 440 

28 . 6 .1950 3/11497 

288 420 

204 3 
Profesör 

» 

Hukuk Fakültesi 

800 
600 

12 
12 

21 600 l 
19 200 J 

40 800 

28.6.1950 3/11497 

204 5 
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B. 

204 

204 

M. Görevin çeşidi 

Profesör 
» 

Uzman 
Profesör 

ı> 
» 
> 
» 

Uzman 
Profesör 

» 
» 
» 

6 

Profesör 
» 
» 

> 
» 
» 

7 

Profesör 

Sayı 

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

, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 3 0 -
Ücret Hizmet 
Lira süresi ay 

jpp"j'S7:"\ - . 
Fen Fakültesi 

1 860 12 
1 700 12 

750 12 
1 250 6 
1 700 6 
1 350 12 
1 700 12 
1 250 12 

900 12 
1 700 10 
3 100 1 
3 200 1 
3 400 1 

>• 

fktisat Fakültesi 

1 850 5 
3 700 1 
2 312 4 
1 800 12 
2 010 3 
2 010 2 
1 675 6 
1 425 12 

Orman Fakültesi 

1 2 000 8 

Tutarı 
Lira 

22 320 ' 
40 800 
9 000 
7 500 

10 200 
32 400 
20 400 
15 000 
10 800 
17 000 
3 100 
3 200 
3 400 

195 120 

9 250 * 
3 700 
9 248 

21 600 
6 030 
4 020 

10 050 
17 100 

80 998 

16 000 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

28 . 6 .1950 3/11497 

• 

28 . 6 .1950 3/11497 

28 . 6.1950 3/11497 

203 2 

Uzman 

Hukuk Fakültesi 

1 440 12 5 280 28 . 6 .1950 3/11497 

203 3 
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Görevin çeşidi 

Uzman 
» 
> 
> 
» 

inşaat teknisiyeni 
* > 

Tesisat uzmanı 
inşaat teknisiyeni 
Sürveyyan 

> 
> 

Yazıcı 
» 

Sayı' 

1 
3 
1 
1 
2 
1 

2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

— 31 
Ücret 
Lira 

— 
Hizmet 

süresi ay 

ktisat Fakültesi 

300 
250 
230 
225 
200 

Rektörlük 

625' 
500 
500 
400 
300 
250 
225 
150 
100 

12 
12 
12 
12 
12 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Tutarı 
Lira 

10 800 ^ 
3 000 
2 760 
5 400 
2 400 

24 360 

11 250 ' 
13 500 
4 500 
7 200 
2 700 
4 500 
4 050 
1 350 

900 

49 950 

Kararın 
Tarihi Sayısı 

28 . 6.1950 3/11497 

28 . 6.1950 3/11497 

i>9<( .«<..-
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1951 Yılı 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 



^ 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1 /78) 

T. C. 
Başbakanlık 30. XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1718 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 30 . X I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerek
çe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bölüm 201 — Aylıklar : 

1950 yılında Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin 5595 sayılı Kauunla kabul edilen Teşkilât 
Kanunu dolayısiyle Veteriner Fakültesi maddesinde, bu fakülteler teşkilâtında bulunan bir kütüp
hane müdürü ve üç kitaplık memurunun üniversite merkez örgütü içine alınmasından dolayı 
rektörlük maddesinde, Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan tabiî ilimler zümresinin Fen Fa
kültesine eklenmesi sebebiyle de Fen Fakültesi maddesinde hizalarında gösterilen miktarlarda 
fazlalıklar husule gelmiş ve diğer Fakültelerde de yeni sene ihtiyaçlarına göre (L) cttvelinden 
yapılan tahliyeler veya iadeler sebebiyle keza fazlalık veya noksanlıklar meydana gelmiş olup 
üniversiteye 1950 yılı içinde katılan Siyasal Bilgiler Fakültesinin aylık tutarı da aynen ilâve 
olunmuştur. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti : 
l W " " ' 

Bu bölümün Fen Fakültesi maddesinde görülen fazlalık Ziraat Fakültesinin Teşkilât Kanu
nu münasebetiyle Fen Fakültesine bağlanan tabiî ilimler kısmının müstahdemlerinin de bu fa
külteye geçmiş olması dolayısiyle burada gösterilmesinden, Ziraat Fakültesinde görülen noksan
lığın da aynı sebepten ileri geldiği. 

Bölüm 204 —• Yabancı profesörler ücreti : 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kadrosunda bulunan 1 000 lira aylık ücretli bir profesörle 
Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan 2 000 lira aylık ücretli bir profesörlük kadrolarının mün
hal bulunmaları dolayısiyle tasarrufu cihetine gidimiş ve diğer fakültelerdeki kadrolarda bir deği
şiklik olmadığından tutarları da aynen ipka edilmiştir. 

Bölüm 205 — Geçici tazminat : (Kaldırılmıştır) 
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Bölüm 206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : 

Geçen seneler tatbikatı göz önünde tutularak bâzı maddelere cüz'i ilâveler yapılmıştır. 

— 5434 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler muayyen nispetleri dâhilinde 209 ncu bö
lümde gösterilmiştir. Keza 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatiyle 4936 
sayılı Kanun gereğince ödenecek üniversite tazr.ı.ıuatı kanuni hadleri dâhilinde ve kadroya uy
gun olarak 217 ve 219 ncu bölümlerde irae kılınmıştır. 

Bölüm 301 — Büro giderleri : 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, posta telgraf ve telefon 
giderleri, kira karşılığı, giyecekler, yolluklar, tedavi giderleri ve taşıt giderleri bölümlerini ihtiva 
eden 3 ncü kısım giderlerinde âzami tasarruf esasları göz önünde tutularak 1950 yılma nazaran bir 
miktar tenzilât yapılmıştır. 

Bölüm 420 — Fakültelerin araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçleriyle her çeşit gi
derleri : 

Fakültelerin çalışmaları için lüzumlu olan her türlü ihtiyaçlarını karşılıyacak olan bu bölüme 
inkişaflar göz önünde tutularak bir miktar zam yapılması düşünülmüşse de tasarruf mülâhazasiyle 
bundan vazgeçilerek bâzı fakültelerde de bir miktar tenzilât yapılmıştır. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri : 

Fakültelerin kitap mubayaa, kâğıt ve baskı gibi en mühim ihtiyaçlarını karşılıyacak olan bu bö
lüm maddelerinde de tasarruf mülâhazasiyle hiçbir inkişaf payı konulmıyarak umumiyetle geçen se-
neki miktarlar aynen muhafaza edilmiştir. 

Keza tasarruf mülâhazasiyle kongre giderlerinden sarfınazar edilmiş ve asistanlarımızın yabancı 
memleketlerdeki stajını temin eden 452 nci bölümdeki ödeneklerde de bir kısım tenzilât yapılması 
zaruri bulunmuştur. 

Borçlar kısmını ihtiva eden 5 nci kısımda geçen seneye nazaran 3 300 lira bir noksanlık kaydedil
miştir. 

Bölüm 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar : 

Üniversite bursu 5 000 lira artırılmış ve Siyasal Bilgiler Fakültesi hakkındaki 5627 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine istinaden verilecek burs karşılığı olarak bu fakülte için 50 000 liralık bir 
ödenek konulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığının işarına atfen 1950 yılı bütçemize konulmuş iken tasarruf mülâhaza
siyle 1951 yılı Bütçesine konulması kararlaştırılan Kolombiya Üniversitesi Türk Tetkik Merkezine 
yardım olarak yeni bir bölüm halinde 42 348 lira konulmuştur, 
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Rapor 

4.1.1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversitemizin bütçelerinden sonra Anka Üniversitesinin Bütçesi 
de berayi tetkik şahsıma tevdi olunduğundan, mezkûr üniversitede ve fakültelerinde yaptırım incele
me neticesini berveçhi âti arzeylerim. 

Ankara Üniversitesi; Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen, Hukuk, Tıp, Vçterin.er, Ziraat, ilahiyat ve 
Siyasal Bilgiler fakültelerinden mürekkep büyük bir müessese halindedir. 

Bu fakültelerden birkaçı müstesna hemen hepsi bilhassa binh bakımından tarif olunamayacak bir 
sıkıntı içindedirler. Ezcümle 1943 te kurulmuş bulunan Fen Fakültesinin durumu yürekler acısı bir 
hal arzeylemektedir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Binasının bir köşesine sıkışmış bulunan bu fakültenin kendisine ayrılan 
mahdut sahaya sığabilmek için koridor, merdiven a.ltı? hamam ve kiler gibi hava, ve güneşten mah
rum yerleri tıka basa doldurmuş bulunduğunu, profesörlerin âdeta kucak kucağa denecek bir vazi
yette ve serbest düşünce ve rahat çalışma imkânlarını selbeden çok ağır şartlar altında kaldıklarını, 
dersanelerde ve lâboratuvarlarda aynı izdihamın daha bariz bir şekil aldığını, lüzumlu tecrübelerin 
lâyıkı şekilde yapılmadığını, tedris heyeti ile talebe arasında muhafazası lüzumlu olan mesafenin ta
mamen ortadan kalkmış göründüğünü teessürle arzederim, 

Yedi seeneden beri aynı müşküller içinde kıvrandığını öğrendiğim bu talihsiz fakültenin bu halde
ki mesaisi, yalnız kıymetli hocaların emeklerinin israf iyle kalmamakta, aynı zamanda l?u fakülteye 
bağlanan ümitleri de maalesef za'fa uğratmaktadır. 

Evvelce iknci bir teknik üniversite binası olacak inşası kararlaştırılmış olup sonra bundan vaz ge
çilmesi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı elinde kalan binalardan birinin Fen Fakültesine tahsisi bu 
müesseseyi sevindirmiş olduysa da bu binanın inşaatını ikmal ve fakültenin buraya nakledilmesini 
ve yerleşmesini temin için 1951 yılı Bütçesine konulan tahsisatın Hükümet tarafından tasarıdan 
çıkarılması keyfiyeti ümitleri tekrar kırmıştır. 

Bir milyon iki yüz bin lira kadar bir masrafa lüzum gösteren bu husus «için hiç olmazsa dört 
beş yüz bin lira kadar bir tahsisat bütçeye ilâve olunursa bu, hem 1952 bütçesine yüklenecek olan 
ağırlığı şimdiden tahfif eder, hem de zaman tasarrufunu sağlamış olur. 

Bu noktayı muhterem komisyonun nazarı teemmüle almasını çok rica ederim. 

Fen Fakültesinin birçok enstitüleri muhtelif semtlerde ayrı ayrı binalarda bulunmaktadırlar. 
Bilfarz Botanik ve Jeoloji enstitüleri Ziraat Fakültesi binasında. Zeoloji Enstitüsünün bir kısmı yine 
Ziraat Fakültesi binasında fakat diğer bir kısmı Hıfzıssıhha binasında, Matematik Enstitüsü 
Bahçelievlerde kiralanmış hususi bir mahalde ve hazin hallerini yukarda tebarüz ettirmiş oldu
ğum Fizik ve Kimya enstitüleri de Gazi Eğitim Enstitüsü içindedirler. 

Bu derece anormal bir şekilde şuraya buraya yayılmış bulunan Fen fakültesinin bugünkü 
durumu, gerek talebe, gerek hoca ve gerekse idare kadrosu bakımından tahammül olunamıyacak bir 
fecaat arzetmektedir. 

Ankara Üniversitesinin yürekler acısı bir hal arzeden ikinci bir şubesini de Tıp Fakültesi teşkil 
eder. 
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(Bu Fakülteyi ziyarete gidenler, merdivenlerde sıralanmış yüzlerce gencin koridorlarda bağdaş 

kurmuş sayısız talebenin halini görünce hayret içinde kalırlar. 

Bunlar nöbetleşe nöbetleşe ders gören ve dershanelerin kifayetsizliği yüzünden içeri giremiyerek 
dışarda sıra bekliyen yavrularımızdır. 

Bu Fakülteyi ziyaretten dönerken saat 18 i geçmiş ve hava kararmış bulunuyordu. Buna rağ
men merdivenlerde ve koridorlarda mevcut talebe kesafeti ağırlığını muhafaza etmekteydi. 

Rieakâr bakışlariyle raportörünüze saygı izhar eden bu gençlerin naçiz şahsımda sayın komisyon
dan ve Muhterem Meclisten ne istediklerini elbette takdir buyurursunuz. 

Hocaları talebelerden bin kat daha dertli gördüğüm Tıp Fakültesinde birçok yeni ve kıymetli 
aletlerin yersizlik yüzünden ambalajlarından tecrit edilememiş olduklar:nı ve her mikroskop başm 
da yirmi gencin toplanmasiyle derslerin faydalı olmaktan uzak bir hal aldığını teessür duyarak te
barüz ettirmek isterim. 

4879 sayılı Kanunla Tıp Fakültesi binasını ve ilâvelerini inşa ettirmek hususunda Bayındırlık 
Bakanlığına salâhiyet verilmiş ve bu inşaat dolayısiyle bono çıkarmak üzere Maliye Bakanlığına da 
yetki kabul olunmuştu. 

Bu suretle girişilen inşaat, mütaahbit ile Bayındırlık Bakanlığı arasında çıkan ihtilâf yüzünden 
yarım kalmış ve mütaahhidin teminatı irat kaydedilmiştir. 

Şöylece yüzüstü kalan bu inşaat bir daha ele alınamamış ve talebe miktarı hergün biraz daha 
arttığı halde tahsisatı her sene aksine olarak kısılan Tıp Fakültesi bugünkü acınacak hale gelmiştir. 

Umumi dersler sırasında kısmen Gülhane Hastanesinden k:smen de Numune hastanesinden istifa
de etmekte ol&n bu fakültenin bugünkü halinde bırakılması büyük bir günah olacaktır. 

İstanbul'a nakli artık bahis mevzuu edilemiyeeek olan Gülhanedeki Askerî Tatbikat Okulunun * 
bir başka, yere nakli suretiyle bu hastahanenin tamamen Tıp Fakültesine terki hususunda Millî Eği
tim, Sağlık ve Sosyal Yaddım ve Millî Savunma Bakanlarının müştereken bir hal şekli bulmalarını 
bilhassa temenniye şayan bulurum. 

Tıp Fakültesinin bugünkü perişanlıktan mutlaka kurtarılması zarureti karşısında yapılacak işle
rin ciddî bir programa bağlanması ve birer birer tahakkuk ettirilmesi elzem olmuştur. 

İhtilâf mevzuu olan inşaatın tekrar ele alınması milyonlara bağlı bulunduğuna göre şimdilik 
bundan•• sarfınazar'etmek v«- fakültenin idare kısmı için ayrı bir bina kiralıyarak Hıfzıssıhha Oku
lundaki şubelere biraz ferahlık temin etmek yerinde olur. 

Bu fakültenin her cihetten yardıma muhtaç olduğumu ve ciddî bir programa raptedilecek bir 
plân dâhilinde bir an evvel bu yardımın tahakkuk ettirilmesi lâzımgeldiğini tekrar Muhterem 
Meclisin nazarı dikkatine arzeder, şimdiki halin fecaatini tasvir hususunda aciz içinde kaldığımı 
açıkça ifade etmek isterim. 

Bu iki fakülte dişıuda kalan diğer fakültelerin dertlerini muhterem dekan beyler büyük bir 
tevazu içinde bağırlarına basmışlar ve bu derece feci bir durumda bulunan iki mühim fakülte
nin ihtiyaçları giderilmedikçe her hangi bir talep ve ricada bulunmayı vicdan ölçülerine, uygun 
görmemişlerdir, 

Kültür seviyeleri ve memleket meseleleri karşısındaki yüksek hassasiyetleri itibariyle kendi
lerinden beklenen olgunluğu, vazifeleri sırasında olduğu gibi böyle müşterek bir dâva karşısrada 
dabi' tekrarortaya* koymuşc^^olmalarıünİTersite ailesinin aheştgini de ifade etmiş olmak bakımın
dan da zikre şayan bulunmuştur. Bundan iftihar duymak hakkımızdır. 
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Bu umumi izahata son vermeden evvel tahminen altı yedi yüz bin lira sarfiyle Ankara'lı bir 

zengin tarafından yaptırılıp üniversiteye bağışlanan ve rektörlükçe pansiyon halinde talebenin 
istifadesine tahsis olunan binadan bahsedeceğim. 

Mühim bir ihtiyacı karşılamakta olduğu şüphesiz bulunan bu binayı rektörlük tefriş edeme
mektedir. Ellerinde mevcut döner sermayeyi buraya yatırmayı düşünüyorlarsa da bu paranın kâ
fi gelmemesi ve kısmen demirbaşa intikali suretiyle tedavülden çekilmesi mahzurları vardır. 

•Et--. 
Bu husus için rektörlüğe bir miktar tahsisat temini yerinde olacaktır. 
Üniversitenin umumi vaziyetini bu suretle tebarüz ettirdikten sonra 1951 yılı Bütçesini ele 

alacak olursak normal giderlerin A - 1 cetvelinde sıralandığını 7 766 722 olduğunu ve, yatırım
ların da A - 2 cetvelinde 106 256 tuttuğunu görürüz. 

Bu giderlerin bir yıl evvelki bütçe ile mukayesesinde bu yılın bir fazlalık arzettiği müşahede 
olunursa da bu artış Siyasal Bilgiler Okuluncn bir fakülte haline sokularak üniversite ailesine 
katılmasının tabiî bir neticesi olarak mütalâa edilmelidir. Dikkat edilecek olursa 1950 Bütçesinde 
bu fakülte için her hangi bir ödenek yoktur. Her bölümde bir fakülteye ayrılan ödenekler 
yekûnu umumi yekûndan tenzil edilmek suretiyle yapılacak bir mukayesede ise Ankara Üniversi
tesinin zoraki bir tasarruf gayretiyle birçok imkânlardan mahrum bırakıldığı ve her yıl art
ması tabiî olan tahsisatında bir azalma mevcut olduğu anlaşılır. 

Bilhassa henüz kuruluş devrinde bulunan, her gün yeni malzeme ve elemanlarla takviyesi zaru
ri olan bir bünyede bu şekilde zorlamaların zararlı neticeler vereceğine kaani bulunmaktayım. 

Nitekim bir mecburi tasarruf yüzünden Ankara Üniversitesinin Milletlerarası kongre ve 
konferanslara her hangi bir mümessil gönderilmesi imkânı kalmamıştır. 453 ncü bölümde 34 993 
lira tasarruf edilerek bu faslın kapanmaması için her fakülteye sembolik ,olarak birer lira 
verilmiştir. 

Muhterem komisyonun ve Yüksek Meclisin bu nokta üzerinde dikkatle durmasını rica ederim. 

Aynı şekilde yabancı memleketlere gönderilecek asistanlar ve stajyerler için evvelce mevcut 
imkânlar da daraltılmıştır. 

Bu şekildeki bir tasarrufun da medeniyet alemiyle temasları azaltmak bakımından faydalı ol
madığına kaaniim. 

Üniversitenin çalışma ve gelişme imkânlarını tahdit eden bir bölüm olarak yayın giderlerinin 
azlığını da tenkid edeceğim. 

Bu fasılda yeter derecede tahsisat mevcut olmadığından yazılmış çok değerli ilim kitapları maale
sef tabettirilememekte ve bittabi gençler bunlardan faydalanamamaktadırlar. 

Hemen her fakülte 'bu fasılda muhterem Meclisten ve Sayın Komisyondan müzaheret beklemekte
dirler. Raportörünüz olarak bendeniz de kendilerine iştirak etmekteyim. 

420 nci bölümde yapılan 20 000 liralık tasarrufa da itiraz edilmektedir. Tıp ve Veteriner fakül
teleri bu bölümden yardım ricasındadırlar. 

Gülhanede ve Hıfzıssıhha Okulunda kısım kısım sıkışmış bulunduğunu arzetmiş olduğum Tıp 
Fakültesi, Millî Savunma ve Sağlık Bakanlıklarına ait olan bu binalar bu bakanlıklar tarafından tes
hin edilmedikçe fakülte tarafından ısıtılamazlar. 

Alâkalı bakanların bu noktada müspet bir karara vardırılmaları, aksi takdirde Tıp Fakültesinin 
ısıtma giderlerinin artırılması zarureti vardır. 
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204 ncü bölümde, Siyasal Bilgiler Fakültesi için mevcut 9 600 liralık tahsisatın 4 200 lira ilâve

siyle 13 800 liraya çıkarılması icabetmektedir. Zira tasarı hazırlanırken fakültede mevcut yabancı 
dil öğretmeni ve aynı zamanda siyasi muhabere hocası Mr. Benö Girö unutulmuştur. 

Aynı bölümde, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin mühim bir ricası vardır. Bu fakültenin en 
esaslı kürsüsü için maalesef kıymetli bir uzman bulunamamaktadır. Felsefe okutacak olan bu yabancı 
profesöre şiddetle ihtiyaç vardır. Bin beş yüz hattâ İM bin liralık bir kadro ilâvesi yerinde olur. 
Klâsik filoloji kürsüsü için de bir ecnebi profesör kadrosu lûtfolunursa bu fakültenin de mesaisini 
düzene koyacağı şüphesizdir. 

A - l cetveli hakkındaki bu tetkiklerimizden sonra sözü A-2 cetveline intikal ettirecek olursak bu
rada 106 256 liralık bir ödenek mevcut olduğuna görürüz. Umumi manzarasını muhterem komisyo
nun nazarı ıttılaına arzeylemiş olduğum üniversitenin muazzam işleri karşısında bu derece mütevazi 
bir rakamın ileri sürülmüş olmasını teessürle mütalâa etmekten başka bir şey yapılamaz. 

Gelir Bütçesi de İstanbul Üniversitesine nispetle harçların daha küçük olması itibariyle aynı te
vazuu içindedir. 

Hülâsa olarak, Ankara Üniversitesine, tebarüz ettirilmiş bulunan âcil ihtiyaçlar dolayısiyle imkân 
nispetinde bâzı yardımlar yapılmalı ve tetkikınıza sunulan bütçe tasarısı, hiç olmazsa üniversitenin 
bugünkü çalışma temposunu olsun idameye imkân verecek bir hale ifrağ suretiyle tadilen kabul olun
malıdır. 

Saygılarımla. 

Bize Milletvekili 
Osman Kavrakoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu f 12 . II . 1951 

Esas No. 1/78 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 30 . XI . 1950 tarihli ve 71/1718 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı komisyonumuza havale Duyurul
makla Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri, mezkûr 
üniversite rektörü Hikmet Birand ve Maliye 
Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı hakkında, komisyon adma bu bütçeyi 
inceliyen raportörün hazırladığı rapor okunduk
tan ve tümü üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra bütçenin gider ve gelir cetvelleri tek'er 
teker incelenerek gerekli izahlar alınmıştır. 

Gider Bütçesi : 

Gider Bütçesi bu yıl Hükümetçe alman pren
sip kararana uygun olarak normal giderler ve 
envestisman giderleri olmak üzere A / l ve A/2 
cetveli halinde tanzim edilmiş ve A / l cetveli 
geçen yıla nazaran (334 925) lira ve A/2 cet
veli de (30 754) lira bir fazlalık arzetmiş bu
lanmaktadır. 

Bıı üniversite bilindiği gibi, bâ/ı fakülteleri 
müstesna, çok yeni olarak teessüs etmiş ve bu 
yüzden bir bina sıkıntısına mâruz bulunmuş ve 
kuruluşundan bugüne kadar da dünya şartları
nın uygun i tmemesi , bütçelerin deha hayati 
işlerin tazyikları karşısında bulunması yüzün
den bu £ik'i>tı hemen hemen bertaraf edile
memiştir. 

Bilhassa Fen Fakültesiyle Tıp Fakültesinin 
durumunu her yönden müteessir eden bu vaziyete 
bir an evvel nihayet verilmesi zarureti aşikâr bu
lunmaktadır, Bütçenin tanziminde de bu cihetin 
temin edilemediği görülmektedir. 

Üniversitenin ikinci önemli konusu da Ziraat 
Fakültesine taallûk etmektedir. Bu fakültenin 
toprağa bağlı olan pek çok mesaisi bulunmakta
dır. Gerçi fakülte öğrencilerinin ilk yıl bâzı Dev
let çiftliklerinde arazide çalışmak suretiyle bir 

staja tâbi tutuldukları bilinmekte ise de bütün 
öğrenim süresince toprak çalışmalarına devamın 
zaruretini de göz önünde tutmak ve bu sebeple 
fakültenin kendi malı olan bir toprağa sahip ol
ması tabiî bulunmak icabeder. İşte bu sebepledir 
ki, Komisyonumuz, bu fakültenin kendine yeter 
bir toprağa sahip kılınması hususunun raporda 
belirtilmesini ve Hükümetin bu noktaya dikkât 
nazarını çekmeği uygun görmüştür. 

Komisyonumuz, yukarda arzedilen bina sıkın
tısını kısmen olsun tehvin etmek ve bilhassa du
rumu daha ağır olan Fen Fakültesinin bu vazi
yetine son vermek üzere Teknik Üniversite için 
yapılan binaların noksanlarını ikmal ederek bun
ların Fen Fakültesine tahsisini uygun görmüş 
ve bunun için bütçenin A/2 cetveline Fen Fa
kültesi yapma ve tesisleri için (1 200 000) lira
lık bir ödeneğin konmasını kabul etmiş bulun
maktadır. Bu suretle bu binaların noksanları ik
mal edilerek Ankara Üniversitesinin en mühim 
bir sıkıntısı kısmen olsun telâfi edilmiş olacak
tır. Diğer taraftan Gülhane Hastanesi içerisinde 
taazzuv etmiş bulunan Tıp Fakültesiyle bu As
kerî Tatbikat Okulunun vâki tedahüllerini önli-
yecek tedbirlerin alınması zarureti görüşmeler 
sırasında tebellür ettirilmiş olduğundan bu hu
susun bir an evvel ıslahı konusunun Hükümetin 
dikkat nazarına konması Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

A / l cetvelinde de görüşme sırasında yekûna 
müessir olmıyan bâzı değişiklikler yapılmışır. 
201 nci aylıklar bölümünün 9 ncu Siyasal Bil
giler maddesinden, münhal bulunan bâzı kadro
ları (L) cetveline almak suretiyle (18 600) lira
nın tasarruf edilebileceği, buna mukabil aynı 
fakültenin 204 ncü yabancı profesör ve uzmanla
rının ücretleri bölümünün 8 nci Siyasal Bilgiler 
Fakültesi maddesine (18 600) lira konarak ya
bancı dil öğretmenlerinin ücretlerinin karşılana
cağı ifade edilmiş ve Komisyonumuzca da uygun 
görülerek bu aktarma yapılmıştır. Bundan başka 
yayın giderleri bölümünde gerek satînalma ve 
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gerekse çeşitli giderler maddelerinde bâzı deği
şiklikler ve ilâveler yapılmış ve öğretim hayati
nin felişöıesinde rolleri tabiî bnlunan kitap 
satisltlma ve yayma imkânlarının daha geniş bir 
sune#e temini sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu yıl Milletlerarası kongre ve konferanslara 
katılma giderlerine bir ödenek konmadığı gö
rülmüş, halbuki bu kongre ve konferansların hiç 
olmazsa en önemlilerine katılmanın doğru ola
cağı düşünülerek Komisyonumu? bütün fakül
teleri de kapsıyacak surette bu bölümün yalnız 
rektörlük maddesine bütçeden tasarruf edilebi
len (19 846) lira ödeneğin konmasını uygun gör
müştür. 603 ncü bölümde Kolombiya Üniversi
tesinde teşkil edilen Türk Tetkik Merkezi için 
konmuş olan (42 348) lira ödeneğin fazla oldu
ğu, bu mevzu için evvelce Dışişleri bütçesinde bir 
ödenek kabul edildiği göz önünde tutularak bu 
paranın tasarruf edilebileceği anlaşılmış ve bu 
para bütçeden tenzil edilerek yukarda arzedilen 
zanllara karşılık gösterilmiştir. Bu suretle 
A/ l cetveli yekûnunda hiçbir değişiklik yapıl
madığından ayniyle (7 660 722) lira olarak ve 
A/2 cetveli toplamı da yukarda arzedilen 
(1 200 000) liranın ve İlahiyat Fakültesinin 
onarma ihtiyacı olan (2 000) liranın ilâvesi sure
tiyle (1 308 255) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi: 

Fakültenin Gelir Bütçesi geçen yıla nazaran 
(260 678) lira fazlasiyle (7 766 978) lira ola
rak tahmin ve teklif edilmiştir. Bu gelirin en 
mühim kısmını diğer üniversitelerde olduğu gi
bi Hazine yardımı teşkil etmekte olup miktarı 
normal bütçe için (6 553 294) ve yatırımlar 
için de (106 256) lira olmak üzere (6 659 550) 
liradan ibarettir. Harçlardan (170 000), çeşitli 
geMrleden (60 000) ve geçen yıllardan devre
den nakit mevcudu da (877 427) lira olmak üze

re tahmin ve tesbit edilmiştir. Komisyonumuz
ca yatırım bütçesinde yaptığı ilâveler karşılık 
olarak birinci bölümün birinci maddesinden 
(2 000) lira indirilerek ikinci maddesine (2 000) 
ve aynı maddeye ayrıca Fen Fakültesinin inşa
atı için (1 200 000) lira ilâve edilmiş ve gelir 
bütçesi toplamı da (8 968 978) lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Kanun tasarısı: 

Tasarının birinci ve ikinci maddesinde gelir 
ve gider cetvellerinde yapılan' değişikliklere uy
gun değiştirmeler yapılmış ve diğer maddeler 
bütçelerde her yıl tekrar edilmesi tabiî olan hü
kümleri ihtiva etmeleri itibariyle ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçesi cet-
veüeriyle birlikte Kamutayın onayına arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul 

3. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Elâzığ 

O, F. Sanaç 
İstanbul 

G. TürkğeUi 
Kırklareli 
$. Bakay 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Burdur 
F. Çelikbaş 

• 
Afyon K. 

A. Vezir oğlu M. 
Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Bir and 

Ordu 
R. Aksoy O. 
Tokad 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
Bayramoğlu 
Diyarbakır 
E. Ekinci 
İstanbul 

F. Sayırner 
Kastamonu 

H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Rize 

. Kavrakoğlu 
Trabzon 

H. îmre S. Atanç 8. F. Kalaycıoğlv, 
Van 

F, Melen 

(S . Saym: 83) 
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Ankara Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarsı 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı yatırımlar dışnda kalan 
giderleri için bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (7 660 722) lira 
ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(106 256) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 76,6 978) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversite
sinin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu madde
si gereğince geçici mahiyetteki hizmet
ler için Bakanlar Kurulu karariyle kad
ro alınabilecek tertipler bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl Bütçe tasarısiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

MADDE 4. — Ankara Üniversite
sinin Kuruluşu hakkmdaki 6 . .VII . 
1948 tarihli ve 5239 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1951 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenekler üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili ol
dukları hizmet tertiplerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden Ödenir. 

1928 - 19İ9 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 Bütçesinin 

BÜTÇE KOMÎSYONUİSTUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (7 668 722) lira 
ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 308 256) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere ( 8 976 978) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 5. 
mistir, 

Ayniyle kabul edil-

(S . Saja»t*$3) 
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ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-6 ncı 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları tertiple
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

B. K. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
R. Ş. İnce 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Ba. 
Z. Velibeşe 

G-. ve Tekel Bakanı 
İV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 
N. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakam 

Sağ. ve Sos Y. Ba. 

Tarım Bakanı 
N. lyribos 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

M. Ete 

MADDE 6. 
mistir. 

MADDE 7. 
mistir. 

MADDE 8. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-
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M. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

— m —-

A/ l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

t •> Aylıklar ve ibretler 
Aylıklar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih * Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner y> 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

62 100 

511 000 
281 400 
347 300 
969 300 
319 000 
485 500 
100 800 

0 
9 600 

3 086 000 

30 000 

70 680 
55 620 
52 020 

328 440 
130 000 
233 040 

6 480 
0 

906 280 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

72 600 

491 100 
340 800 
347 300 
965 700 
364 500 
446 500 
112 200 
359 700 

9 600 

3 510 000 

30 000 

70 740 
80 520 
52 620 

327 240 
1İ9 440 
209 940 

6 480 
43 320 

940 300 

Komisyonca 
kaimi edilen 

Lira 

72 600 

491 100 
340 800 

v347 300 
965 70ü 
364 500 
446 500 
112 200 
341 100 

9 600 

3 491 400 

30 000 

70 740 
' 80 520 

52 620 
327 240 
119 440 
209 940 

6 480 
43 320 

940 300 

Yabancı profesör ve uzmanla 
nn ücreti 

1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 82 000 W «40 69 840 

(-S..- Şaşa»: 83 ) 



- 1 4 -

ödeneğin çeşidi 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lim 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
ilahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Böltim toplamı 

108 000 
24 ÖÖO 
64 200 

1 
1 

9 600 
0 

287 802 

108 000 
.1 

64 âOO 
1 
1 

9 600 
1 

251 644 

108 000 
1 

64 200 
1 
1 

9 600 
18 601 

* 270 244 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

0 RetetMük 
0 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

3 682 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
D. T. C. Fakültesi mamurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları çocuk 
zammı 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Tıp İ^akültesi memurları ço
cuk zammı 
Vetetmer Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Ziraıat Fakültesi memurîarı ço
cuk zamrm 
İlahiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

kültesi 
Fen 
Hukwik 
Tıp 
Veterisıer 
Ziraat 
îlâhipat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Bölüm topalım 

27 300 
15 888 
20 400 
m 278 
17 540 
29 2€4 
5 976 

176 328 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

a sm 
7 0ÖÖ 

4 500 

4 5Ö0 

14 4ÖÖ 

7 000 

14 000 

2 500 

5 ÖÖO 

8 Ö00 

6 5ÖÖ 

4 500 

14 İÖÜ 

7 000 

14 000 

2 500 

5 000 

8 000 

6 500 

4 500 

14 400 

7 000 

14 000 

2 500 
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M. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ödeneğin çeşidi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ço
cuk zammı 
Rektörlük memurları doğum 
yardımı 
D. T. C. Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Fen Fakültesi memurları do
ğum yardımı 
Hukuk Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Tıp Fakültesi memurları do
ğum yardımı . 
Veteriner Fakültesi memurla
rı doğum yardımı 
Ziraat Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
İlahiyat Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Siyasal Bilgiler Fakültesi do
ğum yardımı 
Rektörlük memurları ölüm 
yardımı 
D. T. C. Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
Fen Fakültesi memurları ölüm 
yardımı 
Hukuk Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
Tıp Fakültesi memurları ölüm 
yardımı 
Veteriner Fakültesi memurla
rı ölüm yardımı 
Ziraat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
İlahiyat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
Siyasal Bilgiler Fakültesi me
murları ölüm yardımı 

Bölüm topalını 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

600 

1 000 

1 000 

1 200 

4 000 

1 000 

2 400 

600 

0 

1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

1 000 

2 000 

3 000 

1 000 

0 

83 200 

1951 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

600 

1 000 

1 000 

1 200 

2 000 

1 000 

2 000 

600 

1 200 

1 000 

1 000 

1 000 

2 000 

1 000 

2 000 

2 000 

1 000 

2 000 

88 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

600 

1 000 

1 000 

1 200 

2 000 

1 000 

2 000 

600 

1 200 

1 000 

1 000 

1 000 

2 000 

1 000 

2 000 

2 000 

1 000 

2 000 

88 500 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 10 000 0 10 000 
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ödeneğin çeşidi 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
ikramiye karşılığı 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 o 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

5 320 5 320 

0 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 Emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar- tV 
Şilığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm topalmı 

218 777 
39 632 
15 000 

1 
30 000 

303 410 

: f : , j ! , 

244 766 
44 503 
21 000 

10 525 
30 000 

350 794 

244 766 
44 503 
21 000 

10 525 
30 000 

350 794 

5 320 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilg 

4936 sayılı 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

;iler » 

Bölüm toplamı 

Kanun gereğince 
verilecek Üniversite tazminatı 
Dil ve tarih 
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

- Coğrafya 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Fakül-

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
£ 800 
2 800 
2 800 

0 

26 787 

" • 

164 700 
62 400 
67 600 
60 000 
90 000 

126 000 
22 000 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 

29 587 

159 600 
82 800 
67 600 
60 000 
90 000 

108 600 
22 000 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 

29 587 

159 600 
82 800 
67 600 
60 000 
90 000 

108 600 
22 000 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

8 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm topalmı 

Emekli, dul ve yetim aylığı 
Yurdun içinde ve dışında kon
ferans için getirtileceklerin üc
ret ve giderleri 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül 

0 26 600 

592 700 617 200 

1 000 500 

başı 
11 D. T. C. Fakültesi döşeme, de

mirbaşı 

2 500 

3 000 

1 000 

4 000 

26 600 

617 200 

0 

500 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner , » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiyesi 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi kırtasiyesi 
Fen Fakültesi kırtasiyesi 
Hukuk » » 
Tıp » » 
Veteriner Fakültesi kırtasiyesi 
Ziraat » » 
İlahiyat » » 
Siyasal Bilgiler » » 
Rektörlük döşeme ve demir-

1 000 
1 000 
1 000 

500 
1 000 

500 
1 
0 

6 001 

5 479 509 

2 000 
-

3 600 
2 000 
2 400 
3 600 
3 600 
2 400 
1 406 

0 

500 
1 

1 000 
100 

1 000 
500 

1 
2 000 

5 602 

5 793 627 

1 000 

2 500 
1 000 
2 400 
3 600 
3 000 
2 000 

900 
3 ÖÛO 

500 
1 

1 000 
100 

1 000 
500 

1 
% 000 

5 602 

5 803 627 

1 000 

2 500 
1 000 
2 400 
3 600 
3 ooo 
2 000 

90Û 
3 Ö00 

1 000 

4 000 
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B. M. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi döşeme, demir
başı 
Hukuk Fakültesi döşeme, de
mirbaşı 
Tıp Fakültesi döşeme, demir
başı 
Veteriner Fakültesi döşeme, 
demirbaşı 
Ziraat Fakültesi döşeme, de
mirbaşı 
İlahiyat Fakültesi Döşeme, de
mirbaşı 
Siyasal Bilgiler Fakültesi dö
şeme ve demirbaşı 
Rektörlük öteberi giderleri 
D. T. C. Fakültesi öteberi gi
derleri 
Fen Fakültesi öteberi gider
leri 
Hukuk Fakültesi öteberi gi
derleri 
Tıp Fakültesi öteberi giderleri 
Veteriner Fakültesi öteberi gi
derleri 
Ziraat Fakültesi öteberi gider
leri 
İlahiyat Fakültesi öteberi gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri giderleri 
D. T. C. Fakültesi Aydınlatma 
giderleri 
Fen Fakültesi aydınlatma gi
derleri 
Hukuk Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
Tıp Fakültesi aydınlatma gi
derleri 
Veteriner Fakültesi aydınlat
ma giderleri 
Ziraat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 
İlahiyat Fakültesi aydınlatma 

-giderleri 

( S. Sayısı : 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

20 000 
• 

20 000 

4-000 

4 000 

3 000 

0 
2 400 

10 000 

5 600 

6 000 
15 200 

7 500 

8 000 

1 000 

0 

6 000 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 

: 83) 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

10 000 

6 000 

•3 700 

3 000 

4 000 

10 000 
2 000 

10 000 

5 600 

6 000 
.11 200 

7 300 

8 000 

1 000 

6 000 

7 500 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

l 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 OOO 

10 000 

6 000 

3 700 

3 000 

4 000 

10 000 
2 000 

10 000 

5 600 

6 000 
11 200 

7 300 

8 000 

1 000 

6 000 

7 500 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 
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M. ödeneğin çeşidi 

35 Siyasal Bilgiler Fakültesi ay
dınlatma giderleri 

36 D. T. C. Fakültesi ısıtma gi
derleri 

37 Fen Fakültesi ısıtma giderleri 
38 Hukuk Fakültesi ısıtma gider

leri 
39 Tıp Fakültesi ısıtma giderleri 
40 Veteriner Fakültesi ısıtma gi

derleri 
41 Ziraat Fakültesi ısıtma gider

leri 
42 İlahiyat Fakültesi ısıtma gi

derleri 
43 Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt

ma giderleri 

Bölüm toplamı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Basılı kâğıt 
Rektörlük 
Dil ve Tarih 
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
îlâhiyat 

ve defterler 

- Coğrafya Fakül 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücreti?'? 
ve giderleri 

1 Rektörlük P. T. T. ücretleri 
2 D. T. C. Fakültesi P. T. T. Üc

retleri 
3 Fen Fakültesi posta telgraf, te

lefon ücretleri 
4 Hukuk Fakültesi posta, tel

graf ücretleri 
5 Tıp Fakültesi posta telgraf üc

retleri 
(S. Sayısı: 83 

1950 . 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 
15 000 
8 500 

23 000 
12 000 

25 000 

25 000 

1 
0 

305 202 

4 000 

24 000 
8 500 

23 000 
12 000 

25 000 

25 000 

1 
10 900 

305 602 

4 000 

24 000 
8 50!) 

23 000 
12 000 

25 000 

25 000 

1 
10 900 

305 602 

2 100 

900 
900 

2 100 
4 300 
1 700 
1 350 
500 
0 

3 850 

1 000 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 
150 

3 000 

14 450 

1 000 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 
150 

3 000 

14 450 

*' *» "' .' 

1 000 

800 
800 

1 000 

1 000 

500 
" 800 

800 
1 000 

1 000 

500 
800 
800 

1 000 

1 000 



19 

M. 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ödeneğin çeşidi 

Veteriner Fakültesi posta, tel
graf ücretleri 
Ziraat Fakültesi posta, telgraf 
ücretleri 
İlahiyat Fakültesi posta, tel
graf ücretleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta, telgraf ücretleri 
Rektörlük telefon giderleri 
D. T. C. Fakültesi telefon gi
derleri 
Fen Fakültesi telefon gider
leri 
Hukuk Fakültesi * telefon gi
derleri 
Tıp Fakültesi telefon giderleri 
Veteriner Fakültesi telefon gi
derleri 
Ziraat Fakültesi telefon gi
derleri 
İlahiyat Fakültesi telefon gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi tele
fon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Griyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

1 500 

500 

0 
2 700 

-2 250 

2 700 

2 000 
4 000 

4 500 

6 000 

1 000 

0 

33 250 

4 000 
• - ' * / - : * 

1 500 

5 000 
2 500 
2 520 
6 000 
4 900 
5 000 

600 
0 

28 020 

1951 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 300 

1 500 
• 

250 
. 

750 
3 000 

2 500 

2 000 

2 000 
3 000 

4 500 

6-000 

500 

2 000 

33 400 

4 000 

1 500 

5 000 
3 000 
2 520 
5 000 
4 900 
5 000 

600 
3 000 

30 520 

Komisyonca 
kabul edile fi 

Lira 

1 300 

1 500 

250 

750 
3 000 

2 500 

2.000 

2 000 
3 000 

4 500 

6 000 

500 

2 000 

33 400 

4 000 

1 500 

5 000 
3 000 
2 520 
5 000 
4 900 
5 000 

600 
3 000 

30 520 

(S. Sayısı: 83) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Rektörlük geçici görev yolluğu 
3 D. T. C. Fakültesi geçici görev 

yolluğu-
4 Fen Fakültesi geçici görev yol

luğu 
5 Hukuk Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
6 Tıp Fakültesi Geçici görev yol

luğu 
7 Veteriner .Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
8 Ziraat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
9 İlahiyat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
10 Siyasal Bilgiler Fakültesi ge

çici görev yolluğu 
11 D. T. C. Fakültesi yurt içinde 

araştırma ve inceleme yapma, 
Öğrenci yolluk ve giderleri 

12 Fen Fakültesinin yurt için
de araştırma ve inceleme yap
ma, öğrenci yolluk ve giderleri 

13 Hukuk Fakültesinin yurt için
de araştırma ve inceleme yap
ma, öğrenci yolluk ve giderleri 

14 Tıp Fakültesinin yurt için
de araştırma ve inceleme yap
ma, öğrenci yolluk ve giderleri 

15 Veteriner Fakültesinin yurt 
içinde ara ştırma ve inceleme 
yapma, öğrenci yolluk ve gi
derleri 

16 Ziraat Fakültesinin yurt için
de araştırma ve inceleme yap
ma, öğrenci yolluk ve giderleri 

17 Ilâhiyet Fakültesinin yurt 
içinde araştırma ve inceleme 
yapma, öğrenci yolluk ve gi
derleri 

( S. Sayısı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 1 000 1 000 

2 000 2 000 2 000 

3 200 3 000 3 000 

2 400 2 000 2 000 

2 400 2 400 2 400 

4 000 4 000 4 000 

2 400 2 000 2 000 

3 200 3 200 3 200 

500 500 500 

0 2 400 2 400 

8 000 5 000 5 000 

3 000 2 000 2 000 

2 500 2 500 2 500 

1 000 1 000 1 000 

6 000 5 000 5 000 

10 000 8 000 8 000 

1 500 1 000 1 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İ8 Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
yurt içinde araştırma ve inee-

• leme yapma, öğrenci yolluk ve 
derleri 

19 D. T. C. Fakültesi yabancı 
memleketler yollukları 

20 Fen Fakültesi yabancı mem
leketler yollukları 

21 Hukuk Fakültesi yabancı mem
leketler yollukları 

22 Tıp Fakültesi yabancı mem
leketler yollukları 

23 Veteriner Fakültesi yabancı 
memleketler yollukları 

24 Ziraat Fakültesi yabancı mem
leketler yollukları 

25 İlahiyat Fakültesi yabancı 
memleketler yollukları 

26 Siyasal Bilgiler Fakültesi ya
bancı memleketler yollukları 

27 D. T. C. Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanlarının yolluk 
ve giderleri 

28 Fen Fakşültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 

29 Hukuk Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 

30 Tıp Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 

31 Veteriner Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 

32 Ziraat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 

33 İlahiyat Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 

0 3 000 3 000 

2 000 ' 5 000 5 000 

2 000 4 000 4 000 

2 500 3 200 3 200 

4 000 3 000 3 000 

3 500 7 600 7 600 

9 000 7 000 7 000 

1 1 1 

0 7 000 7 000 

3 750 2 000 2 000 

3 000 3 000 3 000 

2 000 1 1 

2 000 2 000 2 000 

1 1 1 

1 1 1 

ı ı ı 

( S. Sayısı : 83 ) 
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1950 1951 yıh için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira ıLira 

34 Siyasal Bilgiler Fakültesi ya
bancı profesör ve uzmanların 
yolluk ve giderleri 0 1 1 

Bölüm toplamı 86 854 93 806 98 806 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

4598 sayılı 
ödenecek 
yollukları 
Rektörlük 

Kanun gerencince 
tedavi giderleri ve 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

L. 

1 000 

1 000 
1 500 
l 500 
5 000 
2 000 
2 000 

500 
0 

14 500 

1 000 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

11 500 

1 000 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

11 500 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Taşıt giderleri 
Rektörlük taşıt işletme gider
leri 
Rektörlük taşıtları onarma gi
derleri 
Fen Fakültesi taşıtları işlet
me giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları onar
ma giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları işlet
me giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları onar
ma giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları iş
letme giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma giderleri 

3 000 

1 

5 000 

500 

4 000 

1 000 

8 000 

2 000 

8 000 ; 

2 000 

3 000 

500 

4 500 

1 000 

2 000 

500 

5 000 

2 000 
v, . 

6 000 

2 000 M 

3 000 

500 

4 500 

1 000 

2 000 

500 

5 000 

2 000 

6 000 

2 000 

( S. Sayısı : 83 ) 
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B. M. 

11 

12 

403 
407 
419 

ödeneğin çeşidi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları işletme giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları ve giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

33 501 

519 177 

4 000 
200 

3 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

750 

30 250 

523 528 

4 000 
200 

2 000 

3 000 

750 

30 250 

523 528 

4 000 
200 

2 000 
420 

421 

422 

Fakültenin araştırma, incele-
leme ve öğretimi ilgilendiren 
gereçleriyle her çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm toplamı 

11 500 
148 140 
15 303 

134 010 
84 000 

218 000 
6 000 

0 

616 953 

- 6 500 
150 000 
15 303 

134 000 
• 80 000 

186 000 
6 000 

20 000 

597 803 

6 500 
150 000 

15 303 
134 000 
80 000 

186 000 
6 000 

20 000 

597 803 

Ziraat Fakültesinin çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma 
ve denemelerin her çeşit gi
derleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül 
tesi Arkeoloji ve Doğu - Anado
lu Araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 

5 000 

6 720 

2 500 

6 000 

2 500 

6 000 

(S. Sayısı: 8S) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen İcabul edilen 
Lira Lira 

423 

424 

451 

Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesinin : 
Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren giderleriyle yatak karşı-

10 000 9 000 9 000 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

lığı 
Hastanelerde iaşe edilecek 
olanların iaşe karşılığı 

Bölüm topalını 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone 
giderleri 
D. T. C. Fakültesi satmalına ve 
abone giderleri 
Fen Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Veteriner Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 
Ziraat Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
İlahiyat Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi sa-
tmalma ve abone giderleri 
Rektörlük her çeşit giderleri 
D. T. C. Fakültesi her çeşit gi
derleri 
Fen Fakültesi her çeşit gider
leri 
Hukuk Fakültesi her çeşit gi
derleri 
Tıp Fakültesi her çeşit gider
leri 
Veteriner Fakültesi her çeşit 
giderleri 
Ziraat Fakültesi her çeşit gi
derleri 

91 250 

135 382 

226 632 

1 000 

15 000 

43 000 

20 500 

14 000 

2 500 

3 000 

1 000 

0 
20 000 

30 000 

21 500 

42 500 

19 000 

19 000 

23 000 

91 250 

138 955 

230 205 

1 000 

15 000 

30 000 

20 500 

14 000 

2 500 

2 000 

6 000 
* 

20 000 
15 000 

30 000 

21 500 

42 500 

19 000 

19 000 

20 000 

91 250 

138 955 

230 205 

1 000 

15 000 

30 000 

20 500 

14 000 

5 000 

5 000 

6 000 

20 000 
15 000 

30 000 

21 500 

42 500 

25 000 

25 000 

25 000 
(S. Sayısı: 83) 
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B. M. 

17 

18 

Ödeneğin çeşidi 

İlahiyat Fakültesi her çeşit gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi her 
çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

4 302 

0 

279 302 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

35 000 

323 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

35 000 

345 500 

452 

453 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariy-
le her çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
i lahiyat 
Siyasal Biİ£ 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

£İler » 

Bölüm toplamı 

10 000 
4 000 

10 000 
4 500 
1 000 
4 000 

1 
0 

33 501 

3 000 
4 000 
4 000 
4 500 
1 000 
3 000 

I 
5 000 

24 501 

3 000 
4 000 
4 000 
4 500 
1 000 
3 000 

1 
5 000 

24 501 

Milletlerarası Kongre ve Kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 
6 Veteriner » 
7 Ziraat » 
8 İlahiyat » 
9 Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

5 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
1 

17 847 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 001 17 855 

459 Spor giderleri 

(S. Sayısı: 83 ) 
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B. M. 

479 

501 
502 

2 

505 

ödeneğin çeşidi 

Üniversite armağanı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

2 500 

1 222 810 

3 000 

4 300 
1 

4 301 

2 000 

9 301 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

1 199 218 

2 000 

2 000 
1 

2 001 

2 000 

6 001 

1 

1 239 566 

2 000 

2 000 
1 

2 001 

2 000 

6 001 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Muhtaç 1 
yardımlar 
Üniversite 

talebeye yapılacak 
ve burslar 

öğrenci bursu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül 
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

25 000 

5 500 
5 000 
2 000 
7 000 
1 000 

500 
1 000 

0 

45 000 

30 000 

3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 

500 
1 000 

50 000 

96 000 

• 

30 000 

3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 

500 
1 000 

50 000 

96 000 

Hastanelere yapılacak yardım 50 000 

( S. Sayısı: 83 ) 



M. 

- » -

ödeneğin çeşidi 

Kolombiya Üniversitesi Türk 
Tetkik Merkezine Yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

95 000 

1951 yıl: 
Hükümetçe-

istenen 
Lira 

42 348 

138 348 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

96 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 479 509 
519 177 

1 222 810 
9 301 

95 000 

7 325 797 

5 793 627 
523 528 

1 199 218 
6 001 

138 348 

7 660 722 

5 803 627 
523 528 

1 239 566 
6 001 

96 000 

7 668 722 

A/2 - CETVELİ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Yatırımlar 

Onarma işleri 
Rektörlük 
Dil ve îar ih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Yeni ve tesisler 

Yatırımlar toplamı 

5 000 

8 500 
1 

10 000 
10 000 
32 000 
10 000 

1 
0 
0 

75 502 

5 000 

15 000 
1 

41 254 
5 000 

20 000 
10 000 

1 
10 000 

0 

106 256 

5 000 

15 000 
1 

41 254 
5 000 

20 000 
10 000 
2 001 

10 000 
1 200 000 

1 308 256 

( S. Sayası: 83 ) 



B. M. 

1 
1 

2 

B - CETVELİ 

1950 
Y ı l ı 

•tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Hazine yardımı 
Yatırımlar dışındaki giderler 
için yardım 
Yatırımlar için yardım 

6 637 000 
0 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

6 553 294 
106 256 

6 561 294 
1 308 256 

2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Harçlar 
Çeşitli gelir 
Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 

6 637 000 

160 000 
50 000 

1 
659 299 

6 660 550 

170 000 
60 000 

1 
877 427 

7 869 550 

170 000 
60 000 

1 
877 427 

T O P L A M 7 506 300 7 766 978 8 976 978 

Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Kardeks memuru 
Daktilo 

Fiş memuru 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Odacı 
Şoför 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Kartograf 
Kitap tasnif memuru 
Desinatör 
Fotoğrafçı 
Fiş memuru 

230 
230 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
200 

1 
2 
1 
1 
2 

230 
230 

; 230 
230 
150 

Görevin çeşidi 

Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 
tdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

25 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı ' 

Desinatör 

Fen Fakültesi 

175 
150 
150 
130 
150 
150 
100 
150 
150 
100 
90 

150 
90 

200 

. (S, Sayısı: 83) 



Görevin çeşidi 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Not çoğaltma memuru 
Teknisiyen 

» 
Tahnitçi 
Cam aletleri yapıcısı 
Hazırlayıcı 

> 
- > 

Şoför-
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Hukuk Fakültesi 

Not Çoğaltma memuru 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 
Elektrikçi ve Telefoncu 
Kaloriferci 
Kaloriferci yardımcısı 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Tıp Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Hazırlayıcı 
» 
> 
» 

Arşivci 
Daktilo 

» 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Otoklav memuru * 
Mulaj cı 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 

3ayı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
6 
1 
1 
1 
1 

18 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

28 
4 

15 
7 
'4 
1 
2 
1 
2 
1 

( 

_ » _ 
Ücret 

230 
150 
130 
250 
230 
230 
350 
175 
150 
130 
200 
150 
100 
115 
90 

175 
230 
150 
250 
200 
115 
150 
175 
100 
115 
90 

370 
300 
250 
200 
300 
200 
150 
115 
150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 

S. Say 

Görevin çeşidi 

Hastabakıcı 
» 
» 

Dâboratuvar hademesi 
Fotoğrafçı 
Telefoncu ve Santral memuru 
Onarıcı 
Şoför 
Şoför yardımcısı 
Bahçivan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Aşçı 
Diyet aşçısı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Terzi yardımcısı 
çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 
Gardiyan 

Veteriner Fakültesi 

Daktilo 
Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

» 
» 

Şoför 
Şoför yardımcısı 
Kapıcı 
Başodacı 
Lâboratuvar hademesi 
Hayvan bakıcısı 
Odacı 
Tecrübe hayvan yetiştiricisi 

! Nalbant 
Gece ve gündüz bekçisi 
Desinatör 
Elektrikçi 
Marangoz ustası 
Demirci 
Seyis 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 

ısı : 83) 

Sayı 

51 
• 10 

5 
60 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

12 
2 

2 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
2 
1 

12 
11 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
İ 
2 
1 

Ücret 

90 
100 
110 
90 

300 
200 
200 
200 
150 
175 
100 
1.15 
150 
200 
115 
200 
100 
90 
90 
90 
90 

150 
110 
175 
150 
130 
200 
150 
100 
115 
90 

100 
90 

150 
200 
120 
250 
250 
250 
175 
120 
175 
185 
120 
100 



âû 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tertipçi 
Matbaa makinisti 
Cilt ustası 
Pansımancı 
Su ve kaloriferci ustası 
Telefon Teknisiyeni 

Ziraat Fakültesi 

Daktilo 
Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

Teknisiyen 

Odacı 

Lâboratuvar hademesi 
Bahçıvan 

» 

Sürekli tarla amelesi 
» > » 

Kapıcı 
Gece ve gündüz bekçisi 
Arşivci 
Desin atör 
Grafikçi 
Teksir memuru 
Büyük, küçük baş hayvan tecrübe 
ve bakım ustası 

4 
1 
6 
10 
9 
3 
1 
2 
2 
13 
8 
10 
2 
1 
1 
6 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
1 

200 
225 
250 
125 
225 
150 

150 
120 
130 
150 
175 
200 
250 
200 
110 
90 
90 
90 
270 
200 
150 
100 
120 
100 
90 
90 
150 
230 
200 
150 

1 200 
1 170 
2 150 
4 130 

Görevin çeşidi Sayı tt 

Tarla denemeleri teknisiyeni 
Çiftçibaşı 
Fotoğrafçı 
Cam âletleri yapıcısı 
Elektrik teknisiyeni 
Telefon teknisiyeni 
Su, havagazı teknisiyeni 
Kaloriferci teknisiyeni 
Cilt işleri teknisiyeni 
Santral ve Telefoncu 
Tekniker 
Marangoz ustası 
Mürettip 
Onarıcı 

îlâhiyat Fakültesi 

Daktilo 
Not çoğaltma memuru 
Odacı 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Not çoğaltma memuru 
Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 
Elektrikçi ve telefoncu 
Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 
Şoför 
Odacı 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

ere t 

250 
200 
250-
350 
250 
200 
200 
250 
300 
120 
80 

250 
220 
150 

1 130 
1 13C 
1 100 
1 90 

175 
150 
230 
200 
175 
150 
175 
100 
150 
100 
200 
90 
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204 

ödeneğin çeşidi 
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E - CETVELİ 

B. M. 

Yabancı profesör ve uzmanların ücreti 
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 

ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

L - CETVELİ 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
> 
;» 
> 

Doçent 
> 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» 
» (Seminer kütüphanecisi) 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
> 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

1 
2 
5 
4 

10 
10 
10 

8 
22 
19 
6 
7 

1 
3 
5 
5 
3 
2 
7 
6 

11 

150 
125 
100 
90 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
40 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

D. Görevin çeşidi 

b) öğretim yardımcısı 

7 Asistan 
8 > 
9 > 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

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

Sayı Aylık 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim Üyeleri 

1 Profesör 
'2 » 

9 
13 
16 

2 
3 
1 
5 

11 
14 

9 
5 

10 
9 

60 
50 
40 

60 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

150 
125 
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D. 

4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

10 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

4 
6 
7 

10 
12 

9 
10 

2 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
5' 
4 
7 

Görevin gegidi S 

Profesör 

Doçent 
» 
• » 

> 

b) 

Asistan 

Uzman 
» 

» 
Okutman 

öğretim Yardımcıları 

c) Memurlar 

Başeczacı 
Eczacı 

Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

« 

Profesör 
» 

Doçent 
:» 
> 
* 

b) 

Asistan 

Uzman 

Okutman 

Veteriner Fakültesi 

ı) öğretim Üyeleri 

öğretim yardımcıları 

ayı 

9 
9 
6 
8 

16 
20 

10 
25 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
8 

24 
1 
1 

4 
2 
4 
4 
6 
5 

10 
4 
8 
2 
1 
2 
2 

— o 
Aylık 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 

( S . Say 

a 
D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 

6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

9 

5 

( 

Profesör 
:> 

> 
> 

Doçent 

» 

b) 

Asistan 
> 

> 
Uzman 

> 
Okutman 

> 

Doçent 

» 

b) 

Asistan 

> 

Kitaplık 

3-örevin çeşidi i 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

İlahiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

memuru 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Profesör 

m: 83) 

a) öğretim üyeleri 

Sayı 

1 
4 
2 
4 
7 
8 
8 

12 
10 

16 
16 
19 
20 

1 
2 
1 
2 
1 

1 
2 
4 

1 
1 
3 
4 

1 

2 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
70 
60 

70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

40 

80 



). 

5 
6 
7 
8 

Doçent 

» 

Görevin çeşidi Sî yı Aıyfclf 

5 80 
3 7Q 
3 60 
5 50 

m 

7 

9 
10 

Ofcrevin çeşidi Sayı Aylık 

Askten 4 60 
> , 4 50 
i- 8 40 
» 12 35 

R - CETVELİ 

Bölüm 223 — Yurdun içinden ve dp&dan konferans için getirileceklerin; &$$& ve giderleri 
Askerlik dersi konferans ücretleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Yabancı memleketler yolluğu: 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nçi m^ddfşi gereğince yabancı memleketlere gönderi

lecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer giderleri. - 7 " 

Bölüm 420 — Fakültelerin Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçleriyle her çeşit 
giderleri 

Enstitü ve Lâboratuvarlarra fennî aîât ve levazımı, yazı hesap ve teksir makinalarif Ecza ve 
kimyevi maddeler ve her türlü gereçler, öğretimle ilgili ter türlü materyalin alımı, yaptırma ve 
onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, Bakimi ve çoğajKılması için gerekli tesis ve malzeme gi
derleri, alât ve cihazlaçı taşppa, montajve onarma giderleri, amele g ü n d ş ^ ^ # , elektrik, aydın
latma ve havagazı muharrik, kuvvet ve su bedelleri, enstitü, atelye ve lâboratuvarlarm işletmele
rinin gerektirdiği her çeşit giderler. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Her çeşit giderler: 
Kâğıt, baskı, ciltleme, telif ve tercüme, klişe bedeller?, 

i&mfm&m 
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1950 yüt geçici hizmetliler ücreti 

K a d r o n u n a d i " " " Ş a y i Aylık ücret Hizmet süresi 

Profesör 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
Okutman 

1950 yih geçici 

1 
3 
1 
1 
2 

hiemetlüer kadrosu 

1 500 
1 000 

700 
540 
540 

Fen Fakültesi 

12 
12 
12 
12 
12 

Aylık 
» 
•» 
» 
» 

1 500* 12 » 

Hukuk Fakültesi 

Ord. Profesör 

Ord. Profesör 
Profesör 
Uzman 

» . 

1 

Tıp Fakültesi 

2 
1 
1 
1 

2 000 

2 000 
500 
500 
350 

12 

12 
12 
12 
12 

» 

» 
» 
» 
» 

Profesör 

İlahiyat Fakültesi 

1 800 12 .» 

» • « 

(S. Sayısı* g&) 



S. Sayısı: 84 

1951 Yılı 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçesi 



stanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/86) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1730 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GENEL GEREKÇE 

1773 yılından beri muhtelif isimler altında faaliyette bulunan müessesemizin 1944 yılında Tek
nik Üniversite adı altında yeniden organize edilmesi ve İkinci Dünya Harbinin meydana çıkardığı tek
nik zaruretler mevcut lâboratuvarlarm tevsi edilmesini ve bunlara ilâveten birçok yenilerinin kurul
masını lüzumlu kılmıştır. 

Ayrıca her sene artan talebe sayısı dolayısiyle gerek dersane ve gerekse konferans salonları ile lâ
boratuvarlarm her talebeye faydalı olacak şekilde işlemesi lâzımdır. Bu sebeple son altı sene içinde 
talebe sayısı 4 misline çıkan Teknik Üniversitemizin talebe ile ilgili lâboratuvar ve dersanelerde, 
atelyelerinde her sene yapmakta olduğumuz gelişmeler için gerekli masraflar her yıl bütçesinde muh
telif sebeplerle istenilen miktarın altına düşmektedir. 

Bu yıl istediğimiz ödenek bu sebeple geçen yıllardan kalan eksikliklerinde tamamlanmasını hedef 
tutulmuştur. Gerek öğretim ve araştırma işlerimiz ve gerekse Hükümetimiz Üniversitemize vermiş olduğu 
işlerin randımanlı bir şekilde yapılabilmesi için lâzımgelen Ödenek ince ince hesap edilmiş ve bu
günkü malî durum da göz önünde tutularak ancak lüzumluları istenmiştir. 

Tamirine 1945 yılında başlanıp 1946 tarihinde Üniversitemize natamam bir halde devredilen Taş-
kışla binasının mütebaki işleri ceste ceste verilen ödeneklerle kısmen bitirilmiş olup binanın bir kıs
mında Mimarlık Fakültesi yerleşmiş bulunmaktadır. Binanın geri kalan kısımlarının esas inşaatı ta
mamlanmış bir vaziyettedir. Ancak dahilî tesisat ile sıva ve boyaları yapılmamıştır. Bu yüzden evvelce 
yapılmış olan doğrama kısımları eskimekte ve içeriye giren kar ve yağmur suları dolayısiyle iç yapı 
kısmı da harap olmaktadır. Diğer taraftan Üniversitenin gerek öğrencileri ve gerek öğretim üyeleri 
gayet sıkışık durumdadır. 

Artan talebe sayısını karşılıyacak hacimda ve sıhhi şeraitte dersane ve anfilerimizin sayısı pek az
dır. Mevcut sıkışıklık ve kifayetsizliği bir an evvel gidermek için Taşkışla Binasının mütebaki kısım
ların ikmali için gerekli (1 500 000) liranın verilmesi zaruridir. Verilecek bu ödeneğin de bir defaya 
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mahsus olacağı goz önünde tutularak kabulü gerek memleket ve gerekse Üniversitemiz için hayırlı ve 
faydalı olacaktır. 

Gelir bütçesi gerekçesi 

1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ismi altında büyüyen müessesemiz 1947 yılında katma 
bütçe ile idare edilmeye başlanmıştır, ilk katm.ı bütçe kabul edildiği zaman bütün ihtiyaçlar 
nazarı dikkate alınmamış Hükümetin tahsis eylediği yardım ödeneği dar tutulmuş ve evvelki yıllar 
bütçesinin basit yardımı esasına dayanılmıştı. Bu durum mütaakip yıllar bütçelerinde aynen tat
bik edilmiş olmasından aktarmalar ve ek ödenekler alınmasına yol açılmıştır. 

Katma bütçe ile idare edilmeye başlandığı 1947 yılından itibaren Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadrolarmdaki öğretim elemanlarından bir kısmını her sene fiilî kadrosuna alarak genişlemiş ve 
Hükümetin beklediği inkişafa muvazi olarak yeni laboratuvar ve atelyeler tesis etmiş bulunması 
yardım ödeneğinin de artırılmasını icabettirdiği halde bu yıllardaki bütçe imkânsızhklan artış 
nispetini azaltmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca kısmen tamir edilmiş bir halde bulunan taşkışla binası 1949 yılında 
devralınmıştır. 

Millî emlâk ve gerekse İstanbul Şehrinde büyük bir kıymet ilâve edileceği düşünülerek bitiril
mesi için 1949 yılı Bütçesinde Maliye Bakanlığınca (2) milyon lira bir ödenek ayrılmış iken bâzı 
zaruretler dolayısiyle sonradan (490 000) liraya indirilmiştir. 1949 Bütçesine konulan bu ödenekle 
binanın bir kısım tamiratı ikmal edilerek bu kısma Mimarlık Fakültesi yerleşmiş bulunmaktadır. 
Tamiratının ikmali uzun yıllar sürüncemede kalan bu binanın tamamen ikmali için bütçeye 
(1 500 000) lira ödenek konulmasına ihtiyaç vardır. 

Yüksek Meclisin ve hükümetin pek çok şeyler beklediği Teknik Üniversiteye tahsis edilen bu 
bina için bir defa verilecek ödeneğin heder olmıyacak bir kıymet halinde muhafaza edileceği 
düşünülecek olursa istenjlen ödeneğin kabulünde tereddüt edilmiyeceği aşikârdır. Her memleket
te teknik sahada milyonlar sarf edilirken memleketimizin de bu sahada bu kadar bir fedakârlık 
yapacağına emin bulunmaktayız. Bu gayeye yardım etmek için Hükümetin eskiden beri Teknik 
Üniversiteye kıymetli müzaheretin Yüksek Mecliste de takdirle karşılanacağı bütçe müzakerele
rinde göze çarpmaktadır. 

Gelir bütçemizin birinci bölümünü teşkil eden genel bütçeden alman yardım ödeneği 
(4 730 000) liradır. Bunun (1 500 000) lirası yukarda arzedildiği üzere Taşkışla inşaatının ikmali 
için istenilen ödeneği teşkil etmektedir. Geriye, kalan kısım geçen senenin aynıdır. 

Gelir bütçesinin diğer bölümlerinin üniversitenin çeşitli kaynaklarından alman hasılat teşkil 
etmektedir, ki yekûnu ancak (400 000) lirayı bulmaktadır. İnkişaf halinde bulunan üniversite 
lâboratuvarlarmda alet ve malzeme noksanlığı ve bir kısım lâboratuyarlarm teşekkül etmemiş 
olması bu bölümler içiiı tahmin edilen geliri temin etmemektedir. Bu sebeple gelir bütçemizin (2) 
kitap satışı bölümünde geçmiş yıllar tahmin edilen ve tahsil edilen miktarların müfredat itibariyle 
aşağıda gösterilmesini faydalı bulduk. 

Tahmin edilen Tahsil «dilen 

1947 yılında 2 500 6 364 
1948 » . 5 000 1 774 
1949 >. 25 000 27 264 (14 aylık) 
1950 » 30 000 5 390 (altı aylık) 

( S. Sayısı T84 ) 



- 4 -
Kitap satışından 1950 yılının altı ayında (5 390) lira tahsilat yapıldığına göre 1951 

yılı için (15 000) lira tahmin edilmiştir. 

(3) Bölümünü teşkil eden tecrübe ve tahlil ücretlerinin geçmiş yıllar tahmin ve tahsilatını 
aşağıda gösteriyoruz. 

Tahmin edilen Tahsil edilen 

1947 yılında 
1948 » 
1949 » 
1950 » 
1950 yılının altı aymda yapılan 

4. bağışlar bölümünde 1947 de tahsilat vâki olmamıştır. 1948 yılında (1) liraya mukabil 
(52 100) lira ve 1949 yılında (20 000) liraya mukabil (2 000) lira tahsilat vâki olmuş olduğuna 
göre 1951 yılı için (500) lira tahmin 'edilmiştir. 

5. bölümünü teşkil eden çeşitli gelirlere gelince muhtelif yıllar tahsilatı aşağıda gösteril
diği üzere, 

Tahmin edilen Tahsil »edilen 

8 700 
10 000 
50 000 
50 000 

n tahsilata göre 

17 525 
21 391 
33 925 (14 aylık) 
23 692 (6 aylık) 

1951 yılı için (50 000) lira tahmin edilmiştir 

1947 yılında 1 106 111 
1948 » 750 85 839 
1949 » 385 000 143 266 (14 aylık) 
1950 » 150 000 52 270 (6 aylık) 

tahsil edilmiş olduğuna göre sene sonuna kadar tahmin edilen (150 000) lirayı bulacağı tah
min edilmiştir. 

(6.) Bölümü teşkil eden geçen yıldan müdevver nakit ödenek artığı ile gelir fazlasından doğalı 
rakamı teşkil ettiğine ve katma bütçede 1947 yılında başladığına göre 1948 yılı için tahmin edilen 
(377 573) lira (574 207) lira olarak devretmiş bulunmakta idi. 1947 ve 1948 yıllarında bir kısım 
maaşlı vazifelerin boş bulunması dolayısiyle geçmiş yıllar ödenek artığından hâsıl olan bu gelir 
5256 sayılı Aktarma Kanunu ile Maliye Bakanlığından verilen ödeneğin (550 000) lira indirilme
sinden doğm açığı kapamaktan başka bir fayda temin etmemiştir. 

1949 yılından devreden nakit mevcudu (150 000) tahmin edilmiş ise de 14 ayda (272 819) 
lirayı bulmuştu. 1950 yılında ise tahmin edilen (81 412) liraya karşı (358 000) lira devreylemiş-
tir. Bu fazlalık ancak Üniversitenin çeşitli gelirlerindeki noksanı karşılamaktan başka bir fayda 
temin etmemiştir. 

1951 yılında gelir fazlası bulunmıyacağma ve ödenek artığının da son haddine varılacağına 
göre devir (150 000) lira tahmin edilmiştir. 

Gider gerekçesi 

Bölüm 201 — Aylıklar bölümünün 1 nci rektörlük maddesi 5246 sayılı Kuruluş Kanununa bağlı 
cetveldeki vazifelerin tamamen dolu bulunması ve kadro altında maaş alanların Bakanlar Kurulu 
kararı ile tazminat almakta bulunmaları yüzünden tasarruf temin edilememiş ve buna karşı kadro 
üstünde maaş alanlar için geçen yıl bütçesine nazaran bu maddeye (900) liralık bir artış yapılma
sına lüzum hâsıl olmuştur. Diğer 4 maddesi fakültelerin öğretim üyeleri ile aylıklılarının istihkakla
rını teşkil eylemekte ve (L) cetvelinden 1950 yılma nazaran fiilî kadroya aded alınmadığına göre 
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1Ö50 yılı ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. Kadro üstünde maaş alanların ödenekleri sene içindeki 
münhallerden. yapılan tasarruflarla karşılanmaktadır. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti bölümünün 1 nci rektörlük maddesinde (175) liralık matbaacı 
(200) liralık makinist ile (100) liralık diğer bir makinist çıkarılmış ve bunların yerine (150) lira
lık bir daktilo ile (200) ve (100) liralık usta ilâve edilmiştir. Döner sermayenin matbaa işlerine tah
sisi dolayısiyle (D) cetvelinde bulunan bu ücretliler 1950 yılında dahi kullanılmamıştır. 1951 yılında 
ayrıca Kuruluş Kanunu ile kaldırılmış olan doktor yerine (150) lira ücretli bir doktorluk ihdası mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 1950 yılma nazaran 1 nci rektörlük maddesindeki artış doktora isabet eden 
(1 800) liralık farktır. Fakültelerin ücretlilerini ihtiva eden diğer 4 bölüm 1950 yılı kadrolarının 
aynı olarak alınmıştır. Arada görülecek farklar geçen sene yapılan hesap yanlışlığından mütevellittir. 

Bölüm 204 — Yabancı profesör ve uzmanların ücretlerini ihtiva eden bu bölüme 1950 yılında mu
kavele ile her fakültede çalışan yabancı profesörler ile bunlardan 1951 yılında yeniden getirilecek ya
bancı profesörler ile mukaveleleri devam edecek olanlar hesap edilerek lüzumlu ödenek konulmuştur. 

Bölüm 209 — 5434 ayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler karşılığı
dır, 1 nci maddesi ücretlilerden her ay kesilen % 5 lerle ı% 25 giriş farkları karşılığı olup geçen 
sene bütçesine nazaran sarfiyat nazarı dikkate alınarak bir miktar indirilmiştir. Buna mukabil 
Emekli Kanununun geçici 19 ve 20. maddeleri gereğince on beş senede ve on beş müsavi taksitte 
maafaiz ödenecek paralar Zatişlerince hazırlanan tahakkuk belgelerine göre (500 000) lira civaraı-
da olduğundan takribi olarak ödenmesi lâzımgelen yıllık miktar için (35 000) lira konulmuştur. 
Bu tahakkuk belgeleri tamamen tanzim edilip Sayıştayca henüz tasdik edilmiş değildir. Bu bölü
mün 5. maddesine konulan ödenek bu sebeple tam karşılığını teşkil etmemektedir. 4. Yönetim igder-
leri maddesi ise sandık tarafından bir bilanço hazırlanmış olduğuna göre 1 lira konulmuştur. 

Bölüm 219 — 4936 sayılı Kanun gereğince profesör ve doçentlerle asistanlara verilen tazminat 
karşılığı olup fiilen bu tazminatı almaya müstahak olacaklar hesap edilerek her fakülte için mu
ayyen bir miktar konulmuştur. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylığı bu bölümde 1 . I . 1950 tarihinden evvel emekliye 
ayrılan 4 memur ve ailesi için verilmesi lâzımgelen emekli ve yetim maaşı karşılığı ödenek konul
muştur. 

Bölüm 301 — Büro giderleri bu bölüme dâhil kırtasiye ve demirbaş ile öteberi maddelerini ih
tiva eder. Konulan ödenek çok küçük rakamları teşkil etmektedir. 1950 yılma nazaran Mimarlık 
Fakültesi için döşeme ve demirbaş olarak verilen (10 000) lira (3 000) liraya indirilmiş ve diğer 
fakültelerde alesseviye (2 500) er lira üzerinden konulmuştur. Rektörlüğün öteberisine her türlü 
giderlerle su paraları dâhil olduğundan (20 000) liraya ve aydınlatmadaki ödenek için de kuvvei 
muharrike bulunduğundan (30 000) lira (35 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bölüm 307 — Yabancı memleketler yollukları olarak her Fakülte için geçen yıla nazaran çok az 
farkla hemen hemen ayni ödenek konulmuştur. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri bu bölümde satmalmacak kitap bedeli ile bastırılacak kitaplar 
ve jjdenecek telif hakları vardır. 1951 yılı için geçen sene ödeneğinin ayni konulmuştur. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek asis
tanlar yolluk ve maaş farkları olup 1950 yılında sarf edilen ödeneğe göre Mimarlık ve Makina 
Fakülteleri arasında (2 000) liralık bir aktarma, yapılmıştır, 

Bölüm 459 — Spor giderleri için (2 000) lira konulmuştur. Üniversitede mevcut spor salonunun 
bilûmum: masrafları buradan ödenecektir. 
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Bölüm 902 — Yapı tesisler bu bölümde fakültelerin lâboratuvar ve atelyelerine alınacak alet 
ve makina bedelleri ile tamirleri dâhildir. Gider bütçesi yekûnu 1950 yılı rakamlarına dayanmakta ve 
üniversite gelirinde hakiki tahmine göre ufak bir azalış bulunduğuna ve bâzı masraf bölümlerine zaruıi 
ilâveler icab eylediğine göre bu bölümde az bir indirme göze çarpmaktadır. Bu iniş tevazünü temin 
için yapılmıştır. Bu bölümün birinci maddesine Taşkışla için (1 500 000) lira ödenek konulmuştur 
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Rapor 

5.1. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

îstanbul Teknik Üniversitesinin 1951 Bütçesini raporte vazifesi bana tevdi olunduğundan ma
halline giderek yaptığım tetkikat neticesini berveçhiati arzeylerim. 

'w.'"1"1*" 
Teknik Üniversitemiz Taşkışla'mn tamiri ikmal olunamadığmdan halen eski binasında ve bu 

binaya ilâveten yapılmış olan kısımlarda sıkıntı içindedir. 
Ders aletleri ve tecrübe: 

Malzemesi bakımından büyük bir mahrumiyet içinde kıvranan bu kıymetli ilim ocağının bütün 
imkânsızlıklara rağmen bizlere büyük ümitler veren mesaisi her gün biraz daha gelişmekte ve tale
be adedi mütemadiyen artmaktadır. 

Bu hale göre hazırlanan 1951 bütçesindeki giderlerinde nispî bir artış kaydetmesi lâzımgelir-
ken mahza tasarruf temin etmiş olmak için yapılan zorlamalar neticesi bilâkis masraflarda indir
me yapılmıştır ki bunu isabetli bir hareket olarak kabul etmeye imkân yoktur. 

Üniversitelerimizin, ve bilhassa Teknik Üniversitenin randımanlı çalışması bol miktarda kül
türlü eleman yetiştirmesi, memleketin müdafaa gücünü artıracak, iktisadi kalkınmasını sağlıya-
cak ve sanayileşmesini temin edecek başlıca âmillerden biri olduğu için bütçenin hazırlanması 
sırasında bu cihetlerin de dikkatle göz önünde tutulması ve bütün güçlüklere rağmen bu derece 
önemli bir mevki ihraz eylemiş bulunan Teknik Üniversiteye bâzı imkânlar hazırlanması lüzumuna 
kani bulunmaktayız. 

Umumiyetle bütün Fakültelerin müşterek bir derdi halinde görünen kitap satmalına tahsisatı
nın azlığı her halde giderilmeli ve hariçten Üniversitelerin getirecekleri ders aletleri gümrük res
minden muaf tutulmalıdır. Ecnebi üniversiteleriyle daimî surette temas temini için asistanların 
gönderilmesi ve hattâ talebe mübadelesi her zaman mümkün olmalı ve böylece ilmî sahadaki ilerle
melerin takibi imkân dâhilinde tutulmalıdır. 

Teknik Üniversitemizin mühim noksanlarından birisi de Maden Fakültesini ihtiva etmemesidir. 
Memleketimizin toprakaltı servetlerini âzami randımanla işletmek maden arama işlerine her gün 
bir az daha ehemmiyet vermek mecburiyetinde bulunduğumuz bir sırada böyle mühim bir nok
tanın ihmal edilmesi katiyen doğru değildir. Muhterem Meclisin bu nokta üzerinde dikkatle durma
sını şayanı tavsiye görürüm. 

Teknik Üniversitenin Mimarlık Fakültesi halen Taşkışlanm- tamiri ikmal olunan bir kısmına 
taşınmıştır. Beşde dördü henüz tamir edilememiş bir halde bulunan Taşkışla almakta olduğu yeni 
şekliyle cidden göğüs kabartan bir gurur vermekte ve gerek mimari değeri gerekse istimal kıymeti 
bakımından emsali işlere muhassas diğer binalarla mukayese olunamıyacak bir ihtişam arzeyle-
mektedir. 

Evvelce Maliye tarafından bu binanın bir an evvel onarılması için verilmiş bulunan (2 000 000) luk 
tahsisatın (500 000) liraya indirilmiş bulunması yüzünden tamiri geciken bu müstesna âbide için 
1951 yılı Bütçesinde (1 500 000) liralık bir ödenek mevcuttur, önümüzdeki yıllarda bu binaya 
2,5 milyon lira daha sarfı mümkün olduğu takdirde meydana gelecek eser, değil Türkiye'de hat
tâ İngiltere ve Avrupa da bile emsali kolay bulunamıyacak derecede mükemmel olacaktır. Bu inşa
atın hitamında Taşkışla'nm asgari (70 000 000) liralık bir kıymet halini iktisap edeceğini söyle
mek maddi değeri hakkında basit bir fikir vermiş olmak için kâfidir zannediyorum. 
M â t o * * ^ 
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Bu umumi mülâhazalar dışında, Teknik Üniversitenin 1951 yılı Bütçesini ele alacak olursak 

giderler kısmının A-l ve A-2 numaralı iki cetvelde toplandığını normal giderleri (3 095 500) lira 
olarak A-l cetvelinde yatırımların da (2 000 000) lira olarak A-2 cetvelinde sıralandığını görürüz. 

A-l cetvelinde yukarda da tebarüz ettirmiş olduğumuz gibi geçen seneye nispetle indirme mev
cuttur. Halbuki Teknik Üniversitede umumiyetle % 7 nispetinde bir talebe artışı tesbit olunduğu
na göre, buna muvazi olarak lâboratuvar çalışmalarının ve tecrübe hacminin artması dolayısiy-
le masraflarda da bir yükselme gözükmesi tabiî idi. 

Üniversitenin artan hizmetleri ve külfetleri muvacehesinde gayritabiî saydığımız bu indirme 1950 
yılı Bütçesine göre (94 163) lira artış (125 228) lira eksiliş hasılasından ibarettir. 

Bu A - 1 cetvelinde üniversite tarafından teklif olunan bâzı aktarmalar mevcuttur ki, bunları 
umumi yekûn üzerinde müessir olmamak üzere şu şekilde sıralıyacağım. 

İkinci kısımda : 201/3 den (7 200) indirme, 204/2 ye aynen (7 200) ilâve, 201/4 den (8 000) 
indirme 201/5 den (17 000) indirme 204/3 e (25 000) ilâve. 

2. Geçici hizmetliler için 203 e (15 000) lira ilâve edilmeli ve bu masraf gelir bütçesinin (B) 
cetvelinde bölüm iki de (15 000) lira olarak yanlış tahmin olunan kitap satışı gelirinin (30 000) li
raya iblâğı suretiyle karşılanmalıdır. 

3. Kitap temini için 451 nci bölümün bir ilâ 10 ncu maddelerine imkân nispetinde ilâveler yapıl
malı ve bu genel bütçeden karşılanmalıdır. 

Giderlerin A - 2 cetvelinde zikrolunan ikinci kısmma gelince : Hemen söyliyeyim ki, burada da 
tam bir ciddiyetle Tasarrufa riayet olunmuş çok büyük ihtiyaçların küçük tahsisatlarla giderilmesine 
çalışılmıştır. Her hangi bir indirme imkânı görülememiş ancak, üniversite tarafından umumi yekûu-
lar:n muvazenesi bozulmamak üzere berveçhiâti aktarmalar teklif olunmuştur. 

Şöyle ki: 901 den (10 000) 903/4 den (9 999) indirme yapılmalı 903/6 ya (16 999), 903/9 a 
(6 000) ilâve olunmalıdm Koza 903/11 den (115 000) indirmeli 903/12 ye (50 000) ve 903/15 e 
(62 000) ilâve edilmelidir. 

Yatırımlarda teklif edilen bir başka cihet de 903 bölümde her fakülte için 1, 2, 3 - 4, 5, 6 - 7, 8, 9 -10, 
11, 12 - 13, 14, 15 şeklinde maddelere ayrılan tahsisatların İstanbul Üniversitesinde olduğu gibi bir 
araya toplanması keyfiyetidir. Böylece tevdi olunan tahsisatlarla görülmesi düşünülen işlerin da
ha kolay yapılacağı kanaati vardır. Bu noktai nazara raportörünüz şif atiyle ben de iştirak etmek
teyim. 

Mahallinde yaptığım tetkiklere istinaden muhterem komisyondan ayrıca ricam şudur ki: 

Yatırımlar kısmında 903 bölüm ile rektörlük ve fakülteler için teklif olunan mebaliğe, ilâve 
olunacak her lira, üniversitemizden beklediğimiz randımanın istihsalini bir gün daha öne alacak 
derecede faydalı olacaktır. Bu cihet göz önüne alınarak yapılacak ilâveler çok hayırlı ve pek seme
reli olacaktır. 

Bilhassa 904 bölüme 20, 30 bin lira kadar bir döner sermaye koymak imkânı olursa bununla 
üniversitenin dahilî sanayi alemiyle teması temin olunacak ve serbest piyasadan alınacak işlerin in
tacı suretiyle istikbal için belki de mühim bir varidat membaı tesis edilmiş olacaktır. 

Gelir kısmını teşkil eden (B) cetveli hakkmda her hangi bir mütalâa serdine mahal olmadığı
nı saygılarımla arzeylerim. 

Rize Milletvekili 
Osman Kavrakoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 14 . II . 1951 

Esas No. 1/86 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Büt
çesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 30 . XI . 1950 tasin ve 
.71/1730 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasamı Komisyonumuza verilmek
le Millî Eğitim Bakanı Tevfik ileri ve bu Üni
versite Rektörü ve Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1951 yılı Büt
çesini Komisyon adına inceliyen raportörün 
raporu okunmuş ve bölümler üzerinde gerekli 
incelemeler yapılmış ve Hükümetin verdiği 
izahlarla üniversitenin bünyesi, fakültelerinin 
çalışması ve bina durumu hakkında esaslı malû
mat edinilmiştir. 

Gider Bütçesi: 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Büt
çesinin normal giderleri geçen yıla nispetle 
(31 065) lira bir noksanlık, yatırımlar bütçesi 
ise (1 350 151) lira bir fazlalık arzetmekte ve 
buna göre normal bütçeyi gösteren A / l cetveli 
toplamı (3 095 500) ve yatırımları ihtiva eden 
A/2 cetveli toplamı ise (2 000 000) lira olarak 
tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Norma1 

bütçede pek cüzi bir tasarruf temin edilebilmiş 
ve hemen geçen yılın aynı olarak hizmetlerin 
karşılığı tesbit edilmiştir. 

Yatırımlar Bütçesinde ise fazlalığın başlıca 
bina yapımı bölümünde olduğu görülür. Üniver
sitenin, bir kaç yıldan beri devam eden Taşkışla 
binasının restorasyonu bu yıl kısmen bitirilmek 
ve bâzı fakültelerin bu binada birleşmesi temin 
edilmek istenilmektedir. Bu maksatla bina ya
pımı bölümüne bu yıl 1,5 milyon lira ödenek 
konmuş ve Taşkışla inşaatının mühim bir kısmı 
ikmal edilerek bina tamamiyle oturulur bir ha
le konmuş olacaktır. 

Bu yıl Maden Fakültesinin açılmasına Sena
toca ela karar verilerek Teşkilât Kanununda 
gerekli değişikliklerin yapılması için hazırlık 

yapılmış ise de bu tasarı henüz Millî Eğitim 
Bakanlığında olup, kanuniyet kesbetmeden büt
çeye bir ödenek konması mümkün olamadığı 
açıklanmıştır. Bu fakültenin bir an evvel açı
larak memlekete gerekli elemanların yetiştiril
mesi zarureti muhakkak olduğundan tasarının 
bir an evvel Meclisten geçirilmesi ve hiç olmaz
sa gelecek yıl bu fakültenin açılmasını kayda 
değer görmekteyiz. 

A / l cetvelinin bölümleri üzerinde yapılan 
incelemelerde, bâzı ödeneklerin yeniden gözden 
geçirilmesine zaruret olduğu ifade edilmiş ve 
Hükümetle varılan mutabakata göre yekûna 
müessir.olmadan bu değişikliklerin yapılması 
hakkında raportör tarafından yapılan teklif 
Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 201 nei 
bölümde bâzı indirmeler yapılmış ve buna mu
kabil 204 ncü bölümün ikinci Mimarlık Fakül
tesi bölümüne (7 200) ve üçüncü Makine Fakül
tesi bölümüne (15 900) lira zam yapılmıştır. Bu 
değişikliğe uygun olarak 209 ncu Emekli San
dığı kesenekleri maddesinde ufak bir değişiklik 
yapılmıştır. Ancak Taşkışla 'mn inşaatına de
vam halinde geçici hizmetliler ücreti bölümüne 
bu işte kullanılacak sürveyyan, bekçi ve saire gi
bi geçici hizmetliler için bir ödenek konması 
zarureti hâsıl olmuş ve bunun için de (15 000) 
liralık bir ödenek kabul edilmiştir. 

Bu suretle gider bütçesinin A / l yekûnu 
Q5 000) liralık bir artış kaydetmiş ise de iler
de gelir bütçesi sırasında açıklanacağı veçhile 
bu cihethı tevzini mümkün olmuştur. 

A/2 bütçesinin bölümleri üzerinde de yekûna 
müessir olmıyan bâzı değişikliklerin yapılması 
hakkında raportörün Hükümetle mutabık olarak 
yapmış olduğu teklif yerinde görülmüş ve 901 

•nei onarma bölümünden (10 000) lira indirile
rek makine satınalmak üzere 903 ncü bölüme 
aktarılmış ve İm bölümün maddeleri üzerinde 
de ayrıca gerekli aktarmalar yapılmıştır. Bu 
cümleden olarak bölümün ikinci ve üçüncü mad
delerine hizmeti muhafaza bakımından birer 
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lira konulmuş ve İnşaat Fakültesinin dördüncü 
bina yapımı bölümünde (10 000) liranın (9 999) 
lirası ve Makine Fakültesinin makine ve araçla
rın onarılması hakkındaki 11 nci bölümünün 
(115 000) lirası tenzil edilmiş ve bu indirimlere 
mukabil İnşaat Fakültesinin yeniden alınacak 
makineler karşılığı hakkındaki 6 ncı maddesine 
(16 996), Mimarlık Fakültesinin aynı maksadı 
ihtiva eden 9 neu maddesine (6 000), Makine 
Fakültesinin yine makine satmalına maddesi 
olan 12 nci bölümüne (50 000), Elektrik Fakül
tesinin, aynı maksadı karşılıyan 15 nci maddesi
ne de (62 000) lira ilâve edilmiştir. 904 ncü 
bölümü muhafaza için dö buraya (1) lira ödenek 
konmuştur. Bu suretle yekûnda bir leğişiklik 
yapmamakla beraber Fakültelerin makine satm
alına ihtiyaçları kısmen temin edilmiştir. 

Yukardaki izahata göre A / l cetveli toplamı 
(3 110 500) lira ve ' A/2 cetveli toplamı da 
(2 000 000) lira olarak Komisyonumuzca kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir Bütçesi : 

(i el ir bütçesinin en mühim rakamını Hazine
den yardım kısmı teşkil etmektedir ki, bu da ya
tırım dışı giderler için (2 730 000) ve yatırım 
karşılığı olarak (2 000 000) lira ki, ceman 
(4 730 000) liraya baliğ olmaktadır. Bunun dı
şında (15 000) lira, kitap satışından, (50 000) 
lira, tecrübe ve tahsil ücretinden, (500) lira ba
ğışlardan (150 000) lira, çeşitli gelirlerden elde 
edileceği tahmin ve teklif edilmektedir. Geçen 
yılki tahsilat seyrine göre bu yıl da tahmin edi
len bu gelirlerin elde edileceği umulmakta ve Ko
misyonumuzca yerinde görülmüş bulunmaktadır. 

Geçen yıldan devredilen nakit 150 bin lira 
olarak görülmekte ise de bütçenin yapılmasından 

bugüne kadar bu miktar daha 15 bin liranın ilâ
vesi hesap neticelerine göre mümkün görüldü
ğünden Komisyonumuzca nakit miktarına 15 bin 
lira eklenmiştir. 

Bu suretle gelir bütçesi Komisyonumuzca 
(5 110 500) lira olarak tahmin ve tesbit deilmiş 
bulunmaktadır. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının bir ve ikinci maddeleri yukarda 

izah edilen gider ve gelir değişikliklerine göre 
düzeltilmek suretiyle ve diğer maddeleri ayniyle 
kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1951 yılı 
Bütçesi cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Antalya 

H. Şaman A. Veziroğlu A. Sanoğlu' 
J3olu Çanakkale Diyarbakır 

M. Güçbilmez K. Akmanlar M. Ekinci 
Elâzığ Erzincan Giresun 

ö. F. Şaman N. Pekcan M. Şener 
istanbul istanbul Kastamonu 

A. H. Başar C. Türkgeldi T. Coşkan 
Kırklareli Konya Malatya 
Ş. Bakay R. Birand Muhalifim 

M. 8. Eti 
Maraş Mardin Ordu 

N. ökmen Dr. K. Türkoğlu R. Aksoy 
Rize Seyhan Sivas 

O. Kavrakoğlu Dr. 8. Ban H. tmre 
Tokad Trabzon Van 

S. Atanç 8. F^Kalaycıoğlu Muhalifim 
F. Melen 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ | BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1951 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı (A - 1) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 095 500) lira ve yatırını giderleri 
için de bağlı (A-2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 000 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1951 yılı Bütçe giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 095 500) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3, — İstanbul'Teknik Üni
versitesince 1951 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 3 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurul ü kararı yle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ekleme olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üni
versitesi Kuruluşu hakkındaki 7 . VI I . 
1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1951 yılı Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Gider tertiplerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 1. — istanbul ^Teknik Üni
versitesi 1951 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı ( A - I ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 122 500) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A-2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 000 000) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üni
versitesi 1951 yılı Bütçe giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 122 500) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 4. 
mistir. 

— Ayniyle kabul odil-

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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lü. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 1950 
yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde 
karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1948 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar 1.951 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bö
lümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1951 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. M 67} der e s Başbakan yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanofllu H. Özyörük 
Millî Savunma Bakam İçişleri Bakam 

R. §. tnee R. Nasuhioğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakam 

F. Köprülü H. Ayan 
Mi 1 lî Eğitini Bakanı Bayındırlık Bakam 

T. İleri 
Eko. ve Ti. Bakanı 

Z. İL Vdil)eşe 
(I. ve Tekel Bakanı 

Ar. öznem 
V1 astırma Bakam 

S. Kurtbek 

S. ve S. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

/ / . Polatkan 
İsletmeler Bakam 

B. K. 

M. Ete 

MADDE 7. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil 

MADDE 8. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil 

MADDE 9. —- Ayniyle kabul edil 
mistir. 
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A/l CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

202 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Rektörlük 
2 inşaat Fakültesi 
3 Mimarlık » 
4 Makina » 
5 Elektrik » 
6 Acık maaşı 

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

75 000 
393 000 
240 000 
475 000 
240 000 
14 000 

75 000 
393 000 
232 800 
475 000 
224 100 
14 000 

Bölüm toplamı 1 397 800 1 437 000 1 413 900 

1 
_ 
3 
4 
5 

Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

50 160 
22 080 
18 660 
97 520 
26 580 

215 000 

51 960 
22 080 
18 660 
97 140 
26 460 

216 300 

51 960 
22 080 
18 660 
97 140 
26 460 

216 300 

203 Geçici hizmetliler ücreti 1 1 15 001 
204 Yabancı profesör ve uzmanlar

la tercümanlarının ücretleri 
1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık » 
3 Makina » 
4 Elektrik » 

si 

Bölüm toplamı 

60 000 
65 000 
130 000 
50 000 

305 000 

60 000 
44 800 
84 926 
39 600 

229 326 

60 000 
52 000 
100 826 
39 600 

252 426 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Rektörlük memurları çocuk 

zammı * 4 060 4 060 4 060 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

2 İnşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

3 Mimarlık Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

4 Makina Fakültesi memurları 
çocuk zammı 

5 Elektrik Fakül tesi memurlaı ı 
çocuk zammı 

6 Doğum yardımı 
7 ölüm » 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

4 200 

4 800 

1 440 
3 000 
4 000 

1951 yılı için 
11 ükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

4 200 

5 000 

1 440 
3 000 
4 000 

3 000 

4 200 

5 000 

1 440 
3 000 
4 000 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 1 800 

Bölüm toplamı 24 500 24 700 24 700 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dîl para mükâfatı 12 000 0 12 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kese 
nekleri ile artış farkları karşı ' 
lığı 98 000 88 800 89 800 

2 % 1 ek karşılıklar 16 000 18 000 17 000 
3 Emekli ikramiyesi karşılığı 12 000 12 000 12 000 
4 Sandık vönetim giderleri kar 

siliği ' 1 3 814 3 814 
5 Diğer ödemeler 25 000 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 151 001 157 614 157 614 

217 Ücretler ve tazminatlar 
1 Rektörlük ek görev tazminatı 5 600 5 600 5 600 
2 İnşaat Fakültesi ek görev taz

minatı 2 800 2 800 2 800 
3 Mimarlık Fakültesi ek görev 

tazminatı 2 800 2 800 2 800 
4 Makina Fakültesi ek görev taz

minatı " 2 800 2 800 2 800 
5 Elektrik Fakültesi ek görev 

tazminatı 2 800 2 800 2 800 
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219 

M. 

6 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

15 — 

Konferans, askerlik dersi, in-
kilâp dersi ücretleri 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

19 800 

70 000 
25 000 
80 000 
48 000 

223 000 

-

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

19 800 

75 000 
38 400 
80 000 
50 000 

243 400 

3 000 

19 800 

75 000 
38 400 
80 000 
50 000 

243 400 

221 Emekli, dul, yetim aylığı 15 100 14 000 14 000 
223 Yabancı memleketlerden kon- . 

ferans için getirilecek profesör 
ve uzman ücreti 4 200 4 200 4 200 

224 4936 sayılı Üniversite Kanunu 
nun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 

1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık » 
3 " Makina » 
4 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
1 Rektörlük kırtasiyesi 
2 İnşaat Fakültesi kırtasiyesi 
3 Mimarlık Fakültesi kırtasiyesi 
4 Makina Fakültesi kırtasiyesi 
5 Elektrik Fakültesi kırtasiyesi 
6 Rektörlük döşeme ve demir

başı . 4 800 4 000 4 000 

8 000 
1 900 
3 000 
6 000 

18 900 

2 388 102 

10 000 
1 500 
3 000 
6 000 

20 500 

2 366 841 

10 000 
1 500 
3 000 
6 000 

20 500 

2 393 841 

850 
550 
350 
700 
400 

2 000 
1 000 

500 
700 
400 

2 000 
1 000 

500 
,700 
400 
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1950 1Ö5İ yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 İnşaat Fakültesi döşeme ve de
mirbaşı 1 500 2 500 2 500 

8 Mimarlık Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 10 000 3 000 3 000 

9 Makina Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 2 000 2 500 2 500 

10 Elektrik Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 2 000 2 500 2 500 

11 Rektörlük öteberi gideri • 16 000 20 000 20 000 
12 İnşaat Fakültesi öteberi gideri 500 500 500 
13 Mimarlık Fakültesi öteberi gi

deri 500 500 500 
14 Makina Fakültesi öteberi gi-

deri 400 400 400 
15 Elektrik Fakültesi öteberi gi 

defi 400 400 400 
16 Aydınlatma . . 30 000 35 000 35 000 
17 Isıtma ' 39 500 39 500 39 500 

Bölüm toplamı İU 450 115 400 115 400 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Rektörlük * 1 050 1 000 1 000 
2 İnşaat Fakültesi 500 500 500 
3 Mimarlık » 400 400 400 
4 Makina » 300 300 300 
5 Elektrik » 450 300 300 

Bölüm toplamı 2 700 2 500 2 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve gideri 

1 Rektörlük posta ve telgraf üc
reti 1 000 1 000 1 000 

2 İnşaat Fakültesi posta ve tel
graf ücreti 400 400 400 

3 Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf ücreti 200 200 200 

4 Makina Fakültesi posta ve tel
graf ücreti 500 500 500 

5 Elektrik Fakültesi posta ve 
telgraf ücreti 100 100 100 
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B. M. 

306 

ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 

7 

8 

9 

10 

Rektörlük telefon ve başka ha
berleşme 
înşaat Fakültesi telefon ve 
başka haberleşme 
Mimarlık Fakültesi telefon ve 
başka haberleşme 
Makina Fakültesi telefon ve 
başka haberleşme 
Elektrik Fakültesi telefon ve 
başka haberleşme 

Bölüm toplamı 

5 000 

400 

i 500 

800 

400 

9 300 

5 000 

400 

500 

800 

400 

9 300 

5 000 

400 

500 

800 

400 

9 300 

Hizmetliler giyeceği 2 500 
307 Yolluklar 

1 Sürekli gprev yolluğu 
2 Rektörlük geçici görev yolluğu 
3 însaat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
4 Mimarlık Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
5 Makina Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
6 Elektrik Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
7 înşaat Fakültesi öğretim üye 

leriyle öğrencilerin yurt içi 
staj giderleri 

8 Mimarlık Fakültesi öğretim 
üy eleri vle öğrencilerin yurt 
ici staj giderleri 

9 Makina Fakültesi öğretim üve 
lerivle öğrencilerin yurt içi 
stai giderleri 

10 Elektrik Fakültesi öğretim 
üyeleriyle öğrencilerin yurt 
ici stai eriderleri 

11 Rektörlük yabancı memleket 
yolluğu 

12 însaat Fakültesi yabancı mem-
" leket yolluğu 

13 Mimarlık Fakültesi yabancı 
memleket yolluğu 

4 000 

2 000 

3 000 

2 500 

3 500 

2 000 

3 000 

2 500 

500 
2 500 

1 250 

800 

800 

1 000 

500 
2 500 

1 000 

600 

600 

600 

500 
2 500 

1 000 

600 

600 

600 

3 500 

2 000 

3 000 

2 000 

2 000 

21 000 

12 000 

2 000 

2 000 

15 000 

12 000 

2 000 

2 000 

15 000 

12 000 

(S . Sayısı: 84) 



— ıi — 
1950 1951 yılı için 

•''•' Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bölüm toplamı 1 500 1 500 

Taşıt giderleri 
1 Taşıt işletme giderleri 1 1 
2 » onarma » 1 1 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 224 802 219 502 

14 Makina Fakültesi yabancı 
• memleket yolluğu 20 000 20 000 20 000 

15 Elektrik Fakültesi yabancı 
memleket yolluğu 11 000 11 00Ö 11 000 

16 inşaat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 3 000 3 000 3 000 

17 Mimarlık Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 4 500 3 000 3 000 

18 Makina Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 3 000 3 000 3 000 

19 Elektrik Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 97 350 88 300 88 300 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödefteeek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Rektörlük 300 300 300 
2 İnşaat Fakültesi 300 300 300 
3 Mimarlık » 300 300 300 
4 Makina » 300 300 300 
5 Elektrik » 300 300 300 

1 500 

1 
1 

2 

219 502 

Dârâüncü kıstffo - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 2 000 3 000 3 000 



B. M. 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

# 7 
4i9 

421 

m 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme masrafları 
Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin ve bunlara refakat eden 
öğretim yardımcılarının staj 
giderleri 

1 
2 000 

1 
2 000 

1 
2 000 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Lâboratuvar ve atelyelerin iş
letme giderleri 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Rektörlük satmalma ve abone 
karşılığı 
înşaat Fakültesi .satınalma ve 
abone karşılığı 
Mimarlık Fakültesi satınalma 
ve atyo^e karşılığı 
MaMaa Fakültesi satmalma 
ve j»bone karşılığı 
Elektrik Fakültesi satınalma 
ve abone karşılığı 
Rektörlük başka her çeşit gi
derleri 
inşaat Fakültesi başka her çe
şit giderleri 
Miflfjjar̂ k Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 
Makina Fakültesi başka her 
çeşit giderleri 

1 
1 
1 
1 

4 

20 ooo 
10 000 
46 000 
26 000 

402 000 

9 000 

18 000 

9 000 

£7 ÛÇjO 

13 500 

11 000 

89 000 

23 000 

98 000 

0 
0 
0 
0 

0 

20 000 
10 ÛÖO 
ı46 000 
26 Ö00 

102 000 

9 000 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 

11 000 

89 000 

23 000 

98 000 

0 
0 
0 
0 

0 

20 000 
10 000 
46 000 
26 000 

102 000 

9 000 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 

11 000 

89 000 

23 000 

98 000 

.•(̂ MBkMft) 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yoUuklariyle 
başka her çeşit giderleri 

10 Elektrik Fakültesi başka het* 
çeşit giderleri 30 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 327 500 327 500 327 500 

453 

0 
459 
479 
480 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

3 

4 

5 

inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Katılma payı karşılığı 
inşaat Fakültesi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
Mimarlık Fakültesi için kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri. 
Makina Fakültesi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi için kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Düşünülmiyen giderler 
Spor giderleri 
Üniversite armağanı 
Öğrenci teşvik armağanı 

Dördüncü kısın, toplamı 

6 000 
8 000 
6 000 
9 000 

29 000 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

2 000 

14 000 

1 000 
1 

1 000 
3 ooo 

481 505 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

2 000 

14 000 

1 
2 000 
1 000 
3 000 

477 001 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

2 000 

14 000 

0 
2 000 
1 000 
3 000 

477 001 

( S. Sayısı : 84 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

501 
502 

505 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 1 155 1 155 1 155 

1 
2 

Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1929 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 
1 

1 001 

1 000 

3 156 

1 000 
1 

1 001 

1 000 

3 156 

1 000 
1 

1 001 

1 000 

3 156 

601 

Altıncı kısım - Yardımlar 

1 
2 
3 
4 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve burslar 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

13 000 
3 000 
9 000 
4 000 

13 000 
3 000 
9 000 
4 000 

13 000 
3 000 
9 000 
4 000 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

29 000 

29 000 

29 000 

29 000 

29 000 

29 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

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

GENEL TOPLAM 

2 388 102 
224 802 
481 505 

3 156 
29 000 

3 126 565 

2 366 841 
219 502 
477 001 

3 156 
29 000 

3 095 500 

2 393 841 
219 502 
477 001 

3 156 
29 000 

3 122 500 

( S. Sayısı: 84) 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. 

901 
0 

903 
1 

2 

3 

' 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

» 
ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

Onarma giderleri 
Satmalmacak taşıtlar karşılığı 
Yapı ve tesisler 
istanbul Teknik Üniversitesi 
bina yapımı (Taşkışla için) 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Mevcut makina ve araçların 
onarımı 
istanbul Teknik Üniversitesi 
mevcutlara ilâve alınacak ma-
kinalar 
inşaat Fakültesi bina yapımı 
giderleri 
inşaat ^Fakültesi mevcut ma
kina ve araçların onarılması 
inşaat Fakültesi ilâve alınacak 
makinaiLar karşılığı 
Mimarlık Fakültesi bina yapı
mı gideri 
Mimarlık Fakültesi makina ve ; 

araçlarHi onarılması 
Mimarlık Fakültesi ilâve alı
nacak makinalar karşılığı 
Makina Fakültesi bina yapımı 
gideri 
Makina Fakültesi makina ve 
araçların onarılması 
Makina Fakültesi ilâve alına
cak makinalar karşılığı 
Elektrik Fakültesi bina yapımı 
gideri 
Elektrik Fakültesi makina ve 
araçların onarılması 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

50 000 
1 

25 000 

1 

1 

1 

10 000 

65 000 

27 599 

12 000 

8 000 

1 

114 240 

146 000 

1 

12 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
0 

1 500 000 

1 

1 

10 000 

5 000 

30 000 

5 000 

10 000 

10 000 

25 000 

150 000 

100 000 

5 000 

10 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

40 000 
0 

1 500 000 

1 

1 

1 

5 000 

46 996 

5 000 

10 000 

16 000 

25 000 

35 000 

150 000 

5 000 

10 000 

fcfl.:.Sıep*:j$4.) 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

15 Elektrik Fakültesi ilâve alına
cak makinalar karşılığı 180 000 90 000 152 000 

Bölüm toplamı 599 844 1 950 000 1 959 999 

904 Döner sermaye 1 0 1 

TOPLAM 649 846 2 000 000 2 000 000 

B - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

1 Genel Bütçeden yardım } 
1 Yatırım karşılığı olarak •[ 3 230 000 2 000 000 2 000 000 
2 Yatırım dışı gider karşılığı f 

olarak J 2 730 000 2 742 000 

Bölüm toplamı 3 230 000 4 730 000 4 742 000 

2 
3 
4 
5 
6 

Kitap satışı 
Tecrübe ve tahlil ücreti 
Bağışlar 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan devredilecek na
kit 

GENEL TOPLAM 

30 000 
50 000 

0 
385 000 

81 412 

3 776 412 

15 000 
50 000 

500 
150 000 

150 000 

5 095 500 

15 000 
50 000 

500 
150 000 

165 000 

5 122 500 

(S. Sayısı: 84) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 1 13 . 6 . 1946 4939 üniversiteler Kanunu 

Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo 

Bakım şefi 
Bakım ustası 
Bakım ustası 
Santralci (Eski bina) 
Santralci (Merkez binası) 
Bahçıvan 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tesisatçı 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Bakım ekibi yardımcısı 
Başodacı 
Odacı 

> 
Kapıcı 
Gece bekçisi (Eski bina) 
Gece bekçisi (Eski bina) 
Bekçi (Merkez bina) 
Hesapçı (Saymanlığa) 
Daktilo (Saymanlığa) 
Hastabakıcı 
Sıhhat merkezi şefi (Doktor) 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

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

35 

175 
150 
200 
175 
100 
120 
150 
130 
200 
200 
200 
150 
100 
80 

100 
90 
85 
80 
70 
85 
65 

150 
75 

175 
120 
150 
150 

Görevin çeşidi 

Mimarlık Fakültesi 

Foto uzmanı 
Daktilo 
Arşivci 
Odacı 

> 

> 

İnşaat Fakültesi 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

» 
Aşivci 
Usta 

> 
Lâboratuvar alet silicisi 

a* » » 
Odacı 

Makine Fakültesi 

Atelye şefi 
Grup ustası 

» » 
» > 

Usta 

Sayı Ücret 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

28 

325 
170 
150 
90 
85 
80 
70 

175 
150 
120 
150 
215 
170 
90 
85 
85 

350 
300 
250 
225 
200 

(S. Sayısı: 84) 



Görevin çeşidi 

Usta 
» 

Modelci 
Marangoz 
Tornacı 
Frezeci 
Dökümcü 
Hazırlayıcı (Laborant) 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Doktilo 
Ressam 
Lâboratuvar alet silicisi 

Odacı 

Çırak 

— 25 
Sayı Ücret 

6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
5 

175 
150 
225 
200 
200 
200 
200 
175 
230 
150 
350 
100 
100 
100 
85 
55 
90 
85 
40 

Görevin çeşidi 

Arşivci 

Sayı Ücret 

1 150 

50 

Elekirik Fakültesi 

Arşivci 
Usta 

» 
» 

Hazırlayıcı 
Alet silicisi 

» » 
Odacı 
Alet silicisi 

» > 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
1 

17 

150 
215 
200 
175 
150 
100 
90 
80 
85 
75 

B. M. 

203 
204 

E CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti 

1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makine Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

{ S. Sayısı : 84) 



L - CETVELİ 

D. Görevin çeşidi .Sayı Aylık 

înşaat Fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 

5 Profesör 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

B) öğretim yardımcıları 

7 
-8 
10 

Asistan 
» 
» 

Mimarlık Fakültesi 

A) Öğretim üyeleri 

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

25 

4 
7 

10 

21 

21 

B) Öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

26 

3 
1 
2 
6 
13 

80 
80 
70 
60 
50 

2 
3 

8 

60 
50 
35 

150 
100 
90 

1 
2 
4 
7 

80 
70 
60 
50 

* I » 0 : 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Makine Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

2 Propesör 

Doçent 

2 
2 
3 
3 

125 
100 
60 
50 

B) öğretim yardımcıları 

Asistan 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 

B) öğretim yardımcıları 

3 
3 
2 
18 

60 
50 
40 
35 

7 
8 
9 
10 

Asistan 
» 
» 
» 

10 

24 

30 

60 
50 

2 
1 
2 
2 
4 
13 

125 
100 
90 
80 
60 
50 

4 
6 
7 
13 

60 
50-
40 
35 

«£.r.^",;;:^ ..„. 
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E CETVELİ 

Bölüm 301 — öteberi giderleri 
Her türlü ilân ücretleri, su giderleri, yönetim memurlarının, veznedarın ve posta hademelerinin 

şehir içi yollukları, posta paketlerinin taşıtılması, hamaliye, nakliye, bahçe tanzimi işleri ve temizlik 
ve saire ve; benzeri giderleriyle yurt içi veya dışına propaganda veya mübadele maksadiyle gönderile
cek yayın bedelleri ve yollanmaları. 

Bölüm 307 — Yabancı memleket yollukları 
öğretim üyelerinin incelemeler ve araştırmalar için yabancı memleketlerdeki hakiki yollüklariyle 

gündelikleri ve teknik ve idari her türlü harcamaları ile Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve öğ
retim üyelerinin, yardımcılarının ve stajın yapıldığı kuruma bağlı elemanlardan staja nezaret ede
ceklerin her türlü giderleri ve fakülte yönetim kurullarınca tesbit edilecek yevmiyeleri. 

Bölüm 403 — Temsil gideri 
Rektörlük ve fakültelerin millî bayram ve merasimlerde temsili ile verilecek ziyafet ve çelenk gibi 

benzeri giderler. 

Bölüm 421 — Lâboratavar ve atelyelerin işletme giderleri 
Lâboratuvar, atelye, kürsü, enstitü ve kurum, dershane ve resimhaneler ile buralardaki makine, 

alet ve sair tesisatın kullanılması veya işletilmesi, yer değiştirmesi, düzgün veya işler bir halde tutul
ması için gerekli işletme veya kullanma malzemesine veya bakımına ait her türlü giderler montaj 
masrafları ve işçi gündelikleri. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Rektörlük ve Fakültelerin neşredecekleri dergi bülten ve broşürleri ile diploma baskısı ve yayın-

lıyacakları telif ve tercüme, kitapların ve makalelerin-kâğıt, klişe, baskı gibi giderleri, telif ve 
tercüme hakları satınahnacak kitap ve abone olunacak dergi ciltleme giderleri. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
lüklariyle başka her* çeşit giderleri 

Yabancı memleketlerde staj, bilgi görgü ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gön
derilecek asistanların o memleketteki öğrenci tahsisatı ile maaşları arasındaki farkları, yollukları Ve 
tetkikin gerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen Öğretim 
üyelerinin yollukları ve bunlara benzer diğer giderler. 

Bölüm 543 — Milletlerarası kurum ve dernekler gidenleri 
Memleket dışında kongrelere rektörlük veya f akültelerce ödenecek ücretlerle kongrelere gönde

rilecek öğretim üyelerinin yollukları ve diğer giderleri. 

Bölüm 479 — Üniversite armağanı 
öğretim üyeleriyle yardımcılarından veya doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerinde 

başarı gösterenlere miktarı senatoca tesbit edilmek üzere verilecek armağanlar. 

Bolüm 480 — öğrenci teşvik armağanı 
öğrencilerin yıl içi çalışmalarında en iyi proje ve benzeri gibi gösterecekleri başarıya göre fakül

te yönetim kurullarınca verilecek mükâfatlara fakültelerde tertiplenecek müsabakalarda derece ala
caklara verilecek mükâfatlar. 

( S. Sayısı : 84 ) 



Bölüm 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve burslar 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurullarınca yapılır. 

Bölüm 903 — Yapı ve tesisler 
Rektörlüğe bağlı konferans salonu ve anfiler, kalorifer, havagazı ve su tesisleri ile fakültelere 

bağlı dershane, kürsü, enstitü ve kurum, lâboratuvar ve atelyelerde yeniden yapılacak her türlü te
sisler ile yeniden satınalınacak makine ve aletler ve bunların tamirleri gibi her türlü giderler. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1951 Katma Bütçesine eklenecek yabana yrofesörler cetveli 

(înşaat Fakültesi) 

Aded Ücreti 

1 1 900 
1 1 800 
1 250 

3 950 3950 X 12 = 47400 

(Mimarlık) 
1 2 500 
1 700 

3 200 3200 X 12 = 38400 

1 

r-I 

1 
1 
1 
1 

t 
1 
1 

(Makine) 
2 900 
1 800 
1 750 
800 
300 
300 

7 850 7850 X 12 

(Elektrik) 
1 600 
1 200 
500 

94200 

3 300 3300 X 12 = 39600 

219600 
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S. Sayısı: 85 

1951 Yılı 

Karayolları G. M. Bütçesi 



Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /87 ) • 

T. G. 
Başbakanlık 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüsü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 1721 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu sayyılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BÜTÇE GEREKÇESİ 

B. M. 

201 Memurlar aylığı : 
1-2 îller (L) cetveline yeniden 18 kadro almmak suretiyle bu holümden geçen yıla naza

ran 110 100 lirakk bir tasarruf sağlanmıştır. Ve ayrıca 1 ve 2 üst derece farkı için de 
bir ödenek teklif edilmiyerek bunların tasarruflarla karşılanması düşünülmüştür. 

4 iller memurları açık aylığı : 
Bu yıl içinde Genel Müdürlük emrine alman memurların açık aylıklarını karşılamak 
üzere 5 999 lira fazlası ile teklif olunm muştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
9 yıllık yol programı mucibince 28 000 kilometrelik yolun yapımı, ıslah ve bakımı ka
rarlaştırılmış olup, bu işin dış finasmamı da askerî yardımdan 5 000 000 dolar ve E. C. 
A. dan 14 251 000 dolar olmak üzere temin edilmektedir. 1950 yılında dış finasmandan 
10 000 000 dolarlık inşaat, makine ve vasıtaları temin edilmiştir. 1951 yılında da 
9 251 000 dolarlık malzeme daha memleketimize gelmiş olacaktır. Bu suretle yol iş
lerimiz tamamiyle makineleşmiş olacak ve takriben 4 000 inşaat makinesi faaliyet ha
linde bulunacaktır. Pek tabiîdir ki, yolların yapım, ıslah ve bakımında kullanılan bu 
makinelerin de birçok tamir ve bakım işleri olmakta ve sayısı ile mütenasip ,olarak ma
kinelerin tamir ve bakım işleri de bir artma göstermektedir. Bütün memleketi kaplı-
yan yol ağlarımıza ait programı tahakkuk ettirmek üzere Genel Müdürlüğümüz; iller
de 10 bölgeye ve her bölgede takriben 6 şubeye bölünmüştür. Makinelerin tamir ve 
bakımını sağlamak üzere her bölge merkezinde büyük bir bölge atelyesi, mühim şube-
lerda vasat bir şube atelyesi ve diğer şubelerde de şube garajları ihdas edilmiş ve edil
mektedir. Demek oluyor ki, 10 aded tam teşkilâtlı bölge atelyesi ile 60 ı mütecaviz 

( S., Sayısı : 85 ) 



— 3 — 
B. M. 

şube atelye ve ve garajı 1951 yılında faaliyete geçmiş olacaktır. Merkez atelyeleri 
idare etmek için mühim miktarda kalifiye makine ustasına, ustabaşılarına ve bir atel-
yeyi randımanlı olarak idare edecek pratik tecrübesi olan atelye şefterine ihtiyacımız 
olduğu aşikârdır. Umumiyet itibariyle piyasada yetişen ve piyasadan temin olunan İm 
elemanların Bareme intibakları gayri kabildir. Bunları yevmiye ile çalıştırılmakla da 
kendileri için istikrarlı bir durum temin edilemediğinden kalifiye ve verimli elemanları 
sık s k kaybetmekteyiz. Ancak 1950 yılındaki tecrübelerimizle de sabit olduğu gibi, 
bu gibi elemanları hizmetliler kadrosuna almak ve piyasanın fazla dûnunda olmıyan 
ücret vermek suretiyle teşkilâtımıza bağlamak mümkün olmaktadır. 
Büyük inşaat makinelerini kullanan operatörler için keyfiyet tamamen aynıdır. îşte bu 
mübrem ihtiyacımız nazarı itibara alınarak yeniden bir «D» cetveli tanzim edilmiş: ve 
buna göre 202 - 2 bölümünden 606 600 liralık bir artma husule gelmiştir. Bu bölümde 
görülen zahirî artış esasında teklif olunan bütçede bir fazlalaşma değil bilâkis bir te
nezzüldür. Zira (D) cetvelinde yeniden teklif olunan kadrolar halen 25, 30 ve 35 lira-
yevmiye alan personel tarafından işgal edilmektedir. Ancak hizmetli memur kadroları
nın sağlıyacağı istikrar ve istikbâl sayesinde, aldıkları yevmiye nispeten daha düşük 
bir ücretle istihdamları temin edilmiş olacağı gibi 761 bölümüne tahmil olunan yük bu 
bölüme aktarılmakta ve ayni zamanda daha dûn bir ödenekle temin edilmiş bulunmak
tadır. t • 

203 Geçici hizmetliler ücreti: 
Merkez ve ille;* geçici hizmetliler cetvellerinde hiçbir tebeddülat yapılmamış olmakla 
beraber, bu yıl kodroları 12 şer aylık olarak konmasından dolayı merkezde 6 420 lira
lık bir eksilme, illerde .7 260 liralık bir artma husule gelmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti: 
Halen ücreti bütçeden ödenmekte olan uzman ve tercüman olmamakla beraber ilerde 
lüzumu halinde aktarma yapılabilmesi maksadiyle 1 lira konmuştur. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 
Bu bölümün maddeleri arasında zam ve tenziller yapılmakla beraber netice- itibariyle 
bölüm geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler: 
Teklif olunan maaş ve (D) cetveli kadrolarına göre hesaplanmış ve bu ödenek 32 663 
lira fazlası ile teklif olunmuştur. 

210 Temsil ödeneği: 
Geçen yıl teklif edilen 2 100 lira aynen konulmuştur. 

301 Mçrkez büro giderleri: 
1950 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak bölümün maddelerinde azaltma ve çoğaltma
lar yapılmış netice itibariyle 730 liralık bir azaltma husule gelmiştir. 

302 tiler büro giderleri: 
Bu bölümün maddelerinde 1950 yıl; sarfiyatı, göz önünde, tutulacak gerekli .azaltma ve 
çoğaltmalar yapılmış olup netice i t ibaiyle 1 100 liralık bir' artma,kusujegelmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 
Geçen yıl konulan ödenek aynen teklif aluamuştur. 
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Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1950 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak muhtelif maddelerine ceman 2 000 liralık bir 
ilâve yapma zarureti hâsıl olmakla bu miktar fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Kira karşılığı: 
1950 îller maddesindeki sarfiyat göz önünde tutularak 5 000 liralık bir artma husule 

gelmiştir. 
Giyecekler: 
Geçen yıl bu bölüme konulmuş olan 1 lira, ödenek merkez ve iller odacı ve sair per
sonel ihtiyacını gideremediğinden 1 999 lira fazlasiyle 2 000 liralık bir ödenek konul
muştur. 

Yolluklar: 
Bu bölümden sürekli görev yolluğu 1950 yılındaki sarfiyatına uyularak 7 472 lira in
dirilmiştir. Geçici görev yolluğu ise ihtiyacı karşılamadığından 4 000 lira fazlasiyle tek
lif olunmuştur. Yabancı memleketler yolluğunda E. C. A. ile yapılan temas neticesinde 
10 000 lira artırılmıştır. Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluğundaki 
1 lira aynen ipka edilmiştir. 

Mahkeme harçları ve giderleri: 
Genel Müdürlüğümüzün katma bütçeli bir teşekkül olması hasebiyle avukatlık ve mah
keme masraflarımızın Maliyece temin edilniiyeceği göz önünde tutularak ve bilhassa is
timlâk işleri ile taahhüt işlerinde çıkan münazaaları hal yolunda avukat tutmak ve mah
keme harç ve masraflarını ödemek zarureti karşısında bu bölüme 40 000 lira konul
muştur. 

Yayın giderleri: 
Bu bölümün ikinci başka her çeşit giderleri maddesi 1950 sarfiyatına uyularak 1 500 
lira azaltılmıştır. 

Kurs giderleri: 
Bu bölüme 1950 sarfiyatına uyularak 5 000 lira azaltılmıştır. 

Geçen yıl borçları: 
Bu bölüme sene sonlarında bâzı personel istihkaklarının vaktinde ödenmemesinden mü
tevellit masraf.arı karşılamak üzere 4 996 lira ilâveten konulmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
Bu bölüme şose ve köprüler idaresinden müdevver borçların ödenilmesi maksadiyle 
3 999 lira fazlasiyle 4 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Hükme bağlı borçlar : ' 
Genel müdürlüğümüzün katma bütçeli bir teşekkül olması hasebiyle ihtilâf neticesinde 
hükme bağlanan bir borcu kendi bütçemizden ödemek zarureti karşısında 1950 yılında 
her nasılsa unutulmuş olan bu bölüme 10 000 liralık ödenek konulmuşutr. 

Yollar ve köprüler : 
Bakım : Bu bölümde 5 000 000 liralık bir artma teklif edilmektedir. 1950 Bütçesinde 
18 550 kilometre yolun bakımı için 19 000 000 lira tahsis edilmişti. Buna ilâveten bu işe 
1525 sayılı Kanuna göre yollara tahsis edilen % 15 Yol Vergisi hisselerinden de bir mik
tar ayrılması göz önünde tutulmuştu. Bunlarla beraber 1950 senesi zarfında yolların ba
kımına ceman 24 000 000 lira tahsis edilmiş bulunmaktadır. Programımız mucibince 1951 
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senesinde 21 000 kilometre yolu bakıma almak mecburiyetinde olduğumuzdan aynı nispet
leri muhafaza etmek suretiyle muktazi tahsisatın 28 000 000 lira olduğu hesaplanmıştır. 
Yine geçen sene yapıldığı gibi bu tahsisatın bir miktarının özel bölümden karşılanması 
kabul edildiğinden bunun 4 000 000 u tenzil edilmiş ve bütçeye 24 000 000 lira ödenek 
konulmuştur. 
Yapım : Bu bölümde 20 300 000 liralık bir artış vardır. 1950 senesi zarfında ve daha ev
vel ihale edilmiş olan işlerin 1951 senesi zarfında ödenmesi gereken miktarı 25 000 000 
lira tutmaktadır. Geriye kalan 17 300 000 lira ile 1525 sayılı Kanun gelirinden elde edil
mesi tahmin olunan miktar bakım için ayrılan 4 000 000 liradan bakiye tahminen 
2 000 000 liranın da ilâvesi suretiyle ceman 19 300 000 lira program mucibince 1951 se 
nesinde ihaleye çıkarılması gereken tahminen 49 000 000 lira tutarında yol, köprü ve te
sis işlerinin karşılığı olarak bu sene zarfında tediye edilecek olan keşif tutarıdır. 
Makine : Makinelerimiz, Marshall Plânından alman tahsisatla mubayaa edilmektedir. Ka
rayollarının 1950 senesi zarfında bu tahsisattan 9 000 000 dolarlık makine ve sair hiz
metlere tahsis edilmiş olup bunlar da memlekete peyderpey gelmekte olduğundan mev
cuda ilâveten gelen bu makinelerin de bakım, ikmal ve yedek parça ihtiyaçlarını karşıla
mak tızeı fi 3 840 432 liralık ödenek 5 000 000 liraya çıkarılmıştır. 
Yeniden makine alınması : Bu maddede 150 000 liralık bir azalma teklif edilmiştir. 
İstikşaf, etüd, aplikasyon : Bu bölümde 1 950 000 liralık bir artış görülmektedir. Teşki
lât Kanunumuzdaki teknik ve iktisadi etüd işleri dairesi başkanlığının şubelerinin tah
sisatı bu bölümde görülmektedir. 1950 senesinde bu şubelerden yalnız etüd, proje, fen he
yetinin tahsisatı gösterilmiş olup başkanlığa merbut diğer şubelerin teşkilâtı kısmı küllisi 
itibariyle tamamlanmış olduğundan 1951 senesinde yapacakları işler karşılığı ödenekler 
bu maddeye konulmuştur. 

Teknik hizmetler geçici görev yolluğu : • 
Geçen yıl konulan ödenek aynen teklif olunmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince atelyeler döner sermayesi : 
1951 yılında yalnız iki atelyenin döner sermaye ile idare edilmesi düşünüldüğüne göre 
150 000 liralık bir azaltma yapılmıştır. 
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Rapor 
22 .1.1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik. 

Umumi mütalâa ve dilekleri raporumuzun sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve hizmetlerin 
tahlili aşağıda gösterilmiştir, 

Bölüm 201 — Memur aylığı : 

Birinci maddede bir değişiklik yoktur. 2 nci maddede 18 kadro (L) cetveline alınarak (110 100) 
lira tasarruf yapmıştır. 4 ncü maddedeki iller açık aylığına 6 000 lira konmuştur. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti : 

Birinci maddede bir değişiklik yoktur. 

2 nci maddede (606 600) lira fazla ödenek konmuştur. Amerikalılardan inşaat, makine ve vasıta
ları temin edilmektedir. Yol işlerimizin mümkün olabildiği kadar makineleşmesi düşünülmektedir. 

Bu yıl takriben 4 000 inşaat makinesi faaliyet halinde olacaktır. Pek tabiidir ki, yolların yapım 
ıslah ve bakımında kullanılan bu makinelerin de birçok tamir ve bakım işleri olmakta ve sayısı ile 
mütenasip olarak makinelerin tamir ve bakım işleri de bir artma göstermektedir. 

Ancak bu bölümdeki zahiri artış esasında bütçeye yeni bir masraf ilâvesi mahiyetinde değildir. 
Zira (D) cetvelinde yeniden teklif olunan kadrolar halen 25, 30 ve 35 lira .yevmiye alan personele ve
rilmekte ve hizmetli memur kadrolarının sağlıyacağı istikrar ve istikbal sayesinde aldıkları yevmiye
ye nispeten daha düşük bir ücretle istihdamları temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

(E) cetveline ait bulunan bu bölümün 1 nci maddesinde 6420 lira bir indirme, 2 nci maddesinde 
7260 lira bir ilâve bulunmakla binnetice 840 l i r i kadar bir artış mevcuttur. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 

Bölümde yekûn itibariyle bir değişiklik yapılmamış yalnız 1 nci maddeye 5 bin, 3 ncü maddeye 2 
bin lira zam edilmiş, 2 nci maddeden 6 bin, 7 nci maddeden bin lira tenzil edilmiştir. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler. 

Teklif olunan maaş ve (D) cetveli kadrolarına göre hesaplanmış ve bu ödenek geçen yıla naza
ran 32 663 lira fazla konmuştur.. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği: 

Geçen yıl teklif edilen 2 100 lira aynen konmuştur. 

Bölüm 301 — Merkez büro giderleri: 

1950 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak bölümün maddelerinde azaltma ve çoğaltmalar yapıl
mış netice itibariyle 730 liralık bir azaltma husule gelmiştir. 
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Bölüm 3021— iller büro giderleri: 

1950 yılı sarfiyatı göz önünde bulundurularak iller maddesinde azaltma ve çoğaltmalar yapıl
mış neticede 1 100 liralık bir artma husule gelmiştir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler: 

Geçen yıl konulan ödenek aynen teklif olunmuştur. 

Bolüm 304 — Fosta telgarf ve telefon ücret ve giderleri : 

1950 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak yalnız 1 nci madeye 2 bin lira bir ilâve yapmak zaru
reti hâsıl olmuştur. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı: 

1950 yılı sarfiyatı göz önünde bulundurularak iller maddesinde 5 bin liralık artışa bir şey söy
lenemez ise de merkez için konulmuş olan 15 bin liranın bu ihtiyacı resmî daireler içerisinde temi
ni suretile halledilmesi doğru olacaktır. 

Bölüm 306 — Giyecekler: 

Merkez ve iller odacı ve sair personel ihtiyacı göz önünde tutularak (2 000) lira konmuştur. 

Bölüm 307 — Yolluklar: 

Bu bölümün 1 nci maddesinden 7472 lira indi ilmiş, 2 nci maddedeki geçici görev yolluğu ise 
ihtiyacı karşılamadığından 4 bin lira fazlalaştırıbuştır. 

Yabancı memleketler yollukları 10 bin lira arttırılmıştır. 

Bölüm 308, 309, 403 — Bölümlerinde bir değişiklik yoktur. 

Bölüm 419 — Mahkeme harçları ve giderleri: 

Genel Müdürlük katma bütçeli bir teşekkül haline getirilmiş bulunması hasebiyle avukatlık 
ve mahkeme masraflarının Maliyece temin edile miyeceği göz önünde tutularak ve bilhassa istim
lâk işleriyle taahhüt işlerinde ç^kan münazaaları hal yolunda avukat tutmak ve mahkeme harç 
ve masraflarını ödemek zarureti karşısında bu bölüme 40 bin lira konmuştur. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri : 

Bu bölümün 2 nci maddesinde (1 500) lira bir azaltma mevcuttur. 

Bölüm 452, 453 — 

Bu bölümlerde bir değişiklik yoktur. ": ' " i ' . " : "" • " ' . . , -

Bölüm 476 — Kurs giderleri : - . . . 

Bu bölüme 1950 sarfiyatı göz önünde tutularak 5 bin lira noksan konmuştur. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları : ' ' " ' > * * " • * ' " • *" • ft ̂  * ? ° 

Bu bölüme sene sonlarında bâzı personel istihkaklardım vaktinde ödenememesinden mütevellit 

masrafları karşılamak üzere 4 996 lira ilâve edilmiştir. 
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Bolüm 502 — Eski .yıllar borçları : t 

Bu bölüme Şose ve Köprüler İdaresinden mü dev ver borçların ödenebilmesi maksadiyle 3999 
lira fazlası ile 4 bin lira konmuştur. 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar : 

ö-enel Müdürlüğün katma bütçeli bir teşekkül haline getirilmiş bulunması hasebiyle ihtilâf ne
ticesinde hükme bağlanan bir borcu kendi bütçesinden ödemek zarureti karşısında 1950 yılında 
unutulmuş olan bu bölüme 15 bin liralık bir ödenek konulmuştur. 

Yahnmlar 

Bölüm 901 — Yollar ve köprüler : • • 

Madde 1 — Bakım : 

Bu bölüme 5 milyon liralık bir artma teklif edilmektedir. 

Bu yıl bakıma alınacak yolların daha fazla olması göz önünde bulundurularak 1950 sarfiyat
ları ile yapılan mukayeseye göre 5 milyon lira artırılmıştır. 

Bu yıl bakıma alınacak yolun tülü (21 000) kibrnatredir. 

Madde 2 — Yapım : 

Bu bölümde (20 300 000) liralık bir artı? vr.zdır. 1950 senesi zarf-nda ve daha evvel ihale 
edilmiş olan işlerin 1951 senesi zarfında Menme;;i gereken miktarı (25 000 000) lira tutmaktadır. 

Bölüme konmuş olan mecmu ödenek (42 300 000) lira olduğuna güre cariye kılan (17 300 000) 
lira ve birde 1525 sayılı Kanun gelirinden elde edilmesi tahmin olunan 6 nûlyon liradan 4 milyon 
lirası bakım işleri için ayrılarak geri kalan 2 milyon liranın ilâvesi ile (19 300 000) lira program 
mucibince 1951 senesinde ihaleye çıkarılması gereken tahminen (49 000 00C) lira tutarında yol, köp
rü ve tesis işlerinin karşılığı olarak bu sene zarfında tediye edilecek olan keşif tutarıdır. 

Madde 3 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi: 

Makineler Marshall Plânından alman ödenekle mubayaa edilmektedir. 1950 senesi zarfında 9 
milyon dolarlık makina ve sair hizmetlere tahsis edilmiş olup bunlar da memlekete peyderpey gel
mekte olduğundan mevcuda ilâveten gelen bu makinelerin de bakım, ikmal ve yedek parça ihtiyaç
larını karşılamak üzere (3 840 000) liralık ödenek 5 milyon liraya çü^arılmıştır. 

Madde 4. — Yeniden makina alınması: 

Bu madde 150 bin liralık bir azaltma ile teklif edilmiştir. 

Madde 5. — istikşaf, etüt, aplikasyon: 

Bu bölümde (1 950 000) liralık bir artış görülmektedir. Teşkilât Kanunundaki Teknik ve İktisa
di Etüd İşleri Dairesi Başkanlığının şubelerinin ödeneği bu bölümde görülmektedir. 

1950 senesinde bu şubelerden yalnız Etüd, Proje, Fen Heyetinin Ödeneği gösterilmiş olup baş
kanlığa merbut diğer şubelerin teşkilâtı kısmı küllisi itibariyle tamamlanmış olduğundan 1951 sene
sinde yapacakları işler karşılığı ödenekler bu maddeye konulmuştur. 

Bölüm 902. — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu: 

Geçen yıl konulan ödenek aynen konulmuştur. 
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Bölüm 903. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş, ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nununun 29 neu maddesi gereğince atelyeler dönersermayesi: 

1951 yılında yalnız 2 atelyenin döner sermaye ile idare edilmesi düşünüldüğüne göre. 

150 bin liralık bir azaltma yapılmıştır. ' 

•- r T-••*•'*•*• * f - , * * - v " •: ':<-;•: y j •»_ 

Umumi mütalâa ve dilekler 

Bugünkü motor devrinde her hangi bir memleket için yolların ehemmiyetini izah etmeye lüzum 
yoktuı.. 

Zira bugün en müterakki memleketten en iptidai memlekete kadar her yerde sabit olmuştur ki, 
medeniyet, refah bilgi ve sıhhat ancak yol üzerinden geçerek bir memleketin her köşesine dâhil olur. 

Bir memleketi iktisaden yükseltmek için üzerinde durulacak ilk mevzu yollardır. 

Yolların memlekete âzami derecede faydalı olabilmesi için evvelâ kendi kendini besleyen bir fi
nansman esasına istinat etmesi ve sonra da şebekenin tesbiti ve malî imkânlara göre bu şebekenin ta
hakkukunun senelere bölünmüş bir programa bağlanması lâzımdır. 

Yol faaliyetini kendi kendini besliyen bir hale getirmek yani tam iktisadi ve sihhatli bir bünye
ye sahip kılmak için gerekli varidatın yoldan istifade edenlerden tahsrli cihetine gidilmelidir. 

Yapılacak yolların inşaat ve bakımı masrafları ile üzerinden geçen vesaitin masrafları yekûnunu 
asgari hadde tutabilmek için güzergâh etüdlerinin, projelerinin, malzeme araştırmalarının çok bü
yük dikkatle yapılması lâzım gelir. 

İnşaat ameliyelerinin ve bakımının ucuza- maledilmesi için bu işlerin makine ile yapılması zaruri
dir 

Bütün bu işleri lâyıkı ile yapabilmek için de bu teşkilâta iyi personel almıya, mevcutlarını daimî 
kurslarla yetiştirmeye gayret edilmelidir. 

"yi bir şekilde vücuda getirilecek bir yol şebekesi. 

Mal fiyatlarını düşürür. 

İstihsalin artmasına imkân verir. 

Kıymetlenmemiş malları kıymetlendirir. 

1. Kültür seviyesini yükseltir. 

>. Sıhhi durumu yükseltir. 

Memleketin işlenmemiş servet membalarının işlenmesne imkân verir. 

7. Gerek millî gelirin, gerek Hazine gelirinin artmasına imkân verir. 

Hülâsa olarak daha müreffeh ve daha mesut bir memleketin kurulmasına yardım eder. 

Memleketimizin en başta gelen bu hizmet bölümüne bugüne kadar ehemmiyet verilmediğini acı da 
söylemek zaruretindeyiz. Yıllar ve yıllardır ele alınmamış olan bu işlerin bir an evvel tahakkuku-

temin etmek amacı ile hükümetin bütün imkânlarını bu mevzuda teksif etmesi başta gelen vazifesi 
olsa 
nu 
olmlalıdır. 

Ana yollar dediğimiz yurdun muhtelif bölgelerini bir birine bağlıyan yolların yuvarlak olarak 
tulü 25 000 kilometredir. Bir bu kadar da illerin kendi yolları vardır. Bu suretle Devlet ve vilâyet 
yolı olarak süratle yapılması gerekli yollarımızın mecmuu tulü 50 000 kilometredir, 
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Bundan başka bugüne kadar tahayyül dahi edilmemiş köy yollarımız vardır ki, memleketin her 

cepheden kalkınmasını sağlıyacak ve hattâ yaşıyoruz demek için zaruri olan bu yollardan hiç olmazsa 
ilk plânda ele alınması gerekli yolların tulü de (150 000) kilometreyi bulmaktadır. Mecmuu tulü 
(200 000. kilometre olan yol şebekesi yapıldığı takdirde yurdun bütün şehirleri ile köylerimizin 
% 70 i yola kavuşmuş olacaktır. Hükümetin bu yıl tahsis edebildiği 81 buçuk milyon lira ve ayrıca 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde yer alan 10 milyon lira ile birlikte 91 buçuk milyon lira bu işlere 
verilen ehemmiyetin açık Jbdr ifadesidir. 

Bununla beraber önümüzdeki ilk yıldan itibaren bu paranın 100 milyon liranın çok fevkine çıka
rılmasını yıllardır ihmal edilmiş bu işlerin bir an evvel başarılması için zaruri görmekte olduğumu
zu Yüksek Komisyona arzederiz. 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Remzi Bir and S. Fehmi Kalay cıoglu 

( S. Sayısı 5̂ 85 ) 



- İl -
J A' Bütçe Komisyonu raporu [t 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu S . II . 1951 

Esas No. 1/87 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nıp Başbakanlığın 30 . X I . 1950 tarihli ve 
71/1721 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale buyu-
rulmakla Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu 
ve Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve 
Maliye Bakanlığı yetkili temsilcisi hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Bu genel müdürlüğün 1951 yılı bütçesini ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu okun
muş ve yaptığı işler hakkında geniş izahlar alı
narak bölümler üzerinde gerekli tetkikler yapıl
mış bulunmaktadır. 

Gider Bütçesi : 

Karayollarının gider bütçesi de diğer bütçe
ler gibi iki kısmı ihtiva etmekte olup A -1 cetve
linde toplanan normal giderleri toplamı geçen 
yıla nispetle (146 560) lira fazlasiyle (6 309 506) 
ve A-2 cetvelinde gösterilen envestisman gider
leri toplamı ise geçen yıla nazaran (28 109 568) 
lira fazlasiyle (75 250 000) lira olarak tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Genel müdürlüğün esas faaliyetini teşkil eden 
yol yapım ve bakımı için bu yıl envestisman büt
çesinde görülen 28 milyonluk fazlalık bu faaliye
tin daha mütekâsif bir şekilde 1951 yılında de
vam edeceğini göstermektedir. 

Genel Müdürlüğün, Bakanlar Kurulunca tas
dikli bir yol programı olup, dokuz yılda tahak
kuk ettirilecek olan bu programa göre kademe
li bir inşaat sistemi takip edilerek bir taraftan 
tesbit edilmiş bulunan güzergâhlardan 1951 yı

lı içinde yapılması gereken kısmın yapılmasına 
ihale veya emanet suretiyle başlanacağı ve di
ğer taraftan bakıma alman yollar üzerinde fa
aliyete ve mevcut makinelerle büyük yol ona
rımları ve yeni yolların, aynı usullerle yapımı
na devam edileceği anlaşılmıştır. Yine bu cüm
leden olmak üzere gereken yerlerde asfalt kap

lama ameliyeleri, köprü yapımı, atelyelerin te
sisi, etüd ve proje, köprü projesi, araştırma, 
plânlama ve programlama işlerine 1951 yılında* 
da devam olunacağı velhâsıl yol dâvamızın esa* 
smdan halli uğrunda başlanmış bulunan hizmet* 
lerin ifa edileceği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan turistik yollar üzerinde de 
çalışmaların başlamış olduğu ve bu cümleden 
olarak yeni 'bir turistik yollar haritası vücuda 
getirildiği de verilen izahlardan anlaşılmıştır. 

Yine alman malûmata göre il ve köy yolla
rının da bu Genel Müdürlükçe yapımı hususun
da Hükümetçe tetkikler yapıldığı ve memleket 
kalkınmasında en önemli bir iş olan köy yolla
rının bu şekilde ele alınmak yolunda olduğu 
anlaşılmış ve bu dâvanın bir an evvel halli hu
susunda başlanan bu işe hız verilmesini komis
yonumuz tavsiyeye değer görmüş bulunmakta
dır. 

önemli bir nokta olarak şunu da kaydetmek 
isteriz ki yol programında tadillere, tercihlere 
sebep olabilecek hiçbir hususi arzunun dikkat 
nizarına alınmadan programın tahakkukuna ça
lışılacağı Bakan tarafından ifade edilmiş ve bu 
nokta komisyonumuzca da memnuniyeti mucip 
telâkki edilmiştir. 

Bu yıl bütçesinde, Doğu Anadolu kalkınması 
için bir ödenek bulunmamaktadır. Alman izah
lara nazaran, içinde Doğu Anadolu illeri de 
bulunan ve kalkınma hamlelerine en ziyade ih
tiyacı olan bölgelerdeki çalışmaların, esas prog
ram arasında yer almış bulunduğu ve bu iti
barla ayrıca mahallî ödenekler tefriki usulüne 
gidilmediği izah edilmiş ve komisyonumuzca 
yerinde görülmüştür. 

Komisyonumuz bu izahlardan sonra A/ l ve 
A/2 cetvelleri toplamlarını teklif veçhile ay
niyle kabul etmiş bulunmaktadır. 

Gelir bütçesi : 

Gelir bütçesi de geçen yıla nazaran 
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(28 256 128) lira fazlasiyle (81 559 506) lira 
olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu Genel Müdürlüğün gelirlerinin esasını 
iki kaynak teşkil etmektedir. Bunlardan biri 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince 
benzinden tahsil edilecek Yol Vergisinin Ha
zinece bu Genel Müdürlüğe tahsisi, diğeri de 
Hazineden doğrudan doğruya yapılan yardım
lardan ibarettir. Üçüncü bir gelirini de mütaah-
hitlere verilecek malzeme, alât, edeavt, depo, 
arazi ve sairenin kira bedelleri teşkil etmekte' 
olup 1951 yılı için benzinden alınacak Yol 
Vergisi (47 000 000) tahmin ve Hazine yar
dımı (33 559 503) lira olarak tesbit, üçüncü 
kira karşdığı da bir milyon tahmin edil
miş bulunmaktad r. Komisyonumuz, toplamı 
(81 559 506) lira tutan bu 1951 y:dı Gelir Büt
çesini de ayniyle kabul etmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı: 
Bütçe tasarısnrn 1 - 11 nci maddeleri yukar

da arzedilen esaslara ve bütçe formüllerine göre 
tanzim edilmiş olmaları itibariyle ayniyle kabul 
edilmiş ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın Yük
sek tasdikma arzedilmek üzere Yüksek Başkan-

lığa sunulmuş 
Başkan 

İstanbul 
E. Adakan 

Kâtip 
Bursa 

/ / . Şaman 
Bolu 

M. Gügbilmez 
Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
A. II. Başar 

bulunmaktadır. 
Başkan V. 

Burdur' 
F. Çelikba§ 

Afyan K, 
A. Vezir oğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

İstanbul 
F. Haytmer 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğly, 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Hatay 
Muhalifim 
C. S. Siren 

İstanbul 
C. Türkgehli 

Kırklareli Konya 
$.. Bakay R. Birand 

Konya Malatya Mardin 
M. A. Ülgen Muhalifim Muhalifim 

M. 8. Eti U. Erten 
Maraş Ordu Seyhan 

N. ökmen R. Aksoy S. Ban 
Sivas Tokad Trabzon 

/ / . îmre S. Atanç S. F. Kalayctoğlu 
Van 

Muhalifim 
F. Melen 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(6 309 506) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (75 250 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (81 559 506) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel 
Müdürlüğünce 1951 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (Ç) işareli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel 
Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
.eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. •—- Karayolları Genel Mü
dürlüğü gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye yetki veren kanunlar, bağ
lı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 11 . 
I I . 1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazilı kadrolar
dan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1951 Bütçe yılında kullanılamaz-
lar. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞİ 

MADDE 1. — Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar' 
dışında kalan giderleri için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(6 312 505) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (75 250 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) cetvelin
de gösterildiği üzere (81 562 506) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 4. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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MADDE 7. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenekler üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili ol
dukları hizmet tertiplerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 Bütçesinin 
ilgili himet tertiplerinden veya 3 - 4 ncü 
kısım tertipleri ile yatırım tertipleri ar
tıklarından eski yıllar borçları tertip
lerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 9. — Dâhilde istihsal olu
nan petrollerin tasfiyesinde elde edilen 
asfalttan bedelleri gelecek yıllara sira
yet edecek surette ve taksitle ödenmek 
üzere satın almaya Bayındırlık Bakan
lığı yetkilidir. 

Bedelin sureti tediyesi, Maliye, Ba
yındırlık ve İşletmeler Bakanlıkların
ca birlikte kararlaştırılır. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye 
ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu H. Özyörük 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

B. §. înce R. Nasuhioğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. Köprülü H. Ayan 

İ 4 -
B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle 'kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. —- Ayniyle kabul edil
miştir. 
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Hü. B. K. 

Millî Eğitim Bakanı * Bayındırlık Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Ba. Sağ. ve Sos Y. Ba. 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. özsan N. îyriboz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 
S. Ktırtbek Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
işletmeler Bakanı 

M. Ete 
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A/l 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler 

tk inci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 996 000 996 000 996 000 
2 îller memurları aylığı 2 328 500 2 218 500 2 218 500 
3 Merkez memurları açık aylığı 1 1 1 
4 îller memurları açık aylığı 1 6 000 6 000 

Bölüm topalmı 3 324 602 3 220 501 3 220 501 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez lıizjnetliler ücreti 84 840 84 840 84 840 
2 îller hizmetliler ücreti 455 400 1 0Ö2 000 1 062 000 

Bölüm toplamı 540 240 1 146 840 1 146 840 

ııc-
reti ~ 155 240 128 820 128 820 
îller geçici hizmetliler ücreti 1 002 840 1 010 100 1 010 100 

Bölüm toplamı 1 138 080 1 138 920 1 138 920 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 1 1 1 

II - Başka haklar 
O Geçici tazminat 54 834 0 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları- çocuk zam
mı 

2 îller memurları çocuk zammı 
12 000 
64 000 

17 000 
58 000 

17 000 
58 000 
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B. M. 

.. 3 

4 

5 

6 
7 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
îller memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
iller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 400 

5 000 

2 700 
6 100 
1 000 

92 200 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 400 

5 000 

2 700 
6 100 

1 

92 201 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 400 

5 000 

2 700 
6 100 

1 

92 201 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

0 5439 ve 5539 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ikramiye
ler karşılığı 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre verilecek ik
ramiyeler karşılığı 

0 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 37 
nci maddesine göre memur ve 
hizmetlilere verilecek ikrami-

209 

3 000 

0 

3 000 

0 

1 

2 
3 
4 
5 

yeler karşılığı 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri ile artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

400 000 

400 000 

212 566 
38 648 
30 000 

1 
10 000 

291 215 

0 

0 

240 204 
43 673 
20 001 
10 000 
10 000 

323 878 

0 

0 

240 204 
43 673 
20 001 
10 000 
10 000 

323 878 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

210 Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 100 

5 846 273 

1951 yık için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 100 

5 924 441 

2 100 

5 927 440 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 6 050 6 000 6 000 
2 Döşeme ve demirbaş 6 640 6 000 6 000 
3 öteberi giderleri 5 600 2 600 2 600 
4 Aydınlatma 1 800 2 800 2 800 
5 Isıtma 4 240 6 200 6 200 

302 
1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

24 330 

10 940 
10 800 
6 360 
6 500 
6 300 

40 900 

23 600 

10 000 
8 000 
2 000 

11 000 
11 000 

42 000 

23 600 

10 000 
8 000 
2 000 

11 000 
11 000 

42 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 10 000 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez daireleri posta ve tel

graf ücretleri 
2 filer posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gider-

derleri 
4 iller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

12 000 
11 000 

5 200 
2 260 

30 460 

14 000 
11 000 

5 200 
2 260 

32 460 

14 000 
11 000 

5 200 
2 262 

32 462 
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B. 

305 

306 
307 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluğu 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
25 000 

40 000 

1 

23 472 
4 000 

105 000 

1 

132 473 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 
30 000 

45 000 

2 000 

16 000 
8 000 

115 000 

1 

139 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
30 000 

45 000 

2 000 

16 000 
8 000 

115 000 

1 

139 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

0 

403 
419 

1 
2 

0 

0 

Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 

4 800 
11 200 

16 000 

1 

1 

2 

294 166 

2 000 
0 

4 800 
11 200 

16 000 

1 

1 

2 

310 063 

2 000 
40 000 

4 800 
11 200 

16 000 

0 

0 

0 

310 063 

2 000 
40 000 
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ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her türlü giderler 

Bölüm toplamı 

1950 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
2-000 

4 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 2 000 
500 500 

2 500 2 500 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 1 1 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Katılma payı 500 500 500 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi- * 
derleri 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1945 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1944 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

6 500 

10 000 

22 501 

4 

1 
1 

2 

0 

6 

6 500 

5 000 

56 001 

5 000 

4 000 
1 

4 001 

10 000 

19 001 

6 500 

5 000 

56 001 

5 000 

4 000 
1 

4 001 

10 000 

19 001 
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ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 846 273 
294 166 

22 501 
6 

6 162 946 

5 924 441 
310 063 

56 001 
19 001 

6 309 506 

5 927 440 
310 063 

56 001 
19 001 

6 312 505 

A/2 - CETVELİ 

901 

902 

903 

1 
2 
3 

4 

5 

Yatırımlar 

Yollar ve köprüler 
Sürekli onarmalar 
Yapım 
Mevcut makine ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 

19 000 000 
22 000 000 

3 840-432 

300 000 
1 250 000 

46 390 432 

500 000 

24 000 000 
42 300 000 

5 000 000 

150 000 
3 200 000 

74 650 000 

500 000 

24 000 000 
42 300 000 

5 000 000 

150 000 
3 200 000 

74 650 000 

500 000 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkında
ki 5539 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince atelyeler 
döner sermayesi 250 000 100 000 100 000 

Yatırımlar toplamı 47 140 432 75 250 000 75 250 000 
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B - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

47 000 000 
6 303 374 

1 

47 000 000 
33 559 503 

1 

57 000 000 
23 559 503 

1 

1 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi gereğince Hazine
den alınacak paralar 

2 Hazineden yardım 
3 Teberrüler ve çeşitli gelirler 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar 

satış bedelleri 1 1 1 
5 Mütaahhitlere verilecek malze

me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 1 1 000 000 1 003 000 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 1 1 1 

Toplam 53 303 378 81 559 506 81 562 506 

(Doğu - Anadolu ve Edirne İli 
kalkınma giderleri) 6 220 000 0 0 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 11.2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi. 
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D - CETVELİ 

Görevin' çeşidi 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Makine enspektörü 
Tercüman daktilo 
Daktilo 

Holeritçi, delici 
•Odacı 

İLLER TEŞKİLÂTI 

Bölge atelye şefi 
Şube atelye şefi 
Şube atelye şefi 

Sayı 

4 
1 
6 
6 
6 
6 

10 
20 
10 

Ücret 

700 
340 
200 
175 
200 

80 

750 
750 
700 

Görevin çeşifli 

Seyyar atelye şefi 
Yol bakım ekip şefi 
Şube garaj ustaJjtşısı 
Başmakinist 
Makine başopsratörü 
Makine öparatörü 

» » 
» » 

Makine tamiroisi 
Makine tamircisi 
Yedek parça ambar memuru 
Mutemet 
Odacı 

Sayı 

5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Ücret 

700 
700 
650 
650 
650 
600 
500 
400 
400 
300 
300 
250 
75 

B. M. 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

203 1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
2 İller » » » 

Kanun No. 

5416 

5539 

G - CETVELİ 

Şose ve köprüler yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında Kanun. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 39 ncu maddesi. 
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D. Görevin çeşidi 

Merkez te§kîlâtı 

Fen heyeti müdürü (Y. Müh.) 
(Iht. Mev.) 
Yüksek mühendis müh. 
fen me. (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. 
fen me. (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. 
fen me. (Iht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. 
fen me. (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. 
fen me. (îht. mev.) 

veya 

veya 

veya 

veya 

veya 

L 

Sayı 

4 

10 

15 

10 

10 

10 

— 24 — 
- CETVELİ 

Aylık 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

D. 

4 

4 
5 

6 

7 

8 

Görevin çeşidi • 

tiler teşkilâtı 

Bölge müdürü (Y. Müh.) (îht. 
mev.) 
Y. Müh. veya müh. (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. veya 
fen memuru (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. veya 
fen memuru (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. veya 
fen memuru (îht. mev.) 
Yüksek mühendis müh. veya 
fen memuru (îht. mev.) 

Sayı 

2 
9 

30 

38 

30 

5 

Aylık 

90 
90 

80 

70 

60 

50 

R - CETVELİ 

Bölüm 419 — Mahkeme harçları ve giderleri 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü giderler, hakem ve 

ilân ücretleri, Genel Müdürlük tarafından veya Genel Müdürlüğe karşı açılan dâvaların ve 
icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderler ile sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödenek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

Bölüm 901 - Madde 1 — Sürekli onarmalar 
Yol ve köprülerin ve bunların bakımına ait kurumların bakım, ağaçlama giderleri ile onar

malarında ilişik garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi gündelikleri ve taşıtların bütün iş
letme ve garaj giderleri, her türlü gereç ve eşyanın satüalma, saklama ve bu işlere ait kira gider
leri, sürekli işçilerin işçi giyimleri, barınma, bakım ve onarma ve makine ve aletler için garaj 
atelyeleri kurulma giderleri, sürekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile 
bunların ısıtma, aydınlatma, döşeme giderleri, bakım ve sürekli onarma, kurumlar arasında tele
fon kurma, telefonla mükâleme posta ve telgrafla muhabere ve sair giderleri, kar siperleri, karla 
savaş her türlü giderleri, 4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazaları 
ile meslek hastalıkları, İhtiyarlık ve Analık sigorta primleri karşılık ve giderleri 3008 sayılı îş Ka
nununun tahmil ettiği sair bütün giderler. 

Madde 2. — Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleri ile aletler gereçler karşılık ve giderleri 
Yol, köprü ve bunlara ait kurumların yapılması ve esaslı onarmalar ile her türlü makine ve ge

reçlerin taşınması, kurulması ve korunmalarına ait her türlü giderleri, bu işlerin ihale ve emanet 
şekillerine göre lüzumlu olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde her zaman ve her miktarda önce
den satmalmması giderleri, emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan işçi gündelikleri, giyim 
ve barındırma basın giderleri, basın ve yayın ücretleri, tören giderleri, yapım dairelerinin telefon 
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kurma ve işletme giderleri, yeni yaptırılacak yollarda bakım teşkilâtı için kurulacak ve yaptırılacak 
garaj, atelye ve ekip evleri yapım ve her türlü kurma giderleri, kamulaştırma giderleri ile bu işlerde 
çalıştırılacak oranlıyan ve bilirkişi ücret ve giderleri, işçi gündelikleri tapu, harç ve giderleri, vergi 
ve resimlerle 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı ve sigorta 
primleri, geçici teşkilât için gerekli aydınlatma, ısıtma, kira giderleri ve emaneten yapılacak 
işlerde çalıştırılanlar için 4772 ve 5417 sayılı kanunla* gereğince ödenmesi gerekecek iş kazaları 
ile Meslek Hastalıkları ve ihtiyarlık ve Analık Sigorta primleri karşılık ve giderleri, geometri alet
leri, tersim, teksir ve hesap işlerinde kullanılacak her nevi makinâ ve sair gereçlerin satmalma, 
kira, nakil giderleri ile, bunların işletme ve onarma giderleri. 

Madde 3. — Mevcut makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Yol, köprü bakım ve yapım işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol makinesi ve sair araçlarla bunla

rın tamir edildikleri atelyelerdekî bilûmum makinelerin onarılması ve yenilenmesi için lüzumlu 
yedek parça ve her türlü malzemenin satmalın ması ve bunların ambalaj, nakil ve muhafaza 
masrafları ile çalıştırılacak işçi, mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile 
4772 ve 5417 sayılı İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık ve İhtiyarlık Sigorta primleri 
ve 3008 sayılı îş Kanununun işçilere tanıdığı bilcümle haklardan tevellüt eden masraflarla bu 
kanunlar ve ek kanunlarla işçilere tanman haklardan doğan masraflarla atelyeİerin su; elektrik 
akaryakıt gibi bilûmum işletme masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her türlü giderleri. 

Madde 4. — Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı 
Yol ve köprü bakım ve yapımı için her türlü makine, araçlar ve taşıtlarla her türlü atelye tez

gâhları, alet ve avadanlıklar satm almması, ambalaj, nakil, muhafazası, Gümrük Resmi ve 
2256 sayılı Kanunla bu yerlere ait kesrimünzam hisseleri ve bu konu ile ilgili her türlü giderler. 

• „.»;•«»•••ıi *, :.-; Madde ö — İstikşaf, ettid, aplikasyon 
Bu işlerde çalışacak mütehassıs işçi ve işçi gündelikleri porje ihzarı her türlü giderleri bu işlere 

ait basm ve ilân giderleri, beton kazık ve imaline gerekli malzeme giderleri. Nakil vasıtası kiralama 
giderleri ve bu konu ile ilgili her türlü giderler. 

Bölüm 902 — Teknik görev geçici hizmet yolluğu 
Keşif i denet, yönetim kabul ve saire işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

Bölüm 903 — Atelyeler döner sermayesi 
Yedek parça ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres* bıçak yedek parça ve tamir giderleri 

Ve her türlü umumi işletme masraflara 
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B. M. 
203 2 

Görevin çeşidi 

İller geçici hizmetli
ler ücreti 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
*, 
» 
» 
» 
» 
» 

Fennî Tesisatçı 
» » 
» » 

Başmakinist 
» 
» 
» 
» 
» 

Büro Şefi 
» » 
» » 

Steno (lisan bilir) 
Daktilo 

> 
Oafctilo 

» 
» 

Dosyş rnemuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kayıt memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Teslimalma ve 
» » 
» » 
» > 
» » 

gönderme 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

7 
19 
16 
6 
7 
8 
6 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4, 
3 
9 

. 2 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

memuru 1 
» 8 
» 2 
» 2 
» 4 

Aylık 
Lira 

700 
700 
625 
625 
500 
500 
400 
400 
370 
370 
350 
350 
300 
500 
500 
400 
500 
400 
300 
270 
270 
250 
300 
250 
250 
400 
250 
175 
150 
130 
130 
200 
175 
150 
130 
130 
200 
175 
175 
150 
150 
140 
270 
230 
230 
200 
175 

Süresi 
ay 

10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10. 
12* 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
ıo 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 

Tutan 
Um 

49 000 
159 600 
100 000 
45 000 
35 000 
48 000 
24 000 
38 400 
3 700 
4 440 
10 500 
8 400 
3 600 

20 000 
6 000 
4 000 
12 000 
4 800 
3 600 
6 480 
2 700 
3 OO'Ö 
15 000 
7 500 
3 000 
4 800 
3 000 
2 100 
3 000 
5 200 
4 680 
21 600 
4 200 
3 600 
5 200 
3 120 
2 000 
3 500 
2 100 
1 500 
1 800 
1 680 
3 240 
18 400 
5 520 
4 800 
7 000 
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