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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birmci Oturum 
Millî Savunma Bakanlığının 1949 yılı Büt

çesi kabul olundu. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

bir müddet görüşüldükten sonra; 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ar» 

•erildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Cevdet Kerim încedayt Sedtıd Pek 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Naim At alay 

t kinci Oturum 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

görüşüldü. 
Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kati}) 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
R. Karadeniz C. Aksu 

Çorum Milletvekili 
Nmm Atalay 

jfcüncü Oturum 

İçişleri Bakanlığı; 
Emniyet Genel Müdürlüğü; 
Jandarma Genel Komutanlı!ğı; 
Dışişleri Bakanlığı, 1949 yılı bütçeleri kabul 

olundu. 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge

çildi ve bölümler görüşülürken vaktin, gecikmesi 
üzerine; 

25 . II . 1949 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
Urla Milletvekili 

Atalay Akam 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Yüksek Öğretim öğrenci Yurtları ve Aş

evleri Kanunu tasarısı (1/511) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Rapor 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/427) (Gündeme) f 



BAŞKAN 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Naim Atalay (Çorum), Sait Koksal (îspartft). 

Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

l, — 1949 y%l% Bütçe Kanunu tasarısı ile 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılması karar
laştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/381, 
3/318) 

A — Maliye Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesini 511 
nei bölüm tayyedildiğinden diğer bölümlerin 
numaraları ona göre düzeltilecek. Söz istiyenler-
den Hamdullah Suphi Tanrıöver (Yok sesleri) 

Muammer Alakant, buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Mü

saade ederseniz bendeniz sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlu. 
SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlarım; Maliye Bütçesinde 
halkevlerine yardım faslı altında ayrılmış olan 
ödeneğin verilmemesi hususunda bâzı arkadaş
lar 'bâzı mütalâalar ileri sürmüş bulunmaktadır
lar. Bu kürsüden, halkevlerine ayrılmış olan bu 
paranın niçin ayrıldığını ve nereye sarfedildi-
ğini, Halkevlerinin bugünkü cemiyet hayatı 
içinde gördüğü vazifesi ve verilmesi istenilen 
şekli, belki biraz uzun olacak ama nazarlarını
za sermekle fayda mülâhaza ediyorum. 

Siyasi fonksiyonunu ifa eden bir parti, inkı
lâpları başarmış olan bir parti bu millet ve mem
leketin kültür ve irfan seviyesini yükseltmek 
ve sosyal alanda kendisine terettüp eden vazi
feleri ifa etmek için bu cepheden de bir faaliyet 
göstermenin memleket faydasına ve yararına ol
duğuna inanmış, siyasi mülâhazalar üstünde 
halkevleri de içtimai, kültürel ve sosyal sahada 
çalışmaları memleket ne içtimai sahada fayda, 
mülâhaza etmiştir. Son senelerin inkişaf tarzını 
nazarı itibara alan Halk Partisi, çok partili sis
tem içerisinde halkevlerinin çalışma faaliyetle
rinsin ne tarzda idaresinin mümkün olduğunu 
derpiş etmiş ve bunların bir hüviyet halinde ça

lışma imkânlarını sağlamak üzere, çıkar yolun 
bir tesis olduğuna kanaat getirerek tesis yap
maya karar vermiş bulunmaktadır. Tesisin müs
takil hüviyet taşıyan bir malın muayyen bir ga
yeye tahsisi olduğunu takdir buyurursunuz. 

Bu itibarla halkevleri mevzuunu teşkil eden 
menkul ve gayrimenkullerin gördüğü hizmet za
viyesi 'bakımından müstakil bir hüviyet iktisay> 
ederek daimî ve e'bedi bir surette iştigal saha
sına terk ve tahsisini sağlıyacak hükümlerin te
sis senedinde yer alması suretiyle bir hükmi 
şahsiyet verilmesi arzu edilmektedir. 

Cemiyetler Kanununa tâbi bir teşekkülün 
mülkiyeti altında bulunan bir gayr imenkula 
kültür sahasında faydalı bir organ halindeki 
tesise ifrağında ilk evvel teb'errui tasarruf ma
hiyetini arzeden bu tasarrufun hangi organ ta
rafından yapılabileceği meselesi ilk nazarda 
ortaya atılacak bir fikir olduğu için heyeti umu-
miyenin böyle bir salâhiyet vermesi lâzımgel-
mekte idi. 

7 nei Büyük Kurultay bu salâhiyeti vermiş 
halkevlerinin tesis haline ifrağını kabul etmiş 
bulunmaktadır. Tesise verilen yetki yalnız tesi
si yapmak yetkisinden ibaret bulunmadığı, te
sisin kanuni şart ve mükellefiyetlerini kanun 
muvacehesinde bu müessesenin ilânihaye deva
mını sağlıyacak mahiyet arzetmesi de elbette 
nazarı dikkate alınacaktır. Bu itibarla tesisin 
hangi şartlar dâhilinde yapılabileceğini göste
ren ve, tesis senedinde yer alması icabeden şart
lar tetkik edildiği zaman bu şartlarla bir tesis 
yapmanın mümkün olup olmadığı ve yapılıp ya-
pılamıyacağı mucibi münakaşa olmuştur. Fer
den ve .şahsan bu işlerle meşgul bir arkadaşı
nız sıfatiyle bu işte hocalarımın da fikrine mü
racaat etmek mecburiyetini duydum. İlmen ken
dimi takviyede muhtaç olduğum neticesine var
dım. Neticeyi huzurunuzda belirtmekte £«y<î» 
buluyorum* 
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Halkevlerinin içinde çalışmakta bulunduğu 

ğayrimenkulleri tesis haline ifrağ ederken, ho
calarımın bana vermiş oldukları' mütalâalar şu 
noktalarda toplanmaktadır. Bir mal bu şekilde 
bir tesis haline ifrağ edilirken idamesini temin 
edecek masrafların neden ibaret olacağı, idaro 
tarzı, mükellefiyetler ve şartlar üzerinde durul
muştur. Bunlar mümkün olmadığı takdirde, 
halkevlerinin ya belediye marifetiyle bu gayeye 
erişmesini temin edecek yolun araştırılması ve
yahut Hükümete devir meselesi mevzuübahis ve 
münakaşa edilmiştir. Fakat sözlerime başlarken 
de işaret ettiğim veçhile teberru ve tasarruf 
mahiyetini arzeden bu müesseseyi kurarken bu 
teberrua salahiyetli olan Heyeti Umumiyenin 
kararının bizi bağlamış olduğunu da göz önünde 
tutmak mecburiyetinde kaldık. Belediye vazife
leri meyanmda, mütalâa edilirken halkevlerinin 
bu vazifelerini belediyeye devretmek düşünülür-
jfcsde, bu Heyeti Umumiyeye verilmiş bir salâ
hiyete dayanmakta olduğundan, burada hukuki 
mesnet aramak elbette zaruri olur. Eğer şekli 
ve zevahiri kurtarmaktan ibaret bir tesis vücuda 
gfeiirmek arzusunda olsaydık yarın yaşaması, 
idamesi olmryan ve içine konan şartların inf'-
sah halinde tekrar C. H. Partisine kiymetlerin 
intikaline badi olan şartlarla bir müessese vücu
da getirmiş olmakla her şey bitebilirdi. Fakat 
memleket çapında kültür ve sosyal sahada yap
tığı hizmetler meydanda, olan böyle bir müesses'-
nîn muvakkat bir zaman için tesis haline ifrağı 
ve tekrar, infisahı halinde iadesi faydalı mülâ
haza edilmemiştir. Dâvamız bu müesseselerin bu 
vazifelerine devamını sağlıyacak esaslı şartların 
bir araya getirilmesi işidir. Ve bunun içindir-
ki, bu şekilde yaşıyacak bir müesseseye ihtiyacı
mız olduğunu hissederek avdet şartiyle yani, in
fisah şartiyle bir tesis yoluna gitmekte içtimai 
bir fayda mülâhaza etmedik. Hasan Dinçer ar
kadaşım da buna iştirak ettiler ve hukukan müm
kün olmadığını kabul ettiler. Bu tesisin yapıl
masına değil hiç olmazsa bu paranın verilmeme
sini bir fikir olarak ortaya atmış bulunuyorlav. 

Arkadaşlar; inşa halinde bulunan, yapılmak
ta olan ve idamesi için zaruri masraflara-ihtiyaç 
hissettiren bu teşekküllerin bugünkü halile ter-
kedilmesinde bir fayda yoktur. Biz bıınlaı ı 
kendimiz için değil, milletin istifadesi için, mil
letin irfanı için, kültür için, içtimaiyatı için tali
si» ettiğimiz bu müesseselerin yaşaması için inşa 
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halinde olanların itmamı ve inşa edilmiş olanla
rın da devamı için bu parayı alıyoruz ve bunu 
Halk Partisi bütçesine ithal etmiyoruz. Bu para 
tamamen Halkevleri bütçesi olarak ayrı bir fon
dadır. Onların inşası, tamiri, ve tedviri için 
alıyoruz. Halk Partisi bunların hesabım ver
mekten hiçbir vakit çekinmez ve kaçınmaz. Halk
evleri yalnız Halk Partililere mahsus bir yuva 
değildir. 

İhdası gününden bugüne kadar, kapısı bütün 
vatandaşlara açıktır, Hükümetin çalışma sahası 
dışında, fikir ve ilim adamlarımızın bu evlerde 
konuşması, birleşmesi ve memleket çapında işler 
görmesini temin edecek şekilde bir çalışma meto
duna maliktir. Şu, bu partiye mensup olanlara 
dahi halkevlerinin kapusu açıktır bunun mâni 
teşkil etmediği bir hakikattir. (Allah, Allah ses
leri). 

Halkevleri, 1932 yılında, kurulduğu zamanda 
dahi partiye mensup olsun vey olmasın, her /-
tandasın halkevlerinden istifade edeceğini düşün
müş ve bu şekilde bir sutatü tanzim etmiş ve bugün 
dahi her vatandaşa kapısı açık olan bu müessese
de her vatandaş kendi iştigal sahası dâhilinde is
tifade etmek ve buralarda faaliyet göstermekte 
serbesttir. Bu böyledir ve bunun aksi hiçbir veç
hile iddia edilemez. 

Emin Soysal arkadaşımın halkevlerinin çalış
ması faaliyetine müteveccih fikirler esasen bâzı 
halkevlerinde tatbik edilmektedir. Fakat bunun 
tamimine gidilip gidilmiyeceği düşünülebilir, 
kendisiyle bu bakımdan beraberiz ve hem fikiriz 
Halkevlerinin gördüğü hizmetler dolayısiyle ve 
bu hizmetler mukabilinde bütçeye konulan tah
sisat dolayısiyle- ben de şuna inanıyorum ve şu. 
nu söylemeye mecburum ki, Halk Partisi millet 
muvacehesinde ve tarih muvacehesinde bir mesu
liyet değil, başardığı işlerden dolayı bir şeref 
hissesi alacaktır. (Soldan bravo sesleri). 

Halkevlerinin çalışmasında ve bu çalışmanın 
iktisap edeceği hüviyet bahsinde atılmış olan 
adımları katı neticeye vardırabilmek için, arzeı-
tiğim gibi, şart ve mükellefiyetler bakımından 
Umumi Heyetçe verilecek bir tadil kararma ihti
yaç hissedildiği içindir, ki, bugün bir şahsiyeti 
hükmiye olarak teşkiline imkân bulunamadı. Bu 
şartların tetkiki suretiyle varılacak netice, bugün 
istifadesi bütün millete ve herkese açık olan b ı 
halkevlerinin müstakil ve ayrı bir hüviyetle ça-
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lişma imkânlarını temin edecektir ve bu imkân
ları temin edinceye kadar da başlamış olduğu 
işlerden ^eragata asla imkân yoktur. Faaliye
tine devam etmek mecburiyetinde olan bu kültür 
müesseselerinin yıkılmaması için böyle bir yar
dıma elbette ihtiyaç vardır. Yalnız şunu da kay
detmek isterim ki, hakevleri yalnız Devlet bütçe
lerinden yapılan yardımlarla yürütülmüş değil
dir. Halk Partisi de kendi varlığından buna pek 
çok şeyler katmıştır. Maddi mânevi varlığını, 
ilim olarak, para olarak, eleman olarak her şe
yini buna tahsis etmiş, bu iş yolunda harcamış
tır. Bunu dün yaptığımız işlerin bir tefahürü 
gibi arzetmiyorum. Yaptığımız hizmetlerden bi
ze düşmüş olan bir şeref hissesi bulunduğunu te
barüz ettirmek için tekrar etmiş oluyorum. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs
tanbul) — Sayın Başkan, ben'buradayım. 

BAŞKAN — İşaret ediyorum, vaktiniz geç 
tiği için, sona işaret ettim. Buyurun Hazmı 
Bozca... 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Bu
gün yürürlükte bulunan mevzuatımız iktisap ve 
iltizama ehliyet için medeni hakları kullanmıya 
,ehil olmayı şart kılmıştır. 1 Milyon 950 bin lira
lık tahsisatın muhassasünlehi olan halk evlerinin 
mevcut mevzuatımız muvacehesinde bu iktisa
ba ehliyeti yoktur. Hükmi şahsiyeti haiz bir te
şekkül olmadıkça, yani bünyesi içerisinde taaz-
zuvunu ikmal edip kendisini sicile tescil ettir
medikçe şahsiyet iktisap etmesine imkân olmı-
yan bu müessesenin yardımdan faydalanması 
bahis mevzuu olamaz. Kendisini kanunlara bağ
lı sayan, Anayasa hükümlerini tatbik etmek zo
runda bulunan bir Maliye Bakanının bugün 
1 950 000 liralık bu tahsisatı kabul buyursanız 
dahi bu parayı vermesine imkân yoktur. Çünkü 
mesul olur arakadaşlar. (Soldan, kim sesleri) 
Maliye Bakanı. Zira, demin de arzettiğim gibi 
ancak bir şahsiyet iktisap etmiş olanlara bağış 
yapılabilir. 

Tatbikata gelelim : Bütçesine konulan bu 
para tasdiki âliye iktiran edince, yani kabul 
buyurulunca doğrudan doğruya Halk Partisin
ce vaziyed edilmektedir. Vekâlet ve temsil sıfa
tını haiz olmıyan bu teşekküle para nasıl veri
lir doğrusu bir türlü akıl erdiremiyorum. 

Binaenaleyh Bütçede halkevlerine yardım 
diye geçen bu adı değiştirerek bu parayı nere-
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ye vermek lâzımgeliyorsa oraya vermelidir. Böy
lece hiç değilse Maliye Bakanımızın işi kolay-
laşıtırılır, kendisi mesuliyetten kurtarılmış olur. 

Benden evvel konuşan Dinçer arkadaşım te
mas etti. Ne suretle yapıldığı cümlemizin mâ* 
lûmu olan bu evlçrin milletin istifadesine ha
dim bir şekle konulmasında katî zaruret vardır, 
Bunun en salim çaresi bunları sahibi hakikisi 
olan millete iade etmektir.. Sahir arkadaşım bu 
paraya müstahak olabilmek için halkevlerinin 
hükmi şahsiyeti iktisabına zaruret bulunduğuna 
işaret etti. Ve bunun da ancak tesisle mümkün 
olabileceğini ifade buyurdu. Bendeniz hiç de 
öyle sanmıyorum. Kaldı ki tesis mevzuu ile de 
bu gayenin husulü mümkündür. 

Tesis, bir malın muayyen bir gayeye tahsisin
den ibarettir. Binaenaleyh bugün için elde bu
lundurduğumuz bir müesseseyi milletin istifade
sine hadim, kültürüne hizmet edecek hale koy
mak istiyorsak; Halk Partisi derhal bir tesis 
senediyle bu işi pekâlâ sağlıyabilir. Kaldı ki 
kültür deyince hatırımıza ilk gelen keyfiyet 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Binaenaleyh bunlar 
Millî Eğitim Bakanlığına devir suretiyle herke
sin istimal ve istifadesine hadim bir şekle soka
biliriz. Bugün tatbikatta maalesef Sahir Kurut-
luoğlu arkadaşımın dediği gibi olmuyor. Bura
lar birer kültür müessesesi olmaktan çoktan 
çıkmış, tamamen Halk Partisinin siyaseti için 
birer ilticagâh haline gelmiştir. Bunu benim 
söylememe lüzum yok, hepiniz bilmektesiniz. 
Hangi bir münevver gider de oradan feyzalır ? 
Gitmiyorlarsa, bilmem; onun gitmemesi sebebi
ni sizler benden daha iyi bilirsiniz. Gönül is-
terki binbir külfet ve meşakkatle yapılan bu ev
ler bir an evvel umumun istimal ve istifadesine 
hadim bir şekle sokulsun. 

Binaenaleyh ben, iki teklifte bulunuyorum. 
Halkevlerine bu para verilmeli mi verilmemeli 
mi diye düşünürken; milletin istifadesine hadim 
bir şekle, tamamen kültür müesseseleri haline 
gelmelidir. Bu takdirde bence bu paranın veril
mesinde mahzur yoktur. Ancak bugünkü şek
liyle bu paranın verilmesinin kabulü memleket
te iyi bir tesir bırakmaz. Bununla beraber bu 
bütçeyi tatbik edecek olan arkadaşımızı yarın 
mesul bir duruma sokar. Onun için hokikati mil
letin gözünden saklamıyarak hiç değilse bura
daki halkevini silelim, onun yerine Cumhuriyet 
Haik Partisini koymak suretiyle işi kanunlag-
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tıralım. Zira biz burada fırsat düştükçe, vesile 
buldokça bir kanun devleti olduğumuzu onu 
tatbikle mükellef bir Hükümetimiz bulunduğunu 
defalarca söyledik. Binaenaleyh teklifimi tek
rarlıyorum. Buradaki halkevi yerine Cumhuri
yet Halk Partisine yardım diyelim ve bu suretle 
hakikati ifade etmiş olalım. 

BAŞKAN — Hamdullah Suphi 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İstan
bul) — Arkadaşlar, halkevlerini' tetkik edi
yorsunuz. Ona, bir yardım mevzuubahistir. Bu 
anda size hitap eden arkadaşınız eski bir mek
tep hocası sifatiyle konuşuyor. Ayasofya Rüş
tiyesinde, Darülmualliminde, Darülfünunda, 
Konservatuvarda, Bahriye mektebinde ve 20 
sene Türk Ocaklarında, vazife gördüm 
eski bir mektep hocası, eski bir ce
miyet adamı, hayatı umumiyeye ka
rıştığım günden beri memleket gençliği ile alâ
kadar olmuş bir kimse sifatiyle size kendi dü
şüncelerimi arzedeeeğim: Halkevleri nasıl doğ
du; halkevleri muhtelif memleketlerde yapılmış 
gençlik teşkilâtlarının tesiri altında doğdu on
lar açıldığı vakit Almanya'da Hitler Yugend 
teşkilâtı vardı Hitler kendi fırkasına bağlı bir 
gençlik yetiştirmek istiyordu. İtalya'da Mu-
solini'in Balila, Rusya'da Stalin'in Komson teş
kilâtı vardı. Bu rejimler partiler bir tek adamın 
iradesine tâbi oldukları için bu memleket gençli
ğini-bu iradeye, bu mutlak hâkimiyete uyacak 
tarzda her merci halkın, her nevi tesir kullanıl ı-
yordu. Buna mâni olabilecek hiçbir kuvret mev
cut değildi: 

Bir gün Rusya 'da seyahatta bulunan bir ga
zetecimiz oradan döndüğü vakit Ankara'ya 
«Narodni dom» fikrini getirdi. «Narodni dom» 
yani kelime kelime (halkevi). Bu hâtırayı size 
onunla benim aramda geçmiş olan konuşmaya 
istinaden anlatıyorum. Ruslar; bildiğiniz 
rejimini yeni nesillere mal etmek için birçok 
diğer teşkilât sırasında Narodni domları da 
tesis etmişlerdir. Bizim halkevleri ile Rusların 
Narodni domları manen bir münasebet var mı? 
Asla yoktur. Cumhuriyetten sonra bu rejimi ye
ni müesseselere bağlamak fikri hâkim olduğu 
için, daha eskiden kurulmuş gençlik teşkilâtını 
bir tarafa bırakmak dağıtmak tercih edildi. 

Aziz arkadaşlar; Şarkın bu yolda çok eski 
tecrübeleri vardır. Osmanlı devrinin terbiye 
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tarihi bize üç muhteşem gençlik teşkilâtı tani-
tır. Muazzam bir sıra eser. Bunlar nesillerce, 
asırlarca müddet yalnız memleketi korumamış, 
memleketin hudutlarını tevsi etmemiş nerelere 
gitmişlerse oralara, faziletlerimizi, medeniyeti
mizi götürmüşlerdir. 

yeniçeri ocağı... Devlete izafe edilmiştir, bir 
partiye, bir zümreye değil, bekaya mazhar olan 
bir kıymete onun için asırlarca sürmüştür. 

İkinci bir gençlik ocağı kurulmuştur, bu da 
verdiği neticeler itibariyle şayanı hayrettir, En
derun. Bize idare adamlarımızı, siyaset adamla
rımızı veren ocak. 

Üçüncü bir teşkilât daha kurmuşlar, Acemi-
oğlanlar teşkilâtı.. Osmanlı tarihi içinde yer alan 
bu gençlik müesseselerini bir an beraber hatır
lamamızda fayda vardır. Nasıl bu kadar dayan
dılar ? Düşününüz. 

Eğer Türk gençliğinin iyi yetiştirilmesi mev-
zuubahisse, aziz arkadaşlarıma söylüyorum; bu 
müesseseleri düşen, kalkan partilerin talihine bağ-
lıyamayız. (Sağdan bravo sesleri) 

Halk Partisi de hiç şüphe yok, dünyanın bü
tün partileri gibi bir gün iktidardan düşecektir. 
O vakit ne olacak ? Çok fakir bir milletin mil
yonlar sarfederek kurduğa bu müessese sahip
siz mi kalacak? Merakla endişe ile soruyorum, 
acaba kimin eline geçecek f Dünyanın bu karışık 
zamanında, her tarafta yangınların yandığı mil
yonların, yüz milyonların çöktüğü bir zamanda 
elinizden çıkacak olan bu müessese nereye gide
cektir diye kendinize sormuyorum sunuz ? 

Arkadaşlar, Halkevlerinin O. H. P. siyle çok 
sıkı. bir alâkası olduğunu inkâr etmeye imkân 
yoktur. C. H. P. si, Türk ocaklarından bütün 
binalarını teslim almıştır. Ve altı oklu bayrağını 
oraya dikmiştir. C. H. P. sinin gençlik teşkilâtı 
olarak, fidanlığı olarak bunları doğrudan doğ
ruya idare etmeye başlamıştır. Fakat zamanla 
bir mesele tahaddüs etti : Odalarla beraber aşa
ğı yukarı 5 000 i bulan ve senevi 4,5 - 5 milyon 
liraya mal olan bu müessese muhtelif partilerin 
doğduğu bir zamanda herkesin rahat rahat ko
nuşabildiği bir tenkid murakabe devrinde na
sıl bir fırkaya mal edilerek idame olunur ? Ge
çen Kurultay'da bunu münakaşa ettik. Derhal 
tasrih edeyim, sizin karşınıza bir Türk Ocağı 
dâvası ile gelmiş değilim; o, mesele vardır ve 
başka yerlerde konuşuluyor. Ben huzurunuzda 
Türk gençliğinin yetiştirilme dâvasını mütalâa 
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edeceğim. Vaktiyle bu topraklar üzerinde bir 
tecrübe yapıldı; hiçbir fırkaya bağlı olmıyan bir 
terbiye müessesesi, gençliği yetiştirme müessesesi 
evvelâ İstanbul'da kuruldu. Fevkalâde müteva
zı, fakir şartlar dâhilinde. Bir teneke lâmba, 
12 iskemle, bir teşrih kitabı, iyi devşirilmiş bir
kaç îkdam gazetesi, tşte kütüphane.. 

Bu müessese parti gibi düşen, kalkan bir teş
kilâta değil, millet ve devlet gibi daimi olan 
kıymetlere bağlanmış olduğu için, bu Türk Oca
ğı, düşenlerle beraber düşmesi ve 20 sene mü
temadiyen inkişaf etti. Türk Ocaklarına verilen 
yardım ne idi, bilir misiniz ? Senede Devlet büt
çesinden yalnız 25 bin lira. Biz oraya gelenlerin 
hangi partiden olduğunu bir an sormadık. Bâzı 
ittihatçılar ve itilâfçılar hakikaten birbirine 
düşman olarak kapılarımızdan içeri girdiler. 
Fakat 6 -7 ay kâfi geliyordu, particiliklerini 
tamamen unutuyorlordı. Çok eski bir tarihe ma
lik olan bir milletin şuuru önünde küçük hisler 
küçük hesaplar kayboluyor, yurt fikri, millet 
fikri durgun ruhlarda tam bu zafere erişiyordu. 

20 sene bu devam etti. ve nihayet bir gün, 
o saydığım yabancı teşekküllerin, misallerin 
tesiri altında burada C. İT. Partisine bağlı bir 
gençlik teşkilâtı yapmak arzusu duyuldu. Halk
evleri tabiî bir yolda devam etmiyor ve haber 
vereyim.; devam etmiyecektir. İler hangi bir 
fırka ile en ufak bir alâkası olmamalıdır. Mü
saade ederseniz size sorayım: Acaba Türk 
gençliğini yetiştirirken ona memleket kanun
larına muhalif olarak alınmış paralarla yar
dım ettiğimizi gösterirsek, üzerinde hâsıl etti
ğimiz tesir ne olur '.' Ortaya aldığımız büyük 
esaslara mutlak surette sadakatimizi ispat ede
rek ancak o, gençliğe faydalı olabiliriz? 

Burada elde edilecek bir ekseriyet kararı 
Milletin ekseriyet kararma muhalif olarak bu 
müesseseyi parti çerçevesi içinde idame ederse 
Türk gençliğini yetiştirmek mevzuubahis ola
maz. Bu suretle Türk gençliğini huzursuzluk 
yollara sevketmiş oluruz. Tarihi uzayıp giden 
bir müessese var, Türk Milleti; halkevleri onun 
parasiyle yapılmıştır. Onları Türk Milletine 
iade ediniz. C. H. Partisine mensup olsun, De
mokrat Partiye mensup olsun, Millet Partisine 
mensup olsun, memleketin bütün münevverleri 
oraya gider, orada vazife görür, ve oradan 
istifade ederler. Arkadaşlar ben 25 yaşında 
Türk ocaklarında çalışmıya abşladım. Bugün 
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64 yaşındayım. Hâlâ bitmez tüke.nmez hisset
tiğim kuvvetim var, sevgim var, bir imanım 
var. istediğim şartlar hâsıl olursa orada ça
lışmıya ben de hazırımı. (Sağdan sürekli alkış
lar). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—- Muhterem arkadaşlar, dün geceki mâruzâtım; 
halkevlerine Devlet Bütçesinden tahsisat ayrıl
ması Anayasa hukukuna mugayir bulunduğu 
hakkındaki noktai nazarım; demokrasi devrinde 
ekseriyet partisinden mürekkep Milletvekilleri
nin Anayasa Hukuku dairesinde hüküm ve karar 
vermiye mecbur oldukları hakkındaki noktai na
zarım, sayın hatiplerin mütalâalariyle bir daha 
teeyyüt etmiş ve Sahir Kurutluoğlu arkadaşımı
zın mütalâaları maalesef bunlarda zafiyeti icabet-
tiren hiçbir noktai nazarı tahakkuk ettirmemiş-
lerclir. Sayın Hazini Bozca dün bize Anayasa
nın sarih hükmüne istinaden arzettiğim mütalâ
ayı teyit eder mahiyette hukuku hususiye bakı
mından bu işin kanuni mesuliyeti mucip oduğu-
ııu sarahaten belirtmiş olmak itibariyle teşekkür
lerimize lâyık olmuştur. 

Sayın Sahir Kurutluoğlu buyurdular ki : 
Cumhuriyet Halk Partisinin kültürel ve. içtimai 
vazifeleri vardır. Bu, bütçeden alınan bu para
nın Cumhuriyet Halk Partisi mesaisine hasr ve 
tahsis edildiğinin bir ifadesi ve bir itirafıdır. 
Halk Partisinin kültürel, içtimai vazifeleri ola
bilir fakat onların masraflarını kendi kaynak
larından temin etmekle mükelleftir. Cumhuriyet 
Halk Partisi gibi diğer partilerin de içtimai ve 
kültürel vazifeleri vardır onlar bu vazifelerini 
ifa edebilmeleri için Devlet Bütçesine arzı ifti-
kâr etmiyorlarken çok daha eski olan Cumhu
riyet Halk Partisinin de aynı yolda hareket et
mesi icabeder. Diyorlar k i ; biz bunları kendi
miz için yapmıyoruz milletin menfaati ve istifa
desi için yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 
millet demek değildir bu sözler tek parti, tek 
millet, tek devlet tezahürünün ruhlara yerleş
miş olan tesirlerinin, belki bugün bu maksadı 
muhafaza etmemekle beraber, ifadesinden iba
rettir. Yine dediler ki bütün partiler bundan is
tifade edebilirler. Hepimiz biliriz, biz gittiği
miz yerlerde bunun şahidi olmaktayız, Sahir 
Kurutluoğlu arkadaşımızın buradaki ifadeleri
nin, gerek arkadaşlarımızın, gerekse milletin na
zarında, vakıalar nmv&cehesinde doğru olmadı
ğı görülmektedir. 
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lön küçük bir misal, bu sefer Turgutlu'ya gitti

ğimde Demokrat Partide bir toplantı yapıyorduk. 
Halk gelmiş, odalar dolmuş koridorlardan merdi
venlerden sokağa taşmış, hava soğuk. Halkevi ise 
geniş, içlerinden bir tanesi kalktı, dedi ki, arka
daşlar, Halk Partili milletvekili geldiği zaman 
halkevine gidiyor, orada herkesi dinliyor, biz 
de hep beraber halkevine gidelim, icabedersc 
jandarma gelsin, polis gelsin bizi çıkarsın. Beri, 
hayır arkadaşlar dedim, biz îcabederse soğukta. 
kar ve yağmur altında toplanalım, fakat hiçbir 
zaman polisin ve jandarmanın müdahalesine ih
tiyaç bırakacak bir yola gitmiyelim. 

Bunun gibi 50 tane misal zikredebilirim. Bi
naenaleyh halkvelerinde herkesin seyyanen 
muamele gördüğü hakkındaki noktai nazar, bü
tün millet tarafından malûm olan bir keyfiyetin, 
bir hakikatin nasılsa genç arkadaşımız tarafın
dan bilinmemiş olmsımn bir ifadesidir. Dün de 
arzettiğim gibi, büyük demokrat kütlelerinin 
büyük bir haksızlığa mâruz bırakıldıkları husu
sunda belki her kongrede noktai nazarlarını ifa 
de ettiren bir hareketle, bir kararla karşı karşı
ya bulunuyoruz. Birgün istikbalin, tarihçisi 
8 nci Büyük Millet Meclisini teşkil eden muhte
rem şahısların herbiri üzerinde ayrı ayrı dura
rak hükmünü verecektir. 

Bu hükmün içerisine giren şahsiyetler arasın
da Sayın Günaltay Kabinesi ve Muhterem Şefi 
Günaltay da bulunacaktır. İstikbalin müver
rihine şimdiden hitap ediyorum. Karakteristik 
hükmünü verirken halkevleri için ayrılmış bıı 
tahsisatı göz önünde bulundursun. Bu hususta 
verilecek olan karar, bu kararı verecek olanların 
ve bu kararı tatbik edecek olanların, demokrasi
nin bütün millî partiler haklarının müsavi şekilde 
farksız ve imtiyazsız tatbik edeceği şeklindeki, 
yolundaki anlayışlara bîr mikyas, bir kıstas ola
caktır. Bu, okadar açık bir hakikattir ki, Halk 
Partisi Büyük Kurultayının da bu iş mevzuuba-
his olduğu zaman artık halkevlerinin Halk Par
tisinden ayrılmasını parprensip olarak kabul et
miştir. Bir tesis yapın, bu Halk Partisinin bün
yesinden çıksın diye bir salâhiyet, bir karar 
vermiştir. Fakat kanunlar konuşulurken Büyük 
Millet Meclisinin, milletin tek ve hakiki ve ye
gâne mümessili olduğunu unutmamak icabeder. 
Evet, ben de partinin ne olduğunu bilirim. Ken
dim de partiliyim. Her parti elbette kendi nok
tai nazarlarını, menfaatlerini göz önünde bu

lundurur. Fakat bugün Büyük Millet Meclisi
nin hükümranlık hakkını kullanarak karar vere
ceği bir bahiste, ilerde toplanacak bir, kongre 
bunu hesap eder şekilde delil ikame etmek doğ tu 
olmaz. Arzettiğim gibi, zaten Halk Partisi Ku
rultayı bu hususta salâhiyet, vermiş olduğu ka
naatindeyim. Muhterem milletvekilleri Kurul
taylarına karşı mesuliyetleri üzerine alarak halk 
namına, kanun namına, memleket ve millet na
mına, gençlik namına hayırlı buldukları bu JŞ 
için karar vermekten çekinmemelidir. Ve bis 
muhterem Halk Partili arkadaşların bu yolda 
bir karar vermekten çekinmiyeceklerine dair ka
naatimiz olduğu içindir ki, bu gayretleri huzu
runuzda sarfetmekten geri durmuyoruz. 

Bağımsız Milletvekili Sayın Hamdullah Suphi 
Tanrıöver'in tekliflerine Demokrat Parti, bütüa 
bağlılığı ile iştirak etmektedir. Bu halkevleri 
müesseselerinin hakikaten milletin malı ve mil
letin müşterek kullanma mahalli haline gelme
sinden biz ancak hayır ve menfaat müşahede edi
yoruz. Ve bu yolda Demokrat Parti İçin her han
gi bir menfaat teminini istemiyoruz. 

Aynı teklifi Muhterem Halk Partili millet
vekilleri bizim gibi kabul edecek olurlarsa me
sele kendiliğindeni halledilmiş olur. Halkevle
rinin bir tesis haline getirilmesinde kanuni 
ademi imkân yoktur. Hattâ benim bildiğime 
göre yine Sahir Kurutluoğln arkadaşımız da 
söylediler, bu hususta reylerine müracaat edi
len profesörler bu leşisin bugün için yaşıyacak 
parası olmadığından, bu tesisi daima susatabil
mek için Hükümetten her zaman para almak da 
mümkün olmadığından bunun belediyelere ve
rilmesini tavsiye etmişlerdir ve bu suhuletle ka
bili tatbik olan bir iştir. 

Şimdi arkadaşlar; tarihi ve hukuki bakımdan 
hakiki bir mesuliyetle karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bunu tekrar Yüksek Huzurunuzda tebellür 
ettiriyorum. 

Demokrat Parti bütün kanaatiyle böyle bir 
tahsisatın verilmesine şiddetle muhaliftir. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (is
tanbul) — Reis Bey; bir dakika için tekrar 
müsaadenizi istiyebilir miyim1? Arzetmek iste
diğim bir nokta vardı, unutmuşum. 

BAŞKAN — Efendim; sizden sonra söz al
mış arkadaşlar var. Onlar sözlerini bitirdikten 
sonra, size söz vermek üzere isminizi yazdım. 
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Buyurun îsmail Hakkı Baltacıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe

hir) — Efendim; muvafık ve muhalif arkadaş
larımı dinledim. En son, Türk ocaklarının ateş
li hatibini, Türk maarifi hakkında dikkate çok 
değer, canlı fikirleri olan, eski Maarif Veki
lini, yakın ve çok değerli arkadaşım olan Ham
dullah Suphi'yi dinledim. Sonra kendi kendime 
sordum: İnsan bir partiye mensup olduğuna 
göre ve ömrünü, kaderini bir partinin kaderi
ne bağladıktan sonra, bir parti için en canlı, en 
önemli sayılan bir mevzu hakkında bütün 
parti ülkülerinin, ihtiraslarının hüviyetinden 
sıyırıp da tamamiyle tarafsız, opjektif kalabi
lir mi, buna kaadir mi, insan denilen varlık, ya
ratık? 

Müspet cevap verdim, çünkü; yer yüzünde 
ilim vardır. İlim yapılırken bütün beşerî ihti
raslardan, hattâ millilerden, hattâ insanilerden, 
hattâ ilâhilerden tecerrüt edilir. Başka türlü 
olur mu? Olmaz, opjektif tir. Kendimi zorladım. 
Parti, arkadaş hatırı düşünmeksizin, hiçbir şey 
düşünmeksizin halkevleri hakkında opjektif bir 
fikir verebilir miyim, bu feragati yapabilir 
miyim1? îşte bu maksatla söylüyorum, ama kaa
dir olabilecek miyim, bilmiyorum. 

Arkadaşlar; iki, üç nokta üzerinde konu
şuluyor. Halkevi Halk Partisinin politik tesir 
ve nüfuzu altındadır, halkevleri vazifesini ya
pamıyor veya tamamiyle yapamıyor, üçüncü
sü de partiden ayrılmalıdır, Millete mal olma
lıdır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Doğrusu da 
odur. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bravo 
İbrahim Arvas.. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Müsaade eder misiniz? Bitti mi, müsa
ade eder misiniz İbrahim Bey? Söz söyliyeee-
ğim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ben sizi teyit 
ediyorum. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Devam
la) — Arkadaşlar, halkevlerinin C. H. P. sine 
bağlılığı kudretle, sanatle o derece tasvir edildi 

' ki, bütün temas ettiğim halkevlerinin kapısın
da bir polis kuvveti bulıuıuyor, duruyor! Yani 
muhayyelemde ben içeri girerken soruyor; C. 
H. P. sinden misin? Evet diyorum, geç diyor. 
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j Demokrat Partidensen, sen çekil, giremezsin di

yor! Konferans vereceğim diyorum konferan
sın mevzuunu istiyor, bu H. P. sine dokunur, 
olamaz diyor! Böyle bir şey realite âleminde 
hiç görülmemiştir. C. H. P. sine mensup oldu
ğum yıllarda, ve mensup olmazdan evvel, ser
best fırkanın İstanbul Vilâyeti Reisi iken dahi 
böyle bir kaydı hiçbir zaman görmedim. Politi
ka ile alâkalarını görmedim, günlük politika 

I ile alâkalarını görmediğim parti farkı yapıldı
ğını görmedim. Eğer bunlar yalansa tamamiyle 
vicdansız ve namussuz bir adamım. Ben kendi 
kendimin vicdanına karşı hesap veriyorum. 
Halkevlerine girdim, çıktım, politika ile alâkala
rını görmedim, günlük politika ile alâkalarını 

I görmedim, parti farkı yapıldığını görmedim. 
Eğer bunlar yalansa tamamiyle vicdansız, ta
mamiyle namussuz adamım, kendi kendime şa
hadet ediyorum. Başkalarının kanaatini tekzip 
etmiyorum, vicdanıma karşı hesap veriyorum. 
Böyle bir şey yoktur, olamaz. Sebep? Sebep, 
halkevlerinin tarihî başarılar kazanmış tarihî 
bir müessese olmasıdır. Bir parti ne derece 
izansız olmalı ve propaganda tekniğine ne ka
dar az vâkıf olmalı, ne derece cahil olmalı ki, 
propagandanın bu türlüsünü direkt olarak 
yapsın. Böyle şey olmaz. Herkes girer kapılar 
açılır, herkes çıkar kapılar açılır. Bir ilim ada
mı gelir, politik olmamak şartiyle, mevzuunu 
orada teşrih eder, müdafaa eder. Kimsenin ha-

. tırma gelmez bu. 
Arkadaşlarım, bir nokta bizi çok düşündü

rüyor : Diyorlar ki, Halk Partisinden kurtulsun, 
millete malolsun, Vallahi çok mantıki şey! Ken
dine göre bir estetik de taşıyor. Emin Soysal 
dedi ki, Kültür Bakanlığına bağlansın. Bu da 
bir fikirdir. Oüzel. Kültür Bakanlığına bağla
nınca bir müessese halkevi olmaz, okul olur. 
Okul lâzımdır, zaruridir*, millîdir, halkevi okul 

i değildir, halkevidir. Çok açık söylüyorum, çe-
I kinmiyorum, Halk Partisi bir Şeceri Tuba de-
| ğildir. Kökleri ancak Devlette olur, yahut ma

şerî değerler taşıyan ve tarihe karşı mesul olan 
bir partinin ahlâki cenahı altında y acıyabilir. 
Nereye dikeceğiz, nereye bağlıyacağız? 

Arkadaşlarım, her parti gibi Cumhuriyet 
I Halk Partisi de fânidir. Fena bulabilir. Fena 

bulduğu zaman dilerim ki, Demokrat Parti 
I mevkii iktidara gelsin. Çünkü ideoloji bakımın-
' dan, mefkure bakımından, ahlâk bakımından, 
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millet anlayışı ve dış politika anlayışı bakımın
dan aramızda hiçbir fark yoktur. O zaman 
halkevlerinin mukadderatı üzerine Demokrat 
Parti vazıyed eder, kaybolmaz müesseseler, hak
iki hayatı olan müesseseler kaybolmaz. Aidi
yeti değişebilir, bunda korkulacak bir şey yok
tur. 

Biz halkevlerinin kapısına Altı Oklu bayra
ğı çektikse kötülük mü yaptık? Altı Ok yok
tur arkadaşlar, Milliyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, 
Lâiklik, İnkılâpçılık, vardır. Bu bir bayrak değil
dir, bunlar Türk Milletinin verasetidir, gelenekle
ridir. Mantık, mantık, bildiğimiz mantıki 
halkevleri mevzuu bu kadar tecrit edince, 
tarihin havasından, realiteden bu kadar ayrı
lınca, halkevlerini bağlıyacak bir yer bulama
yız. Realite böyle değil midir? Ben öyle zan
nediyorum ki, bütün halkevleri hakkında tek
niğe, faaliyete ait tenkidler yerli yerindedir. 
Ben de burada, bir parti grupunda beraber 
bağırdım. Fakat çok muvaffak olan halkev-
lerimiz vardır. Halka gitmiyor mu? Halka gi
denler de vardır. Ben bunu gözlerimle gördüm. 
Balıkesir Halkevli neler yaratmamıştır? Afyon 
Halkevli risalesiyle, dergisiyle memlekete ne
ler yapmamıştır? Kültür, her şey. Konya Halk
evi fena mı çalışır, o risalesi... neler yapmaz? 
Daha adını hatırlamadığım nice halkevleri var
dır. Bunlar bizleri az mı aydınlatmışlardır 
Konya sokaklarında, Akşehirli sanatkârlar tem
siller vermemiş midir? Yüzbinlerce insanlar 
toplanmamışlar mıdır? Dertlerimiz münakaşa ve 
müzakere edilmemiş midir? öyle zannediyorum 
ki, bütün kuşurlariyle beraber bütün muhtacı 
ıslah olan noktalarla birlikte biz bu tesisatı is-
tiyerek, istemiyerek vereceğiz, halkevleri ya
pacaktır. Hamdullah Suphi gibi bir hatibi şe
hir, üstat sesiyle, sözüyle, vicdaniyle halkevleri
ni doldurmalıdır. Hiçbir kuvvet hiçbir varlık 
müstağni kalamaz. Halkevlerini ıslah edelim, 
kuvvetlendirelim. Bu, tekniğe ait bir iştir. (Sol
dan Alkışlar). 

CEVAD DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa
yın arkadaşlar, memleketin iki tanınmış hatibin
den sonra kürsüye gelmek bir nev'i bahtsızlık
tır. Hususiyle büyük hatibimiz Hamdullah Sup
hi ağabeyimize cevap vermek zarureti benim 
bu işimi zorlaştırıyor. Fakat benim esaslı bir 
istinat noktam vardır o da hakikattir. Ben hiç-
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bir yerde nuru karartılamıyacak olan bu esasa 
dayanacağım. 

Demin Hamdullah Suphi Bey Üstadımız işaret 
buyurdular, bundan 39 - 40 sene Önce bu memle
ketteki gençliğin hasreti doğrudan doğruya ken
di millî şuurunun uyanması ve Türk milletinin 
birer ferdi olarak bu milli şuurun vereceği yük
seltici bir imanla memleket işlerine sarılmak 
ve bu dünya görüşünden ve bu hayat mihverin
den bu memleketin istikbalini temin etmekti. 
Buna hiç şüphe yok. Bu salonun içinde bulunan 
ve aşağı yukarı benim yaşımda bulunan bütün 
milliyetçi insanların vaktiyle bu ateşin içinden 
geçmiş olduklarına zerre kadar şüphem yoktur. 
Millî mücadele biraz da, bu ateşten geçmiş 
insanların eseridir. Ancak şu kadarını arzetmek 
isterim. Bu ocakların başında bulunarak ideali
ni, mesaisini, emeğini bunlara vermiş ve mem
leketin şükranını kazanmiş olan Hamdullah 
Suphi Bey Ağabeyimiz halkevleri meselesinde 
belki de biraz, ne diyeyim belki de bir az infial 
(İnkisar sesleri) sizin dediğiniz gibi söyliyeyim, 
inkisar.. Yalnız Sayın Tanrıöver halkevlerini 
başka bir ışık altında göstermek istediler. Afla-
rma rağmen o noktalara bir iki kelime ile ce
vap vereyim. Nutuklarının başında bir an ano
loji yaptılar, anoloji daima tehlikeli bir usul
dür. Bilmiyorum, Hamdullah Suphi Bey arka
daşımız rusça bir kelime söylediler. Norodîıi mi 
dediler. Böyle bir şey söylediler. Kasıtları gü
ya böyle bir örnekten alınmış imiş. Böyle bir 
şey olmadığı gibi olmasına da imkân yoktur. 
Madem ki kendileri anoloji yaptılar ben de baş
ka bir misal arzedeyim. 1914 den önceki Alman
ya'da Yena'da Profesör Abbe'nin - ki Zeiss mü
essesesini kuran büyük fizikçidir - tesis ettiği 
sonradan diğer birçok şehirlerde de kurulan 
(Volkshaus) 1ar vardı. Bu kelimemde ayrıca halk
evi demektir. Acaba niçin bu misali almadılar. 
Rusça'da da bu kelimenin karşılığı olabilir, 
Türkçe de de hem halk, hem de ev kelimesi 
vardır. Binaenaleyh böyle bir kelime anoloj isiy
le halkevlerinin buradan geldiğini kabul ötmek 
aykırı bir görüş olur. 

Buna işaret ettikten sonra arzedeyim ki, ke-
limej/e yaslanarak hareket etmek dâvaların mü
dafaasında insanları yanlış yola götürür. Halk
evleri de Türk Oc'akları gibi Türk Milletinin 
halis, muhlis öz evlâtlarıdır, katiyen dışardan 
gelme tarafları yoktur. 

— 612 — 



B : 52 25. 
EMİN SOYSAL (Maraa) — Anası kimdir! 
CEVAT DUASUNOĞLU (Devamla) -

Halkevleri politik müessesedir buyurdular. Cum
huriyet Halk Partisi bir politika müessesesidir, 
fakat halkevleri katiyen bir politika müessesesi 
değildirler. Ve kendileri gayet iyi bilirler ki, 
Halkevlerinin birinci açılış yıl dönümünde, 1938 
Şubatında, o zamanki Halk Partisi Genel Baş-
kanvekili olan Sayın İsmet İnönü'nün söylediği bir 
nutuktan şu cümleyi aynen alıyorum: « Halkev
leri yeni Türkiye hayatının başlı başına bir rem
zi olup bütün vatandaşların müşterek malıdır. 
Bu evler siyasi birer müessese değildir. Sosyal 
ve kültürel kurumlardır ». Dün olduğu gibi bu
gün de, yarın da Halk Partisi, Halkevlerini si
yasi birer kurum olarak değil, milletin müşterek 
malı olarak her türlü millî zihniyete uygun, 
her fikrin serbest ve samimî olarak belirtilebi-
len ve tartışılan birer yuva olarak yaşatmakta
dır ve yaşatacaktır. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) ~ Sözle fiil ara
sında fark vardır. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — 
Hamdullah Suphi Beyin buyurdukları bir 
şey daha vardır. Diyorlar ki; herbir mü
esseseyi, herhangi bir millî müesseseyi bir 
siyasi partinin mukadderine bağlamak doğru de
ğildir. Eğer Türk Ocakları vaktiyle İttihat Te
rakkinin siyasetine veyahut İttihat Terakki Par
tisine bağlı müesseseler olsaydı hayatlarını idame 
edemez ve ortadan kalkmış olurlardı. 

Burada iki noktaya nazarı dikkatinizi celbet-
mek isterim. 

Allah İttihat Terakki Partisinin âkibetini 
Halk Partisine ve Türk Milletine bir daha gös
termesin. Çünkü Ittifiat Terakki düşman aya-
ğiyle yıkılmıştır. Memlekette millî bir muhale
fetin tazyikıyle yıkılmış değildir. Allah onun 
âkibetini bir daha göstermesin; o zaman, hiç bir 
şey ortada kalmaz. Ne Halkevi, no Halk Par
tisi, ne Hükümet ve hattâ ne de Türk Milleti 
ortada kalmaz. Allah o âkibeti Türk Milletine 
göstermesin. Binaenaleyh, böyle bir mukadderi 
temenni etmemek gerektir. Halk Paritsi düşse bi
le (Hiç bir zaman düşmiyecektir sesleri). Elbet
te politika hayatıdır, düşebilir de, bunda hiç bir 
mahzur yoktur. Fakat Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidardan düşse de yine bu memleketin mil
lî ve politik bir müessese olarak yaşıyaeaktır. 
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İcabederse Halkevlerini de kendi sinesinde o za
man aşından ve ekmeğinden keserek, kendinden» 
fedakârlık yaparak beraber besliyebilir. 

İkinci bir noktaya geleceğim: 
Hamdullah Suphi Beyin ve onun yaşdaşları-

mn açtığı ve hattâ tesisinde beraber bulundukla
rı arkadaşlardan bir kısmı buradadırlar, mü
saade buyururlarsa hafızalarını bir nokta üzerin
de ikaz edeceğim. Türk Ocakları da o günkü 
şartlar altında hiç.bir zaman siyasi bir müessese 
değildi. Bilfiil o ocakta, kendisine hürmet etti
ğimiz, saygı beslediğimiz, oranın daimî sakinle
rinden İttihat ve Terakkinin büyük bir rüknü 
ve Merkezi Umumi âzası ve siyaset hocası olan 
Ziya Gökalp'm daimî bir köşesi vardı. 

Evet, müsaade buyurun yalnız orada değil; 
malî yardım meselesinde de rahmetli Cemal Pa
şanın Bahriye Nazırı olarak yaptığı yardımları 
eski bir ocaklı olarak hürmetle yaddediyorum, 
Cemal Paşa gayrisiyasi bir adam değildi, siya
sette hattâ ileri gelen bir adamdı, bunları yaptı 
diye kusur saymıyorum, milliyetçi zihniyetle ha
reket eden bir hükümet elbette milliyetçiliği 
takviye eden bir müesseseyi o da takviye ede
cektir. Dün Halk Partisi, inkilâpları meydana 
getiren halkevlerini hükümetler eğer takviye et
mişlerse yanlış iş görmemişler, doğru iş görmüş
lerdir. Binaenaleyh bunları bir hafıza meselesi 
olarak arzediyorum. 

Bir iki mesele daha sizi uzun yormıyacağmı; 
Arkadaşlar, demin burada söylendi; Türk Mille
tinin malını Türk Milletine iade edelim. Kimin 
malını kime veriyorsunuz ? Siz Türk milletinden-
siniz, biz Türk milletindeniz, Halkevleri de Tür
kün malıdır. Başka sahibi yoktur ki ona verelim. 

Türk Milletinin ekseriyeti böyle telep ediyor 
diye söylenen sözler kavli mücerredde kalır. Bu 
milletin ekseriyeti intihap ile belli olur. Ekseri
yet burada B. M. Meclisinde tecelli eder. Yarın 
belki sizler de ekseriyet teşkil edersiniz. Ona hiç
bir diyeceğimiz yoktur. Türk Milletinin ekseri
yetinin kabul ettiği hâkimiyetin tek yeri B. M. 
Meclisidir. Tek mümessili burasıdır. 

Arkadaşlar; yalnız bir şeye daha işaret ede
ceğim. Hamdullah Suphi ağabeyimiz dediler ki 
Halkevlerine gidiyorum, Halkevlerinin duvarla
rında ve içinde altı oklu bayraklar görüyorum. 
Üstadım İsmail Hakkı Baltacıoğlu bu cihete 
işaret ettiler, ben de bir kelime ile kendisini te
yit edeceğim. 
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Teyit edeceğim nokta şu olacaktır; C. II. Par

tisinin remzi olan bu altı ok aynı zamanda Türk 
inkılâbının remzidir. Türk inkilâbı bu esaslar 
altında büyümüş ve Halkevlerinin, bu inkilâp 
müessesesinin bütün Türk aydınlariyle beraber 
milliyetçilik, devletçilik, lâyıklik gibi esasların 
gelişmesine canıgönülden hizmet ettiklerine zerre 
kadar şüphe yoktur. 

Binaenaleyh, bu remiz yalnız bir partinin 
remzi değil, aynı zamanda bir inkilâbm remzi
dir. Bu itibarla bunu bu inkilâba hizmet eden 
müesseselere eski bir milliyetçi sıfatiyle çok gör
memesini bilhassa rica ediyorum. 

Son sözüm C. II. Partisi iktidarda bulunsa da-
bulunmasa da elbette milliyetçilik gibi bu mem
leketi kurtaracak prensiplere sarılmış olan evle
rini malı ile, canı ile, elbetteki yaşatacak ve tak
viye edecektir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar;. 

ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar, hepimizin bildiği bir hakikat vardır: Ata-
tür, Türk tarihinin, Türk kültürünün köklerini 
uzak yılların derinliği arasında araştıran iman
lı bir milliyetçi idi. Benim bildiğim, halkevleri 
bu kültür milliyetçiliğini büyük halk yığın
ları içine yaymak için kurulmuş sosyal ve kül
türel birer inkılâp müessesesidir. Dün gece }ra-
rısma doğru Sayın Hasan Dinçer arkadaşımız 
bu mevzu üstünde konuşurken dediler k i : Halk
evlerinin kapısında altı oktan içeriye girilmi
yor. Ben mübalâğa sanatını yalnız edebiyatta 
var sanırdım, meğer politikada edebiyatı ge
çiyormuş ! Halkevlerinin kapısındaki altıok san
ki, altı cengâver kesilmiş, oklarını yaylarına 
sürmüş ve gelenlerin göğsüne dayanıyor: Çıkar 
bakalım politika vesikanı, hangi partiye men
supsun arkadaş? Ben, böyle bir şeyin hakikat 
değil, hayal bile olmadığını söyliyeceğim: 
Eminönü halkevi bizim en büyük ve kala
balık halkevlerimizden birisidir. Bu halkevin-
de verilen konferansların hatipleri - kendi
leri burada bulunmadıkları için isimlerinden 
bahsetmeyi doğru bulmam, fakat Sayın Dinçer 
emrederlerse bu isimleri koridorda kendilerine 
sayarım - büyük bir çoğunlukla muhalefete 
mensup, bir kısmı da Halk Partili olmıyan ba
ğımsız ilim, sanat, politika adamlarıdır. 

ikinci misal: Seçim bölgem Ordu'ya pek 
muhterem, Demokrat Parti Başkanı Celâl Ba-
yar Beyefendi ve Sayın Adnan Menderes'le be
raber gelmişlerdi. Demokrat Partinin propa-
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gandasmı yapacaklar, oradaki vatandaşlarla 
konuşcaklardı. Sayın Celâl Bayar'ın ve Muh
terem Adnan Menderes'in Halk Partisine mü
teveccih şedit tenkidlerini yapmak ve kendi 
partilerinin propoğandalarmı yaymak için ara
dıkları kürsü ve buldukları yer halkevi binası 
olmuştur. Başımıza taşlan halkevi kürsüsün-

• den atılmıştır. (Soldan doğru doğru sesleri) 
Bunun dışında dokunacağım bir küçük cüm

le var: 
Pek vuzuhla dinliyemedim, hitabelerinin son 

cümlelerine ancak yetişebildim, muhterem ar
kadaşımız Muammer Alakant, eğer yanılmıyor
sam: (Halkevleri tek parti ve tek Devlet zih
niyetinin eseridir) dediler. Tek parti evet, 
bunu hiç birimiz istemiyoruz.. Fakat arkadaş
lar, tek Devlet ne demektir? Devleti parçalayıp 
Tavaifi Mülük devrine mi döneceğiz? (Gülüş
meler, alkışlar). 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar; ikinci defa söz alarak 
vaktinizi işgal ettiğimden dolayı evvelâ affmızı 
rica ederim. 

Bir hukuk müessesesinin kuruluşunu ve ku
rulma imkânlarını ararken, yalnız bir tek za
viyeden, imkânlar vardır, yoktur, dîye müta
lâa etmek ve bu yoldan neticeye varmak kâfi 
değildir. Muhterem üstadım Hamdullah Suphi 
halkevlerinin bir gençlik teşkilâtı olduğundan 
bahsettiler ve Yeniçeri Ocağı, Enderuna ve 
Acemioğlaular teşkilâtına teşbih buyurdular. 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (is
tanbul) — Hayır. 

SAHlR KURUTLUHOĞ (Devamla) — Halk
evleri bu mîlletin irfan seviyesini, kültürü
nü yükseltecek, yaş farkı aramaksızın, sinesini 
bütün vatandaşlara açmış bir teşekküldür. Bu 
müessese muayyen bir zümreyi yetiştirmek için 
açılmış bir müessese değildir. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Kelimeleri kula
ğından tutup sürükleme, olduğu gibi söyle. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Devamla) — Su 
künetle dinlemenizi rica ederim. Sözlerimi ka
rıştırmayınız. Arzu ediyorsanız gelir bu kür
süden fikirlerinizi söylersiniz. Bu kültür mües
sesesi kurulduktan sonra, bugünkü içtimai şart
lar altında buna müstakil bir hüviyet vermek 
arzusunu Halk Partisi aramış ve mütaaddit yol
larla bunun imkân dâhilinde olduğunu düşün-

614 



B : 52 25.2 
mtiştür. Bunu bir- cemiyet yoliyle yapmak la 
vardır ancak bir topluluğun vahdet halinde ta 
sarrafta bulunması diye kısaca tarif edilebilecek 
olan cemiyet şekliyle bu gayeye erişilemez zira ira
delerin şu veya bu şekilde tecellisiyle aldığı isti
kamet veya şekiller, veya yollar başka istikamete 
tevcih edilebilir. Onun için bu yolu tercih et
medik. Halkevlerinin mamelekine dâhil gayri-
menkullerin Türk Ocaklarına aidiyetinden bah
settiler. Türk Ocağı kendi mamelekine ait emlâ
ki tasfiye ederken bütün borçlarını ve sairesini 
de birlikte devir etmiştir. Parti 723 000 liraMı 
bir borcunu da devir almıştır. 723 000 lira gibi 
bir borç da tasfiye edilmiştir. Halkevlerine bu 
binaların devredildiği söylenirken bunların borç
larını, susunu, busunu da ilâve etmek elbetteki 
daha muvafık olur. 

Arkadaşlarım; tesis yoluna niçin gidilmedi; 
bunu uzun uzadıya izah etmek mecburiyeti var
dır. Kurultayda verilmiş olan kararda bu evlerin 
Halk Partisine bağlı kalmasını sağlıyacak şart
ların yer almasını Heyeti Umumiye şartı asli 
olarak koymuştu. Biz, bu şartlarla yapılacak 
bir tesisin, bugünkü halin bir şekli hukukiye 
ifrağdan başka bir mâna ifade etmediğine kaani 
olduğumuza ve bir aldatma yoluna gitmemeyi 
tercih ettiğimiz içindir ki, tamamen müstakil 
bir kültür müessesesi olarak kurulması imkân
larını temine çalışıyoruz, siyasi bağlılıkların 
üstünde, bütün vatandaşların her şekil ve su
rette düşündüğü ve istediği bir hüviyet taşıyana 
olan bu müesseseye girmeleri ve bu müesseseyi 
yaşatmaları ve yardım etmeleri içindir ki, ya
rın infisaha yol açacak şartlarla tesis yapma 
yoluna gitmedik. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Uzat
ma yoluna gittiniz. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Uzatma yoluna değil. Şunu hatırlatırım ki, bu 
gibi işler cemiyetlerin teberrüu tasarruf mahiye
tini arzeden tasarruflarındandır tesis ve teşek
küllerin kuruluşları hakkında ancak Heyeti 
Umumiyelerinin verdiği kararlar mutadır. Ya
rın herhangi bir müdahale veya fesih yolu 
mümkün olan bir teşekkül kurmaktansa bu şart
ları değiştirmek suretiyle istenilen şekil ve 
şartlar dairesinde bir yola gitmeyi elbette 
daha faydalı bulduk. Bu bir ihmıl değil im-
haldir. Bir müddet ve imkân meselesidir. 

Muammer arkadaşımız genç arkadaşımız 
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diye bahsetti ve particilik esasını iyi bildiğini 
beyan buyurdu. Kendisi bu işi çok iyi bilir, 
iyi bildiğine kaniim, muhakkak ki, çok iyi bil
mektedir. 

Arkadaşlar, halkevlerinin diğer partilerin, 
siyasi toplantıları için tahsis edilmediğinden 
bahsettiler, doğrudur, bu olmuştur. Fakat bu 
memlekette bir ihtirak noktası yaratmamak ga
yesiyle yapılan siyasi toplantılara bâzı mahal
lerde müsaade etmedik. Açık toplantılarda 
karşı partiye alabildiğine söğülüp sayıbrken 
iç toplantılarda bu şekilde vuku bulacak teca
vüzlerin doğuracağı ihtilâtları göz önünde tu
tarak bir vatandaşın burnunun kanamasından 
hepimizin müteessir olacağını hissederek bâzı 
yerlerde izin vermedik bunu da bir ihtilât vu-
kuagelmesin diye yaptık. Her türlü içtimaları 
imkân dâhiline koymak içindir ki, yol aradık 
ve yol arıyoruz ve buna da kendimiz karar ve
riyoruz. Halkevlerinin yalnız siyasi faaliyetle 
meşgul olduğu, kültür sahasında hiçbir şey 
yapmadığı iddiasını dermeyan etmeleri bizim 
dâvalarımızın haksızlığı iddiasından yüz bin 
kere haksızdır. Bu memlekette halkevleri bütün 
çalışmalariyle kendi faaliyet sahasında ilerle
miş, yürümüştür ve yürümektedir. Kaderi yal
nız Halk Partisine bağlı değildir; halkevlerinin 
kaderi Türk Milletinin kaderine bağlıdır, 
çünkü Devlet siyasi hizmetlerinin dışında bu 
sahada hizmet edecek bir müessese olarak ku
rulmuştur. Yaşıyacak ve bu suretle devam ede
cektir. (Alkışlar). 

HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar; Volter demiş 
ki, bütün ömrümde münakaşa ettim çünkü ke
limelere verdiğimiz mâna ayrı değildir. Benim 
çok sarahatle söylediğim sözleri, tam maksatla
rımın zıddına hamlederek anlıyanları birbiri 
ardınca şimdi dinledim. Ben, Rusya'daki Na-
rodni Dom Teşkilâtı bize bir isim olarak inti
kal etmiştir, Halkevlerinin bu müessese ile mâ
nevi hiçbir alâkası yoktur demedim mi? 

Arkadaşlar; 1925 senesine ait bir hâtıramı 
dinliyeeeksiniz, evvelâ kendimi. Bir borcum var, 
onu ödiyeceğim. Ben ne vakit bir fikrin müda
faası için kürsüye çıksam, bâzı arkadaşlar, 
hamdolsun adedleri azdır, pek azdır. merak 
ederler, acaba maksadı nedir? Size ispat etmek 
istiyorum ki, bugün müdafaa ettiğim fikirleri 
aynı yerde, bu içtima salonunda ve bu kürsüde 
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1927 «ertesinde de müdafaa ettim. Biriniz lûtfe- I 
der, zahmet ederseniz o, Kurultayın zabıtname
lerinde aynı fikirleri okursunuz, I 

C. H. Partisi 1927 Kurultayına Umumi Kâ
tip bir teklif getirdi. Parti bütün cemiyetlerin 
idare heyetlerini namzet göstermek istiyor. I 
Söz aldım; dedim kî : Yanlış, netice istediğini- I 
zin tamamen aksi olacak. Cemiyetleri, gençlik I 
müesseselerini kendinize yaklaştırmıyacaksınız, I 
kendinizden uzaklaştıracaksınız. Bulduğum se- I 
hepleri de size söylemekte fayda vardır. Emek I 
bağlar; anayı, babayı çocuğa bağlıyan emektir, I 
bizi hizmetini gördüğümüz müesseselere bağlı- I 
yan emektir. Çocuklarını başkalarına emanet I 
ederek yetiştirenler, o çocukların kendilerini I 
sevmediklerini görürler ve kendileri de çocuk- I 
larmı diğer analar babalar kadar sevemezler. I 
Emir altında müessese... Uzaklaştırır, yaklaştır- I 
maz. I 

Ben Balkan sahasında, uzun seneler Türk I 
halkı ile diğer halk kütleleri arasındaki farkı I 
anlamak fırsatını buldum. Romanya toprakları I 
ve bütün Balkan sahası, birçok milletlerin ka- I 
rışık yaşadığı yerlerdir. Bilirsiniz arkadaşlar, I 
en derin acıyı duyarak söylüyorum, o ellerde I 
eski ırk, Fatih ırkı...21 - 22 memleketin tarihi- I 
ne karıştırmış olan Türk ırkı... Refah, I 
ilim, vakıf, mektep, kitap, gazete ve cemiyet I 
itibariyle en aşağı tabakayı teşkil etmektedir. I 
Aslı büyük, seciyelerinden hiçbir şey kaybet- I 
memiş daima efendi, fakat müesseseleri perişan, 
kendisi perişandır. Neden bilir misiniz? Çünkü, I 
uzun zamanlar yalnız yukardan emirle hareke
te alıştırdığımız için, oralardan devlet çekildik
ten sonra avare kalmış, şaşkın kalmışlardır, O I 
topraklara başka memleketlerden gelip sığınan I 
unsurlar Türklerin fevkinde mevkiler tutmuş I 
ve yükselmişlerdir. I 

Sahillere bakmız; KösteneVd«, tbrailde Kar I 
las'ta Rumlar görürsünüz, ticaret ederler. Şe- I 
hirler içine giriniz, geziniz; mülteci Ermeniler I 
büyük caddelerin kenarında büyük mağazalarda I 
mücevhercidir, halıcıdır, manifaturacıdır. I 

Transilvanya'da Macarlar, asıl Maçam- I 
tan'da çıkardıkları kadar gazate ve mecmua çı- I 
karırlar. I 

Kendi dâvaları için çalışırlar. Bir unsur var, I 
zayıftır, perişandır, ruhu dağınıktır. Sebep f I 
Emir, mütemadi emir. Kul yetiştiren sistem. 
imparatorluğun çekildiği bütün topraklarda | 
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Türk'ün talihi budur. Halkevlerinin yukardan 
emir alan bir müessese olarak devam etmesine 
müsaade etmeyin. Ekseriyetin sözlerimi redde
deceğine kani olmakla beraber, bu kürsüye gel
dim ; ve vazifemi yaptım, Türk gençliğini kendi 
cemiyetlerini idare etmekte serbest bırakınız. Bu 
sistem kıymetleri, zaafları meydana çıkarır. 
Yarın memleketi idare edecek kıymetler orada 
belli olur. 

Kendi kanatlariyle emek sarfedenler mües
seselerini severler ve bu suretle o müesseseler 
büyük inkişafa mazhar olur. 

Ne oldu? 1931 de Halk Partisi yeni karariyle 
1937 de kabul ettiği madeden sarfınazar etti. 
Niçin? Çünkü tecrübe, partiyi ziyana götüren 
hakikati anladı. Bunun üzerine tamim üstüne 
tamim, intihabı serbest bırakıyoruz. Fakat mü
dahale edilen müesseselerin ruhu kalmadı. 

Soruyorum, kendi kalplerinin hitabına uya
rak arkadaşlarım cevap versinler; Halkevleri 
Türk gençliğine büyük bir kadir bir fikir olan 
milliyetçiliği telkin ediyor mu. bu cihetle müs
terih misiniz? 

Halkevlerinin başında bulunanların bana iti
rafları vardır; maksat hâsıl olmadı. Bu maksat 
hâsıl olsaydı Türk Kültür Ocağı, Türk Kültür 
Derneği gibi gençlik zümreleri kendilerine ay
rı bir^juva ararlar mıydı. Şimdi size bir şey so
racağım! Acaba kıtalar üzerinde siyasi şartla
rın vehametinden kâfi derecede haberdar mı
yız? Sizin nesiller için kuvvetli bir millî kültü 
re ihtiyacınız var mıdır? Bu kürsüye gelen ar
kadaşlar sık, sık Türk ocaklarından bahsettiler. 
O dâva içimizde mevcuttur. Birisi bâsibadel-
mevt, dedi. Size haber veriyorum, Türk ocakla
rı asla kapanmadı, gençliğimizin en canlı zama
nında bizi kutsi bir fikre davet etmiş olan, bi
zi kendi mihrabı etrafında toplıyan müessese
nin kapısı kapandı, fakat o ruhumuzda yaşa
makta devam etti, âzası birbirini sevmekte de-. 
vam etti. 

Size bir haber daha vereyim. Tekrar başlı-
yacağız; bundan 37 sene evvel 20 - 25 - 30 ya
şında yaptığımızı tekrar yapacağız. İstanbul'da 
Türk Ocağını pek yakında açacağız ve yavaş 
yavaş onu tekrar bir memleket teşkilâtı halin
de genişleteceğiz. 

Memleket ihtiyaçları bizi vazifeye çağırdı
ğı vakit ben ve yurdun her tarafında dağılmış 
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arkadaşlarım, bu sesin dâvetine koşmakta ku
sur etmiyeceğiz. Bu davet olmuştur. Düşüp kal
kan fırkaların talihine bağlanmış olan ' Türk 
Ocağını Mayısta istanbul'da açacağız, haber ve
riyorum. 

Aziz arkadaşlar, arada şöyle bir cümle işit
tiniz : 

Türk ocakları 700 bin lira borç bırakmış. 157 
merkezimiz vardı, her merkezin ayrı ayrı he
sapları aklımda değildir. Kabul ediyorum, he
sap doğrudur. Ya alınan emlâkin, arazinin, eş
yanın, tesisatın kıymeti, yalnız Tarsus Ocağı bu 
borcu karşılar. Ocakların merkez binası ise ken
di başına 10 milyondur. 

Size söylediğim fikirleri müessesenin kapan
masından mütevellit acıların tesiriyle izah etmek 
istediler. Evet, ocakların kapatılması bizi yara
ladı. Hâlâ içimde bu yara açıktır. Fakat halk
evleri muvaffak olsaydı mesut olacaktık. (Mu
vaffak oldu sesleri). 

Hizmeti var mıdır? Vardır. Gençleri toplıyan 
bir müessese, bîr kıraat salonu, bir kütüpane, 
arasıra musiki, konferanslar, sergiler, evet -hh-
meti vardır. Bunlar yetmez, çünkü müessesenin 
ruhu yoktur. Soruyorum, dünyanın en fakir 
milletlerinden biri olan Türk Milletinin dört 
buçuk, beş milyon lirasını sarfettiğimiz halde 
aldığımız netice bu mu olmalıydı? 

Aziz arkadaşlar; bahsin son kısmındayım. 
Hepinizin müşterek bir hâtırasına temas edece
ğim; büyük müzmin bir Şark meselemiz vardı. 
Bir mesele değil meseleler manzumesi. Bir Bul
gar, bir Romen meselesi, bir Sırp meselesi bir 
Ermeni meselesi ve sonra Müslüman unsurlar 
meselesi. Türk milliyetperverliği, bir Türk me
selesi olaıak ortaya çıktı. Bu Türk Milletinin 
kendi davasıdır. Bu dâva bugün ehemmiyetini 
kaybetmiş midir? 

Muhterem arkadaşlarım; size bir daha auaî 
sormak istiyorum, acaba etrafımızda büyüyen 
muazzam bir tehlike var. Bu tehlikenin vehamet 
derecesini, azametini yetecek kadar düşünüyor 
muyuz? Affmızı rica ediyorum, sizi kıracak-
sara da i azıyım, hayır düşünmiyoruz. Üç sene
dir her tarafı çete harplariyle yanan bîr Yuna
nistan var, yanıbaşımızda. Edirne hudutlarını 
Rus armasını dikiyorlar. Gece saatlerinde pen
cerenizi açınız derinden derine çöküntü sesleri 
geliyor. Sovyetlerin 200 milyonuna 250 milyon 
daha katıldı. Şarkî Avrupa, Balkanlar, Orta 
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Avrupa ve Uzak Şark şimdi 450 milyonluk Çin 
yıkılıyor. Kendi başına bir âlem, muazzam Çin 
sukut ediyor. Bunun karşısında dağınık müesse
seler, ruhsuz müesseseler. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Nedir bunlar? 
HAMDULLAH SUPHÎ TANRIÖVER (De

vamla) ~— Dört beş milyon ve Halk Parti bayrak 
lan ve bu bayrakların üzerinde altı prensip. 

Müsaade eder misiniz, yedinci defa olarak 
soruyorum: O prensipleri münakaşa ettiniz mi? 
O prensipler bizce anlaşılmamıştır. Ben kendi 
gözümle burada gördüm, iki milletvekili Devlet 
çilik prensipi üzerinde münakaşa ettiler, ka 
naatları birbirinin tam zıddı idi. Bir hafta sonra 
her ikisi aytıı Hükümete girdi, nevakit anlaştı
lar merak etmez misiniz? Milliyetçiliğin müna
kaşasını yaptınız mı, inkılâpçılığın münakaşası
nı yaptınız mı? Halkevinde gençler toplanma, 
onlara hangi vazıh fikri telkin ediyorsunuz? Eğe?' 
bu vuzuh aranmış olsaydı içimizdeki buhranı 
çoktan atlatmış olurduk. Dağınık karanlık fi
kirlerin uzayıp giden buhranından bir türlü sıy
rılıp kurtulamıyoruz. Halkevleri partiden par
tiye devir olunamaz. Bu teklif yanlıştır, ziyan 
lıdır. Onları Millî bir kültür müessesesi olarak 
memleket münevverlerine bırakmalı, bîr memur 
müessesesi olmaktan kurtarmalıdır. Hükümet nü
fuzu, onları ezer, havasız bırakır. Türk ocak
larının kapatılmasını izah eden bir tek sebep var 
dır; gençliği Halk Partisine çekmektir. Acaba 
büyük prensiplerde ittifaklarını bildiğimiz iki 
ana parti halkevlerini kendi kendilerini idarede 
serbest bırakmak fikrinde de bîrleşemezler 
mi? Mecliste Demokrat Parti Reisi ve Hükümet 
Reisi memlekete ve bize dürüst bir iktidarın ve 
dürüst bir muhalefetin yekdiğerine el uzatmaları 
gibi mesut bir manzara seyrettirdiler. Bu bera
berlimi gençliğin kültür teşkilâtında serbestiyi 
istemekte de müşahede etmek emelindeyiz. 

Bugünkü bedbaht Çekoslovakya'nın Skol is
minde 6 - 7 yüz bin âzası olan bir teşkilâtı ne
rede? Bu teşkilâtın içinde Mazarik gibi, son Cum
hur Reisi Beneş gibi mâruf şahsiyetler vardı. 
Merck etmez misiniz? Devlet Reisi olan, Mazarik, 
ondan sonra Beneş Hükümet kuvvetinden isti
fade eierek kendi mensup oldukları bu teşkilâtı 
partilerine bağlamak istediler mi? Asla. Benim 
söylediğim millî kıymetlere tabiî, daimî kıymet
lere bf ğlanması lâzımgeİen bu muazzam teşkilâtı 
çok dönek bir siyasi partiye bağlamanın yanlış 
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olduğunu unutmadılar. Yol arıyorsanız, yol açık
tır ve budur. Siz de böyle yapabilirsiniz. Mem
leket endişeleriniz, vatanperverliğiniz içinde bu
lunduğumuz müşkülât, duran bu tek yolu size in
tihap ettirmelidir. 

Bâzı arkadaşların dediği gibi, bu müşkülât 
onu Maarif Vekâletine devretmek suretiyle gi
derilemez. Niçin? Çünkü Maarif Vekâleti res
mî bir Devlet teşkilâtıdır. Gençlik onun tesiri 
nüfuzu altında, muhtar olduğu serbesti ile mem
leket meselelerini münakaşa edemez. 

Halkevi millî ve müstakil bir müessese oldu
ğuna memleektin bütün münevverleri oraya gi
der, biz de onlarla beraber vazife alırız. İşte tek 
yol, açık ve geniş Önünüzde duruyor. (Sağdan, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeterliğinin oya konulmasını teklif 

ederim. 
Bilecik Milletvekili 

Muhlis Suner 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Ye
terlik aleyhinde söyliyeceğim. 

BAKSAN — Buyurun. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Arka

daşlar; Halkevlerinin üstünde bir mesele mevzuu-
bahİs oldu. Onu belki biraz dikkatsizlikle geçir
dik. Arkadaşlardan biri, temas etti, ama ben 
kâfi görmedim. Türkiye B. M. Meclisi 
azalarından biri, 4 ay evvel Halk Par
tisinde bulunan biri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşriî kuvvetine, hakiki kuvvetine müda
hale ve taarruz etti 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ne haddine. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

Dedi ki, sakın karar vermeyin, karar verirseniz 
yarın ben geleceğim. Çünkü ondan başkası böyle 
düşünmez. Ben yarın geleceğim, hepinizi ayrı 
ayrı mesul ederim. Sonra Maliye Vekiline dön
dü ve eğer sen Meclisin ekseriyetinin kararma 
uyarak bu işi yaparsan seni mesul ederim dedi. 

Bunu söyliyen bir Muammer Alakant 
bir Milletvekili olursa, o arkadaşa teessüf et
meli, hayret etmeli.. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bir 
kere daha tekrar edermisiniz? Anlayamadım. 
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MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Te

essüf etmeli. 
-MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Cüm

lenizi anlıyamadım, tekrar eder misiniz? (Za
bıttan okursun sesleri) 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) —Bu
nu burada bırakıyorum. Bizim parti namına 
söz söyliyen arkadaşlar diyorlar ki, Kurultayın 
verdiği kararda sizin istediğiniz şeyleri yapma-, 
ya müsait şeyler bulunmadığı için.. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Esas hak
kında mı konuşacak, yeterliğin aleyhinde mi 
konuşacak? 

BAŞKAN — Müzakerenin kâfi olmadığı 
hakkında konuşacak, bir sebep gösterecekseniz 
kabul, yoksa... 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bunları sebep gösteriyor ve diyorum ki, tenev
vür etmemiştir, sualler cevapsız kalmıştır, ha
kikatler tağyir edilmiş, ekseriyet partisinin 
fikri anlaşılmamıştır. (Devam devam sesleri) 
tesis için diyoruz ki, bu iş Kurultaya kadar kal
sın,- yapacağız. Hayır olmaz, aldatıyorsunuz. Di
yorlar. 

Arkadaşlar bu iş samimiyetsiz nasıl gider, 
bu taraf yalan o taraf doğru söyler, böyle gö
rüşülür mü, daima bir hüsnüniyet, hüsnüzan 
lâzımdır. O bu tarafa hüsnüniyet izafe etmek 
kabil değil mi? 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Geçen sene 
altı aylık tahsisat aldınız. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Bi
zim Halkevlerinin önündeki altı oktan bahset
tiler. 

Arkadaşlar bu altı ok yalnız Halk Partisi
nin remzi değil; Anayasanın da bir remzidir. 
Anayasanın ifade ettiği bir şeye hepimizin hür
met etmesi lâzımdır. (Sağdan; o; oksuz sesleri). 
Ok da lâzım. Hamdullah Suphi kardeşimin 
Türk Ocaklarının hizmetleri hakkındaki sözle-
rino iştirak etmememe imkân yoktur. Hakika
ten Türk Ocaklıları arasındaki bağlılık hâlâ 
devam etmektedir. Ondan aldığımız feyzi inkâr 
etmek nankörlük • olur. Keşke Halkevleri gibi 
birçok müesseseler teşekkül etseydi. Bu, mem
leketin hesabına çok feyizli bir şey olurdu. 

Arkadaşlar; eğer biz Halkevlerine yangözle 
bakmasaydık, mutlak onu fena göstermek iste-
meseydik, Halkevleri bugün bu memlekete da
ha çok hizmet edebilirdi. Fakat her zaman o 
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müessese için, siz burayı siyaset ocağı yaptı
nız, memlekete muzır bir hale koyuyorsunuz 
diyerek, gençlerin kafasını halkevleri aleyhine 
çevirmek, oraya âdeta gitmeyin demek elbette 
bu müessesenin tekâmülüne mâni oldu ve mâni 
olur» Bunu yapan biz değiliz. (Sağdan öyle şey 
yok sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhittin bey esastan bahsedi
yorsunuz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Niçin kâfi 
değildir, onu izah ediyor. 

BAŞKAN — O tevildir. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Bi

tiriyorum, 
Bir misal söyliyeyim. Meselâ iki komşudan 

biri bir cami yaptırıyor, komşusuna gidiyor, 
ben bir ibadethane yaptırdım, beraber gidelim 
diyor, komşusu, ben gidemem, çünkü seni sev
miyorum, seninle dargınım cevabını veriyor. 

Biz de muhterem muhaliflere hitap ediyoruz, 
rica ediyoruz; diyoruz ki bir müessese vücuda 
getirdik, gençleri tenvir edeceğiz, müştereken 
gençlerin birbirlerini sevmelerini hazırlıyacağız 
siyasi partilere ayrıldıktan sonra bizim gibi bir
birlerine yan gözle bakmamaları için, birbirleri
ni sevmeleri için ne lazımsa onları telkin ede
ceğiz. 

Dr. AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) — 
Nizamname müsait değil. 

MUIIÎTTÎN BAHA PARS (Devamla) — El 
ele verelim, çalışalım. Sizin de gazeteleriniz var.. 
yanlış bir şey yaparsam teşhir edersiniz. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Politika ede
biyatı yapıyorsunuz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Şu 
dâvayı lütfen kabul edin ki, onlar profesörler
den biri sokakları üniversite haline getirmeye 
çalıştığı, bâzı profesörlerin halkevleri aleyhin
de bulunduğu bir zamanda halk evlerine rağbet 
edemezlerse kabahat aldatılan gençlerde midir? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun? (Kâfi kâfi 
sesleri gürültüler.) 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Bir şey arzedeceğim. 

BAŞKAN — Ne arzederseniz arzediniz, söz 
vermiyorum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Teessüf ederim. 

I BAŞKAN — Usul gereğince yeterliğe karşı 
I söz istiyenler buluntum bunlardan yalnız birine 

söz verilir. Anlaşılıyor ki müzakereyi kâfi gör
müyorsunuz, bu konuda birkaç kişi daha konuş
mak istiyor, yeterlik önergesi de vardır, heyeti 
umumiye ne derse o olacaktır. (Söz kâfi sesleri 
yeterlik önergesi okunsun.) 

(Yeterlik önergesi tekrar okunclu) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Yeterlik 
önergesi çoğunlukla kabul olunmuştur. 

SUPHİ BATUR (Sinob) — Sayın Başkan za
ten oy işine geldimi onlar galiptir. Bunu reye 
bile koymaya lüzum yoktur. 

EKREM ORAN (İzmir) — îşte demokrasi 
budur. 

Bölüm hakkında önergeler vardır. Okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
I 24.11.1949 

Maliye Bakanlığmia Bütçesinin 511 bölümün
de yazılı 1 950 000 liradan ibaret olan halkevle
rine yardım tahsisatısın kaldırılmasını teklif ey
lerim. 

I Afyon Karahisar 
Hasan Dinfer 

Yüksek Başkanlığa 
I 24.11.1949 

Şifahen arzettiği sebeplerden dolayı Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 511 nci bölümündeki 
1 950: 000 liranın bütçeden çıkarılmasını teklif 

I ederim. 
j Manisa Milletvekili 
j Muammer Alakant 

! YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
I — Takririm hakkında söz veriyor musunuz? 

BAŞKAN — önergeler reye konulurken hiç-
ı bir Milletvekiline söz verilmez. 
I YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhittin Baha Pa*s teessüf ifade etmiştir, 
1 şahsıma sataşmıştır. 

BAŞKAN — Böyle birşey söylenmemiştir. 
(Gürültüler.) Müsaaie buyurunuz. Zatıâlinize. 
sataşılmamıştır, sataşıldığı hakkında direniyor-
sanız reye koyacağım,- Sataşılıp sataşılmadığmı 
reye koyuyorum. Sataşıldığını kabul edenler.... 
Etmiyenler.... Sataşılmamıştır. (Gülüşmeler) 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — (Başkana hita

ben) Buna sen de inanmadın ya. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

- Tarziye sayarım. 
BAŞKAN — Efendim önergeler bölümdeki 

tahsisatın kaldırılmasını istiyor: Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... önerge ka
bul olunmamıştır. 

Şimdi 511 nci bölümü tekrar okutuyorum. 
(B. 511 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

512 Türk Tarih Kurumuna 109 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

513 Türk Dil Kurumuna 57 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

514 Türk Hukuk Kurumuna 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

515 Türk Coğrafya Kurumuna 5 000 
BAŞKAN -,. Kabul edilmiştir. 

516 Ağaç Koruma Derneğine 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

517 Millî Ekonomi ve Tasarruf Der
neğine 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

518 Bâzı Milletlerarası Derneklere 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

519 Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsalarına yardım. 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

520 Millî Kütüphaneye Yardım Der
neğine 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

521 Muhtelif turizm teşekküllerine 25 000 
BAŞKAN --. Kabul edilmiştir. 

522 2834 sayılı Kanuna göre kurulu 
kurumların yönetim giderlerine 
yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

523 tzmir Fuarına yardım 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

524 4837 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin (A) fıkrası gereğince tş 
ve işçi Bulma Kurumuna yardım 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 3867 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 2 416 307 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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6 Sermayesine mahsuben Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumuna 56 894 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Sermayesine mahsuben Türkiye 
Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Ereğli Kömür Şirketinin satm
alına taksitlerine karşılık olmak 
üzere Eti Banka 317 297 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 8202 sayılı Kanun gereğince Zi
raat Bankasına ödenecek ser
maye karşılığı 6 755 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Ziraat Bankasına ödenecek ihti" 
yat sermaye karşılığı 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Sermayesine mahsuben Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Sermayesine mahsuben Eti Ban
ka 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdürlü* 
ğün« 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 1437 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek avans karşılığı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 5016 sayılı Kanunun ikinci mad
desi gereğinca Milletlerarası Pa
ra Fonu müessesesiyle İmar ve 
Kalkınma Bankasına 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Doğu Anadolu kalkınma, gider
leri 
(Bakanlar Kurulu karariyla Ba
kanlıklar Bütçelerinin ilgili ter
tiplerine aktarılır.) 10 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hakkında 
*}z alan arkadaşlar yardır, müsaade ederseniz 
isimleri kaydettiğimiz sıraya göre okuyacağım. 

Sadi Bekter, Suut Kemal Yetkin, Mahmut 
Nedim Gündüzalp, Fahri Karakaya, ibrahim 
Arvas, Nuri özsan, Dr. Aziz Uras, Sinan Teke-
lioğlu, Fuad Balkan, îhsan Hâmid Tigrel, Vehbi 
Kocogüney, Ziya Ersin Cezaroğlu, Hüsamettin 
Tugaç, Esat Tekeli, Vedat Dicleli, 
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Buyurun Sadi Bekter, 
SADÎ BEKTER (İstanbul) — Arkadaşlar, 

hükümetin doğu illerinin kalkınması hususun
daki plânlı çalışma arzusunu hürmet ve şükranla 
karşılamak bir vazifedir. (Sağol sesleri) Bu nok
tadan, bütçeye konan tahsisatı, çok görmeyi de
ğil, bilâkis azımsamayı dahi düşünmek yerinde 
olur. 

Bendenizin bütçe raporunda, bu noktadaki 
muhalefet şerhim, mevzuun ehemmiyetini müd
rik olarak, paranın mahalli sarfını tâyin bakı
mından Meclis murakabesini ihmal etmenin ye
rinde olmıyacağı noktasına dayanmaktadır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Meclisin Ba
kanlar Kuruluna itimadı vardır. 

SADÎ BEKTER (Devamla) — Hükümet iti
matları haiz olur sayın Arvas, yalnız Meclis bu 
itimadı kullanmak hususundaki murakabesinde 
salâhiyet fedakârlığı yaparken, teşriî vazifeleri 
idrak noktasında da sizden daha izanlı olacaktır. 

Biliyorsunuz ki; tahsisat 10 milyon lira ola
rak konmuştur. Bunun hizasında parantez içinde, 
bu tahsisatın mahalli sarfı, Bakanlar Kurulu 
karariyle tâyin edilecektir, diyor. Bu suretle Ba
kanlıklar bütçelerindeki ilgili maddelere nakil
ler, Bakanlar Kurulu karariyle yapılacaktır. İşte 
mesele buradadır. Bu şekilde Bakanlar Kurulu
na Meclisin haiz olduğu yetkiyi devretmek nok
tasından bendeniz mutabık olamadım. Şark kal
kınması plânının programı üzerinde Bütçe Ko
misyonunda geçen tartışmalar sırasında aldığı
mız izahat şu kanaati verdi ki on milyon liralık 
paradan beş milyon lirası için yol plânı hazır
lanmıştır. Şark vilâyetlerine ait bir kısım yollar 
plâna bağlanmış ve bu meyandadır. Binaenaleyh 
bu beş milyon liranın Bayındırlık bütçesine 
aktarılmasında hiçbir mahzur mütalâa edilmemiş 
Doğu İllerindeki yol programındaki kayıtlı pa
ralar buraya nakledilebüir. Fakat alâkadar ede
cek bu beş milyon lira için hakikaten Bütçe 
Komisyonunda cereyan eden müzakereler sıra
sında; nerelere ne mikyasla ne miktarda para 
sarfı bahis mevzuu olduğu aydınlanamamıştır. 
Netice, bendenizin tereddüdüm bu noktadır. Biz 
buraya koyduğumuz paranın mahalli sarfmı 
iyice tâyin etmek zorundayız. Kaldı ki, plânı 
tamam ise, bir fikrimiz bulunmadığı takdirde 
bu seneye ait olan on milyon liranın mahalli 
sarfını da böylece müphem olarak kabul etmekte 
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ve Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi vermekte ben
deniz isabet görmemekteyim. Bütçe tekniği ve 
Meclis murakabesi bakımından mahzurlu bul
duğum içindir ki meseleyi Yüksek Heyetinize 
getirmeyi vazife saydım ve bu maksatla bir öner
ge vermiş bulunuyorum takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ApiNA ESAT TE
KELİ (Urfa) — Komisyon namına konuşaca
ğım. 

Efendim, raportör şıfatiyle bâzı izahat ar-
zedersem arkadaşlarımı tenvir edeceğimi dü
şünerek söz almış bulunuyorum. 

Efendim, Doğu Anadolu kalkınması için büt
çeye konan 10 milyon liranın 5 milyonu ile 
yol yapılacak ve geri kalan 5 milyon da maarif, 
sıhhiye gibi muhtelif hizmetlere ayrılacaktır. 
Bu 5 milyonla neler yapılacağı henüz bir prog
rama bağlanmadığı için 10 milyonun tamamı 
Maliye Bakanlığı Bütçesine konmuştur. Bu pa
ranın bilâhara Bakanlıklar bütçesine tevzii 
salâhiyeti de Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlar Kuruluna 
bırakılan bu salâhiyet sırf tevzie münhasırdır. 
Sarf usulüne şâmil değildir. Yani 10 milyon 
liradan beş milyonun da nerelere harcanacağı 
belli olduktan sonra bu paralar, ait olduğu 
bütçelere nakledilecek ve oradan usulü daire
sinde harcanacaktır. Binaenaleyh bu noktada 
usul diye bir şey yoktur. 

Tevzi hususuna gelince gerçi Hükümete böy
le toptan tahsisat verilmesi ve bunun fasıllara ay
rılması salâhiyetinin Bakanlar Kuruluna devredil
mesi, ilk bakışta usul bakımından doğru görülmi-
yebilir, Meclis kendine ait bir salâhiyeti Hüküme
te devretmemelidir denebilir. Fakat muhterem 
arkadaşlar, bir büftçe ile Hükümete Devlet hiz
metleri için sarf mezuniyeti verirken tahsisatın 
çok miktarda fasıl ve maddeye ayrılması, sıkı 
bir kaide salâbeti arzetmez ve daha ziyade Hü-
ükmeti takyit mülâhazasına istinat eder. Bu 
mülâhaza, yani Hükümeti fazlaca takyit dü
şüncesi de memleketten memlekete göre deği
şir. Bilfarz İngiltere'de Parlâmento Hükümete 
daha geniş hareket imkânı vermek için fasıl
ların sayısını mahdut tutar, birçok masrafları 
aynı faslın içinde toplar. Fransa'da ise aksi
nedir. Bu memlekette Meclis Hükümete aynı 
derecede serbestlik istemediği için bütçe fazla 
miktarda fasıllara ayrılar. Hattâ bâzan fasıllar-
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dan ba^ka maddeler ve maddelerin içinde fasıl
lar içinde maddelerden başka, maddelerin du
nunda paragraflar yani bentler vardır. Bu fa
sılların sayısı da 2 bini bulur. Bizim bu sene-
ki bütçemizin 93 L faslı vardır. İngiltere'de ise 
bütçe fasılları âdeta Fransız Bütçesindeki kı
sımlara tekabül eder. Fasıllara o kadar fazla 
hizmet ve masraf* sıkıştırılmıştır. 

Bu misali arzetmekten maksadım, bâzı za
ruretler altında bir faslı biraz geniş tutmak 
icabederse kaideye muhaliftir diye fazla taas
suba gidilmemesi lüzumuna işarettir. Yoksa In-
giltereyi örnek alalım da fasılları çok geniş tu
talım demek istemiyorum. 

Bu Doğu illeri ödeneğinin böylece toptan 
verilmesinde zaruret vardır, ödeneğin tevzii 
için ilerde yine bir kanun getirilsin dersek, işi 
müteessir edebiliriz. Çünük, Meclis tatil yapar, 
kanun vaktinde gelmez ve bu para da bu sene 
kullanılamaz veya pek az bir kısmı kullanılır. 
Onun için ben, takrir sahibi muhterem arkada
şımdan bu hususta fazla ısrar etmemesini rica 
edeceğim.. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Komisyondan bir sual soracağım. Şark vilâ
yetlerine 10 milyon lira tahsisat kabul ediyoruz. 
Bu hangi vilâyetlere aittir, komisyonca tetkik 
ve tesbit edilmiş midir? ikincisi de; yapılacak 
yollar, hangi yollardır ve hangi vilâyetin yol
larıdır, bu hususlar tesbit edilmiş midir? 

ESAT TEKELİ (Devamla) — Programın 
bir kısmı muayyen, bir kısmı ise muayyen değil
dir. Bayındırlık Bakanlığına tahsis edilen beş 
milyonluk miktarın programı muayyendir, yol
lar tesbit edilmiştir, üç jsene zarfında bir kısım 
yolların yapılması program altına alınmıştır. 
Daha fazla izahatı, Bayındırlık Bakanlığından 
sorarsanız, cevaplandırır. Fakat bakiyesi olan 
beş milyon lira maarif, sıhhiye ve ziraat hiz
metlerine harcanacaktır. Fakat hangi hizmet
lere sarfı hususu muayyen değildir. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Şark vilâyetleri hangileridir? Taayyün 
etmiş midir? 

ESAT TEKELİ (Devamla) — Bakanlar Ku
rulu tâyin edecektir. (Elâzığ'dan başlıyor ses
leri) 

MlLLl EĞlTlM BAKANI TAHSlN BAN-
GUCĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, bir ci
heti açıklamak istiyorum. Bu ödenek, bütçeye 
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. Hükümetçe vaz'edilirken, bunun beş milyon li-
j rasmm yola, üç milyon lirasının maarif hizmet

lerine tahsisi ve geri kalan kısmının da Sağlık 
| ve Ziraat Bakanlıklarına tahsisi düşünülmüş

tür. Bu Ödenekten alacağımız para ile Şark vi
lâyetlerimizde neler yapmak istediğimizi Bütçe 
Encümeninde açıkladım. Yalnız Bütçe Encü-

I meninde 'bâzı arkadaşlar bunun daha açıkça 
tasrihini istemişlerdir. 

Bu yıl Doğu illerinde bize verilecek ödenek
le ne yapılacağını bu arada tesbit ettik. Bayın
dırlık Bakanlığı gibi biz de üç yıl için bir plân 

I yaptık. Maarifin en âcil işlerini ihtiva etmek 
I üzere, asgari yine her yıl üçer milyon lira ka-
I bul edilir düşüncesi ile, üç yıl içinde Doğu ille-

rimizde yapılacak işleri bu plâna dâhil ettik. 
I Esaslar şunlardır efendim, dört madde üzerin

de işe başlamayı düşündük : 
Bir, kasabalardaki ilkokulların yapımı, 
iki, öğretmen evleri inhası, 
Üç, Doğuda muhtaç olduğumuz bâzı bölge 

okullarının inşası, 
Dört, gezici kadın öğretmenleri, ki bunlar 

köylerimizde çok faydalı olmaktadır. Bunlar 
için bir tablo yaptık. Bunlar bu arzettiğim prog
rama dâhildir. 

Şu ciheti tebarüz ettirmek isterim ki kal
kınma bahis mevzuu olunca, maddi- kalkınma
nın mânevi kalkınma ile birlikte ele alınması 
zaruridir. Maddi kalkınmaya sarfedilen para-

I 1ar ve emeklerin heder olmaması lâzımdır. Hal
kı yükseltmek ve balkmmanın nimetlerinden 
istifade ettirmek kalkınma dâvamızın şart
larından biridir. Nitekim Cumhuriyet devrinin 
Hükümetleri maddi ve mânevi kalkınmayı daima 
beraber tutmuşlardır. Binaenaleyh böyle hızlan
dırıcı bir hamle yaparken bu iki hedefi muvazi 
götürmek zarureti vardır. 

ikinci bir noktayı tebarüz ettirmek istiyo-
j rum : 

Biz geçen yıl ilköğretim maaşlarını umumi 
\ muvazeneye aldık. Bu maaşlar idarei hususiye-

ler tarafından, maliyeden yapılan yardımlara 
; dayanılarak ödenmekte idi. Fakat öyle vilâyet-
j lerimiz var ki Maliyeden aldıkları yardımdan 
' daha az öğretmen maaşı vermekte idiler. Yani 

bu paranın bir kısmını başka hizmetlere ayır
makta idiler. Geçen sene çıkan kanun bu bakım-

I dan onların bütçelerinde bir açık meydana getir
miştir. Yeni okul inşaatı içinde tahsisat koya-
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mamışlardır. Kabul buyuracağınız bu ödenek 
bir yandan da o açığı kapatmıya müteveccih bir 
yardım olacaktır. • 

. Şarktaki küçük kasabalarımızda idarei hususi-
yeler mektep binası yapamamaktadır. Bu iti
barla kasabalardaki ilkokul inşaatına çok ehem
miyet vermeyi göz Önüne aldık. Arzettiğinı üç 
yıllık plânda 1949 yılı için ayrılan kısım şudur : 

Ağrı îlinde beş dershaneli bir okul, iki öğ
retmen evi, Bingöl'de Genç Merkezinde 5 ders
haneli bir okul, bir öğretmen evi, Bitlis'te Tat
van merkezinde bir okul, bir öğretmen evi, 
Çoruh Hopa'da 10 dershaneli bir okul ve bir öğ
retmen evi... Sizleri çok işgal etmiş olmıyayım, 
17 vilâyet üzerinde böyle okullar ve öğretmen 
evleri inşaatını derpiş etmiş oluyoruz. Bu okul
ların vasati maliyeti 100 - 120 bin lira arasın
dadır ve plânları, projeleri de vardır, hazırdır. 
Bu ödenek kabul buyurulduğu takdirde derhal 
işe girişebileceğiz ve bu parayı sarf edebileceğiz. 
Bu noktayı tavzih etmek istedim. 

Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Bir sual soracağım, yollar hakkında. 
(Bilmez bilmez sesleri). 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Devamla) — Maarife ait mâruaatta bu
lunuyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bir 
sual. Bu plânda Doğu illerinin kalkınması bah
sinde ilkokullar ve öğretmen evlerinden başka 
bölge okulları da var. Bölge okulları açmaya lü
zum var mıdır? Bizim edindiğimiz tecrübeye 
göre bu okullar işlemiyor. Bu hususta bizi ten
vir ̂ eder misiniz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Bingöl) — Efendim, bölge okulları sis
temi daha geniş surette tecrübe edilmiştir, mem
leketimizde. Bunlardan bir kısmı, 37 tanesi fa
aldir. Diğerleri köy okulları haline gelmiştir. 
Başka bir vesile ile bunlardan tahribe mâruz 
olanlarında mevcut olduğunu arzetmiştim. An
cak Doğu illerinde köy enstitülerine bağlı ola
rak bir nevi tatbikat okulu şeklinde koy ensti
tülerine adam yetiştiren dört okulumuz vardır. 
Bunlardan fayda görüyoruz. Sayasını bir miktar 
daha artırmanın, Doğu illeri için, köy enstitüle
rine talebe yetiştirmek bakımından, faydalı 
olacağını düşünüyoruz, 
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HALÎT ONARAN (Muş) — Bu okunan şey 

içinde hareketi arzdan yıkılmış olanlar da Tar 
mıdır? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Bingöl) — Dâhildir efendim. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Doğu illeri 
deyince bunlar kaç ildir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Devamla) —Bizim tesbit ettiğimiz 17 
ildir. Bu plânı tabiî Bakanlar Kuruluna götüre
ceğiz. 

HAMDÎ ORHON (Trabzon) — Bunların 
isimlerini okumak mümkün değil midir, bunla
rı öğrensek, hangi illerdir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Okuyayım, Ağrı, Bin
göl, Bitlis, Çoruh, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, 
Erzurum, Gümüşane, Hakkâri Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Van. (Kâfi sesleri) 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Evvelâ 
hatipleri dinliydim, ondan sonra Hükümet ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Hükümet kendisi söz istiyor, 
söz vermek mecburiyetindeyim. 

SAĞLIK BAKANI Dr. KEMALİ BAYÎZÎT 
(Maraş) — Arkadaşlarım; Bütçenin hazırlanma
sı sırasında, Doğu illerimizin kalkınması müna
sebetiyle, Bakanlığımıza ait işler tertiplenirken 
henüz programımız kesbi katiyet etmiş değildi. 
Fakat* bugün Doğu kalkınması mevzuunda Sağ
lık Bakanlığına düşen işler programlaşmış ve 
yapacağımız Sağlık hizmetleri için 1949 senesi 
Bütçesinde Doğu kalkınmasına ait paradan iki 
milyon lira kadar bir ödenek Bakanlığımız sar
fiyatı için ayrılmıştır. Programı Yüksek Hey
ete okuyabilirdim. Fakat şimdi geldim, mevzu-
dan yeni haberim oldu, Bakanlığa haber gön
derdim, program henüz yetişmedi. Fakat bu 
çalışmalara bizzat katıldığım için, arkadaşla
rımı aydınlatabilirim. 

Sağlık Bakanlığı yönünden Doğu illerde 
yapılmasını düşündüğümüz hizmetler 1949 se
nesi için bilhassa hudut bölgelerimize rastlıyan 
ilçelerde sağlık merkezi tesisleridir. Bu sağlık 
merkezlerinin adedi 15 olarak tesbit edilmiştir. 
Diyarbakır, Erzurum büyük hastaneleri hariç 
Doğu'da yolların kavşak noktası bakımından 
münasip bir yere bütün Doğu illerinin sağlığını 
temin edecek, bir büyük hastane yapılması 
meselesi de programımıza alınmış ve fakat bu-
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nun 1949 yılında tahakkuk imkânı sağlanma
mıştır. Sağlık merkezlerinin dışında Doğu ille
rinde vaktiyle Sağlık Bakanlığı tarafından ih
das edilmiş ve bir müddet sonra kaldırılmış 
olan seyyar tabiplikleri de yeniden ihdas etmek 
kararındayız. Seyyar tabiplere ayni zamanda 
gittikleri yerlerde hem teşhis ve hem de tedavi
yi sağlamak amaciyle bir ilâç sandığı, bir yar
dım ekibi katmak kararlarımız arasındadır. 
Sağlık merkezlerinin açılma sırası şuna göre 
tertip edilmiştir: Hudutlarımız arkasında sal
gın hastalıklar oldukça endişe verici şekilde 
büyük tahribat yapmaktadır. Emrazı sâriye 
mücadelesinde teşkilâtımızın fevkalâde çalışma-
siyle filhakika hastalıklar yurdumuza girmiş 
değildir, girmişse bile çabuk önlenmiştir. Hu
dutlarımızın ötelerinden gelen emrazı sâriyeye 
karşı karantine vazifesini görecek olan hudut il
çelerimiz zayıf bir sağlık teşkilâtını havi bulun
maktadır. Bir hükümet tabibi ile bu hizmet
leri görmekteyiz. Bu bakımdan daha çok dı
şardan gelecek emrazı sâriyeye karşı mücehhez 
olmak üzere hudut civarındaki ilçelerde sağlık 
merkezleri tesis olunacak ve buralarda dinardan 
gelecek emrazı sâriye ile mücadele olunacağı 
gibi bu sağlık merkezlerinde ayrıca koruyucu 
hekimliğin icapları da yerine getirilecektir. 
Eğer bu hususta hazırlanmış olan program çimdi 
yetişir ise sağlık merkezlerinin hangi ilçelerde 
kurulacağını arzedebilirim. 

ÎBRAHtM ARVAS (Van) — Bir sual. bizim 
mmtakamızda bâzı ilçelerde hastane yok ya 
sağlık merkezleri de mevcut değildir. Bu ci
varda kışın 7 - 8 ay kar geçitleri kapadığı için 
Van'la dahi muvasala temin edilemiyor. Bura
larda birer sağlık merkezi kurulması mutasav
ver midir? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYÎZİT (Maraş) — İbrahim 
Arvas Bey oralarda sağlık merkezi açacağız. 
1949 programımıza alınmıştı, Doğu kalkınması 
programı ortaya çıkınca bunların tesisini ve 
tahsisatını oraya aktardık ve konuyu Doğu kal
kınması içerisinde mütalâa ettik. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok güzel, te
şekkür ederim. 

.Dr. AZİZ IJRAS (Mardin) — Sayın arka
daşım en son beyanlarında koruyucu hekimliği 
orada yapacaklarını, daha fazla koruyucu hekim
liğe kıymet vereceklerini flöylüvorlar. Biz de 

onun daha fazla mühim olduğunu biliyoruz. An
cak orada bir sağlık merkezinden daha ziyade 
olmak üzere haşerat mücadelesinin kıymetini ka
bul buyuruyorlar mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim 
haşerat mücadelesi 1946 dan bu tarafa bu mem
lekette ehemmiyetli bir surette yapılmaktadır. 
1948 de büyük mücadele yapılmıştır. Emrazı sâ
riye teşkilâtı sâf 30 ton D. D. T. sarf ederek köy
lerde haşerat mücadelesi yapmıştır. Sıtma Mü
cadelesinin sarfettiği D. D. T. miktarı 70 - 80 
tondur. 1949 da bu mücadeleyi birkaç misli ar
tırmak kararındayız. Bilhassa köylerde haşerat 
ve bit mücadelesine çok ehemmiyet vererek te
miz Türk Milletine yakışmryan ve haksız yere 
yiğite mal edilen biti güç bulunacak nesne haline 
koymak kararındayız. (Bravo sesleri) 

SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Saym 
arkadaşlar; Doğu-Anadolu kalkınması başlı ba
şına bir dâvadır. Bu konuyu gereken dikkatle 
ele aldığı için Hükümeti tebrik ve teşekkürlerimi 
sunarım, 

Yalnız Doğu ile Batmm mukayesesi, Doğu-
Anadolu'nun ne kadar üzerinde ihtimamla durul
mağa değer bir mevzu olduğunu gösterir. Bu 
bakımdan gelecek yıldaki Bütçe Kanun tasarı
larında tahsisatın daha da artırılmasını candan 
dilerim. * 

Bu 10 milyon liranın 5 milyon lirası yollara 
ayrılmıştır. Doğu-Anadolu'ya bakınca, kan da
man vasıf esin î gören yollardan bu bölgenin ne 
kadar mahrum olduğunu bütün açıklığı ile görü
rüz. O kadar ki, kış çökünce, şu masallarda oku
duğumuz, kuş uçmaz, kervan geçmez manzara-
siyle karşılaşırız. Kışın yalnız iktisadi hayat 
felce uğramakla kalmaz aynı zamanda 
bu bölgenin sağlık durumu da tehlike
ye girer. Çünkü birçok kazalarımızda sağ
lık teşkilâtı yoktur, veya noksadır. Va
him vakaların kaza merkezlerine intikal etti
rilmesi için yol geçit vermez, ve böylece birçok 
vatandaşların sağlık durumları tehlikeye girer. 
Bu bakımdan yol dâvasının toplu olarak Hükü
metçe ele alınması cidden tebrike değer. Bundan 
evvel hususi idarelerin teşebbüsü ile veya Hükü
met tarafından yapılan parça parça yardımlarla 
elde edilen sonuçlar verimli olmamıştır. Küçük 
bir misal vermek için söylüyorum. Urfa'nm Ak
çakale İlçesi ile merkez kazası arasında bir şose 
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vardır. Bunun inşasına başlanır; ortaya gelin
diği zaman başı bozulur, nihayete gelindiği za
man ortası bozulur. Bunun 35 senelik tarihini 
ben hatırlarım. Benden daha yaşlı olanlar daha 
ilerisini biliyorlar. Böylece 5 milyon toplu olarak 
bu yıl için yol dâvasına ayrılmış bulunuyor. 

Geri kalan beş milyon lira iso Millî Eğitim 
ve Sağlık Bakanlarının izah ettikbri veçhile sağ
lık ve eğitim işlerine sari'edilecekir. 

Şimdi Sadi Bekter arkadaşımın bu geri kalan 
beş milyon liranın Bakanlar Kumlunun kara-
riyle tevzi edilmemesini, bilâkis alâkalı Bakan
lıkların bütçelerine konulmasını ve bunun için 
de Yüksek Meclise bir kanun getirilmesini tek
lif ettiler. 

Nazari olarak bu, doğru olabilir. Fakat biz 
bunu tatbik edecek olursak ameli bakımdan 
çok zararlı neticelerle karşılacağımız muhak
kaktır. Çünkü bu kanunun hazırlanması ve Mec
lise gelmesi tatil zamanına raslıyabilir. O tak
dirde işlerin gecikmesi icabeder. Doğu Anado-
lunun kalkınmasında zaman faktörüne büyük 
bir ehemmiyet verilmek lâzımdır, kaybedecek 
bir dakikamız bile yoktur. 

Onun için çok rica «derim, bu mevzuda, na-
zari olarak doğru olsa dahi ameli faydası bakı
mından tahsisatın Bakanlar Kurulu karariyle 
tevzi edilmesini ve ihtiyaca göre ilgili ba
kanlıklara bölünmesini zaruri ve faydalı görü
yorum. Onun için bu teklifin reddedilmesini 
rica ediyorum. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edime) 
— Muhterem arkadaşlar; birkaç günden beri 
bütçe müzakereleri, ile meşgulüz. Bütçe; Hükü
metin plânlaşmış, programlanmış muhtelif işle
rinin önümüzdeki bir yıl içinde tahakkuk etti
rilecek memleket hizmetlerini ve bunların kar
şılıklarını belirtmektedir. 

Şimdi müzakere konusu olan Doğu illeri 
kalkınması bölümü Millî Eğitimin, Sağlık Ba
kanlığının ve diğer dairelerin programlaşmış 
hizmetleri haricinde bu illere ayrıca Devletin, 
milletin yardım elini uzatmasının bir ifadesi
dir. Ben şahsan Bütçe Komisyonunda da mü
zakereler esnasında bunun maksat ve gayesini 
candan kabul ederek, Hükümetin Doğu illerine 
bu şekilde ayrı bir bölüm halinde ve Meclisin 
gözü önünde, yardım ölçüsünün bir ifadesi olan 
bu ödeneğin konmuş ve Kamutayın tasvibine 
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arzedilmiş olmasını da şükranla karşılar ve bu 
hususta bütün arkadaşların hissiyatına tercü
man olduğumu tahmin ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet program
ları yapılırken, kül halinde memleketin iktisa
di, kültürel kalkınmasına ait esaslar tesbit edi
lir. Fakat Devlet ve millet hayatında da öyle 
günler olur ki, bâzı bölgelerimiz bütün memle
ketin ve milletin umumi menfaatine olarak bâ
zı fedakârlıklara ve mahrumiyetlere ve hattâ 
diğer lısımlara nazaran harabiyete de katlanır. 
Bunlar olağan işler ve hâdiselerdir. 

An3ak bu gibi harabiyete uğramış yerler, iş
te şimdi Doğu illeri için düşünüldüğü gibi, 
umumi programlar haricinde, hususi bir görüş
le ve özel bir program ve yardımla kalkındır
mak bir borç olur. 

Ben bu sözlerime ilâveten şimdi, Batı sınır 
bölgemiz Edirne'nin de son harbi erden sonra 
mâruz kaldığı ve düştüğü fena durum üze
rinde Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek 
istiyorum. Esasen Yüksek* Heyetiniz şimdiye ka
dar çerek Doğu sınır bölgeleri gerekse Batı ;ıı-
mr bölgeleri için bu yolda, daha küçük mik
yasta olmakla beraber, daima yerinde bir mülâ
haza ile yardım elini uzatmıştır. 1946 Bütçesin/-
de müfettişi umumilikler bölgesi için bir yardım 
tahsisatı kondu. 1947 de yine müfettişi umumi
likler kaydı ile yardım eli uzatıldı. 1948 yılın
da genel müfettişlikler kalktığı için Doğu illeri 
ve sınır bölgeleri, kaydiyle sınır bölgelerine yar
dım edildi. Ancak, bu yıl Hükümet bu bölümü 
kaldırarak onun yerine daha esaslı ve daha 
ileriyi görür ve daha şümullü bir tertip olmak 
üzere, şimdi önümüzde müzakere edilmekte bu
lunan bölümü açtı ve buraya geçmiş senelere nis
petle daha geniş ölçüde ödenek koydu. Fakat 
bu bölümün adı bu şekilde kaldığı »takdirde, di
ğer bölüm kaldırılmış olduğu için, Edirne ili bu 
sene yardımdan tamamen mahrum kalacaktır. 
Bütçe Komisyonu müzakereleri esnasında, bu 
noktayı ozaman Bayındırlık Bakanı olan Sayın 
Nihat Erim'den sordum, Nihat Erim arkadaşı
mız Edirne'yi unutmadıklarını, nazarı itibara 
aldıklarını ancak bu yardımın da Doğu bölge
leri kalkınması bölümünde mütalâa edilmesi mu
vafık olacağını beyan ettiler Bu sene bütçe mü
zakereleri, bildiğiniz sebeplerden dolayı, Büt
çe Komisyonunu hayli yordu ve üzdü. Bütçe 
Komisyonu arkadaşlarım Edirne ili için yardım 
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elinin bu sene de uzatılmasında tamamen benim
le beraberdir. Yalnız bu hususta gereken bir for
mülü müzakere usulleri itibarîyle bulup görü
şemediler ve burada Yüksek Heyetinize arzedil-
dikten sonra buna bir hal çaresi bulmak şıkkı 
üzerinde ittifak edildi. Şimdi yüz elliye yakın 
arkadaşımla hemfikir olarak Edirne için de bu 
yardım tahsisatı arasında bir yer ayırmanızı rica 
ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Edirne üzerinde, eliniz 
altındaki" defterlerine daima ekli bulunan bir 
haritaya baktığınız zaman, Edirne'nin Batı hu
dudumuzda, bir set halinde bir sınır, bir hudut 
vilâyeti hâline gelmiş olduğunu görürsünüz, Yal
nız başına Edirne, geniş ve uzun bir tarihe, şan
lı bir maziye maliktir. Dedelerimizin orada bi
riktirmiş olduğu birçok mimari eserler de mev
cuttur. Geçmiş barbler bunların bir çoklarını 
elimizden ahp götürdü, fakat bir çokları da 
hâlâ mevcuttur. Geçen sene Ekrnekçioğlu köp
rüsünün yıkılması karşısında ne kadar aeı duy
duğumuzu hatırlarız. Bu köprünün kitabesinde 
şu mısra yazılıdır : «Tuncaya taş değil, altın ve 
gümüş dolduruldu» (Dolduruldu Tunca nehrin 
bi şüphe san - ü zerle). 

Muhterem arkadaşlar; Edirne ili, bugün bi
zim elimizde ve irademizde olmıyan dış vaziyet
ler dolayısiyle birçok fedakârlıklara katlanmak
ta ve yapım ve imar işlerinde iltizam! olarak 
mahrumiyetlere tahammül göstermektedir. Ta
rihî Edirne'nin katlandığı mahrumiyet ve feda
kârlıkları göz önünde tutarak Edirne'ye bu yıl 
da yardımın esirgenmemesini ve kesilmemesi için 
bir formül bulunmasını Yüksek Heyetinizden 
rica ediyor ve takririmizde de yazılı olduğu üze
re; bu bölümün unvanına «ve batı sınır bölgeleri» 
tâbirinin- konmasını yahut parantez içinde 
« Edirne hudut îli dâhil» diye bir cümle, ilâ
vesini teklif ediyoruz. Takririmiz 150 ye yakın 
imzayı taşıyor. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Geçen sene 
Edirne ne alıyordu 1 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) — Kül halinde geçen senelerde tahsisat şöyle 
idi : (1946 bütçesinde; 611 numaralı bölümde 
Genel Müfettişliklerin yollar ve imar işleri her 
türlü giderleri). Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Diyarbakır Birinci Umumi Müfettişlik, Edir
ne îkinci Umumi Müfettişlik merkezi idi. 1947 
yılında yine Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde 
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| (Genel Müfettişlik bölgelerinde yaptırılacak yol

lar için...) (Ne kadar sesleri) 1946 da bir milyon 
I ödenek konmuş bulunuyordu. 
İ Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Edirne'ye isa-
I bet eden kısım ne idi ? 
! MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam-
I la) — Onu Hükümet veriyordu. 1947 de bu öde-
f nek bir milyon altı yüz bin idi, 1948 de Umumi 
j Müfettişlikler kalktığı için formu (sınır bölge-
'i 1 erinde yaptırılacak yol ve imar işleri her türlü 
I giderleri) şeklini aldı. 
j Biliyorsunuz geçen sene, bu tertibe konmuş 

olan 200 000 liralık ödenek tasarruf sebebiyle, bi-
[ Utıara indirildi. Bu sene bu tertip bütçeden kalk-
I ııakta ve şimdi önümüzde bulunan bolüm ortaya 
\ (ıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetin Edirne îli 
ile alâkası çok eski samanlardan başlamaktadır. 
Ben size 1939 da manevralar münasebetiyle Edir-

I ne'yi teşrif etmiş olan Sayın İnönü'nün şimdi 
Edirne tarihine ait bir kitapta bir resmini görü
yorum, belediyede Edirne şehrinin imarına ait 
plânı tetkik ederken görülmektedir ve o ziyare-

I tinde Edirne'lilere yapmış olduğu hitabeyi oku-
î makla sözümü bitireceğim. ( Edirne'yi ziyaretim

den çok memnunum. Güzel Edirne'yi evvelki 
gelişimden daha iyi ve ilerlemiş buldum. Bütün 
memleket Edirne'nin refahı ve terakkisiyle ya-

I undan alâkadardır. Devlet Edirne'yi yükselt
mek için hususi tedbirler aldı, sivil ve askerî 
teşkilât iyi semereler verdi.) - Bu askerî teşkilât 
«onradan kaldırılmıştır. - (Gayriaskerî durumu 
kaldırdığımız gündenberi Edirne şehri kendine 
yaraşan tabiî manzarasını almaya başladı. Haya
tımızın kıymetli hâtıraları içinde geçen Edirne 
mamur, temiz ve kuvvetli olması Devletin siyase
tinde ehemmiyetli bir noktadır. Edirne'lilerin 
yurtlarını yükseltmeyi iyi takdir etmelerini iste
rim.) 

Muhterem arkadaşlar, eğer nüfus istatistik
lerine bakarsanız yurdumuzda her tarafta nü
fusun arttığını görürsünüz. Bu hususta tek 
müstesna olan Edirne'dir. Yalnız 1940 ile 1945 • 
sayımı arasında 16 bin nüfus azalmıştır. 

Sizleri daha fazla yormak ve bu mevzuda 
söz söylemekten çekinirim. Takririmizin lûfen 
kabulünü istirham ederim. Bütçe Komisyonu da 
esaslta mutabık olduğuna göre Edirne için olan 
bu ricamızın onun tarafından da kabulüne mu-

i vafakat etmesini dilerim. 
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FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Aziz ar

kadaşlarım; esas mevzuumuza geçmezden önce 
benden evvel söz almış iki arkadaşa cevap ve
receğim. 

Sayın Sadi Bekter arkadaşımız, Doğu Ana
dolu illeri için tahsis edilen bu 10 milyon li
ranın beş milyon lirası yollar için tahsis edi-
miştir, geri kalan beş milyonun sureti sarfının 
Hükümete bırakılmaması lâzımdır, yolunda 
mütalâalar serdetti ve bir önerge de verdiğin
den bahsetti. Bu hususta fazla konuşmıyaeağmı. 
Yalnız şunu arzedeyim ki; Suut Kemal arka
daşımın fikirlerine ben de iştirak ederim. Doğu 
illerinin kalkınması için verilen bu 10 milyon 
lira bir sembol mahiyetindedir. Bu iller, yular
dan beri sabırla, teenni ile, tevekkül ile bek
lemişlerdir. Elbette bir gün gelecek Cumhuri
yet Hükümetleri bizim de dertlerimizle ilgilene
cek demişlerdir. Artık sabır ve tahammülleri 
kalmamıştır. Yolsuzdur, evsizdir, mektepsiz-
dir, doktorsuzdur, velhasıl susuzdur, busuzdur. 
Binaenaleyh bu Doğu illerinin kalkınması için 
sembolik mahiyette tahsis edilen paranın sarf 
işini uzatacak, hattâ bir gün, beş gür. uzatacak, 
her hangi bir teklifi ben acı ile, teessür'c kar 
şılarım. 

Sonra Sayın arkadaşım Gündüzalp'a cevap 
vereyim. Kendileri de şu kürsüden itiraf bu
yurdular ki, nzun senelerden beri müfettişi 
umumilik tahsisatı diye her halde Edirne'ye 
bu Millet milyonlar sarfetmiştir. Hakikaten 
Edirne de çok kıymetli ve muhterem bir hu
dut şehrimizdir, tarihî kıymeti olan bir şehri-
mizdir, Edirne'nin bugün iktisadi vaziyetinin 
bozuk olduğunu, kendileri kadar, ben de bi
lirim. Hakikaten hudut vaziyetinin bozuk ol
ması ve saire yüzünden iktisaden çöküntüye 
gittiğini ben de kabul ederim. Fakat sayın ar
kadaşım lütfedip de şu Yüksek Meclise ayrı bir 
tahsisat için mâkul bir teklifte bulunsalardı, 
emin olsunlar ben de şahsan bu teklifi kabul 
eder ve tahakkuku için yardım ederdim. 
zannediyorum ki, Yüksek Meclis de bu teklifi 
her halde kabul ederdi. Fakat, âdeta kıskanır-
casma Doğu illerine konmuştur, Edirne'yi de 
bunlar arasına sokuşturalım gibi olan bu tek
lifi, üzülerek söylüyorum, beni çok müteessir 
etmiştir. 

Şurasını itiraf edeyim arkadaşlar, Şark.. 
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ZtYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

! Şarkı, Garbi kaldırda öyle konuş. 
FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Kaldı

rıyorum, aynı mevzua geleceğim. Dikkat buyu
run »konuşmalarımda Şarklılık, Garp'lilik diye 
bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, bu memlekette Doğu, Batı, Ku
zey, Güney diye bir mesele yoktur. Misaki Mil
lî ile hududu çizilen Türk Devletinin her tarafı 
birdir, her taarfı Türktür, her tarafının halkı 
aynı Türklüğün heyecanı içinde ve senin ve be
nim gibi çırpınmaktadır. (Bravo sesleri) Bunun 
için zaman zaman bâzı arkadaşlar şu karşıki 
sandalyalardan şuradan buradan Doğu Batı 
diye tariflerde bulunmasınlar. Bu arkadaşlar; 

I zannediyorum ki; bizim derdimizi ya bilmiyor-
| 1ar, yahut da bilmek istemiyorlar. Doğu Batı 
I diye bir şey demiyoruz arkadaşlar; yalnız Doğu, 

memleketin asırlardan beri istilâ görmüş, ta
mamen harabezara dönmüş yolsuz, mektepsiz, 
susuz, busuz, iktisaden tamamen çökmüş bir 
muhitin, bu memleketin tamamen bir parçasıdır. 
Bu memleketi biz bir Milletvekili olarak, Doğu 
Milletvekili olarak değil; bir Milletvekili ola
rak ele almazsak, kim alacak arkadaşlar? 

Sırası gelmişken yüksek nazarlarınıza arze
deyim! Şu elimizdeki kitaba, Cumhuriyetin 25 
nei yılı münasebetiyle Sümerbankm hazırlayıp 
Yüksek Meclis Azalarına birer birer dağıttığı 
şu kitaba bakınız, dikkatle bakınız arkadaşlar; 
Doğu'da yalnız Sivas'ta bir fabrika var. Kos
koca 17 - 18 vilâyet bomboş; tek bir fabrika 
var mı? Esasen birçok harbler ve hastalıklar 
yüzünden buraların nüfusu onda bire inmiştir. 
Buraların halkı devamlı muhaceret halindedir. 
Kendi seçim bölgem olan Elâzığ'ın merkezinden 
bugün 350 aile hicret etmiş vaziyettedir. Biz bu 
dertleri burada anlatmazsak nerede anlataca
ğız? Acıdır arkadaşlar. Kaldı ki, o halk - ki bu 
noktaya çok ehemmiyet vermek lâzımdır - arzet-
tiğim gibi her Türk gibi yalnız ve yalnız Tür
kiye'nin benliğini, bütünlüğünü ve istiklâlini 
korumak için kanlarını akıtmışlardır. Doğu il
lerindeki hangi kasabaya giderseniz gidiniz ora
da yaşıyan bir aileye sorduğunuz zaman mu
hakkak ya babasını, ya dedesini Rus harbinde 
şehit vermiştir. O halk, her zaman kıymetli ve 
yüksek ordumuzun yanında elinde bıçağı, sopa
sı ile dim dik beklemektedir. 
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O halk ki; bu İkinci Harbin sonlarında Rus

ya tarafından her hangi bir bahane ile İran, 
Azerbeycan'ını işgal ettikleri vakit, biliyorsu
nuz memleketimizin o bölgesine mevzii birtakım 
karılılıklar çıkarmak istediler, gururla, iftihar-
la söylüyorum, erkeklerini bırakın, kadınları 
bile ellerinde balta ile o Rus ajanlarını yakala
mışlar ve cezalarını vermiş veya verdirmişlerdir, 

Arkadaşlar; kanı ile canı ile memleketini bu 
kadar seven bu diyarın artık göze alınması, kal
kındırılması, her bakımdan kalkındırılması' za
manı gelmiş hattâ çoktan geçmiştir. 

Arkadaşlar; Doğu için bütçeye 10 milyon 
liralık ödenek konmuştur. Bunun beş milyonu 
yollara tahsis edilmiş, üç milyonu eğitime ay
rılmış, iki milyonu da sağlık işlerine verilmiştir. 
Geri kalan diğer illerinin kalkınması işinde oka-
dar çok mevzular vardır ki, şu veya bu vaziyet 
dolayısiyle herhangi bir teklif getirip de Yüksek 
Huzurunuzu rahatsız etmek istemiyorum. Seçim 
çevrelerimize gittiğimiz vakit herkes, köylüsü, 
şehirlisi, bize ne yaptınız diye soruyor, bizi 
itapla, kötü çehre ile karşılıyor arkadaşlar. 
Dert büyüktür, üzerinde durmak lâzımdır. Yok
sa Sayın Cezaroğlu arkadaşımın buyurdukları 
gibi Doğu, Batı meselesi değildir, Türk Vatanı 
meselesidir.( Kâfi, kâfi sesleri). 

Sayın Gündüzalp'm takririne imza koyan 
muhterem arkadaşlarımın yüksek vicdanlarına 
hitap ediyorum. Sayın arkadaşlarım mesele de
rindir. Eğer Sayın Gündüzalp, sözümün başın
da arzettiğim gibi, imkân bulur ve masraf yer
lerini de gösterecek esbabı mucibeli bir teklif 
yaparsa, ben de kendisiyle beraber olduğumu bu 
kürsüden açıklarım. 

Sayın Heyetinizden çok rica ederim, bu işe 
dokunmayın, yazıktır, zaten semboliktir, üz
meyin bu vatandaşları. 

BAŞKAN — İbrahim Arvas. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Yeterlik takriri 

vardır, 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir kelime de 

müsaade edin ben söyliyeyim. Seni iki gündür 
dinliyoruz Sedad Bey, o tonunla beraber. Kifa
yet takriri yoktur. İcat ediyorsun. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Sataşma âleme, 
orada konuş. 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 
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Evvelâ Sadi Bekter arkadaşıma cevap vere

yim : 5 milyonda beraberiz, ikinci beş milyon 
müphemdir diyorlar. Müphemiyet bunun, nere
sinde? Üç milyon maarifin, iki milyonu da sıh
hat işleriniıidir, maarif mektep açacak, öbürü 
de hastane açacak, doktor gönderecek. 

Böyle bir usul olmadığını buyurdular. For
mül vardır. Millî Korunma Kanunu ve Koordi
nasyon kararlariyle milletin bütün buğdayına 
vaziyet ettik. Eski Ticaret Bakanı yüzüme ba
kıyor, onun zamanında oldu. Bütün pamuğa va
ziyet ettik. Formülü vardır, bu da onun gibi 
bir şeydir. 

Aziz arkadaşlarım, mukaddes Vatanımızın 
harap bir parçası olan illerimize ki, Şark illeri
mizin, Birinci Cihan harbinde, ekseri yerleri 
istilâya uğradı ve maalesef menhus düşmanın 
çizmeleri altında ezildi. Bir çoğu harap oldu. 
Şark illerimize yalnız demiryolu müstesna ol
mak üzere Cumhuriyet Hükümetimiz elini uzata-
mamıştır. Ezelden beri yardım görmiyen bu 
zavallı halka, vatandaşlara oradaki vatan parça
sına 10 milyon liralık bîrşey yapılmıştır, ne 
olacak! Yol, yapılacak. 

Arkadaşlar, Hakkâri 8 ay yolsuz kalıyor, 
orada ne doktor var, ne sıhhat yurdu var, ne 
hastane var. Sonra benim doğduğum kaza Baş
kale, altı aydır, yolsuz, izsiz kalmıştır ve vilâyet
le hiçbir irtibatı yoktur, kesilmiş kalmış vazi
yettedir. Bunu da çok mu görüyor Sayın İstan
bul mebusu? Evet o güzel İstanbul'da, tarihî İs
tanbul'da bol, bol hastaneler var, fabrikalar 
var, herşey var. Bunu bize İstanbul'un genç 
milletvekili çok mu gcrüyorlar? Ben bunu sîz
lerin büyük vatanperverliğinden bekliyor lûtfunu 
istiyorum. Sizlere müracaat ediyorum. Sizler 
hiç bunu dolaştırmadan bu zavallı vatandaşlara, 
Doğu illerine yardım ellerini uzatınız. (Zavallı 
yoktur sesleri). 

Evet dünyada kimse zavallı ve yalnız değil
dir, Fakat ben bunu Doğunun bir an evvel kal
kınması için zavallı diyorum. Çünkü hiçbir 
membaı varidatı yoktur. Yalnız hayvancılık ve 
çobanlık vardır. Başka para getirecek hiçbir 
kaynak yoktur, yoksa İzmir gibi, yahut Balıkesir 
gibi otuz kalem mahsulü olan, meselâ tütünü 
vardır, inciri vardır, Allah ziyade etsin, yok ama 
kaymağı yerken ayranı da başkasına lütfedin. 
Bendeniz Aziz Hükümetime, Şemsettin Günaltay 
Hükümetine bu Millet Kürsüsünden alenen şük-
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ranlarımı orzederim. Sözüme yalnız birşey ek-
iiyeceğim; o da bunun pek az olduğudur. Bunu 
tebarüz ettirmek isterim. Hiç olmazsa gelecek 
î̂ ne bu tahsisatın beş misline iblâğını rica eder 

™ ± - T S Ü - ( S a a t b W e n > . 
D T A Z K UBAS (Mardin) - tU felime soy 

" T r S l , ^ , n,ünaka5anm fcu tarz. eereyM. 
benim hoşuma gitmedi. Fakat bir yakaa var; 
«m semanlarda Cumhuriyet Httnmetlennuı 
Surltft. dofcru bir teveccüh ve yönelme arzusu v* 

İ » » A U a z a r l a beraber W £ 

ler. Madde olarak, m£na olarak büyük bir kıy
meti haiz olan ve bütçede gördüğünüz bugünkü 
teklifin bir de ayrıca Kalkınma gım hayan bir 
kıymeti olması dolayısiyle Doğu illeri tarafın
dan büyük bir haz ve memnuniyetle telâkki edi
leceğine şüphe yoktur. Doğu illeri çok şeye 
muhtaçtır. Hacet yok, eğer haritaları açıp ba
karsanız çıplak hakikati görürsünüz. Bütün 
Doğu illerin kalkınması için mütaakıp seneler* 
de de yapılmak üzere bu sene için remzi olarak 
dahi olsa bu miktarın konmuş olmasını şükran
la karşılamak lâzımdır. Mâna itibariyle büyük 
kıymeti haiz olan bu miktar müstakbel seneler
de Doğu illerinin de diğer vilâyetler seviyesi
ne kalkmdırılacağı hakkında bir kanaat doğur-
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maktadır. 

Arkadaşlarımız bir münakaşa zemini açtılar. 
Açılmasa idi daha iyi olurdu. Fakat bunun beş 
milyonu şu olacak diğer üç milyonunun 2 mil-

VOnU İle ŞU yapılacak diye tefrik yapılması is-

un*, tadan*» w*w ^ j f % & 
dür. Maddi kıymet olarak pek a . bir §eycü 
ama remzi bir paradır. Çünkü 10 milyon ile 50 
milyon ile Doğu illeri kalkmmaz. 

Evet, yalnız bir temennim var : i ta parayı 
harcarken Doğunun aynı zamanda nankör olmı
yan ve hemen ikinci senesinde rantabi olması 
mümkün olacak birtakım tesislerine verilmesi 
mümkündür. Nihat Erim arkadaşım eğer bura. 
da iseler bilirler, bilhassa çağ - cağ ışı bu mc-
yandadır, 'bu tesis hemen rantabl olacak ve oto
matik olarak kalkınmaya kendisi de yardımcı 
olacaktır. 

Ninayet arkadaşlar, Doğu bu zamana kadar 
beklemiştir. Başkale'den farkı olmıyan Edirne, 
ki, o da aziz bir kalemizdir. Eğer bu 'ka
dar ve bu derece aziz olan Edirne Başka
le'den istiyorsa kendi hesabıma orası için 
200 - 300 bin liranın ayrılmasında Doğu asla 
ve kat 'a ıstırap duymaz, bilâkis sevinir. (Elbet
te sesleri) (Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 15 te toplanılmak 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13 

üzer*' 

İ K İ N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KATİPLER : Salt Koksal (îsparta), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Geçen Oturumda görüşülmekte olan mesele 

hakkında daha söz almış 17 arkadaş var. (Ooo... 
sesleri) Bir de yeterlik önergesi vardır. Şimdi 
bu önergeyi okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeterliğinin oya konulmasını teklif 

ederim. 
Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

SADÎ BEKTER (İstanbul) Konuşma aley-
hinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADÎ BEKTER (İstanbul) — Bu mevzuun 

ehemmiyeti; söz alan arkadaşların gösterdiği 
heyecan ve söz istiyen arkadaşların sayısı göz 
önünde tutulursa, Yüksek Heyetin takdir ede
ceği mahiyettedir. 

Bunun bilhassa mühim olan tarafı, Doğu 
Anadolu illerine ait kalkınma meselelerinin 
çok sarih hatlarla Meclis Huzurunda açıklan-
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masına lüzum olduğu Cepksmddiv, Bflllflûj, 
r n y ^ S e k t a s v ^ i Z e sunulmak üzere tak-
dım ettiğim takrir de dâvayı bu yola imale et-
mek hususunda bir düşünceye sahip olmaktayım 
Ve bugün aldığım neticeden bir dereceye kadar 
memnunum. Bu zaviyeden iş mütalâa edilecek 
olursa, bunu bir müddet daha uzatmakta zarar 
değil, fayda hasıl olacaktır. Gerek yol dâvamız.. 

^ BAŞKAN — Esasa girmemenizi rica ede
rim. 

SADÎ BEKTER (Devamla) - Gerek yol 
dâvasının ve gerek diğer memleket dâvalarının, 
sarih olarak burada planlanması ve burada mad
de ve fasıllarının tâyin edilmesi isabetli olacak
tır. İş bu zaviyeden mütalâa edilince; bu mem
leket çocuklarından hiçbirisinin memleketin 
herhangi bir köşesinin ıstırabı ile alâkadar ol
maması gibi bir düşünce bahis mevzuu ola
maz. Bizim kalbimiz İstanbul için de, memleke
tin her köşesi için de ıstıraplarında ve sevinç
lerinde daima beraber çarpacaktır. Bu yolda 
ayrılık olduğu kanaatinde bulunan arka
daşımı da bu suretle cevaplandırmış oluyorum. 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkalığa 
Cumhuriyet Hükümetleri, tarihimizde ve va

tandaşlarımızın kalbinde müstesna bir mevkii 
olan ve medeniyetimizin muhteşem âbidelerini 
sinesinde toplıyan kahraman Edirne'mizin bir 
hudut şehri haline gelmiş olması ve nüfusunun 
yedido altısını kaybetmiş bulunması neticesi 
düştüğü harabiyetten kurtararak kalkındırmak 
ameliyle birtakım idari tedbirlere baş vurul
muştur. 

Bilhassa geçen umumi harbin bizde de zaru
ri kıldığı tedbirler yüzünden Edirne'nin kat
lanmak zaruretinde kaldığı fedakârlıklar da 
göz önünde tutularak bu tedbirlere ilâveten 
umumi bütçeden do yardımlar yapılması cihe
tine gidilmeye başlanmıştır. Nitekim 1946, 1947 
yılları bütçelerinde (Genel Müfettişlikler böl-
gelerînde yapılacak yollar ve imar işleri gider
leri) ve 1948 yılında Genel Müfettişliklerin kal
dırılması sebebiyle (Doğu bölgeleriyle sınır il
lerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri, her 
türlü giderleri) adiyle açılan tertiplere ödenek-

^ \ » W Ve U u î edilmşti , 
1949 y,ı, Bütçesinde ise bu tertibin yerine 

Maliye bütçesinde (Doğu illeri kalkınması) 
adiyle açılmış bulunan tertibe on milyon lira 
ödenek konmak suretiyle bu illerin kalkınması 
için Hükümetçe gösterilen alâkayı şükran ile 
karşılarız. Ancak yeni tertibin unvan ve ifadesi 
üzerinde gösterilmekte olan hassasiyete de işti-
rak etmekle beraber, şimdiye kadar tabiî bu 
illerden ayrı telâkki edilmemiş olan Edirne'
nin bu yıl bir unvan değişikliği ve bir şekil yü
zünden feda edilmesini v e y a r d ı m d a n m a h r u m 
bırakılmasını uygun göremiyoruz. 

Her iki aılrlrj kî . , da te]if y e m ü t a l â a , e d e n 
bir tertip olmak ve teıriK ^ « M . , ™ * . ^ ^ 
yıl bütçesinde yapılmak üzere, aşağıdaki tek
lifimizin kabul buyurulmıasmı rica ederiz. 

1. Maliye bütçesinin kredi ve tesisler kıs
mının 16 ncı bölümünün unvanından sonra pa
rantez içinde olarak (Hıxdut ili Edi-m» dâlıU> 
kelimelerinin ilâvesi, 

2. (R) cetveline 16 numara altında (hudut 
ili Edirne'nin kalkınması için yapılacak yardım
lar da bu tertipten verilir) formülünün ilâvesi. 

Edirne Tekirdağ Elâzığ 
M. N, Gündüzalp E. Ataç Dr. î. T. öngören 

Edirne Tekirdağ Bolu . 
M. E. Ağaoğulları C. Uybadm H. Ş. Adal 

Samsun Tokad 
M. Ali Yörüker C Kovalı 

Niğde Kırklareli 
H. Ulusoy Z. Akın 
Bursa Manisa 

M. B. Pars Dr. N. Otaman 
Anîa'ya Samsun 

R. Kaplan C. Bilsel 
Aydın Konya 

M. Aydın H. Karagülle 
Manisa Bolu 
î . Erten C. özçağlar 

Tokad Antalya 
R. Güreli N. Aksu 

Kırklareli 

Çanakkale 
N. Ünen 

Giresun 
A. Ulus 
Bilecik 

M. Suner 
Ankara 

M. Aksoley 
Antalya 

Dr. G- Kahraman 
Gümüşane 

A. Kemal Varınca 
Samsun Giresun 
H. Berk K. Okay 
Kastamonu Seyhan 

S. Tekelioğlu §• ödül H. Çelen 
Kırklareli Ankara Sivas 

K. Doğan A. Çubukçu t. Uğur 
Niğde Manisa Konya 

V. Sandal H. öztarhan M. Altan 
İstanbul Kocaeli Kars 
R. Arı A. Dikmen T. Taşkıran 
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Kırşehir 
Ş. Torgut 

izmir 

B. Anman 

Ankara 
E. H. Ergun 

Niğde 
P. Eeer 

H. Işık 
Aydın 

Dr. S. Akın 
Çorum 

E. Alpsar 
Balıkesir 
î . Çalışlar 

Manisa 
K. Coşkunoğlu 

Bolu 
H. R. öymen 

Denizli 
R. Aydınlı 

Samsun 
Y. Kalgay 
Balıkesir 

E. N. Çeliköz 
Tekirdağ 
E. Pekel 

Rize 
S.Ali 

Giresun 
I. Sabuncu 

Trabzon 
T. Göksel 

Kayseri 
F . Seler 
îzmir 

Dr. K. ö r s 
Sivas 

Ş. Uma 
Kayseri 
S. Avgın 

Kayseri 
S. Azmi Feyzioğlu 

Kocaeli 
C. Aksu 

Yozgad 
C. Arat 
Bursa 
C. Öz 

Sivas 
F . Tirkeş 

Aydın 
N. Göktepe 

F. Kurdoğlu 
İsparta 

Ş. Yalvaç 
Kastamonu 
T. Coşkan 

izmir 
E. Çınar 

Eskişehir 
E. Sazak 

Afyon 
Ş. Lâçin 

Ankara 
H. O. Bekata 

Çanakkale 
B. Gökçen 

İstanbul 
H. Suphi Tanrıöver 
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Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kars 

A. Eyidoğan 
151^ £fcir\> a l ı l ı r 

C. Ekin 
Aydın 

E. Bilgen 
Balıkesir 
E. Altan 
Kütahya 

A. Gündüz 
Afyon 

H. Bozca 
Muğla 

Dr. M. Sakaroğlu 
Kütahya 
H. Gedik 

Bolu 
1. Yalçın 

Yozgad 
S. Içöz 

Afyon 
H. Dinçer ' 
Burdur 

M. Çınar 
Gümüşane 

Ş. Sökmensüer 
Kırklareli 

Dr. F . Umay 
Kayseri 

H. Ürkün 
Siavs 

A. Yurdakul 
Bursa 

A. Konuk 
Siriob 

E. Kök 
Kırşehir 

N. Erdem 
Ankara 

F. Rıfkı Atay 
Yozgad 

Z. Arkant 
Bilecik 

R. Bozöyük 
Sinob 

Y. Kemal Tengirşenk 
Kocaeli 
S. Pek 

İstanbul 
A. Kemal 
Çorum 

H. İlgaz 
Tokad 

N. Poroy 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Amasya 
E. Uras 

Konya 
R. Erci 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Ordu 
Y. Ziya Ortaç 

Manisa 
A. R. Artunkal 

Gazianteb 
B. Kaleli 

Çanakkale 
N. Çıtakoğlu 

Kocaeli 
Ş. Okan 

Rize 
A. Zırh 

Çoruh 
A. R. Erem 
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Samsun 

S. Konuk 
Çorum 

S. Karafakıoğlu 

N. Kansu 
Diyarbakır 

O. Ocak 
Samsun 

ö. Karataş 
Manisa 
F. Uslu 
Kocaeli 

F . Balkan 
İstanbul 

Kocaeli 
1. S. Yiğit 
Kastamonu 

F, Icevit 
Denizli 
H. Oral 

Gümüşane 
T. Tözün 

Samsun 
R. tıptan 

Gazianteb 
Dr. Caabolat 

Edirne 
M. Öktem 

M. E. Akaygen 

îzmir 
E. Oran 

Konya 
Dr. A. Perkün 

Kastamonu 
B. Tümtürk 

Samsun 
M. Köprülü 
Zonguldak 

O. S. Orhon 
Balıkesir 

H. Çarıklı 
Edirne 

M. B. öğütmen 
Kayseri 

ö . Taşçıoğlu 

Takrir HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) 
hakkında söz istiyorum. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim; takririmi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Siz görüşeceksiniz, arkadaşlar 
da söz istiyecekler, onlar da konuşacaklar. Bu
nun nihai mânası ne olacak? Yeterlik takriri
nin hükmü kalmıyacaktır. 

İki önerge daha var onları da okutuyorum: 
Gelecek yıllarda geri kalmış Batı illerinin 

de kalkınması hususunda bir prensip kararı 
alınması hakkında. 

25 . I I . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Tarihî muktazası icabı gecikmiş olan Doğu 
kalkınmasının bugün ele alınmış olması şük
ran ve takdire değer bir hâdisedir. 

Yalnız; bunu, Batı 'nın artık kalkınmaya ih
tiyacı kalmadığı mânasına alınmamasını şöyle
ce, arzetmek isterim: 

Türkiye, 63 vilâyete ayrıldığı halde, her na
sılsa, Cumhuriyetin ilk Hükümetleri tarafından 
haleflerine devir ve teslim muamelesi yapılır
ken yurdun ve yurt savunmasının sınırı olan 
Çankkale (L) cetveline alınırcasma unutul
muştur. Harblerde tahrip edilen bu mukaddes 
topraklar, kanuni mevzuata rağmen imar edil
memiştir. 

Şimendifer, fabrika ve Türkiye'nin bütün 
boğaz ve körfezlerinde mevcut olan ara vapur
ları v. s. den vazgeçtik. İmparatorluk dev
rinde mevcut olan lise, iskele, köprü ve camile
rin tamirini, iadesini, ihyasını olsun Cumhuriyet 
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Hükümetlerince ele alımasım temenni ederim, ( 

Muhterem Güııaltay Kabinesini, teslim aldı- I 
ğı 62 vilâyete; Çanakkale'yi bu destani ili de \ 
eklemesini, bu topraklarda, hürriyet ve istiklâl j 
yolunda verdiğimiz şehitlerin ruhlarını daha ' 
fazla sızlatmamaya davet ederim. 

Ve gelecek yıllarda, her nedense ihmal edil
miş olan Çanakkale ve Edirne gibi illerimizin 
kalkınması için de bir prensip kararma varıl
masını Yüksek Kamutayın takdirlerine arze-
derim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ütsen 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen vâki mâruzâtım gereğince: 
1. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin s-armaye, 

kredi ve tesisler kısmındaki 16 ncı (Doğu Ana
dolu kalkınma giderleri) bölümünden baş mil
yon liranın Bayındırlık Bakanlığı se:maye, 
kredi ve tesisler kısmında cçılacak huri isi bir 
bölüme alınarak Doğu Anadolu yol pılânına 
ait giderler için ödenek ola ak tahsisini, 

2. — Kalan beş milyon liranın da aynı bö
lümde muhafaza edilerek bölüm adını takiben 
parantez içindeki izahatın (kalkınma puanı
nın katı şekline göre hususi kanunla ait oldu
ğu vekâletler bütçelerine nakledilmek üzere) 
şeklinde tadilini arz v teklif eylerim. 

tstanbul Milletveküi 
Sadi Bekter 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Eidrae) 
— Söz istiyorum, takririmi kısaca izah edeceğim. 

BAŞKAN — Zatı âliniz takririnizi kısaca 
izah edeceksiniz, 

Takririniz, Edirne'nin de Doğu illeri yardı
mı arasına alınmasına dairdir. Parantez içinde 
yazılmasını istiyorsunuz. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim; müsaade buyurun, kısaca arzede-
yîm. 

BAŞKAN — Efendim, kısaca izah edeceksi
niz. İyi. Fakat aleyhine söz söyliyeeek arkadaş
lar da kısaca kaydiyle söz alacaklardır. 

Arzedeyim efendim; Yüksek Meclis bunun 
önemini anlamıştır. Bunu büyük şuuru ile re
yinde izhar edecektir. 

Şimdi evvel beevvel Sadi Bekter'in önergesi
ni reye koyacağım. (Ret, ret sesleri). 
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MER ERİŞ (Ankara) — Efendim; Bütçe Ko
misyonu bu hususta noktai nazarını söyledi. 

BAŞKAN - Efendim; Mahmut Nedim Gün-
düzalp'm önergesini tekrar okutuyorum. 

(Mahmut Nedim Gündüzalp'm önergesi tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Yani, Doğu illerine yardım 
kumuna ait olan cetvele Edirne ilinin dahi ilâve
sini teklif ediyorlar. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim; formülünü Bütçe Komisyonu yapar. 
Biz, Edirne'nin bu yardımdan mahrum bırakıl
mamasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu bölüme Edirne'nin de ka
tılmasını kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sunlar... 

VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Efen
dim; önergeyi yanlış oya koyuyorsunuz. 

BAŞKAN — Affedersiniz, zühul ettim. 
Edirne'nin ithalini dikkate alanlar... Almı-

yanlar.,. Edirne'nin katılması dikkate alınmış
tır efenc.im. 

Şimdi Sadi Bekter'in önergesini tekrar oku
tuyorum, 

(Sadi Bekler'in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... Önerge dikkate alınmamıştır. 
Çanakkale hakkındaki teklifte müsbet bir ta

lep yoktur. Yalnız temenni mahiyetindedir. Hü
kümetin bunu dikkate alacağında şüphe yoktu*. 
16 ncı bölüm Komisyona gönderilmiştir, 

B — Devlet Borçları Bütçesi, 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bölümlere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
B. Lira 
530 Emekli, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 55 050 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

531 Vatani hizmet karşılığı bağla
nan aylık ödenekler 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

532 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basım Genel Müdürlü
ğü sermaye kredisi için yapıla
cak ödemeler karşılığı 175 000 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

550 Hükme bağlı borçlar 400 000 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

551 Ceze evleri inşaat kredisi faiz
leri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

552 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 
nci maddesi gereğince 1933 yılı 
Türk Borcu Tahvilleri bedeli
ne mukabil T. C. Merkez Ban
kasına verilen bonoların itfa 
ve faiz karşılığı 1 210 421 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

553 2434 sayılı Kanun gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri Hükümetinden te
min olunan kredi taksiti 1 653 105 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

554 3525, 3738, 4171 vo 4882 sayılı 
Kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 41 199 766 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi. 

2. — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ile Ankara Üniversitesi 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) ve (B) 
işaretli cetvellerde yapılması kararlaştırılan de
ğişiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/382, 3/320) [1] 

3. — istanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ile istanbul Üniversitesi 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağılı (B) işaretli 
cetvelde yapılması kamflaştırilan değişiklik hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/388, 3/324) [2] 

dır. 
[1] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 44 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
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4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ile istanbul Teknik 
Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 
bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde yapılması 
kararlaştırılan değişiklikler hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/389, 3/325) [1] 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelde yapıl
ması kararlaştırılan değişiklik hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/383, 3/321) [2] 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bütçesine geçiyo
ruz. Aynı zamanda bu Bakanlıkla ilgili bulu
nan Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversite
si ve istanbul Teknik Üniversitesi, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Katma Bütçelerini de 
beraberce görüşeceğiz. 

Şimdi bu konuda söz alan 13 arkadaş mev
cuttur. Bütçenin görüşülecek mühim bir kısmı
nın da mevcut olduğu yüksek malûmunuzdur. 
Tensip buyurursanız, arkadaşlarımızın bu hu-
SHsta cümlesinin söz söylemesine imkân kalmak 
üzere, beşer dakika zarfında maksatlarımızı ifa
de edelim. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). 

Şimdi beşer dakika konuşulmasını yüksek oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bu suretle beşer dakika konu
şulması esası kabul edilmiştir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Hiç konuşma
mayı teklif ediyorum bendeniz, esbabı mucibesi-
ni de arzedeceğim. 

BAŞKAN — Beşer dakika konuşulması Mec
lisin kararma iktiran etmiş bir keyfiyettir. 

Faruk Nafiz Çamlıbel. 
FARUK NAFÎZ ÇAMLIBEL (istanbul) — 

Beş dakikada imkân yoktur. 
BAŞKAN — Parti sözcülerinin ellerindeki 

kâğıtların ikmaline heyeti celile müsaade ede
cektir. 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, 1949 yılı Bütçe Kanunu 

dır. 
[1] 26 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 43 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. dır. 
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538 

539 
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4992 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak çocuk zammı 2 250 000 j 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. j 
551 sayılı Kanun gereğince ma
lûllere verilecek arazi karşılığı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2094 sayılı Kanun gereğince çı
karılan «îkramîyeli % 5 faizli 
1933 istikrazı» tahvillerinin fa
iz, ikramiye ve itfa karşılıkla-
riyle komisyon, sigorta ve baş
ka her türlü giderleri 1 135 000 
BAŞKAN — Kabul Edilmirtir, 
2463 ve 2614 sayılı Kanunlar 
gereğince çıkarılan «% 7 gelirli 
Sivas - Erzurum Demiryolu 
1934 istikrazı» tahvillerinin fa
iz ve itfa karşılıklariyle ko
misyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 2 850 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «îkramiyeli ve % 5 
faizli 1938 tahvilleri» nin faiz 
ikramiye ve itfa karşılıklariy
le komisyon, sigorta ve başka 
her türlü giderleri 785 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4057 ve 4625 sayılı Kanunlar 
gereğince çıkarılan «1941 De
miryolu istikrazı» tahvillerinin 
f,aiz, ikramiye ve itfa karşılık
lariyle komisyon, sigorta ve 
başka her türlü giderleri 5 62$ 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı Kanun gereğince çı
karılan «Millî Müdafaa istik
razı» tahvillerinin faiz, ikrami
ye ve itfa karşılıklariyle komis
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 12 793 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4988 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «Kalkınma İstikrazı» 
tahvillerinin faiz, ve itfa kar
şılıklariyle komisyon, sigorta 
ve başka her türlü giderleri 11 280 000 
BALKAN ~~ Kabul edilmiştir, 
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5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan % 6 faizli «1947 Ha
zine tahvilleri» nin faiz ve itfa 
karşılıklariyle Komisyon, sigor» 
ta ve başka her türlü gider
leri 19 785 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5j42 5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «% 6 faizli 1948 İs
tikrazı» tahvillerinin faiz ve it
fa karşılıklariyle komisyon, sî-
£ orta ve başka her türlü gidejv 
1 >ri 8 692 000 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

543 4753 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan «Toprak Tahvilleri» 
r.in faiz ve itfa karşılıklariyle 
1 omisyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 57 467 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

544 459 sayılı Mahsubu Umumi 
Kanunu gereğince çıkarılan % 
2 faizli tahvillerin 1932 - 1949 
yıllan faı'z ve itfa karşılıkla
riyle komisyon, sigorta ve baş
ka her türlü giderleri ve nak
den ödenecek kesirleri 70 000 
İAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 

545 513, 2248, 2354, 2701 2808 ve 
3523 sayılı Kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış .Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

546 Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından doğan borçların itfa be
delleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

547 4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
ödemeler karşılığı 680 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

548 4604 sayılı Kanunun geçicî bi
rinci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme
ler karşılığı 170 000 
BAŞKAN — Kabul e d i l m i ş 
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tasarısının, iki aylık bir gecikmeden sonra, ıstı
raplı bir şekilde Yüksek Huzurunuza çıktığı gö
rülmektedir. 

Hükümetiniz ve Hükümet teşkilâtında mühim 
bir mevki işgal eden Millî Eğitim Bakanlığınız, 
bu muztarip bütçe ile, yapıcı bir vasıf taşunak 
iddiasından - ne kadar feragat ederse o nispette 
hakikati ifade etmiş olur. Ancak, bu buhran yıl
larında, yapılması icabeden işler için yeter kar
şılık bulunamaması Bakanlığın vaziyetini kolay-
aştırır bir sebep görünmekle beraber, bütçede yer 
almış rakamların, verimli bir şekilde, büyük bir 
dikkatle, yerli yerine sarfedilip edilmediğini göz
den geçirdiğimiz takdirde bâzı cihetlerde vaziye
tin aynı kolaylığı muhafaza etmiyeceğinden en
dişe duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde mevcut 
olan, muhtelif derece ve mahiyette, yüz binlerce 
öğrencili ve on binlerce öğretmenli binlerce irfan 
müessesesinin gelişmesi ve yükselmesi yolunda 
Umumi Bütçenin yüzde onundan fazlasının tah
sis edilmesinden memnun olmamız tabiîdir, şu var 
ki; milletçe bakanlık emrine verilen miktar ile 
daha esaslı neticelerin elde edilebileceğini söy
lemek de gayritabiî sayılmamalıdır. 

Bakanlığın eğitim sahasında, bütçeye ağır
lık vermeden, hayırlı işler başarması kabîl gö
rünürken, öğretim sahasında, bütçede tesiri gö
rüldüğü halde, umulan ilerlemeyi kaydetmedi 
ğine şahit olmaktayız. Bunun sebebini eğitim 
ve öğretim işlerinde, muayyen bir programın 
devamlı tatbikmdan ziyade şahsi kanaatlerin 
muvaffak tesirlerinde gördüğümüzü tekrar et
mek mecburiyetindeyiz. îyi niyetlerin mahsulü 
olduğundan şüphe etmemekle 'beraber bu kana
atlerin, yer yüzünde tecrübe devrini çoktan ge
çirmiş olan ders cetvelleri, imtihan şekil
leri ve tatil müddetleri gibi teferruattan 
başlıyarak, eğitim usulleri ve öğretini 
dereceleri gibi esaslara kadar tesirle
rinde ısrar etmeleri, hiç değilse, zaman kaybı
na mal olmaktadır. Zamanın bütçede yeri ol
masa bile hayattaki değerini belirtmek lüzumu
na kaniiz. Başka bakanlıklarda şahsi hareket ve 
teşebbüsler belki faydalı neticeler verebilir. Fa
kat eğitim ve öğretim tarzları gibi temsil edil
mesi zamana bağlı mevzular, bu geçici tesirler
den, ancak rahatsızlık hissederler. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlıkta muayyen 
ve devamlı bir programın tatbiki âdet hükmüne 
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girmiş olsaydı, her yıl, bu programın terakki 
yolunda kaydettiği mesafeler gözden geçirilir, 
bu mesafenin kısalığı ve uzunluğu nispetinde 
"bakanlığa bir muvaffakiyet hissesi ayrılırdı. 
'Vc^amlar şahsiyeti eşince, takdir veya tariz im
kânları güçlük arzetmektedir. Zira her yeni yıl 
iradesinde, aynı Bakanla karşılaşıp karşılaşmı-

; yarağımız ve gördüğü hesapların hesabını kendi-
ı «imlen sorup sormıyacağımız ancak tesadüfe bağ-
! lı bir hâdisedir. 
> Bununla beraber, geçen yılın Bütçe müzako-
; resinde, mâruzâtımıza mevzu olan meselelerden 
1 bir ikisinin ele alındığını ve bunların kısmen 
t -
i halledildiğini görüyoruz. İlkokul öğretmenlerinin 
; kıdem ve zam haklarını ayarlıyan Kanun bu me-

yandadır. Bu kanunla gadre uğramış öğret-
i menlerden bir kısmının hakları tesbit edilirken 
i bir kısmı haklarından mahrum edilmek suretiyle 

gadre uğramışlardır. Biz o kanaatteyiz ki, Bü
yük Meclis, büyük bir semahatle hakları tevzi 
etmek isterken basit tasarruf hesaplarına müra
caatı bir an bile hayalinden geçirmez; ancak bu 
kanunun tatbikmdan sonradır ki hakkını alamı-
yanların haklarına kavuşanlardan ziyade olduğu 
meydana çıkmıştır. Bu suretle, haklarını alanlar 
bile, kanundaki şartların azizliğine uğrıyan ta
lihsiz meslektaşları karşısında saadetlerini tama-
nıiyle hissedememişlerdir. İlkokul öğretmenleri
nin bir kısmını memnun ederken daha büyük 
bir kısmını teessüre düşüren bu Kanun Bakanlık 
tarafından, Büyük Meclisin civanmertliğine lâ
yık bir şekilde ve mağdurların lehinde yeniden 
ele alınacağını tahmin ederiz. Görülüyor ki kıs
men hallolunan bu mesele, hiç halledilmemiş gi
bidir. 

j Muhterem arkadaşlar, 
j Köy Enstitülerinin ıslah ve takviyeye muhtaç 
\ olduğu keyfiyeti öteden beri Bakanlıkça da ka-
i bul edilmiş bir hakikattir; Bu ıslah ve takviyeye 
! muhtaç enstitülerde yetiştikten sonra bir köy 
I okulunun öğretim, eğitim ve yönetim mesuliye-
j tini tek başına derahde eden çocuk yaşındaki 
i bir öğretmenden ferdî gayret ve fıtri kabiliyeti 
I ilâve etsek bile, köy çocuklarının bütün hayat 
i bilgilerini elde etmelerinin ne kadar imkân dâhi

linde olduğunu yüksek takdirinize havale edi
yorum. Ancak şurasını belirtmek mecburiyetin
deyiz ki, köy okullarına devam edenler arasında, 
imza yerine parmak basanların mahdut olsa bile 
mevcut bulunduğu vâkıdır. 

m 
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Henüz hizmet beki iyen köy okulu mezunları

nın ilköğretime ait bütün şartları ikmal edilmiş 
gibi, üstelik, kendilerinin ortaöğretimi temin 
edecek imkânların hazırlanması düşünülerek 
eğitim enstitüleri meydana getirilmiştir. Bu ens
titülerin öğrencileri, kısa bir tahsil devresinden 
sonra, köy okulu mezunlarına hemen bütün orta
öğretim programını tedris edecek birer öğretmen 
olarak sevkedilmektedirler. Bir öğretmenin, aynı 
zamanda, tarih ve coğrafyadan riyaziye ve tabiat 
bilgilerine kadar bütün ortaöğretim programını 
tatbika memur edilmesi, her halde münakaşaya 
elverişli bir mevzudur. Eski Darülmuallimini 
Âliye mezunlarının her dersi vermeye salahiyetli 
farz olunduğu geçmiş devirlerde bile, bir mual
lime idadinin bütün dersleri aynı zamanda tev
cih edilmezdi. Kaldı ki, Darülmuallimini Âliye 
Darülfünun kadrosu içinde yer almış bir mües
sese idi. 

Üniversite mezunlarının bile ortaöğretim 
programında kendi ihtisasları dahilindeki muay
yen dersleri ehliyetle idare edip etmedikleri tet
kik ve teftişe tâbi bulunurken 'bu enstitü mezun
larının bütün programa hâkim olup olmıyaeak-
hırından endişe edenlere hak vermek icabeder. 

Aynı' Enstitülerin Eğitim sahasındaki yetiş
me şartları da oldukça tenkide müsaittir : Eğitini 
Enstitüleri, yönetim ve öğretim gibi, Eğitim mesu
liyetini de yalnız müdürlerin elinde bulundur
mak, öğrenciler hakkındaki hükümleri yalnız 
müdürlerin kanaatlerine bırakmak, nihayet, 
enstitüde vazife almış meslek adamlarının fay
dalı müdahalelerine meydan vermemek sure
tiyle bir elden idare sisteminin söz götürmez 
bir misalidir. Enstitü, kendi mezunlarında bir 
üniversiteli vasfı aradığı halde bir köy okulu 
şeklinde idare edilmektedir. Böyle bir elden 
icazet alan gençlerin memlekete tek kitap ha
linde dağılacaklarını teslim etmek lâzımdır. De
mokrasimizin gelişme devrinde gençlerimizin 
daha demokratik bir sistemle yetişmeye hem 
liyakatleri, hem hakları vardır. Köy okulla
rından eğitim enstitülerine kadar takip edilen 
sistemin zekâ ve gayret bakımından en ileri mil
letlerle ferah ferah boy ölçüşecek bir kudrette 
bulunduğundan şüphe etmediğimiz öğretmen 
ve öğrenci topluluğuna lâyık bir şekilde işle
diğini ve onlardan verimi nispetinde bir cevher 
aldığını zannetmiyoruz. 

öğretim ve eğitim vaziyetini hulâsa ettiğimiz 
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bu enstitülerin kanuni vasıfları, bugüne kadar, 
Yüksek Meclisinizce tesbit ve kabul edilmiş ol
makla beraber faaliyet halindedirler. Bütün 
mensuplar iyi e ve mezunlariyle Bakanlık kad
rosunda ve Devlet Bütçesinde yer alan eğitim 
enstitüleri, resmen, yüksek ıttıla ve tasvibinize 
arzedilmesi lüzumu Bakanlıkça anlaşıldığı za
man bu mevzua döneceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; köydeki ilköğretim 
dâvasını halletmeden ortaöğretimde muvaffak 
olmanın güçlüğü meydandadır. Bu dâvalarda 
muvaffak olmanın tek çaresi, köydeki ilk ve 
ortaöğretimi sağlıyacak olan enstitülerin bir 
an evvel takviye ve ıslah edilmesidir. Ensti
tülerden istediğimiz gibi yetiştiremediğimiz 
öğrencilerin istediğimiz şekilde birer öğretmen 
olmuşlar, ancak, talihin eseri olabilir. Bu dâ
valar birbirine bağlı olduğu halde gelip geçen 
Bakanların bunları ayrı ayrı ele almalarından 
ve yenisiyle meşgul olurken eskisini ihmal etme
lerinden, j^alnız vakit değil, nakit de kaybedil
diğini görmekteyiz. Ancak bu dâvalar birbirine 
kuvvetle bağlandığı takdirdedir ki, bütçede yer 
almış rakamlar milletçe helâl edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar: 
Köy çocuğunun okumadığını bildiğimi? zaman 

tehlike yoktur; zira onu okutmak yollarını araş-
tırabiliriz. Asıl tehlike, okumıyan bir çocuğu 
okur zannetmemizdir; zira, ilmini, kifayetini 
tahlil etmeden, onu köy okulundan, orta okuluna, 
koy orta okulundan bölge üniversitesine yüksel
miş olur ve diplomasını aldığı zaman da ne ya
pacağımızı bilmemekten doğan bir hayretle bir
birimize bakışıp dururuz. Yüksek malûmunuzdur 
ki, iki üniversitenin, Ankara ve istanbul Üniver
sitelerinin, her yıl vermekte oldukları mezunlar, 
henüz bir düşünce mevzuu olmaktan kurtulama
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sanat enstitülerinin ve teknik okulların li

selerdeki izdihamı önlediği şüphesizdir. Bu suret
le üniversitelerimiz, bugün müdavim yarın mezun 
bakımından nispî bir ferahlıkla karşılaşabilirler. 

Şu varki üniversitelerin daha geç zamanda 
ve didıa az miktarda hayata attığı gençleri sanat 
enstitüleri ve teknik okullar daha tez ve daha 
mebzul olarak yetiştirmektedir. Hemen çalışmak 
ve hayatını kazanmak düşüncesiyle bu yolu ter-

I cih edenlerin, daha ilk adımda, işsiz kalmaları ve 
I ümitsizliğe kapılmaları endişe verse gerektir. Böy-
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le meslek okullariyle bunların yetiştirdiği genç
lere mutaç olan kurumlar arasında bir münase
bet tesis etmenin faydalı olacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; iki ay evvelki muvak
kat bütçe müzakeresi ve üç gün evvelki (L) cet
veli münakaşası sırasında birkaç arkadaş, me
murların mevki ve istikbali hakkında emniyet 
verici fikirler ileri sürmüş, bakanlardan bu temi
nata iştirak edenler de bulunmuştur. Millî Eği
tim Bakanlığının bu teminattan haberi olduğun
dan ve bu teminata iştirak ettiğinden şüphe et
miyoruz. Ancak öğretmenleri memur telâkki et
miyor olmalıdır ki, meslek mensuplarından bir 
kısmını, rızaları lâhik olmadan vilâyetten vilâ
yete nakledivermek; bir vazifeye tâyinleri haya
li ile, ücretsiz olarak, sıra bekliyen öğretmenleri 
istifa etmiş görmek; öğretmenliğin bütün şartla
rına malik olan yardımcıların ücretlerini ve va
zifelerini şüphede göstermek suretiyle mevkile-
r-inden ye istikballerinden âdeta endişeli bir hale 
getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin vatandaş
lara vicdan hüriyeti vadeden kararını isabetli bu
luyoruz. Vicdan hüriyetini vadeden Hükümetin 
lisan hususunda henüz bir karara varmış olma
masına hayret etmekteyiz. Dil, bahusus söz sahibi 
olanların hemen hepsi, bütün okur yazarlar, bu ka
rara mesnet olacak düşünce ve duygularım çoktan 
açığa vurmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin inşaat ve 
erzak ihalesinde takip ettiği münakaşadan ziya
de müzayedeyi andıran yol, nasıl mesken buhra
nına ve hayat pahalılığına az çok yardım etmişse 
Bakanlığın kendi neşrettiği kitaplara koyduğu 
ücretlerde çocuklarımızın tahsil masraflarının 
yükselmesine vesile olmaktadır. Satış miktarı hem 
yüksek, hem belli olan bu tek kitapların fazlaya 
mal olmaması lâzımdır. Son çıkan din dersleri ki
tabına konulan kıymetin yarısı ile hususi bir mü
essese, iki ders yılı içinde, bir servet elde edebi
lir. Bakanlığm kâr düşünmeden basmakla mü
kellef olduğunu sandığımız tek kitaplara, Tekel 
maddeleri gibi fiyat takdim etmesini bekleriz. 

Muhterem arkadaşlar, 25 yıl evvel tevhidi, ted
risata muvaffak olan Cumhuriyet Maarifinin, o 
zamandan beri, terbiye vahdetini temin etmemiş 
olması dikkati- celbetse yeridir. Okullarımız da 
Millî Eğitim gibi, beden eğitimi de beklediğimiz 
gelişmeyi göstermediği mütalâasmdayız. Dene
bilir ki. beden terbiyesi, okullarımızda lâfzı mu-
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rat bir hale gelmiştir. îdman derslerine ayrılan 
cüzi zanitanla idman öğretmenlerinden esirgene
ni müsavi terfi haklarının bu vaziyette tesirle
ri olsa gerektir. Mevcut adaletsizliğin tamir 
edilerek zaten yorucu bir meslek olan öğret
menliğin daha yorucu bir şubesi olduğuna şüp
he edilmiyen Beden Terbiyesine lüzumu kadar 
kıymet ve chonımiyet vermek zarureti vardır. 
Bugün okullarımızın beden terbiyesi vaziyeti 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ancak 
yerli ve yabancı takımlar arasında münasebet 
temin etmekten ileri gitmeyen vazifesi, bugün
kü sporculuğumuzu, futbol seyirciliğinden ile
riye götürememiştir. Bu kadarını, hattâ daha 
fazlasını, eskiden kulüpler kendiliğinden yap
maya muvaffak olurlardı. Beden Terbiyesi İda
resinin kendi başına, memleket sporculuğu hae-
mında bir hizmet göremediğine bakılırsa, Millî 
Eğitim Bakanlığını bünyesi içinde faaliyete 
geçerek tahsilde bulunan gençlerle faydalı olma
ya çalışmasını bekleriz. Bu suretle hem bütçe
miz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gibi fay
dasız bir fasıldan kurtulmuş, hem de okullarda
ki idman dersleri ifadelendirilmiş olur. 

Güzel Sanatlar bahsinde Bakanlığın göster
diği alâkanın bir eser haline gelmesini bekliyo
ruz. Büyük istikbal vadeden iki sanatkâr çocuk 
için hemen bir kanun çıkartabilen Bakanlığın 
Devlet Tiyatrosu hakkındaki tasarıyı geciktir
mesi bir tezat arzetsie gerektir. 

Muhterem arkadaşlar; müşterek dâvamız, 
fert olarak, parti olarak, millet olarak memle
kette Cumhuriyet ahlâkının, cumhuriyet terbi
yesinin ve cumhuriyet ilminin olanca mânası 
ile yükselip parladığım görmekten ibarettir. Bu 
yoldaki samimî mütalâaların ayni samimiyetle 
karşılaşacağından emin bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Millet Partisi adına Reşad Ay
dınlı. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın ar
kadaşlar; şimdiye kadar maarif işlerinin bir 
dâva olarak ele alındığını ve esaslı bir pılâna 

•bağlanmış olduğunu hatırlamıyorum. İşler hep 
küçük arzu ve kaprislerin arkasından koşmak, 
önceden esaslı ve umumi bir pılân yapılacak ve 
bunu uzun vadeli bir programla seneden seneye. 
uygulayacak yerde, günlük ihtiyaçların peşin
den sürüklenmek mevkiinde kalmışlardır. 

Maarifi köylüyü okutmak ve sanat sahibi 
insanlar yetiştirmek için kurulan köy enstitü-

— 637 — 



B : 52 25.2 
leri ile sanat eğitimi okullarının bir pılânın i 
mevcudiyetini îma eder mahiyette olduğunu 
itiraf etmek lâzımdır. Fakat bunlar da başka j 
bir şey değildir. Eğitim dâvası her yeni Baka- \ 
nın bâzı kaprislerini tatmin edecek bir saha 
değil, bütün pılâıüarmı ve politikası önceden 
tesbit edilmiş bir saha olmalı ve hayati mühim 
bir zaruret olmadıkça bu politika ve plân de- j 
ğişmemelidir, j 

Maarifimizin böyle bir anlayış seviyesine ] 
getirilmesini millî bir görev sayıyoruz. j 

Şu halde maarif işlerini bir dâva olarak j 
ele alıp bir pılâna bağlamalı ve bu pılânı uzun 
vadeli bir pragramla kuvveden fiile her halde 
çıkarmalıdır. Bu dâva başlıca iki cepheden 
mütalâa edilebilir kanaatindeyiz. 

1. — Maarif politikası, 
2. — Bu politikayı gerçekleştirecek teşkilât 

ve vesait. 
Bulardan birincisi; işin pılân, nazariye ve 

gaye cephesi, diğeri de memleketin şartlarına 
uygun tatbikat, usul, teşkilât ve vasıta gibi 
amelî cephesidir. 

Bunlardan her ikisinin dayanabileceği ye
gâne temel, hiçbir zaman amprik usuller değil, 
ilim ve sağlam tecrübe olmalıdır. Tecrübe ve 
pratikin de ilmin anası olduğu asla gözden ka
çırılmamalıdır. Maarifin uzun vadeli bir politi
kası olarak akla başlıca şunlar geliyor: 

A) Milleti ümmilikten ve cehaletten kur
tarmak. politikası, 

B) Eğitim imkânlarının yalnız bu imkân
ları satın almıya muktedir* malî kudret sahibi 
vatandaşların değil, kabiliyetli olan herkesin 
faydalanacağı bir hale getirilmesi Yani her 
Türk'e eğitim imkânlarında fırsat verilmesi po
litikası, 

C) Tahsil ve terbiyenin lüks bir metağ ol
maması. Üçüncüsü demokrasi terbiyesi veril
mesi ve her şeyin halk için ve halk tarafından 
yapıldığının öğretilip tatbik edilmesi, 

D) Eğitimin muayyen yaşlarda yapılması 
gerekirken muhtelif sebeplerle zamanında ya
pılamadığı takdide bir daha yapılamıyacak bir 
şey olmak halinden çıkarılması. Yani eğitim im
kânlarının zaman, mekân ve malî kudretle mu
kayyet olmaktan kurtarılması ve beşikten me
zara kadar eğitim görmek fırsat ve imkânları
nın sağlanması. 
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Sayın arkadaşlar, şimdi de bunlardan her 

biri hakkında biraz tafsilât yemekliğinize lütfen 
müsaade buyurmanızı rica ederiz. Milleti üm
milikten, cehaletten kurtarmak politikası; bu, 
ilk şarttır ve muhakkak erişilmesi .lâzımgelen 
bir merhaledir. Çünkü okuma yazma bilmiyen 
!bir millet, kalkınamaz. Bir memleketin kalkın
ması tek taraflı olmayıp, ancak bütün cephele
ri ile olabileceğine göre, okuma yazma bilmiyen, 
fikrî kabiliyetleri az çok gelişmemiş 'bir millet, 
meselâ zirai kalkınması yapamaz. Zira zirai kal
kınmanın bağlı bulunduğu modern teknik bil
gi, çeşitli vasıta ve metodları kullanmasını be
ceremez. Burada büyük Türk Milletine su ve 
hava kadar lüzumlu olan bütün bunların ken
disine temin edildiğini farzediyoruz. Okuma 
yazma bilgisi modern bir cemiyette, hele demok
raside vatandaş olabilmenin en iptidai bir şar
tıdır. Bir demokrasi vatandaşı hiç olmazsa 
memlekette olup biteni matbuattan takip ede
bilmelidir. Bir demokrasi vatandaşı artık par
mağını kâğıda 'basmaktan kurtulmalıdır. İmza
sını atabilmesi ve şimdi vatanperver ve iyi yü
rekli olan, bilhassa muarızlarının da Türk, na
muslu ve yurtsever olduğunu vicdanlariyle gö
ren İktidar Partisi hükümetlerinden hürmetle 
soruyoruz. Türkiye'de durum r/u mudur? 

Sayın arkadaşlar, birçok memleketlerde ilk 
trfhs.il. değil, orta tahsil görenler artık ekseriye
ti teşkil etmektedir. Burada mühim nokta, yal
nız okuma, yazma, öğrenme değil, bu 'bilgiyi 
ımutturmıyacâk tedbirleri de almaktır. Bugün 
okuma yazma bilenlerin bir bakıma bilhassa 
köylerde azaldığına şüphe yoktur. Zira kulla-
uılmıyan bilgi unutulur. Bu, münakaşaya ta
hammülü olmıyan bir hakikattir. Eğitim im
kânlarını malî kudret sahibi vatandaşların de
ğil, kabiliyeti olan her vatandaşın faydalana
cağı bir hale getirilmesi meselesine gelince : 

İlk, orta, lise ve bilhassa yüksek tahsil yapan
ların en çoğunun hangi hayat seviyesindekilerden 
olduğunu österecek bir istatistik yapılsa, herhalde 
bunların daha ziyade malî durumu müsait olan
lar tarafından yapıldığını bize österecektir. Maa-
mafih bunu günlük tecrübelerimizle de biliyoruz. 
Şu halde eğitim imkânlarını müsavi şartlar 
altında, herkese sağlamak zarureti ortaya çıkı
yor. Yalnız parası olan değil, kabiliyeti olan 
herkesin, kabiliyetli olduğu sahada okuması 
d.a. mesleki kabiliyetlere göre olmalıdır. 
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Bugün parası olan Mühendis, Doktor, Ecza

cı, Avukat vesaire olabilmektedir. Halbuki im
kânsızlık yüzünden, kimbilir; memleketin han
gi ücra köşelerinde ebediyen sönüp gitmeye 
mahkûm nice daha üstün kabiliyetler ve zekâ
lar vardır. Tıpkı işletemediğimiz için varlığı 
ile yokluğu arasında fark olmıyan tabiî servet 
kaynaklarımız gibi. 

Sayın arkadaşlar; eğitim ferdin kabiliyetle
rinin en son haddine kadar geliştirilmesi imkân
larını sağlamalıdır. 20 milyon nüfusun kabili
yet ve enerjisini yüz farzedecek olursak. Bunun 
ancak pek az bir yüzdesi kemalini, .vatan ve 
millete iyi bir unsur haline gelmekte büyük bir 
yüzdesi de, belki 80 i tabiî halinde bulunmak
tadır ki bundan daha büyük bir hicran ve mil
lî kabiliyetlerin israfı, bundan daha ağlatıcı b'r 
manzara kabili tasavvur mudur? Demekki mil
lî kabiliyetlerimizin nihayet yüzde pek azından 
lâyıkı veçhile faydalanıyoruz. Şüphe yok ki, bu 
nispet arttıkça memleketin medenileşmesi de o 
nispette artacaktır. İleri memleketler bunun iyi 
bir misalidir İngiltere'de kabul edilen bir ka
nunla eğitim işleri biı plâna bağlanmış, politi
kaları çizilmiş ve tatbikatına geçilmiştir. .Bu 
plâna göre Millet, okul parasını ödeyebildiği 
için değil, kabiliyeti olan, kendi kabiliyeti sa
hasında gelişmek üzere okuyacaktır. Yani mad
dî durumu müsait dahi olsa» bu maddî müsaa
denin verdiği imkândan (istifade etmsi tabiî 
hakkı olmakla beraber Millî Eğitimin oradaki 
sistemi kabiliyet esasına teveccüh etmiş bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, Fransa ve Amerika'da eğitimin 
istikamet ve gayesi, vasıtaları keza bundan 
farklı değildir. Fikrimizce İm nokta çok mü
himdir. Binaenaleyh bu dâva bir memleket ma
arif politikasının en hayati <bir paryasını teşkil 
etmelidir. Bu memleket ancak 'bu politikanın 
tahakkuk sayesinde beynelmilel şöhrette edipj 
muharrir, sanatkâr, fen ve ilim adamı yetişti
rebilecektir. Aksi halde millî 'kabiliyetlerimizin 
çoğu heder olup gitmekte devam edip gidecek
tir; intaş imkânı 'bulamıyan iyi cins bir tohu
mun kuruyup bitmesi veya mecrası ıslah edil
memiş ve kendisinden istifade sağlanamamış 
(bir suyun *a'kıp gidişi gibi. 

Arkadaşlar, Çemişkezek'in Tavas'ın bilmem 
hangi köyünde bir potansiye, bir dahînin saklı 
bulunmadığını kim garanti' edebilir. İşte bütün 
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bu kuvvetlerle ram bir eğitim imkânı sağlanır
sa ancak mecrasını ve kemalini bulabilir, muta-
lâasmdayız. 

Demokrasi terbiyesi 'bahsine geçiyoruz. De-
mdkrasi için her şeyden evvel demokrat vatan
daşlar yetiştirmek lâzımdır ve demokrasi 'buna 
bağlıdır. Bu mefkıirenin gerçekleşebilmesi için 
okullarımız sırf tedris müesseseleri olmaktan 
çıkarılarak terbiye müessesesi haline getirilme
lidir ve düşünme kabiliyetini haiz vatandaşlar 
yetiştirilmelidir. Kendd kendine düşünüp karar 
verebilen siyasette demagoga, yalancıya, müf
teriye. kanmıyan iyiyi kötüden ayırabilen ken
dini istismar ettinmiyen bir vatandaş kütlesi, 
demokrasinin gelişip semere vermesi ve bekası 
için ilk hayati bir şarttır. Bunun için evvelâ. 
okul hayatını demokratlaştırmalı. Yani disip
lini otokratik hattâ diktatörlük şeklinden çıka
rıp demokrat!aştırmalıdır. Demokratik olmıyan 
bir disiplin, bütün ruhları köreltir, şahsiyetle
ri, kabiliyetleri öldürür, sindirir ve inkişafına 
mâni olur. Mert, cesur ve seciyeli insanlar ye
rine mürai, el etek Öpen, aşağılık duygulu, 
hiylekâr ve gayrisamimi insanları cemiyette ço
ğaltır. Zira kabiliyetlerin inkişafı şartları, bir 
tohumun inkişaf ve intacı şartları gibi, bu da 
kendi akışı dâhilinde hürriyet ister. Hürriyet 
tabiî, vicdani sorumlulukta müterafik olacaktır. 
Bugün okullarımız, üniversitelerimiz dâhil, bu 
demokratik eğitime hiç ehemmiyet vermemekte
dir. Esasen yarı diktatörlük devrinde okullar
da demokrasiyi öğretmek mümkün olamazdı. 
Şimdi madem ki dem&kratik idare sistemine 
girdiğimizi söylüyoruz, bunu çocuklara her de
recedeki okullarda da öğretmeliyiz ve sureti 
mutlakada samimî olarak tatbik etmelidir. Şüp
he yok ki bu öğretme lafla ve konferansla ol
maz. Zaten öğrenme denen şey bunu bilfiil yap
makla ancak elde edilebilir. Onun için demok
ratik idare okullarda da tatbik edilmelidir. 
Okullar, cemiyetten teeerrüt etmiş, kendi baş
larına birer âlem ofimaktan çıkmalı ve bu ce
miyetin ufak bir modeli olmalıdır. Talebe ve 
muallim münasebetleri okulun bütün havası ve 
inzibatî demokratik esaslara göre değiştirilme
lidir. Burada ancak bu işlerin nasıl yapılacağı
nı bilen pedagok öğretmen ve idareciler elinde 
bulunan okullarda kabildir, öğretmenleri 'kafa
larındaki bii' sürü kuru bilgileri konferans şek-

i lindo talebelerine vaiz eden kimselerden ibaret 
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olan vo programlariyle, zihniyetiyle, usul ve 
kitaplariyle hep bu. cihet intahakkukum! çalı
şan bir sistemde bit olamaz. Sistemin doğişıue-
8İj bunun için de terbiyeci öğretmenler, peda
gojik formasyonu mükemmel, ciddî terbiyeci 
maarif mütehassısları, âmirleri ve ida/eci.leri. 
lâzımdır. Millî Bğitim camiasında bu 'değerde 
idealist şahsiyetler varsa dr, bir kısımları maa
lesef irfan ordusu saflarındın uzaklasın icardır. 
Bilhassa yukarda arzedilen cihet maarifimizde 
umumiyetle hiç hatır ve hayale geliriin nnişe 
benzemektedir. 

Arkadaşlar, eğitim imkânlarının zam; r-, me
kân ve malî kudretle mukayyet olmaktan kur
tarılması ve beşikten mezara kadar eğitim gör
me imkân "ve fırsatlarının sağlanması, umdemiz
le' kasdettiğimiz şey. eski tâbir i k halk terbi-
yesidir. 

Unutulmaz Atatürk'ün irşadı ile bir zaman
lar Millî Eğitim Bakanlığında böyle bir daire 
mevcut idi. Fakat zamanla hiçbir şey yapma
dan ortadan kalktı. Bu >n aksadı tahakkuk etti
recek mefkûreci öğretmen yetiştirmekte bulu
nan muallim mekteplerinin pedagojik sistem 
bakımından daima takviyesi lâzımgeldiği ha'-
de, bu lüzum her nedense unutulmuş. Her Ba
kanın arzusuna göre kılık değiştirdi ve hattâ 
yüz yılım ikmal eden İstanbul Muallim Mektebi 
ve diğer muallim mektepleri terbiyevi ve ilmî 
hiçbir esasa istinat etmeden kaldırıldı. 

Hulâsa her gelen ve gidenden başka türlü ; 
bir iş yapmak veya yapar görünmek emel ve iş
tiyakı ile çırpındı. Ve bu dâva bir türlü istikrar 
bulmadı. 

Bu arada halk terbiyesi istikametindeki fa
aliyet de söndü. Fakat arkadaşlar Demokrasi
lerde eğitim imkânları insanların ömrü boyunca 
devam eder. Yani bir fert maddi veya sair se- j 
hepler yüzünden ilk, orta, yüksek veya tahsille
rinden her hangi birisini yapmaya imkân bula-
nıamışsa, bunu mesai saatleri dışındaki akşam 
okullarında temin edebilir. Cumhuriyet Alman
ya'smdaki Halk Üniversiteleri ve İngiltere'nin 
esasen yapagelmekte olduğu, Amerika'nın yap
tığı iş,: budur. Yani bir vatandaş iş saatleri dı
şında her derecede her ihtisas kolunda tahsil 
yapmak öğrenmek ve inkişaf etmek imkânını 
bulmaktadır Bizde olan, muayyen yaşta ilk, or
ta ve lise, muayyen yaşta da yüksek okul tahsi
lini yapmaya maddi kudretin varsa yap, yokra 

. 1949 O : 2 
bize ne, şeklinde telhisen ifade edilebilecek bir 
sistem ve alâkasızlık hiçbir zaman demokratik 
bir eğitim sistemi değildir. Her vatandaşın ken
di kabiliyeti sahasındaki tahsilini yapması im
kânlarını sağhyabilecek olan modern maarif 
usul ve sistemim, bütü ngüçlüklerine rağmen 
kabul edip ve süratle tatbikına başlamak lâ
zımdır kanaatindeyiz. 

Bununla beraber mesai saatleri dışında va
tandaşlara tahsillerini tamamlamak ve noksan 
1 arını telâfi etmek imkânları verilmelidir. Bü
tün bunlarla anlatmak istediğimiz şey, ifade et
mek istediğimiz şey halk eğitimi davasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek huzurunuza 
sunduğumuz 1 u görüşlerimizin tahakkuku müm
kün o'mıyan şeyler olarak telâkki edilmesini 
yerinde bulmadığımızı ifade etmek isteriz. 

Çünkü, halk eğitimi dâvasını hedefine doğ
ru sevkedeeek mükemmel vasıtalardan birisine 
bugün malik bulunuyoruz. Bu vasıta; radyo
dur. Bugün memleketimizdeki radyo faaliyeti 
hiçbir vakit halkı yetiştirme hizmetinde değil
dir, bilâkis ancak radyosu olanlara eğlence te
min etme yolunda kullanılmaktadır. Radyo vo
liyle eğitim ve radyo yoliyle öğretim konuları
nı çoktan halletmiş olan memleketler radyoyu 
bir lüks meta değil, ancak bir kültür ve irşat 
vasıtası olarak faydalı kılmak imkân ve tedbir
lerini sağlamışlardır. Meselâ Yenizelânda, Avus-
turalya, Kanada, Amerika, isviçre, ingiltere.. 
Bu itibarla memleketimizde adedi 250 000 rad
delerinde olan alıcı radyo miktarının ağır 
(iümrük resimlerine tâbi tutularak tahdit edil
mesi değil, bilâkis muayyen halk tipi radyola
rın bir kültür ve eğitim vasıtası olarak kabul 
edilmesi ve memlekete bol bol sokulması ica-
bederdi. Hattâ bunların memleket içinde imali 
tedbirlerinin şimdiye kadar alınması da lâzım-
ge lirdi. Bugün 350 liradan aşağı temin edilemi-
ye-ı basit bir radyoyu her vatandaşın kolay
lıkla teminine imkân var mıdır? Binaenaleyh as
rımızın en yüksek, en erişilmez ve en müessir 
irşat ve kültür vasıtası bugün memleketimizde 
maalesef bir lüks malzeme olmaya mahkûm, edil
miştir. Bugün 1.50 milyon nüfusu bulunan Ame
rika'da halkın elinde 75 milyon alıcı radyo bu
lunduğuna göre, her iki kişiye bir radyo düş
mektedir. isviçre'de takriben beş kişiye bir 
radyo. Büyük Beritanya adalarında 11 300 000 
radyo olduğuna göre, bu memlekette de 4 - 5 
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kişiye bir radyo düşmektedir. Heri demokrasi
lerde radyo hizmetlerinin bilhassa iki nokta 
üzerinde teksif edildiğini görüyoruz. 

1. — Radyo yoliyle eğitim. Çocukları, genç
leri ve ileri yaştakilerin kültürünü yükseltecek 
mahiyette programların yayınlanması işi. 

2. — Radyo yoliyle öğretim. Radyo skoler, 
yani çeşitli tahsil çağlarında bulunan çocuk
lara v»; gençlere ı.kulun vevajV^e mükelbt' 
olduğu bilgileri sağlıyarak ve okula yardım ede
cek programların yayınlanması meselesidir. 

Çok mühim olan bu iki noktadan bilhassa 
ikincisi, okul adedi, öğretmen kadrosu ve öğre
tim vasıtaca dar ve mahdut olan memleketimiz
de her şeyden önce ele alınması lâzımgelen bir 
dâvadır. Bu dâvanın gereği gibi tahakkukunu 
önliyen bâzı teknik imkânsızlıkların da memle
ketimizde mevcut olduğunu biliyoruz. Fakat bü
tün bu imkânsızlıkların tamamen bertaraf edile
ceği zamanı veya bu bakımdan ideal bir devrin 
tahakkukunu mu bekliyelim? Kaldı ki, mevcut 
imkânlarla dahi memleketimizde radyo skoler 
ve radyo ile eğitim mevzuunun tahakkuku müm
kündür Onun içindir ki, Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü gibi bu işle 
doğrudan doğruya ilgili Devlet mekanizmaları
nın artık iş birliği yapmaları ve bu sahada müte
hassıslarını harekete geçirmeleri zamanı gelip 
geçmiş bulunmaktadır. Bunun ehemmiyetli te
lâkki ettiğimiz bu konu üzerinde Yüksek Meclisi 
bir bakıma göre - tenvir kelimesini elbette kul
lanmam, fakat bir bilgi sunabilmek için - şu ma
lûmatı vermeyi zaruri görüyoruz. 

Arkadaşlar,, bahsettiğimiz konuyu bugün bul
muş değiliz. Dünya milletleri bunu tatbik etmiş
lerdir. Başta İngiltere, Fransa, İrlanda, İtalya, 
Norveç, Avustralya, Bulgaristan. İsviçre, Maca
ristan, İspanya, Fas, Filistin ... 

BAŞKAN — Reşad Bey, vaktimiz pek az, bi
naenaleyh, mümkün olduğu kadar teferruata gir
memeye çalışınız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — İsterseniz bı
rakalım efendim. 

BAŞKAN —'Millî Eğitim hakkında ne gibi 
dilekleriniz varsa söyleyiniz. (Radyo mecmuala
rında var sesleri). 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bunlar 
efendim, radyo mecmualarında olan şeyler de
ğildir. 
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! Kısaca arzetmek isteriz ki, bu saydığım mem-
j leketler, bu radyo skoler mevzuunda çok ileri 

gitmişlerdir. 
I Şu halde yine hepinizin bildiği birşeyi bu

rada; tekrar etmeden geçemiyeceğim. Bugün, Tür
kiye 'de okuma, yazma bilen erkek vatandaş, 1947 
istatistiklerine göre % 36,9 dur. Bilmiyen % 63,1 
dir. 

Kadın % 16,5 bilmiyen % 83,5 tir. 
Kadın erkek dâhil umumi nüfus % 26,8 oku

yup yazma biliyor. Demek ki; % 73,2 dir. Bilmi
yor. Yedi yaşından yukarı olan ve okuyup yazma 
çağında olanların durumu da şudur: Bilen er
kek % 49,2, bilmiyen % 50,8 dir. Kadın, bilen; 
%21,2 dir Bilmiyen % 78,8 dir. Toplam: % 35,2 
bilen, bilmiyen %64,8 dir. 

Şimdi arkadaşlar; bu okuma yazma bilmiyen-
lerin bunları bilmekle mükellef olduklarını ar
zetmek isteriz. Binaenaleyh; durum bu olduğu
na göre radyodan ne kadar istifade etmek lüzumu 
üzerinde durulması, elbetteki bir parti için bir 
haktır. 

Şimdi sözlerimizi bu politikayı gerçekleştire
cek teşkilâta intikal ettiriyoruz. Yani işin tatbiki 
kısmına gelince; bu konuda maarif sisteminin teş
kilâtı, okulların teşkilâtı, programları, usulü ted
risleri işin içine girmektedir ki, bu hususu da iki 
paragraf da telhisen arzetmeye çalışacağız ki: 

1. Evvelâ Millî Eğitim Bakanlığının merkez 
ve taşra teşkilâtın da pedegog olmıyan, pedegoji 
ilmi ile ciddî olarak yuğrulmuş bulunan, yani bu 
ilimle münasebeti olmıyan hattâ buna inanmıyan 
şahıslara yer verilmemelidir. Bir fizik hocası, bir 
Türkçe hocası, bir matematik hocası veya profö-
sörü sadece bu bilgileri okuyarak yetişmiştir, fa
kat pedegogcu mütahassası değildir. Zamanımız 
ilim ve teknik asrıdır. Mühendis mektebinden 
çıkmıyan bir kimse nasıl mühendis, ve doktor oku
lundan yani tıbbiye mezunu olmıyan bir kimse 
nasıl doktor olmazsa esaslı ve sistemli pedegoji 
tahsili yapmıyan bir kimse de maarifçi olamaz. 
Binaenaleyh Yüksek öğretmen okulunun kadro
su genişletilmeli, hakiki bir pedegoji fakültesi ha
line getirilmelidir. 

Ortaokullarımız ile her çeşit sanat okullarımız 
için dn Ankara'daki Gazi Terbiye Enstitüsü ile 
yüksek kız ve erkek muallim yetiştiren sanat ens
titüleri bu bakımdan ciddî surette maksada uy
gun b'r şekilde ıslah olunmalıdır. Maarifte iste
diğimiz gelişme ve ilerleme, bunlar yapılmazsa 
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yürümez. Çünkü eğitim politikası eninde sonunda 
iyi öğretmenlere, en iyi terbiyecilere dayanmakta
dır, 

BAŞKAN - Daha söz almış a rkadaş ımız 
var, onların da söz söylemelerine imkân bırak
manızı rica ederim. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van. Iteşad Bey, 
beş dakikayı geçirdiniz. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Etendim 
bu ihtarlar karsısında emrederseniz kürsüyü ter-

kedeyim. 
BAŞKAN Arkadaşlar beşer dakikadan faz

la konuşulmamağına karar verdi, partiler istisna 
edildi ise de parti adına konuşanların da bu pren
sipten ilham almaları lâzimedendir zannederim. 
istisnanın da bir hududu var. 

REŞA D AY DİNLI (Devamla) — Tesbit edil
miş bu fikirleri tenkis ve telhis etmek benim 
hakkım değildir, (öyleyse süratli okuyun ses-
leri). 

2. — Halihazır okul programları, ezberciliği 
teşvik* edecek şekilde yüklüdür. Kuru 'bilginin 
hakiki bilgi olduğunu sananların yaptıkları bir 
program mahiyetindedir. Paydası olmıyan kul
lanıl mıyan, tatbik kabiliyeti bulunmıyan bilgi, 
değildir. Gençlerin kabiliyetlerini geliştirmiyen 
enerjilerini içten tahrik etrniyen, kafalarını 
işletmiyen bilgi, bilgi değildir. Bunu hepimiz 
tecrübelerimizle biliriz. Okulda öğrendklerimi
zin hangileri aklımdadır? Günlük hayâtta bize 
lâzım olan bilgilerden gayrisi uçup gitmiştir. Şu 
halde uçmıyan bilgi lâzımdır. Bir terbiyecinin 
dediği gibi «Hakiki terbiye, mekteplerde oku
duklarımızın hepsini unuttuktan sonra geri ka
lan şeydir.» işte bu bakımdan programlar çocu
ğun pisikolojik ve fikrî kavrama seviyesine 
göre ve unutulmıyacak ve iz yapabilecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Bugün okullarda bir sürü ve 
lüzumsuz, hattâ mânâsız şeyler öğrenilmeye çalış
makta talebe bunları anlıyabilecek seviyede 
olmadığından 5 sınıfta kalmamak zorunda bu
lunduğundan ezberlemek mecburiyetinde kal
maktadır. işte ezbercilik buradan çıkmaktadır. 
Konferansçılık ve ezbercilik ilköğretim kiN-
men hariç tedrisatımızda umumiyetle hakini 
ve yegâne usuldür. Halbuki bu orta çağların 
skolâstik dediğimiz terbiyecileri tarafından kul
lanılan usuldü. Anlıyamadığın bir şeyi sen
den bilâhara istiyecekleri için ezberle düstu
runun ilim ve teknik dünyasında bir yeri kal-
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dığını iddia edecek bir insan hemen yok gibi
dir. ikinci mühim bir mesele de ders kitapları 
meselesidir ki, ezberciliğin bir sebebidir. Ders 
kitaplarını talebe bugün anlıyamamaktadır. 
Zaten pek anlaşılacak gibi yazılmasına da im
kân yoktur. Zira bu programın icabıdır. 

Ders kitaplarını talebe anlıyamamaktadır 
demiştim. Bir misal verelim, meselâ lise iki
nin tarih kitabını ele alacağım. Bu kitap Yu
nan tarihini izah eder ve tabiî Yunan felsefe ve 
sanatından bahsetmek mecburiyetindedir. Bu 
sınıftaki, hattâ lisenin son sınıfındaki bir öğ
renci Yunan felsefesinin mânasını anlıyacak du
rumda değildir. 

Diğer taraftan bu sınıfın ders kitabı Yu
nanistan'da tabiat ve atom felsefesi diye bir 
şeyden bahseder. Talebe bir gün hocasına; bu 
nedir diyecek olursa, alacağı cevap, şimdilik 
bu sizin anlıyacağınız bir şey değildir, cevabı 
olabilir, öğrenci de bunu ezberler. 

Ezberciliğin üçüncü bir sebebi de, tedris 
nsullerindeki berbat durumdur. 

Usulü tedrisimiz umumiyetle, ilkokullar ha
riç, bir konferans mahiyetinden daha ileri git
miyor. Ve özünü bu esas teşkil ediyor. Halbuki 
bir şey öğrenmenin yolu, o işi bizzat yaparak 
öğrenmektir. Bir insanın bisiklete binmesini, 
otomobil sürmesini, hülâsa kendi kendine dü
şünme kabiliyetini konferans dinlemekle öğren
mesi kabil olabilir mi? 

Arkadaşlar; okul sayısını, talebe sayısını ar
tırmak maarifin ilerlediğine delil olmaz. Maddi 
artış kadar belki de ondan daha mühim olarak 
keyi'iyet bakımından ilerlemek lâzımdır. Falan 
yerde filancanın teşebbüsü ile bir ortaokul ve
ya lise açmak maarifte büyük bir terakki sayıl
maz. Esas mesele bu açılan okullardaki prog
ramların, öğretmenlerin usulü tedris ve kitap
ların izah edilen şekilde olup olmadığıdır. Sis
tem böyle değilse, maarifte ilmî bir terakki 
mümkün değildir. 

Hulâsa; maarifimizi skolâstik sistemden kur
tarmak lâzımdır. Yeni hayatla arasındaki uçu
rumu kapatmak, hattâ onu hayatın kendisi ha
line getirmek lâzımdır. 

Yüksekokul ve üniversitelerimiz için de ay
nı şeyleri söylemek mümkündür. Bugün üniver
sitede tedrisat umumiyetle konferans dinlemek 
ve kitapsızlık esasına dayanmaktadır, ilmî zih
niyeti almak kendi kendine ilmî bir şekilde çalış-
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zna itiyadım kaşanmak sisteminden uzaktır. Yal
nız bir ders kitabı ile, seminersiz ilim yapılamaz. 
Bu, bilinen kesin bir hakikattir. Bu mevzuun 
bütün cephelerni muhtelif kaynaklardan okuyup 
geniş bir anlayış elde edilmenin yolu artık temin 
olunmalıdır. Üniversite; kütüphane, lâboratuvar 
ve ilmî araştırma demektir. Bununla beraber 
üniversitemiz muhtariyetine yeni kavuşmuş ve 
demokratik bir zihniyetle işlemeye yeni başlamış
tır, Binaenaleyh; bu nizam içinde henüz inkişaf 
halindedir. 

Sözlerime son vermeden önce Millî Eğitim 
Bakanlığı içerisinde mevcut olan ve Millî Eği
tim Bakanlığının ruhu ve canı mesabesinde bu
lunan, Millî Eğitim Bakanlığının genelkurmay 
heyetini teşkil eden talim ve terbiye heyetine 
sözümü intikal ettirmek isterim. 

Talim ve Terbiyenin fonksiyonu Millî Eği
tim Bakanlığının ruhudur. Halbuki Talim ve 
Terbiye heyeti 1930 yılındaki kadrosunu, hüvi
yetini muhafaza etmektedir. Binaenaleyh bu 
konu üzerinde'sayın Millî Eğitim Bakanının cid
diyeti? önrh alarmı ve b ı işi hdlk-tmelerini rica 
ederim. 

Bundan başka, Millî Eğitim Bakanlığının her 
sınıf okullardaki aşırı cereyanlara karşı hassa
siyet gösterdiklerini memnuniyetle müşahade 
etmiş bulunuyoruz. Bunu burada belirtmeyi ve 
bu noktada kendileriyle beraber bulunduğumu
zu bu kürsüden arzetmeyi ayrıca bir borç telâk
ki ederiz. 

BAŞKAN — Suphi Batur. Beden Terbiyesi 
hakkında Millet Partisi namına söz söyliyecek-
seniz buyurun. 

SUPHİ BATUft ^Sinob) — Sayın arkadaş
lar; tasvibinize sunulmuş bulunan Beden Terbi
yesi bütçesi bir politika anlayışı ile tenkid edi
lecek işlerimizden değildir. Memleketimizin ha
kiki sermayesi olan gençliğin yetişmesi için emek 
vermek parti anlayışı ve zihniyeti ne olursa ol
sun herkesin inandığı ve mutlaka verimli ol
masını istediği bir hizmettir. Bu hizmet bugün 
5530 numaralı Kanuna dayanarak kurulmuş bu
lunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tara
fından 'ifa edilmektedir. Kanunu tetkik ettiği
miz ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
çalışmalarını incelediğimiz zaman derhal görü
yoruz ki, bu kanunu tatbik mevkiinde olanlar 
dahi kanunun zamanımız icaplarına uymadığını 
görmüşler ve b i ; yol bulup birtakım hükümle-
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rini istiyerek ihmal etmenin imkânlarını elde et
mişlerdir. Bu her ne kadar bugün kanunu tatbik 
edenlerin iyi niyetlerini ve görüşlerini açıkla
makta ise de bu vazifenin yapılmamakta veya ya
pılamamakta olduğu mesuliyetini de ortadan kal
dıramamaktadır. Şunu söylemek istiyoruz ki; 
bu kanun yurttaşları Anayasanın tanıdığı hak
lar dışmda bir nevi bedence vergiye tâbi tut
muştur. Bu itibarla 1938 senesinde neşrolunan 
ve halen mevkii meriyette bulunan bu kanun, 
vatandaş haklarını baltahyan bir nevi diktatör
lük kanunudur. Totaliter bir zihniyetin ifade
si olan bu kanunun, dünyanın buhranlı bir dev
rinde ve örneklerin başka taraflardan aranıl-
dığı zamanlarda neden böyle çıktığını anlıyoruz. 
Bunun münakaşasını yapacak değiliz. Ancak 
demokrasi ile idaresine gayret sarfedilen bir 
memlekette vatandaşların bu bakımdan haklarını 
bir idarenin anlayışına veya iyi niyetine ter-
ketmek de mümkün ve doğru değildir ve bugün 
artık kulüplere angariye nevinden tahmil edil
miş tahta tüfekli mükellef taburları görmüyor
sak, bu ancak yeni anlayışın bir nevi ifadesi 
sayılabilir. Bu ise vatandaşa garanti sağlıyacak 
birşey değildir. İnsanlar değiştikçe tarzı tatbikî 
da değişebilecek bir kanun takdir buyurursunuz 
ki, sakattır. Bu itibarla Hükümetten Beden Ter
biyesi Kanununun içerisine sızmış bulunan bu 
angarya hükümlerinin değiştirilmesini istemk 
hakkımızdır. 

Sırası gelmişken teşkilât kanunu hakkında da 
noktai nazarımızı açıklamak isteriz. Tahta tü
fekli taburlar tesisi için hazırlanan programın 
tatbikına hizmet edecek kadro kuruluşunun bu
gün yapılan işin icabına uymadığı da bir ha
kikattir. Tetkiklerimizden anlıyoruz ki Umum 
Müdürlük burada da kanunun tatbikında gösterdiği 
anlayışı göstermeye çalışmakta ve günün icabı
na uymaya gayret göstermektedir. Bu da temi
natsız bir iştir. Büyük tesis işleri vardır. Mi
marları azdır. Amatörlerle çalışır, kademeleri 
müntehap değildir. 63 bölge, 63 ayrı bütçe ile 
kendilerine bağlıdır. Topu topu üç müfettişi 
vardır. Ve sırasına gre Bakanlık müfettişlerin
den yardım görmek zorunda kalırlar. Bunlar da 
teknisîyen zatlar olmadığına göre mesaileri' de 
öylece verimsiz kalırlar. Bu darlığa mukabil teş
kilât Kanununda hakiki fonction ile alâkaları 
olmıyan fuzulî memuriyetler vardır. Meselâ 
Beden Terbiyesi Umum Müdürüne bir hususi ka-
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lem teşkilâtı neden lâzmıdır anlamıyoruz. Bu 
vazifedeki memurların bu hizmeti görmediğini 
de yakinen bilmekteyiz. Demek oluyor ki, teşki
lât kanunun da hem hizmet hem de tasarruf ba
kımından değişmesi lâzımdır, özel idarelerden, 
Devlet kasasından milyonlar verilirken Hükü
metlerin bu işi tâli bir işmiş gibi ihmal etmeleri 
ve. bugün ihtiyaçlarına uyacak tedbirleri huzuru
nuza getirmemiş olmaları en hafif tabiriyle bir 
gecikme diye tavsif edilebilir. JBu şundan ileri 
geliyor : 

Memlekette spor yapan gençliğe ve bunun 
idaresi için uğraşanlara Hükümetler lâyık oldu
ğu dikkat ve alâkayı esirgemektedirler. Kaldı-
ki bizde Devlet bu işe daha uzun seneler onay ak 
olmaya mecburdur. Sahalarımız yoktur. Cemi
yetimiz sporu daha yeni yeni anlamaya başlamıştır. 
Kızlarımızı sahalarda hâlâ göremiyoruz. Jimnas
tik şenlikleri bu bakımdan hiçbir şey ifade etmez. 
Mektep zoruyla çıkarlar ve bütün bir yıl cemi-
yet içerisinde onları spor yapar görmek güçtür. 
Bunun içindir ki, spor işlerini sade bir ama
tör hevesi mevzuu diye mütalâa etmeye hakkımız 
yoktur. Millî Müdafaanın bir ucu, istihsal sa
hasında verimin bir ucu, sağlık işlerimizin te
meli, millî ahlâkın hakiki garantisi de buraya da
yanır. 

Nasıl olur da bütün bunlara rağmen Hükümet 
lüzumlu müzahereti göstermekte gecikir. Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü ya Londra 'da oldu
ğu gibi büyük bir başarı gösterdiği zaman yahut 
da gazetelere intikali her zaman alâka uyandı
ran kulüpçülük mevzuu' parladığı vakit akla ge
lir. Birinde fazla alkışlanmakla ötekinde yer
siz tenkit birbirinden farksız şeylerdir. Ne ve
rimsiz alkışların ne de mesnetsiz tenkitlerin kıy
meti yoktur. Çalışanları da ne gayrete getirir 
ne de intibaha sevkeder. Hem bu gayreti artıra
cak himmeti ve okşamayı hem de işleri düzenle
yecek yeni hüküm taşıyacak tasarıyı bekliyoruz. 

Hükümetin bunları yapacağında şüphe duy
makta olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Nasıl bu 
şüpheyi taşımıyalım ki; bir yandan beden terbi
yesi işlerini ıslah edeceğiz verimlendireceğiz der 
diğer bir yandan da Özel İdareler Kanununda 
Beden Terbiyesine ayrılan % 2 ve % 4 lerin 
kaldırılmasını teklif etmekte ve bu hizmetlerin 
nasıl başarılacağına dair de hattâ ima yollu hiç
bir şey göstermemektedir. Şu gösteriyor ki; ba-
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kanlarımız maatteessüf bîr birleriyle ilgili olan 
işlerde bir koordinasyon yapamamaktadırlar. 
Eğer Hükümet bu mevzudas tezada düşmek iste
miyorsa gençlik hizmetinden elini çekmemeli, bu 
tasarıda sporu baltalıyan hükümleri geri çekme
lidir. Sözlerimize son verirken sporumuzun kıy
meti bakımından, inkişafını sağlayıp, memleket 
dışında bize dünya ölçüsünde muvaffakiyetler 
kazanan ve kazandıranlara da bir «Allah razı ol
sun» demek borcumuzdur. 

Sayın arkadaşlarım, burada partimizin ııok-
tai nazarı bitti. 

Aziz arkadaşlarını; Faruk Nafiz Çamlıbel, 
Millî Eğitim Bütçesinde tenkitlerini yaparken 
spora da temas ettiler, aklımda kaldığına göre 
Beden Terbiyesinin lağvını yani Hükümetin 
gençliğe verdiği alâkadan sarfınazar etmesini is
tediler. (Yanlış anladın sesleri,-öyle değildi). 
Ben doğru anladım, ben Sayın Faruk Nafiz'in 
bu noktai nazarını şuna benzetiyorum. Tıpkı 
spor yapıp papucunu yırtan bir çocuğa, bir ba
banın verdiği nasihat gibi, o da spor yapanların 
kulağını çektiler ve sporcuları incittiler. 

MUSTAFA KEŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, benden evvel konuşmak bah
tiyarlığını bulmuş arkadaşlarım Millî Eğitim 
sahasının pek zayıf olduğunu ileri sürdüler, hak
lıdırlar. Hakikaten bu sahada yapılacak çok işler 
vardır, ama; ben 1927 de Millî Eğitim Bakan
lığında çalıştığım sıralarda Millî Eğitimin Dev
let bütçesinden aldığı parannı miktarı yedi mil
yondu. Buna o zaman Darülfünun denen mües
sese ile Yüksek mekteplerin tahsisatı katılırsa 
9 -10 milyon olur, olmazdı. Bugün huzurunuza 
gelmiş olan Millî Eğitim Bütçesinin Üniversite
lerle beraber olan tahsisat miktarı 190 milyon
dur. Vakaa bu 190 milyon lira mevcut ihtiyaca 
azdır, ama Cumhuriyet Hükümetlerinin her yıl 
bu sahada daha bir miktar hızla çalıştığını, bun
dan daha güzel ispat edilemez. Sonra arkadaşlar, 
millet hizmetlerini demlide etmiş Devlet teşki
lâtı arasında bir ahenk vardır. Meselâ : Bir mil
letin ekonomi, tarım, ticaret servisleri deniz 
dalgalarına benzer, dalgalardan hiçbiri arkadaşı 
olan dalgadan 20 - 30 metre daha yüksek olamaz, 
biraz fazla yükseldi mi kırılır, dağılır. Onun için 
bütün varlığımızı, gönül ister ki, bu sahaya har-
cıyalmı. Ama buna imkân yoktur, kırılır. Ne 
kırılır'.' Öteki servisler kırılır. Bu muvazene 
zaruridir. Bu kadar genişlemiş olan bir sahada 
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eİoette birçok' kanunlar değişecek, birçok tali
matlar yenilenecektir. Bunu, kendi hesabıma, ! 
tenkit değil takdir ederim. Çünkü bir dinamiz- 1 
mi, bir hareketi ifade eder. Bu sahada daha çok 
yenilik, usul ve kaideler bulmaya ve yerine ge
tirmeye mecburuz. 

Bu noktalar üzerinde bence lüzumlu olan şu 
temasları yapdıktan sonra asıl mevzuuma geliyo
rum : 

Arkadaşlar, İzmir'de bir Dilsizler, Körler, 
Sağırlar okulu vardır. Bu müesseseyi ben birkaç 
defa gezdim ve tetkik ettim. Bu yılki talebe 
kadrosu 150 dir. Sağlık Bakanlığı tarafından 
idare olunur. Devlet bütçesinden para alınarak 
yetiştirilen kör, dilsiz ve sağırlarımızın sığındık
ları bu müessese Sağlık Bakanlığına bağlıdır. 
Ne münasebetle Sağlık Bakanlığına bağlanmış
tır ? Bu müessesenin bu Bakanlığa bağlı olması
nın başka sebepleri mevcutsa bunun açıklanma
sını rica ederim. Hakikaten memlekette tedris 
ve terbiye müesseseleri Devlet teşkilâtı olarak 
Millî Eğitimin elindedir. Eğer bir katî zaruret 
görmüyorlarsa ki ben görmüyorum, Sağlık ve 
Sosyal Bakanlığı bu müesseseyi bırakmaktan 
imtina etmezse Millî Eğitim Bakanlığının bunu 
almasını teklif ediyorum. Kadro 150, bütün 
masrafları 60 bin lira kadardır. Üzerinde durul
maya değer, çünkü, sıraya girmiş birçok mem
leket evlâdı bu müesseseden hayır beklemekte
dir. Hiç olmazsa kalabalık şehirlerde, Millî Eği
tim Bakanlığı bu gibi müesseseler açarsa birçok 
zavallı vatandaşlarımız inkişaf imkânı bulur. 

Benim geniş vaktim yok, mevzularımın üze
rinden sıçrayıp geçmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Üç dakika var. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Reis bey de üç dakika var diye söy
lüyor. 

Eskiden Millî Eğitim teşkilâtımız daha çok 
mahallî idi. Mutlakiyet devrindeki Maarif mec
lisleri, Meşrutiyet devrinde ise tedrisatı iptidai
ye meclisleri öğretmenlerin tâyin ve saire işleri
ni mahallî idarelere verirdi. Sonra Cumhuriyet 
idaresi maarif eminlikleri teşkilâtiyle bu gibi iş
leri yine mahalline bıraktı. Fakat sonradan bir 
merkeziyet zihniyeti ile iş o safhaya geldi ki, bir 
şehrin bir mahallesindeki bir öğretmeni öteki I 
mahalledeki okula kaldırmak için dahi merkeze 
yazılması lâzımdır. | 
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nunu tasarısı ile valilere bu gibi salâhiyt veri
liyor. Bir dereceye kadar bu işler mahallinde ya
pılacaktır. Ama, ben, teknik olan talim ve terbiye 
işleri için Millî Eğitimin vilâyetlerde yahut 
birkaç vilâyetin herhangi bir tarafında bir oto
rite tesis etmek lüzumuna kaaniim. Meselâ, 
Fransızların, enspektör akademik, bizim de bir 
zamanlarda maarif eminlikleri gibi bir teşkilât 
düşünülürse, zannederim ki, yerinde olacaktır. 

Diğer bir mevzu : Bugün ilkokul öğretmeni 
yetiştiren iki türlü müessesemiz vardır. Birisi 
öğretmen okulları, diğeri de köy enstitüleridir. 
Arkadaşlar; birisinde çocuklar doya doya toprak, 
makine, hayvan yetiştirme ve sair hususatta epey
ce bilgi alırlar, ötekiler ise ziraat derslerinden 
tarladan ve tecrübe yerlerinden mahrum, yani iki 
fikirli hoca yetiştiriyoruz. Bu, kötüdür. Bu ikili
ği kaldırmak lâzımdır. Bir. İkincisi; bizim 4272 
numaralı bir Kanunumuz vardır. Köy okulları, 
Köy Enstitüleri Kanunu bu, acayip bir kanun
dur. Arkadaşlar; bu okula şehir ve kasaba çocuk
larını almazlar. Seçim mmtakam olan Trabzon'
da bir köy estitüsü vardır; Bekişdüzü Köy Ens
titüsüdür. Vakfıkebir'le Beşikdüzü arasında 3 
kilometre mesafe vardır. Çocuk Vakfıkebir'de 
yetiştiği için köy enstitüsüne giremez. Okulda be
şinci sınıfa geçince, başka bir köye gidip mezun 
olacak. Köy okulundan mezun olacak ki, köy ens
titüsüne girebilecektir. Bu bir nevi talebe kaçak
çılığına meydan vermektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam olmuştur. 
MUSTAFA REŞfr TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Bu kanunun üzerinde durmak lâzım
dı?. 

BAŞKAN — Bir dakika tecavüz var. Usule 
riayet edelim. 
. MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De-
vamla) — Arkadaşlarım; ilkokul mezunlarını or
ta ve liselere yığın halinde toplamamanın ve 
gençlere hayat sahası açmanın bir yolu da ilk
okul mezunları için meslek ve küçük sanat okul
ları açmaktır. Fakat teknikum değil, bizim er
kek ve kız sanat okulları gibi değil, daha kısa 
müddetli, mümasil ve müterakki memleketlerde 
mevcut teşkilâta mümasil okullar. Bunlara ben
zer teşkilât yapmaktır. Zira çocuklar kısa zaman
da hayatlarını kazansınlar ve memleketin iptidai 
maddelerini işlemek imkânını, bilgisini elde 
etsinler. Bu, mühim bir meseledir, ümit ederim 
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ki, Millî Eğitim Bakanı lütfeder ve bu arzetti-
ğim noktalar üzerinde ciddiyetle durur. (Vakit 
geçti, kâfi sesleri) Kâfi değil ama vakit geçti 
alman prensipe de hürmet ederim. Yalnız kür
süden inerken şunu da arzedeyim, bizim gemi in
şaat ustalarımız pratiktirler. Teknik okullarda 
bu inşaata ait derslerin bulunması hayatımız ka
dar zaruridir. Buna bir çare bulunmasını Sayın 
Bakandan tekrar rica ederim. 

BAŞKAN — Tezer Taşkıran. 
Arkadaşlar söz alanların isimlerini soruyor

lar, sırası ile okuyorum. 
Tezer Taşkıran, Muhittin Baha Pars, Akif 

Eyidoğan, Ali Rıza Arı, Emin Sazak, Hasene İl
gaz, Sedad Çumralı, îhsan Yalçın, Fahri Kara-
kaya, ibrahim Aryas, Cenap Aksu, Seyfi Orhon, 
Hamddllah Suphi Tanrıöver, Ahmet Çınar, Na-
im Atalay. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Müddetin iki da
kikaya indirilmesini istiyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Olmaz efen
dim, bu bütçe müzakeresidir, herkes istediği ka
dar konuşsun. 

BAŞKAN — Beş dakika için karar alınmıştır. 
Rica ederim bunu bozmıyalım. 

Buyuran Tezer Hanım. 
TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar sözlerime bâzı sorularla başlamak is
tiyorum. 

1. 5242 sayılı Kanunun tatbikatında 20 yıl
lık ve 17 yıllık başarılı öğretmenler hiç istifade 
edememişlerdir ve bundan üzgündürler. Bu du
rumun halli için Millî Eğitim Bakanlığı ne dü
şünmektedir. 

2. ilköğretimde müfettişlik vazifesi ile mü
kellef bulunan denetmenler ve gezici baş öğret
menlerin hak ye salâhiyetlerinin müfettişler de
recesine getirilmesi üzerinde durulmakta mıdır? 

3. ilim yolunda araştırma, inceleme bakı
mından hayati bir önemi olan Millî Kütüphane 
Kanununun yakın bir tarihte Meclise şevkini gö
recek miyiz1? 

Şimdi bâzı hususlarda Sayın Bakanın dikkat 
ve alâkasını rica ıedeceğim : 

1. öğretmenlerin nakil ve tahvilleri ve bir 
okul içinde ders bölümü işinin tatil içinde ta-
mamiyle bitirilmiş olması ve öğretmenlerin 
okulların açılmasından en az bir ay evvel hangi 
okulda ve sınıfta dersleri bulunduğunu bilme» 
gerektir. 
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Ayrıca nakillerde karı ve kocanın öğretmen 

olması halinde bir yerde birleştirilmesi bir aile 
bütünlüğü bakımından bir zarurettir. 

2. Eğitim enstitülerinde, köy enstitülerin
de, muallim mekteplerinde bütünleme devresi
nin daha evvele alınması zarureti vardır. Çün
kü bütünleme imtihanları neticesine göre tâyin 
edilecek öğretmenlerin okulların derslere baş
lama devresinden evvel bilinmesi gerektir. Bü
tünlemeden sonra yapılan tâyinler tedrisatı dai* 
ma zorluğa sokmaktadır. 

3. Ayrıca eğitim enstitülerinin duhûl im
tihanları zamanının da daha evvele alınması 
ve bu suretle hangi ilkokul öğretmenlerinin ilk
okul kadrosundan ayrılacağının zamanında bi
linmesi ve vazifeleri başından ayrılarak eğitim 
enstitüsüne gidecek öğretmenlerden münhal ka* 
lacak yerlerin zamanında kapatılması gerektir. 
Aksi halde şimdi olduğu gibi tedrisat zorluğa 
uğnyacaktır. 

4. Parasız yatılı imtihanların da Eylülde 
değil yaz ayları içinde yapılması ve talebenin 
yaz ayları içinde hangi okula kabul edildiğini 
zamanında bilmesi ve ona göre hazırlanması ge
rektir. Çünkü, şimdi olduğu gibi okulların açıl
masından bir hayli vakit geçtikten sonra okul
larına giden parasız yatılı öğrenciler okula ve-
derse zamanında başlamamanın sıkıntısını şid
detle çekmektedirler. 

5. öğretmenler için ileri tedris usullerine, 
ders mevzularma, pedagojik konulara ait ta-
mamiyle pratik mahiyette neşriyata, yer veril
mesi gerektir. 

6. Orta öğretimde muhitin özelliklerine uy* 
gun bir tedrisata önem vermek ve yeknesak 
program tatbikmdan vaz geçerek herkesin orta
okul, lise, üniversite yoluna girmesi âdetinden 
vaz geçilmesine hizmet etmek gerektir. Her mu
hitin iş hayatında önemli olan tedrisat yer al
malıdır. Meselâ, intihap dairem olan Kars'ın 
Kağızman Kazası bir meyvacılık muhitidir ve 
halkın büyük çoğunluğu bununla geçinir. Bu
radaki ortaokula devam eden çocukların mey* 
vacılık hakkında ilmî, pratik, verimli bilgiler 
almaları tahsillerinden sonra muhitlerinde fay
dalı unsurlar olarak kalmalarını Bağlıyacaktır. 

7. Liselerde fen ve edebiyat kollarına tale
benin ayrılması dokuzuneu sınıftan itibaren 
başlamalı ve talebenin edebiyat veya fen kolla-
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tiûi öeçm*îerincİe öğretmenlerinin düşünceleri 
alınmalı ve ailelere bildirilmelidir. 

8. Okullarımızda müdür ve muavinlerin 
kendilerini terbiyevi faaliyete hasretmelerine 
müsait bir yola gitmemiz ve okullarımızda işleri
mizi bu bakımdan yeniden tanzim etmemiz ge
rektir düşüncesindeyim. Her halde müdür ve 
muavinler kırtasiye işlerden kurtarılmalı ve asıl 
varidelerinde esaslı çalışmalarına imkân veril
melidir. 

9. Okul ve öğretmen azlığı, sınıf kalabalığı 
göz önünde tutularak müfredat programlarında 
zaruri fakat iyi öğretilmiş bilgilere göre bir ele
me yapılmalı ve şimdilik zaruri olmıyanlardan 
va* geçilmesi lâzımdır. Bu suretle müzakereye, 
öğretmenin çocukları tanimasına, çocuğun okul 
bayatına, sınıf faaliyetine katılmasına imkân 
verilmiş olur. 

10. Olgunluk imtihanlarının yeri Üniversite 
olmalıdır. Her fakülte kendi bakımından mühim 
olan dersleri nazarı itibara alarak bâzılarını 
ağırlaştırmaya ve bâzılarını daha hafifletmeye 
giderek bir ayarlama yapar. Ve bu suretle o sa
hada yetişmek istiyen genci daha, iyi seçer. 

11. Verilen vaktin darhğı dolayısiyle üze
rinde geniş ölçüde duramadığım okul hekimliği 
dâvasına Millî Eğitim Bakanlığının büyük bir 
önem vermesini çocuklarımızın sıhhati bakımın
dan ısrarla rica ediyorum. 

12. Derslerin bölünmesinde yaslı ve kıdem
li öğretmenlere imkân olan hallerde daha az 
ders almaları imkânlarının sağlanmasını da mes
lekte kademe ve yaşa değer verme bakımından 
rica ediyorum. 

13. Muhtelif okullarda okuyamadığı için 
yaşı ilerlemiş büyük çocuklarla normal inkişaf 
çağında bulunan çocukların mümkün olan yer
lerde ayrı sınıflarda ve hattâ ayrı okullarda top
latılması ve bu suretle aynı sınıfta dört, beş yaş 
farkla çocukların bulundurulmasının her iki ta
raf için mucip olacağı zararlardan kaçınılmasını 
diliyorum. 

14. Görüşüme göre çok yerinde olarak alın» 
mış bir kararla Millî Eğitim Bakanlığı teftiş ci
hazını genişletecektir. Ve memleketin altı böl
gesinde ilk, orta, lise ve meslekî tedrisatı teftiş j 
edeeek bir teşkilât kuracaktır. Bu teftişlerden 
elde edilen neticelerin münferit kalmaması yan
lış hareketlerin tekrarlanmaması, iyi hareketle
rin yapılmasa» temin wn T* yer »üretmeden 
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teftiş neticeleri bir dergi ile yayılırsa zahhim* 
ca çok faydalı olur. 

BAŞKAN — Muhittin Baha Pars. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — 

Reis Bey, beş dakika için karar aldı, arkadaşlar
dan biri de iki dakika dedi. 

Sporun, fena gittiği hakkında mütehassıslar
dan aldığım malûmatı size vermeye vakit müsait 
değildir. 

Hakikaten büyük fedakârlık yaparak istikba
li hazırlıyan ve zaman içinde ebediyete götüren 
Millî Eğitime borçlu olduğum şükranın ifadesi 
yalnız bu cümle olacaktır. 

Arkadaşlar, bence hakikaten Millî Bütçe Ma
arif bütçesidir. Çünkü paradan başka bir şeye ta
allûk eder, Milletin mânevi varlığına. Bu bütçe
nin tam istediğimiz gibi olmadığını maatteessüf 
burada söylemeliyiz. Şimdi görüşeceğimiz Büt
çe tasarısı daha mühim, mukaddes bir mevzua 
taallûk eder, Milletin mânevi serveti bu bütçe 
harb sonrası dünyasının tahribine uğramış her 
yerde olduğu gibi bizde de açık göstermiştir. 

Biz ayrıca büyük inkılâplarımızı yaparken 
bâzı el hatalariyle hastalığın bulunduğu uzvun 
civarını da zedeledik. 

Güzel sanatlarımızdan bâzılarını, terbiyemizi, 
büyüğe hürmet, küçüğe şefkat göstermek, zayıfa 
yardım etmek hasletlerimizi, iyilikleri takdir, fena-
hkları takbih kabiliyetfanizi ya kısmen, ya tama
men kaybetmiş bulunuyoruz. 

Sokaklarımızda, hem de bâzı mektepliler tara
fından söylenen sözler, kadınların değil, bizim 
de istikrahımızı mucip olacak kadar hayasızca-
dır. 

Hasta, ihtiyar bir adamı tramvayda oturduğu 
yerden gülerek seyreden gençler az değildir. 

Hocaya, babaya, anaya hürmet ve saygı azal
mış, menfaat gözleri bürümüş,, başkalarını düşün
mek hissi dumura uğramıya başlamıştır. Bence 
en büyük tehlike, cemiyetimizin müsamahası, fe
nalara ve fenalıklara ahşmıya başlamış olmasıdır. 
Hayat arkadaşı dediğimiz karı koca birçok zaman 
bir aile yuvası değil, muvakkat bir menfaat ha
yatı, şirketi kurmuş gibidirler. Bu hususta birçok 
misaller vermek zor değildir. 

Arkadaşlar, bir sene evvel bu kürsüden ilk 
defa olarak binbir tereddüt geçirdikten sonra din 
meselesini ortaya atmıştım. Dışarıya çıktığımız 
zaman birkaç arkadaş bana çok teklikeli bir işe 
girdin; ya. selâmete maıhar olur, yahut da lânt» 
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i£ duçar olursun dediler. Son tezahürleri şimdi 
söyliyeceğim. Bay Arvas; 

İBRAHİM ARVAS (Van) ~ Teşekkür ede
rim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — Ben 
şimdi o endişenin tam karşısında bulunuyorum. 

İnkılâbın hem membaı *ve hem de merkezi olan 
bu Büyük Meclisde din müdafileri belirmiye baş
ladı. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) ~ Evvela Zati 
Âliniz müdafaa ettiniz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bu din bahsinin Allaha havale edilmesi lâzımdır, 
Kulun ki'bir cüretkârlıktır. Ben dine lüzum var
dır, yoktur demedim. 

BAŞKAN — Bu konuyu açmayınız rica ede
rim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Ben açmıyorum, Madem ki, tarihî mesuliyet al
tındayız, mecburum fikrimi söylemeye. 

BAŞKAN — Evet, yalnız tarihî mesuliyet al
tında fikrinizi söyleyiniz. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Madem ki, beş dakikalık zaman içinde söyliyece
ğim, müsaadenizle okumıya mecburum. Yalnız 
bunda beş dakikalık bir hakkım vardır. 

Arkadaşlar; her şeyin iyi veya fena bir 
kullanılış tarzı vardır. Bâzan iyi olacak işler 
gayet fena neticeler verebilir. Geçen seneki 
Bütçe vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde ilk defa olarak din meselesinin halli zama
nı geldiğini söylemiş, çocuklarımıza dini öğ
retmemiz lâzımgeldiğini arzetmiştim. Bu mü
him ve tehlikeli adımdı. Bundan dolayıdır ki, 
birkaç arkadaş bana Pars öyle bir iş çıkar
dın ki, iyi netice verirse rahmete mazhar, irt-
caı getirirse lanete hedef olacaksın dediler. Bu 
samimî ihtarları bugün düşünerek titremekte 
ve vicdan ıstırapları hissetmekteyim. Bu işin de 
hakkından geleceğimiz hususundaki emniyetin 
yegâne tesellimdir. Dinin nurla, imanla, fa
ziletle dolduracağı masum dimağları yine örüm-
ceklemeye çalışan cennet tüccarları din muhte
kirleri meydana çıkmıya başladı. Dini ticarete 
vasıta ittihaz eden, 30 sene evvelki mecmualar 
hortlamış görülmektedir. Atatürk'ün ölümün
den beri ilk defa kabrinde rahatsız olduğu söy
lenebilir. İnkılâbın merkez ve membaı olan 
Türkiye-Büyük Millet Meclisinde bile duyulabi-
lm «Din ©İden gidiyor, kâfir olduk» sayhaları 

Atatürk'ü kabrinde istiraba uğratacak manalı, 
tehlikeli ve korkunç bir tezahürdür. Din tüccar
larının çıkardığı mecmualar, Türk çocuklarının 
dimağlarına, milletin varlığına Atatürk'ün 
mukaddes eserlerine ve bizim için aziz olan 
kabrine atılan bombalardır. Türk Milletinin 
sonsuz terakki kabiliyetini, bu günahtır, bu kü
fürdür, diye kösteklemek istiyenlere sahtekâr 
bir kuyumcu gibi her gün bir hurafa satarak 
dinî kazançlarına vasıta yapmıya çalışanlara 
hatlerini bildirmeli, Atatürk'ü kabrinde vurmak 
istiyen silâhlarını ellerinden almalıdır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Kimi Kasdedi-
yorsun ? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Neden sen almıyorsun, rica ederim mecmualar
dan bahsediyorum. Muvafıklariyle, muhalifle
riyle ey Milletvekilleri ey gençler ve ey aziz 
Türk milleti; dine, irticai yeniden yapmak isti
yenlere gözlerinizi çevirin ve yumruklarınızı 
uzatın, Hakiki dinin ruha huzur, vicdana fa-

1 zilet ve cemiyete saadet getiren ilâhî nurlariyle, 
medeniyetin terakki, refah ve haysiyet ve şeref 
veren meşaleleriyle aydınlanacak yolumuzu, 
meşum gölgeleriyle karartmaya çalışan mezar 
kaçkını hortlaklara aziz vatanımızda bir an için 
bile hayat hakkı verilmemelidir. (Bravo ses
leri). Hürriyet ve demokrasi Atatürk'ün eser
lerini onu mezarında bir, kere daha öldürmek, 
irticai hortlatmak için kullanamazlar. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Ona imkân 
bulamıyacaklardır, hiçbir vakit. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) —-
Teşekkür ederim. Bunları söyledikten sonra bir 
sene evvelki sözlerimi tekrar ediyorum; 

Din yaşıyan, yaşıyacak olan mukaddes, ilâ
hi ve içtimai bir müessesedir. Dinin ibadete ta
allûk eden ahkâmı ile, iyilik ve fazilet fedakâr
lık terakki ve vatanperverlik emreden, Tanrı 
önünde huşu ve hudu ile eğilmesini öğrenerek 
çirkin gurur ve azametlerden uzaklaştıracak 
olan hükümlerini çocuklarımıza öğretmek lâ
zımdır.1 

İrticaa lanet,' dine sonsuz tazim ve hürmet 
(Bravo sesleri alkışlar) 

AKİF EYİDOĞ AN (Kars) '— Muhterem ar
kadaşlar; bütçenin heyeti umtımiyesi üzerinde 
söz aldığım gün, bütçe anlayışında maziye, ha
le ve istikbale taallûk eden t a r a f t a hakkında 
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9 maruzatta bulunmuştum. Bugün işte bu istik
bale taallûk eden tarafların yer aldığı Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeyiz. Bu anda 
bütün Cumhuriyet devrinde Maarif Vekilliği 
etmiş olan ve bir kısmı rahmeti Hakka kavuşan 
arkadaşlar gözlerimin önünden geçmektedir. 
Cümlesinin Cumhuriyet .maarifine çok değerli 
hizmetleri olmuştur. 
' EMİN SOYSAL (Maraş) — Yes. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) —' Bu hizmetle
rin ifasında yer yer tuzumuz, biberimiz bulunacak 
kadar vilâyetlerde memleket maarifine çalışmı
şındır. Bakanlıkların yaptıkları işlerin vilâyet
lerden görülen manzaraları vardır. Buna göle
de, kanaatimce, enteresan olan tarafları vardır. 
Her Bakanın karakteristik bâzı hususiyetleri 
vardır. Fakat benim için gelip geçen Maarif 
"Vekilleri içinde en enteresan olanı Saraçoğlu ile 
Saffet Arakan merhumdur. Saraçoğlu'nun vef 
killiği 10 ay sürmüş olmayıp da meselâ beş yıl 
devam etseydi bu memlekette ilk öğretimin, bil
hassa kemmiyetçe ve bünyece inkişaf ve idare 
şekli büsbütün başka bir istikamet alırdı. Şim
di bunu geçelim. 

Sffet Arıkan'da gördüğüm hususiyet, ikmal 
fikridir. Arıkan, Allah Rahmet eylesin, bütün 
Bakanlıklara soruyor, 25 yıl sonraki Türk heye
ti içtimaiyesinin muhtaç olduğu iş' kadrolarına, 
ne vasıfta, hangi iş bölümünde, ne meslekte 
adam lâzım diye bir anket açıyor. Arkadaşlar; 
Bugün şu ve bu nevi işlere erbabını bulamıyo
ruz. Diğer taraftan kapımızı çalıp iş ariyan 
bir çokları vardır. Münevver işsizliği gibi yer 
yer rastladığımız vaziyetler var. Yarınki Türk 
Heyeti içtimaiy esini bütün iş bölümü kolları 
arasında tenasüp ve tevazünü sağlamış olarak 
hazırlamaya çalışacak olan da şüphesiz Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. 

Çok kere vesileler bularak biz iftihar ederiz; 
Türk milletinin çalışan nüfusunun % 87,5 u 
çiftçilikle meşguldür. Arkadaşlar mono kültüre 
bağlı .% 87,5 çiftçi olacağına poli kültürü tem
sil eden % 60 çiftçi olsaydı ve öte taraftan sa
nat kolları ve diğer meslek mensupları bir nis
pet dâhlinde bu cemiyetimizi teşkil etseydi şüp
hesiz daha faylalı olurdu. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam olmuştur. 
' AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Bu nok

tayı geçiyorum. Hususi olarak sayın Millî Eği
tim Bakanından. üe ricam vardır. 
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Kendi başkanlıkla» atında İstanbul fethi

nin 500 neü yılını kutlamaya hazırlanan bil' 
heyet çalışmaktadır. Vt bu vakit yakındır. Fa
kat geçen gün de aızşttiğim gibi, bir teklifin, 
bir kaziyenin, bu Devletin cihazı tef ekkürü ve ci
hazı teşebbüsüne sindirilmesi bazan ancak 20 
senede mümkün oluyor. 

Arkadaşlar, büyüfc Malazgirt zaferinin 900 
ncü yıl dönümüne 2 0 - 21 senemiz kalmıştır. 
Binaenalayh, Malazgirt merkez olmak üzere 
oranın muhitini teşkil «den köylerde, 900 ncü 
dönüm yılma kadar esaslı bir hazırlık yapmaya 
başlamamız lâzımdır. ÇBravo sesleri) Bu iş, pek 
çok paraya da mütevakkıf değildir. Sırf bu 
maksada müteveccih oima-k üzere, o muhitte 
ne gibi bir tedbir alınmak lâzımgeliyorsa alın
malı, hattâ ilim adamlarımızın ve yüksek tahsil 
gençliğinin o havaliye işeyahatlarmı temin için 
ne yapacaksa, bunlara--»başlaması lâzımdır. Ta
biî, bu hususun temini için diğer Bakanlıkla
rın da kendilerine düşem birtakım vazifeleri var
dır. Bu arzettiğim hususun da güzel bir şekilde 
yapılması Sayın Giinaltay Hükümetine nasip 
olsun. 

İkinci hususi ricam'->• Çok yakın ve çok kısa 
vadeli bir işimizle ilgöidir. Turizm ile alâkalı. 
Turizm için; turizm ve otelcilik sanayiine lâzım 
olan unsuru âli; insan unsurudur. 

Arkadaşlar; Ticaret odaları, liseleri, sanat 
okulları, kız enstitüleri, akşam sanat okulları 
Bakanlığın emrindedir. X)tel hizmetleri ile alâ
kalı yemek pişirme, ütü çamaşır, büro, hesap 
her konuda her şey bunların hocaları ve kitap
ları ve dersleri vardır.-Yalnız otelcilik maksa
dına müteveccih yekpare bir programları yoktur. 
Şu veya bu müesseselerden faydalanmaktadır. 
Terkip halinde bir otelcilik tedrisatım hiç ol
mazsa deneme olarak bîr müessesede bir tanesi
ne başlamalı, memleketin beş altı bölgesinde 
bu tedrisatın merkezileştirilmesine çalışılmalı
dır. 

BAŞKAN — Akif Bey; beş dakika geçti, ka
rarımız var. İktisat edetek bir dakikaya kadar 
sözünüzü bitiriniz, lûfeıu 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Üçüncüsü: 
Vilâyetlerde maarif müdürlerimiz hakkında bir 
tavsiyem var. 

Arkadaşlar; bugürı Jkfilli Eğitim müdürlerine 
bir vilâyet dâhilinde titalü şubelere ait türlü 
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öğretim derecelerine ait müesseselerin idaresi
ni ve nezaretini veriyoruz. Bu yetkiyi haiz olan 
arkadaşlar o müesseselerin her birinde teker te
ker hizmet vererek kıdemlerini almışlardır. 
Hem yüksek tahsilim bitirmiş, hem de bir iki 
lisede müdürlük etmiş olan arkadaşlardan seçil
meleri ve kendilerinin bu vazifeye rağbet etme
leri için gereken tedbirlerinin alınmasına ih
tiyaç vardır. Gelip geçen Hükümetler arasında 
Oünaltay Kabinesinin farik bir hususiyeti da
ha vardır ki, O da; büyük tarihşinasları kıy
metli içtimaiyatçıları, kıymetli hukukçuları sa
lahiyetli profesörleri kendi manaumesi sinesine 
toplamıştır. Yarınki Türk heyeti içtimaiyesinin 
arzettiğim gibi, mütevazin ve mütenasip iş kol-
lariyle yetiştirmeye hazırlıyan bir yürütme kuv
veti olarak müessir tedbirleri almak için ken
dilerini en yetkili bir ekip telâkki ediyorum ve 
başarılar diliyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Zehra Budun-. 
ZEHRA BUDUNÇ (Bursa) — Arkadaşlar; 

ben terbiyeden bahsedecektim. Meslekî terbiye, 
cem'i terbiye bunu da bizim yetiştiğimiz devir
den başlıyarak bugüne kadar getirecektim. (Gü
rültüler. O O sesleri). Müsaade buyurun söylemi-
yeceğimî arzediyorum. (Gülüşmeler). 

Tabiî bunları müşahedelerime dayanarak 
uzun uzun sözler halinde arzedecektîm. Ve bugü
ne geldikten sonra bakandan (Gülüşmeler), «zan
nedersem beş dakikam duruyor bu beş dakika be
nim değilmi». Bakandan demokrasi terbiyesini 
nasıl tesis edeceğini soracaktım ve beni aydın
latsın diye kendisinden rica edecektim. Çünkü 
biliyorsunuz ki, demokratik terbiye söz, fikir, 
vicdan hürriyeti içinde olabilir. Halbuki bizim 
bu tarafta da üzerine titrediğimiz inkılâplarımız 
vardır. Onlar da büyük yıkıcı tesirler ve taz
yiklerle örselenm ektedir. Öğrenmek îstiyecek-
tim ki, nasıl bir dâhiyane demokratik terbiye sis
temi kuracaktır. Hem demokratik terbiye ala
bildiğine gidebilecek hem de inkılâplarımız örse-
lenmiyecektir, tabiî bu benim endişem ve öğren
mek istediğim bir şeydir. 

Sonra demokrasinin en bariz vasfı, kültür ol
duğuna göre okur yazarlık'önde gelen bir şey
dir. Diyecektim ki, seçim sandıklarının başında 
ellerini hokkalara batırıp kâğıdın üzerine par
maklarını bastığı vakit, damgalarını vurduğu 
zaman, benim şurama vuruyor zannediyorum. 
Okadar hicap duyuyorum. Nasıl bir idare ma-
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kinesi kuracaksınız kî çabukta köylft okumaya, 
yasmaya kavuşsun. 

Ondan sonra güzel sanatlara gelecektim, Dev
let Konservatuvarı üzerinde konuşacaktım, Türk 
sanat dehasının geçirmiş olduğu mağdur, mek-
tum, mahpus kalma haline daha fazla sabır ede
miyorum. Onun üzerinde uzun uzun konuşacak
tım. Bütün işler kendi müşahedelerime, kendi, 
fikirlerime dayanarak söyliyecektim. Fakat bun
ları beş dakikaya sığdıramıyacağım için bütün 
bunlardan vazgeçiyorum. 

Bütün bunlardan vazgeçtikten sonra Hükü
metten de bir ricada bulunacağım. Biz kendile
rine itimat verdiğimiz zaman bizim itimadı
mıza güvensinler. îkide birde çekilmek.. Hele 
bu çekilme zamanını bütçe zamanı olarak seçme
sinler. Burada milletvekili sıfatiyle 190 milyon 
liralık bütçeyi kabul ediyoruz. Millî Eğitim 
Bütçesinde böyle beş dakika söz söylemek ka
rarını vermemek lâzımdır. Ve beş dakika ile bu 
mevzuda sıkıntıya girmemek lâzımdır. Beş da
kikalık müddetle ne söyliyebilirim. Binaenaleyh, 
söyliyeeeklerimî demeden aşağıya iniyorum. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; ne 

olur ne olmaz, şunu evvelâ okuyayım da, Millî 
Eğitim Bakanının, bütün münevverlerin, Türk 
gençliğinin nazarı ıttılaına şu tarihî vesikayı ar-
zedeyim de, ondan sonra başka şeylere geçece
ğim. 

Kütahya Kadılığı Huzuru Fadilânelerine 
Faziletlü efendim hazretleri; 
1336 senesi Şubatının 12 nci günü akşamı 

Cuma gecesi Kütahya Sıhhiye Müdürü Ziya ve 
Daruimuailimin Müdür Muavini Cemal vo Ta
bur Kâtip Muavini Sabri ve Operatör Nedim ve 
Sabık İdadi Resim Muallimi hâlâ Küçük Çarşı
daki dükkânda mukim fotoğrafçı Osman efen
diler taarfmdan İzmir Muhacirini menfaatine 
mahallî terbiye ve irfan olan mektebi sultani 
binası dâhilinde umuma müsamere vereceğini 
ilân ve olbapta muhtelif kıymetlerle bilet tevzi 
ettikleri halde vakti mezkûrede mahallî ınez-
kûre hüsnüniyetle şitaban olan müslümanlarla 
işbu müslümahlarm hissiyat ve terbiyei milliye 
ve içtimaiyelerini anlamak üzıere giden Ermeni 
ve Katolik Milletinden birtakım kimseler mu
vacehelerinde memul ve intizarın hilâfında ica
bı hal ve mevkü ile gayrimûtenasip ve terbiyei 
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diniye ve millîye ile gayrikabili tevfik tiyatro 
oynamışlardır. Şöyle ki : Esnayi muhakemede 
tafsilâtı arz ve beyan olunacağı üzere mezkûrü-
lesâmi eşhas sahneyi temaşaya güya bir mah-
kemi seriye odasında etrafında vazifeye müta-
allik kitaplar ve karşısında bir masa ve bir ta
rafında nargile ve elinde marpuç ve bir tarafın
da uzun çubuk ve başında büyük bir beyaz sa-
rek ve sırtında bir siyah cübbe olduğu halde 
koltuk üzerinde oturmuş bir hâkimüşer, temsil 
ve irae edilmiş ve şanı hükkâm ve ülemai dinî 
islâma yakışmıyacak envai fezayıh ve denaeti 
ahval ve evdar vâki olmuş gibi fiilen tasvir edil
diği gibi esnai lüüpde hilei seriye olarak arap-
ça bir ibare okumak ve genç oğlan ve kız kıya
fetine girerek şuhut mahzerinde akdi nikâh et
mek suretiyle eğlenmişler ve ferdası Cuma gü
nü dahi kadınlara aynı oyunu oynamışlardır. 
Mumaileyhinden hâkimi temsil eden Cemal Efen
di talâk selâse ile zevcesini tatlik ve terket-
miştir. Mumaileyhimin hile ile ahaliyi celbedip 
de bilâhara fevkalmemûl yâru ağyare karşı bir 
güna mukaddesatı diyniye ile eylenmeleri te-
maşageran üzerinde bile bir suitesir hâsıl ettiği 
sayı olmuştur. Mumaileyhimin berveçhi meşruh 
ibiliştirak ika ettikleri efal ve harekîeriyle kis-
yei ilmiyeyi lâbis olan hükkâm ve ulemai isîâ-
Tiım zat ve sıfatı seri ve ve ilmiyelerini ve ah-
Mmı seriye ve mezhebiyemizi maskara ve istih
kar etmiş olmalarına mebni mahzuratı diniyede 
vâki olup ve hususu mezkûr ise hukukullaha mü
ra i l ik ahvalden olmakla bu bapta herkesin dâ-
vava salâhiveti derkâr bulunmuş olduğundan 
Tnüddeialevhimden her biri huzuru sera celp 
-̂ e dâ^et edilerek haklarında muktezai seri âli
nin Mikmü icra olunmasını talep ve dâva eyle
rim Olbapta emrü ferman Hazreti Menlehülem-
'•»•îndir. 

15 Şubat 1336 
Kütahya'da 

Hocazade Halit 
Fakih Medresesi Müderrisi 

Bu tarihî bir vesikadır. Tarihi: 15 Şubat 1336. 

BAŞKAN — Emin Bey Zati âliniz şimdiden 
beş dakikayı geçirdiniz. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ben bağımsızım, 
Demokrat ve diğer partilere verdiğiniz zaman 
hakkını bana da verebilirsiniz. 

BAŞKAN —- Heyeti Umumiyeye arzedeyim. 
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MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Diğer 

arkadaşlar partileri namına konuştular, bu ar
kadaş bir kişidir, bir kişi namına konuşuyor, 
neden soruyorsunuz? 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyede de aynı ka
naat var mı? (Eevet sesleri). Heyeti Umumiye de 
bu kanaatte olduğuna göre buna riyaet etmek lâ
zımdır. Tüzükte partilerin takaddüm hakkı var
dır, Müstakiller için böyle bir sarahat yoktur, 85 
nci maddenin son fıkrasına göre. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın Meclis 
Başkanvekili bana ait zamanı kendileri kullanı
yorlar. 

BAŞKAN — Benim söylediğim kısmı tayye
diyorum. Beş dakika daha müsaade ediyorum. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Yüksek Müsaa
denizle, Millet işleri bu kayıtla konuşulamaz. 
Başkan konuşsun, ben iniyorum. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar, 
geçen sene mevzubahsettiğim gibi bu sene de 
bahsedeceğim mevzular vardır. Zamanın darlı
ğı dolayısiyle mevzuları, ricalarımı arzedeceğim, 
vakit kalırsa sebepleri de izaha çalışacağım. -

Geçen sene mevzutrbahis ettiğim Sanat okul
ları meselesi; sanat okulları mesunlarınm da lise 
mezunları gibi yedek subay hakkına mazhar 
edilmesini rica etmiştim. Bu ricamı tekrar edi
yorum, Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savun
ma Bakanlığından 2 nci ricam bu çocukların ha
yata katıldıktan sonra inkişaflarına ve ilerleme
lerine imkân vermek için serbest imtihan usulü
nün ihdasıdır. Buna zaruret vardır. 

Bu sözlerime, datha geniş imkân olsaydı ben de 
tekrar ederdim. Benden, evvel söz söyliyen arka
daşlarımdan Akif Eyidoğan ve Reşad Aydınlı '-
nm bâzı izahları esbabj mucibe olabilir. Bu iki 
ricamı kabul ettiğiniz takdirde memleketin ma
kineleşme hayatına do-ğru gittiği bu devrede hem 
bu gençlerin kendi inkişaflarını sağlıyacak hem 
de müstakbel hayatîmiz için çok mühim bir me
sele teknik bir ihtiyaç halledilmiş olacaktır. 
Aynı zamanda memlekete gelen makinalarm da
ha standardize edilmiş, hususiyetleri belirmiş ele
manlar elinde; gerek memleket ve gerek ordu 
namü hesabına daha iyi şartlar altında; kulla
nılması elbette daha lüzumlu ve teknik bir za*-
rurettir, ve bu vesile ile bilgisiz ve beceriksiz 
ellerde harap olup vaktinden evvel işten ayrıl
mak suretiyle memlekete ve maliyemize vâki 
olan çok zararını korumuş olacağız. 
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İkinci mesele; liselerden çıkan gençlerin 

hali ! Akif Eyidoğan arkadaşımızın izahları gibi, 
çoğu bugün iş beklemekte ve memuriyet iste
mektedirler. Fakat buna karşılık kadrolarımızın 
bugünkü darlık ve imkânsızlığı bu gençleri so
kakta bırakmaktadır. Bu sokakta kalanlar için 
Hükümet tedbir düşünmek zaruretindedir. 
Bunlar için sanat mekteplerine birer ikişer sınıf 
ilâvesiyle veya hususi kurslar açarak bugünkü 
sanat hayatımıza onları da intibak imkânlarını 
hazırlarsak hem kendi müstakbel endüstri ve 
istihsal hayatımız için lüzumlu ve önemli bir 
hizmet ve amelî bir şekli hal bulmuş olacağız. 

Yine lise ve liseliler dâvasında iki meseleye 
temas edeceğim. Geçen sene kabul edilen bir ka
rarla lise mezunlarından teknik üniversiteye 
girmek istiyenlerin kabulü derecelerine göre ya
pıldı. Teknik üniversite bunları birinci sınıfa 
alırken imtihana tâbi tutamadı. Fakat netice 
ne oldu f Mühendis mektebi sene sonu imtihanı 
bunlardan bir çoğunu birinci sınıfta bırakmak 
zaruretinde kaldı. Bu bir zarardır ve israftır; 
hem kadrodaki öğretmenlerin emeği, hem bun
lara yapılan masraf bakımından bir israftır. 
Bunların yerine alınacak daha kabiliyetli çocuk
ların kaybı bakımından bu da çocukların velileri 
için ayrı bir kayıp bir zarardır ! Onun için bun
da değişiklik yapılması lâzımdır, kanaatindeyim. 

Üçüncü mesele; yine üniversitede olan bir 
aksaklık ! Bu defa sekiz eczacı çocuğu ile gö
rüştüm. Bu çocukların tesis edilmiş baba mües
seseleri, eczaneleri vardır. Fakat mektebe girer
ken, mevcut usule göre, kur 'a usulüne tâbi tutu
larak mektebe girmeleri mümkün olmamıştır, 
bilgileri ve dereceleri müsavi olduğu halde kür'a 
usulünün tatbiki suretiyle mektebe alınmışlardır. 

Arkadaşlar; ilim sahasında, teknik sahada 
kabiliyetlerin imtihanla değil de kur'a usulü 
ile ölçülmesi, bence, Kavuk devrildi piyesindeki 
aşık atmaktan farklı değildir. Bu yapılan mua
meleler, usullerle birçok enerjilerimizi, kıymetle
rimizi, membalarımızı, bu lüzumsuz formalite
lerle israf ediyoruz. Biz o kadar zengin ve nüfu
sa bol israfları ihmal edecek bir millet değiliz. 
Burada isim vermiyeceğim, bu arzettiğim 8 ço
cuğun eczanesi vardır, tesisi vardır, fakat ne 
yapalım, kur'a düşmedi, siz eczacı olamazsınız, 
tıbbiyeye gidiniz, yahut başka bir kısma gidi
niz demek tesislerimiz kâfi değildir demek iyi 
ve doğru bir şey değildir. 
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I Efendim; dünyanın birçok yerlerinde, tek

nik işlerde serbest imtihan usulü kabul edilmiş
tir. Bizde de 1937 senesine kadar Yüksek Mü
hendis mektebinde bir jüri huzurunda imtihan 
vermek imkânı mevcuttu. Fakat ondan sonra 
bâzı ilmî, veyahut fuzuli düşünceler dolayısiyle 
kaldırıldı. 13 arkadaştan 3 arkadaş 2 sömestreye 
girdi ve kazandı, üçüncü seminere sokulmadı. 
Çıkan kanun bu kapıyı kapadı, imkânı kalmadı. 
Şunu da arşedeyim ki, teknik sahada; Fransa'da 
muhabere ile tedris yapan gençler için senede 
bir defa jüri huzurunda imtihan usulü vardır; 
O jüride imtihan olurlar. Kazananlar, yüksek 
mühendis olanlar var. Bizde usul böyle değil
dir. Hocanın dersini dinlemek mecburiyeti var
dır. Bu şartlar dâhilinde memleketimizde bek
lediğimiz inkişafı temin etmek kolay ve ucuz 
mümkün değildir ve olamıyacaktır. 

I Yeni Hükümetimiz çok kıymetli elemanlar
dan müteşekkildir. Kendilerinden rica ediyo
rum ; memleketin teknik eleman ihtiyacını te
min bakımından; sanat mektepleri mezunları 
namına, lise mezunları namına rica ediyorum, 
bu işe bîr çare, bir tedbir bulsunlar. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmak üze
re Sadi Konuk'a söz veriyorum. 

Dr. SADÎ KONUK (Samsun) — Bendeni» 
müzakere usulü hakkında huzurunuzu rahatsız 
edeceğim. 

Riyaset Divanının teklifleri üzerine alman 
kararın fiilî tatbikatı hepimizi tatmin etmiye-
cek şekle girmiştir. (Bravo sesleri). 

Bilhassa maarif dâvamız üzerinde, millî dâ
valarımızın temeli olan bir mevzu üzerinde ar
kadaşlarımızın kıymetli fikir ve mütalâalarını 
bu şekilde takyit edilmesi yüzünden fikir ve 
bilgilerini ifade edememeleri gibi bir vaziyet 

I hâsıl olmuştur. Binaenaleyh, Heyeti Celilenizin 
yüksek müsaadesiyle, hatiplerin fuzuli mevzu
lara girmeksizin esaslı şekilde konuşmalarını 
temin için daha müsamahakâr davranılmasmı 
istirham için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

REFİK KORALTAN (İçel) — Efendim, 
Yükseli Heyetçe bu celseye ait olmak üzere alı
nan bir karara nasıl bir mucip sebebin sevket-
tiğini ben de müdrik bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Türk Milletinin belli başlı var
lığının ifade yeri olan şu mabet o mabedin şu 

I kürsüsü Anayasanın emrettiği esaslar dâhilin-
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de hiçbir şekilde takyide tâbi tutulamaz. Ben 
eminim ki, arkadaşlar, biraz evvel de işaret et
tiğim şekilde bu kararı alırken önümüzdeki 
günlerin daplığı, bilhassa Devlet hayatının iş
lemesi bakımından Bütçe Kanununun bir an 
evvel mesuliyet mevkiinde bulunan Hükümetin 
eline verilmesi gibi bir mucip sebep mütalâa 
etmişlerdir. Fakat bunun üstünde, her şeyin üs
tünde Türk Milletinin yegâne söz söyliyeceği 
ve müessir olacağı yer, mabet burasıdır. Bura
da söz hiçbir zaman kayıt altına alınamaz. 
Burada söz hiç bir suretle kayıt altına alınamaz. 
Ve eminim ki, Yüksek Meclis, bütün arkadaş
larım da aynı mucip sebebi ve aynı esası elbet
te kabul edeceklerdir. Kaldı ki, bütçe gibi bir 
kanunun B. M. Meclisinden geçtiği sırada her 
meseleye temas etmek bir zaruret halindedir. 
Bütçe mevzuu konuşulurken Hükümetin, Devle
tin bütün siyaseti bu kürsüden ifade edilmeli
dir. Anayasa bunu âmirdir. Umumi Heyetimiz 
bunu zaruri kılmaktadır. Bu itibarla alınmış 
bir kararı Divanı Riyaset de ihata etmiş görü
nerek, 3 - 5 - 1 0 dakika geçmiş ve hattâ o kara
rı mütaakıp yine kendiliğinden yerinde bir 
görüş ve anlayışla partiler adına konuşanların 
en geniş bir şekilde söz söylemelerine imkân 
verildiği kaydını ilâve etmiştir. O halde arka
daşlar, Meclisin almış olduğu kararlar yine İç
tüzük hükümlerine göre, ruznameye hâkim ol
mak bakımından derhal arzettiğim sebeplerle 
elbette müşterek olduğumuz, birleştiğimiz 
mucip sebeplerle, derhal yeni bir kararla tas
hih olunabilir. Kaldı ki, içtüzük müzakerelerin 
yeterliği hakkında geniş imkân da vermiştir, 
Kararın geri alınması Milletvekillerinin sözü
nü takyit yanında elbet bir şey ifade etmez. 

ALİ RIZA ESEN (Siird)' — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Usul hakkında söylendi. Pra

tik olarak vaziyeti mütalâa etmek lâzımdır. Va
ziyet şudur f İki muvakkat bütçe yapılmıştır. 
Yüksek Meclisi bu karara sevk eden âmil de bu
dur. Nihayetünnihaye bütçe mefhumu içinde 
olan mütalâatı ihtisar ederek bir neticeye vâ
sıl olmak istenmiştir. Ona da riayet edilmiştir. 
Bâzı arkadaşlar bir iki dakika sözlerini geçir
mişlerse de riyaset buna da imkân vermiştir. 
Binaenaleyh kararın değişmesi demek, yeniden 
muvakkat bütçeye gitmek ve bu vaziyeti değiş
tirmek demektir. Bunu tensip buyuruyorsanız 
riyaset derhal emrinize amadedir, 
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Kararın devamımı kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsın... Etmiyenler.. Kararın deva
mını Meclis kabul etmiştir. Bu karar dairesinde 
konuşmalara devam olunacaktır. Beş dakikadan 
fazla da müsaade etmiye imkân yoktur. Daha 
15 arkadaşımız söz almıştır. Rica ediorum ar
kadaşlardan beş dakikayı geçirmesinler ve ka
rara lütfen riayet buyursunlar. 

Buyurun Emin Sazak. 
EMlN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ge

çen gün iş başına giden genç arkadaşlara 
rasgeldim, sordum ne, var diye, Teknik Okulun 
çayı var dediler. Ben bir tesadüf bu okula git
tim, içimden daha giderken bu okulun çok fay
dalı olacağını düşünüyordum, bir de okula var
dığım zaman ne göreyim l Beni karşılıyanlar-
dan, kimsin sen diye sorduğum zaman, ben bu 
okulun edebiyat öğretmeniyim dedi. içimden 
hayret ettim, Teknik Okulda edebiyat öğret
menliği de varmış. Ne ise içeri girdik, baktık ki 
içerde bir de sergi varmış, karyola, oda takı-
mi küşadı idi. Ne söyliyeyim içimde büyük bir 
acı duydum. Bu memlekette bu gibi sanata pek 
de ihtiyaç yok, ondan evvel makine ve saireye 
daha çok ihtiyaç var. Ne bileyim daha çok ih
tiyaç olan kalorifer, radyatör veya bir orak ma-
kinasmın bir parçiası, şu bu gibi şeylere ihtiyaç 
vardır. Bu gibi şeylerle talebeyi meşgul etmek 
doğru değildir. Bunlar bir şey yapıyor diye, 
bir şeyle karşılaşacağımı zannediyorum, lüks gü
zel koltuk, süslü ipekli kumaştan karyola, haki
katen meyus oldum. Bunun adamını bulup lâyı-
kı veçhile ve muhtaç olduğumuz veçhile ıslahı
nı rica ediyorum, Mülî Eğitim Bakanının ve siz 
arkadaşlarımın bu işe nazarı dikkatinizi celbe-
derim. 

İkinci mesele y arkadaşlar bizim en büyük 
derdimiz Maariftir, fakat bütçesini bu millet 
taşıyamaz, rakamlar çok büyüktür. Mektebi 
kapatmıyacağız, hepimiz, okuyup yazma bilen
leri çoğaltmak istiyoruz. Şu halde buna bir yol 
bulmak lâzımdır. Bunun içinden nasıl çıkaeağızl 
Arkadaşlar, ne yapacağız? Bilmem bu mesleğin 
yabancısıyım ama bana bir fikir ver deseler ve dü
şündüğümün de faydalı olacağını bilsem söyle
rim. Bu mevzuun yabancısı olmakla beraber be
nim aklıma gelen, ilkokullarda, şehirlerde, fa-
kic mahalle halkının, köylerde de fakir köylü
lerin çocukları parasız okur, zenginlerden ücret 
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alırız. Yüksek mekteplerimize gelince; heder 
oluyoruz arkadaşlar, ben kendimin de mesul 
olmadığımı hissetseydim huzuru âlinize çıkmaz
dım, bir genci adam olsun diye iyi yetiştiriyo
ruz mektepten çıktıktan sonra karnı aç. Bu ol
maz. Acaba dünyanın her tarafında da mı böyle f 
Mektepte dirsek çürüttükten sonra çıkınca Dev
let kapısında iş bulamayınca ekmek bulamaz 
bir hale mi gelir! Okuyup da ekmek bulama- I 
maktansa cahil kalıp onun karnını doyurmasını 
evlâ addederim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
BMÎN SAZAK (Devamla) — Bir kelime da

ha söylememe müsaade ediniz.. Unuttum. 
Şimdi böyle gençliğimizi futbol sahalarında 

israf edeceğiz demektir. Bunlar çok zengin Dev
letlerin harcıdır. Biz Beden Terbiyesini bir niza
ma koymalıyız. Beden Terbiyesi kafa terbiyesiyle 
birlikte yürümelidir. Ben bunu her zaman rica 
ederim, maalesef güme gider. 

Sonra ne olacak bu kadar tahsil, 500 hukuk
çu yerine 5 000 tane çıkarıyoruz, ne olacak bun
lar?.. 

KASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlarım, 5 dakika içerisinde mümkün olduğu ka
dar kısaca konuşmaya gayret edeceğim. Sayın 
Banguoğlu'nun Eğitim Komisyonumuzda Eğitim 
işlerimiz için getireceğini söyledikleri kanunlar 
bizi çok sevindirdi, kendilerine teşekkür ederim. 
Bugünkü ricalarıma gelince : 

Birincisi, liselerde öğrencilerin devam işidir. 
Devamlı bir öğrencinin verimi tabiatiyle devam 
sız bir talebeden daha büyüktür. Ayrıca devam
lı Öğrenciler öğertmene de heyacan verir ve onu 
teşvik eder. Halbuki Millî Eğitim Bakanlığının 
vermiş olduğu bir karara göre bir öğrencinin oku
la devamsızlığı 60 gün olarak düşünülmüştür. 
Bunun için okula devam etmiyen çocuklar de
vamsızlıkları dolayısiyle kanaat notu alamazlar. 
Böyle çocuklar meselâ 58 veya 59 gün okula gel
memekte, 60 ncı gün gelmektedir. Bu suretlede 
okul idaresi öğrenciyi zaman içinde görerek o 
talebe hakkında birşey yapamamaktadır. Şimdi 
bütün velilerin, ana ve babaların şikâyetleri ve 
bilhassa beni aracı yaparak ricaları ki - öğretmen
ler de dâhil olduğu halde - devam için de bir nu
mara konmasını yani bir müeyyide istemesidir. Me
selâ, 35, 40 veya 60 gün gelmiyen bir öğrenci de
vamdan numara alacak olursa devamsız olan bu ço
cuklar daha fazla devam mecburiyetinde kala-
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«aklardır. Bizde okul aile birlikleri yepyeni mü
esseselerdir. Maalesef bu müesseseler bugün oku
lun badanasını yapmak, kırık sırasını tamir et
mek, eşyasını almaktan ileri gidememiştir. Bu 
yeni teşekkülümüz daha henüz ne okulun, ne de 
ailenin dertlerini dinlemeye ve onlara çareler ara,-
maya gidememiştir. Böyle olmakla beraber yine 
ümitliyiz. Okul ve aile çalışarak muhakkak dert
lere çare bulacağa. 

İkincisine gelince : Bu da öğretmenlerin şikâ
yetidir. 

Liselerin son sınıfında öğrencilere iki kana
at notu verilir. Son ikinci kanaat notu 10 Marttır. 
Bu yüzden on Marttan sonra öğrenciler derslerle 
meşgul olmazlar.. Bu çok fenadır. Çünkü çocuk 
öğretmenin kendisine kanaat notu verdiğinden lâ-
kayıttır. Bu yüzden öğretmen ile çocuk arasında 
rabıta kalmaz Nasıl olsa öğretmen bana kanaat 
notu verdi ne diye kendimi üzeyim, ne diye ma
tematik dersleri üzerinde durayım der. Bu hal 
istemediği halde çocuğa bir atalet yaratmaktadır. 
Bundan bilhassa öğretmen arkadaşlarımız çok şi
kâyetçidirler. 

Bu vaziyete göre diğer sınıflarda nasıl 3 ka
naat notu verilirse bunlara da 15 Mayısa kadar 
devam eden, bir kanaat notunun verilmesini ri-
ea etmekteyiz. 

Bir üçüncü dileğimiz de; kitaplar işidir. Her 
biri birer değer olan muhtelif şahısların yaz
mış olduğu kitaplar baslıbasma birer değerdir. 
Fakat ne yazık ki bunların bir kısmı yazılırken 
grup halinde gözden geçirilmediği için ilk, orta 
ve liselerde bulunan aynı grup dersler arasında 
boş kalmış, işlenmemiş mevzular kalmaktadır. 
îyi işlenmemiş, etüt edilememiş olan bu mevzu
lar çocuklarımızın o senelerdeki bilgilerinin ta-
mamiyle zincirleme gitmesine mâni olduğu için 
çocuklarımızı bilgi noktasından çok geri du
rumda bırakmaktadır. Bilhassa bunu tarih ho
caları çok rica etmektedirler. Binaenaleyh, bu 
arzettiğim hususlar üzerinde hassasiyetle durul
masını ve yeni baştan hepsinin bir etüde tâbi 
tutulmasını rica ediyoruz. 

Matamatik kitaplarımız da aynıdır. Eskiden 
dâva olarak gösterilen şeyler şimdi mesele ola
rak gösterilmiştir. Yani umumiyetle kitaplar 
üzerinde tatbik edilen sistem çok bozuktur Bu 
bozukluğun önüne geçilmesini ve bütün kitap* 
ların yeni baştan etüt edilmesi ricalarımızdır, 
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BAŞKAN — Daha on altı arkadaşımızın sö

zü vardır, mamafih yeterlik önergesi de veril
miştir. Sedat Çumralı. 

SBDAD ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaşla
rım ; kısa cümlelerle maksadı anlatmak çok iyi 
bir şeydir ve hünerdir. Fakat Sayın Başka
nın hukukçu olarak, hukuk zihniyeti ile bu ko
nuşmaları takyit etmesinden duyduğum üzün
tüyü beyan etmek isterim. 

BAŞKAN — Ben takyit etmedim; Meclis 
takyit etmiştir. 

SEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Başkanlık 
maruzatı olarak gelmiştir, hukuk zihniyetine 
uygun bulmadım. Buna rağmen beş dakikaya 
riayet edeceğim. 

Arkadaşlar; eski eserlerden bahsetmek is
tiyorum. Burada bir iki müşahedemi nakletme
yi çok arzu ederdim. Fakat beş dakikaya sığ-
dıramıyacağım için bu işi Atatürk'ün Konya'
dan yazdığı telgrafa ve en kuvvetli müşahidin 
ifadelerine terketmek istiyorum. 

25 Şubat 1931 de, Atatürk Konya'da tetkik 
seyahatinde bulunuyor. Ankara'ya Başbakana 
şu telgrafı çekiyor. Bu telgrafın ikinci maddesi; 

Konya'da asırlarca devam etmiş ihmaller 
sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmala
rına rağmen, sekiz asır evvelki Türk medeni
yetinin hakiki mimari şaheserleri sayılacak 
kıymette bâzı mebani vardır. Bunlardan bilhas
sa Karatay Medresesi, Alâattin Camii, Sahibi-
ata Medrese Camii, Sırçalı Mescit ve încemina-
reli Cami derhal ve müstacelen tamire muhtaç 
bir haldedir. Bu tamirin gecikmesi bu âbide
lerin indirasini mucip olacağından evvelâ as-

cr işgalinden tahliyesinin ve kâffesinin muta-
hassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin Du
yurulmasını rica ederim Gazi Mustafa Kemal 

Sırrı tçöz (Yozgad) — Evkaf. Bütçesine ait 
onlar. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Maarife 
devredildi. 

Bu telgraf 1931 senesinde yazılıyor, ihmal 
18 seneden beri de devam etmektedir. 

Yine 18 sene evvel, son cümlesinde Gazinin 
ifade buyurduğu indiras kemal haline gelmek
tedir. 

Geçen sene Bütçe Komisyonunda rica etmiş
tim başlanmıyan inşaattan tasarruf edilen pa
radan burası için »cüzi bir miktar aynldı, 43 
bin lira da bu memleketi kuranlar arasında bu-
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lunan Selçukların, Büyük Selçuk camii, Alâ-
eddin camisine tahsis edildi. Fakat ne talih
sizliktir ki, hesap doğru yapılmadığı için iha
le de talip bulamadık. 

Bugün, bu memleketin tapu senedi olan bu 
cami, yıkılmaya yüz tutmuştur. 

Konya'da, teknik öğretime ait de büyük MF 
tahlihsizlik vardır. Vilâyetle Teknik öğretim 
Müsteşarlığı arasında geçen yazışmalardan do
layı Teknik öğretim Müsteşarlığının gayretleri 
hakikaten vilâyetçe lâyikıyle anlaşılamaması 
yüzünden iş gecikti, neticede ihaleye vaz'edil-
di. îş mukavelesi yapılmış olan ticaret lisesinin 
de inşaatı tehir edilmiş bulunuyor. 

Üçüncü mülâhazamı serdedeceğim, vaktim 
kaldı mı? 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
KEDAD ÇUMRALİ (Devamla) — Ortamek-

tepl er için de bir endişe taşıyorum. Ben bu kaza
da nahsi mülâhazamı Vekile arzetmek isterim, 
her ortamektep yapmak arzusu, orta tahsili yap
mak arzusu vardır. Ortamektepten mezun olan 
15 yaşlarındaki çocuklar hayata inttibak 
edememekte ve alelade işler görmeyi bir hay
siyet meselesi yapmaktadırlar. Ortamektep 
yapmak yerine Millî Eğitim Bakanlığı kazalar
da sanat okulu açmayı düşünmez mi? îlkmek-
teplere kazalarda bir iki sınıf daha ilâve etmek 
suretiyle ortaokul kültürü verilse ve asıl hima
yeye muhtaç olan ortamektep mezunları ve lise
leri bitiremiyen çoeuklar için bir şey düşüne
mez mi? 

Birinci maruzatımı sayın Başbakanın derin 
tarih bilgisine ve tarih şuuruna terkediyorum. 

BAŞKAN — Eminittin Çeliköz. 
EMÎNlTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım, düşüncelerimi belli bir za
manda arzedebilmek biraz müşkül. Maamafih 

i onu sizgeçten geçirmeye çalışacağım. Her şey
den evvel unutmadan arzedeyim ki demin Hase-

j ne Ilg-az arkadaşım bahis buyurdular, onun için 
] çifte tedrisata temas etmek mecburiyetindeyim. 
j Devam meselesi : Çifte tedrisat ve bundan 
î evvel birkaç sene devam etmiş olan müzakereci-
1 lik us'-ıîü ciheti çocukları daha çok devamsızlığa 
| götünaüştür. Onun sebebi herkes tarafından bi-
; linir. Evliyayı etfal onu çok iyi anlar. Dört 
j tane, beş tane benim gibi çocuğu bulunan, ilk, 

sanat okuluna veya liseye giden evlât sahibi 
) olursa onu daha çok iyi anlar. On, on beş güa 
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mektepler çalışırken gerek ilk, gerek meslek, ge
rek sanat, gerek liselerde derse dahi girmek şar
tiyle - çünkü özlemiştim, iki buçuk senedir ayrıl
mıştım - arz ettiğim gibi çocukları çok enteresan 
buldum, verimli buldum, iki buçuk sene zarfın
da benim içinde bulunduğum zamandan çok 
daha randımanlı bir tarzda gördüm. Yarm için 
ne olduğunu bilemediğimiz karanlıkların şimdi
den ışıklarını mesaileriyle verdiklerini görür ol
dum ve sevindim. 

Liselerdeki, müzakere kalkarak eskisi gibi 
normal tedrisata başlamış olmak itibariyle de
vam sıfıra inmiştir. Bulunduğum, gördüğüm 
yerlerde çift tedrisat olmaması şartiyle, ki erken 
gidilir. Normal tedrisat yapan orta mekteplerde, 
liselerde, ilk mekteplerde devamsızlık kaydedil
miyor. Bu, şayanı şükrandır. Bunu Başöğretmen
ler, Müdürler, dillendirmişlerdir. Bu şayanı 
şükrandır. 

Bundan bahsettikten sonra, notlarım arasın
da en mühimlerini bu muayyen ve belli olan 
dakikalara, sıkıştırmak istiyorum ve bil âb ara ela 
yine lüzum görürsem söylemediklerimi yazarak 
Bakanlığa vermek şartiyle buradan tenzil ede
rek bunların bâzılarını dillendirmek isterim. 
Şunu da arzedeyim ki ; bence ordu ne ise mual
lim, öğretim sahasında çalışanlar da aynen* or
du gibidir, öğretim ordusudur. Onlar, yarın iş
başına geçecekleri kuvvetli, şaşırmayacak bir 
şekilde varlıklı eriştirmek için bugünden bunu 
sağlamaya çalışan bu müesselerdir. Onun için 
millî mücadele büyük muvaffakiyetten sonra 
beş altı, beş, altı milyonluk bir bütçe, müteva
zı bir bütçe ile Meclise gelen Millî Eğitim Ba
kanlığı, bugün 124 milyon 166 bin 197 lira ile 
karşımıza çıkmış bulunuyor. 

Yine unutmadan kaydetmek lâzımdır ki bu 
124 milyon küsur liralı bütçenin % 85 ni öğre
tim alanında kullanıyor yalnız Yönetim için % 
15 ini sarf ediyor. Bu fevkalâde canlı ve dikkate 
şayan bir şeydir. Her şeyden evvel kaydetmek 
gerekir ki ilk kısımda köy işi düşünülüncö öğ
retim sahasında akla köy enstitüleri geliyor. 
Köy enstitülerinden Hk defa bahseden arkadaşı
nız olmak itibariyle yine temas etmek istiyorum 
ki köy enstitüleri düne nazaran bugün bir öğret
men fabrikası haline gelmekte bulunmaktadır. Ve 
günden güne inkişafla çok yüksek ümitler ver
mektedir. Yalnız bu mekteplerden çıkan on iki 
bin tane talebe var: bugün köylerde çalışan köy 
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enstitüsü mezunları bu mevcut öğretmen vardır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız geçti 
EMİNÎTÎN ÇELÎKÖZ (Devamla) — Çok 

mühim de... 
BAŞKAN — Meclis bu hususta iki defa ka

rar verdi, bunu bozamam. 
EMİNİTTÎN ÇELİKÖZ (Devamla) — Ben 

de bozmak istemem, bir dakika müsaade. 
Kurslar var, bu kurslara köy enstitüsünden 

daha evvel çıkmış olanları getirip olgunlaştır
mak esasının güdüldüğü malûm. Bendeniz çok 
yalvarırım, etüd edilsin, millî eğitim müdür
lüklerinden bunlar istensin. Mümkünse gele
cek sene köy enstitülerine talebe alınmasın. 8 -
9 bin, ki, daha fazla olmaz, kişiyi mümkünse 
muallim mekteplerine dahi getirerek bir sene 
müddetle köy enstitüsü mezunlarını olgunlaştı
ralım. Onların yüzü bir arada olduğu halde 
kendileriyle görüştüm, onlar da bunu arzu edi
yorlar, zayıf noktalarını kendileri de biliyorlar. 
B, mi arın bu kanun mucibince köye gitmeleri 
lâ simdir. Ona göre düşünmek, el koymak lâzım. 
G; .yet kısa arzedeceğim: Bir köyde 180 mevcutlu 
l)i'.* okul var. Kaza olduğu için de beş sınıflıdır. 
Giuçi bugün ekseri mektepler beş sınıfa yük
seltilmiştir ve geri kalanlar da her sene bir sı
nıf ilâvesiyle birkaç senede beş sınıflı olacaktır. 
Şimdi 180 tane talebesi olan bâzı kazalar 1200 
nüfusludur, bunun yanında 1900 nüfuslu köyler 
vardır. 

BAŞKAN — Daha 16 arkadaş söz istemiş
tir, onları da kifayet takririne kurban etmeyin. 
Vaktiniz dolmuştur. 

EMÎNÎTTlN ÇELİKÖZ (Devamla) — Hep
sinden sarfınazar ediyorum, bir tanesini söyle
meme müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Devamla) — Bura

sını iki kelime ile bağlıyorum. Asıl mühimmini 
müsaade ettikleri için sonra arzedeceğim. (Gü
rültüler). Yambaşmdaki köyün 187 mevcut ta
lebesi var, bir öğretmeni mevcut... Bu noktaları 
nazarı itibara almasını Vekâletten bilhassa rica 
ediyorum. 

Sanat okullarının özel kısımlarına bir sene 
ilâvesi mühimdir. Çocuklarla ve öğretmenle
riyle görüştüm. Millî Savunma Bakanlığı Millî 
Eğitim Bakanhğiyle bu husjıstâ mutabık kal
malı ve bu çocuklara lise mezunları gibi yedek 
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subay olma hakkı verilmelidir. Bu hususta bir 
kanun getirmelerini rica ederim. Bu o okulların 
yüksek inkişafını doğuracaktır. 

BAŞKAN — Rica ederim, söyliyeceğinizi söy
lediniz. 

Verdiğiniz kararın tatbikında bana yardım 
etmenizi rica ederim. Her arkadaşın sözü mü
him ve lâzımdır. Fakat gayeyi de düşünmeliyiz. 

EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Eh 
kesiyorum, söyliyeceğimiz içimizde kalsın. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka-
daşlar; bir iki dakikada sözümü bitireceğim. 

Köy okulları için 5210 numaralı Kanunun 
neşrinden evvel mahallî idare âmirlerinin, Mil
lî Eğitim memurlarının, Mili îEğitim müdürleri
nin teşviki ile köylerde yapılmış olan birçjk 
mekteplerin 5210 sayılı Kanun çıktıktan son -a 
bakıyei bedellerinin ödenmesi mahallen müuı-
kün olamamıştır. Bu paranın yekûnu, Sayın Ba
kanın Bütçe Komisyonunda verdiği izahata na
zaran bir buçuk milyon liraya baliğ olmakta
dır. 

Şimdi, binaları yapan vatandaşlar muhtara 
müracaat ediyorlar, diyarlar k i ; yaptığım bi
nanın bedelini ver. Muhtar ise, 5210 sayılı Ka
nun var, köylüye mektep için para vermem 
diyor. Kaymakama gidiyor, siz yaptırdınız ba
na, siz çağırıp beni teşvik ettiniz benim paramı 
verin diyor. Kaymakam sen köye mektep yap
tın, parasına ben karışmam diyor. Valiye gidi
yor, aynı cevabı alıyor. îşte bu şekilde üçer, 
beşer yüz liralık alacak halinde bir buçuk mil
yon lira ortada dolaşmaktadır. Bunlar nihayet 
fakir köylülerin alacaklarıdır. Bunlardan mü
temadiyen mektuplar, telgraflar almaktayım. 
Ezcümle Kastamanu'nun Kemah Köyündeki bir 
vatandaştan aldığım telgrafı okuyayım. (Lü
zum yok sesleri) Bu vatandaş ağlıyor ve amele-

•nin tazyiki karşısında tarlamı satıp paralarını 
verdim diyor. 

Bugün müzakere etmekte olduğumuz büt
çenin tahsisatı içinde inşaata tahsis edilmiş 10 
milyon lira var. Ben Millî Eğitim Bakanı arka
daşımızdan rica ediyorum, bu paranın içinde 
böyle üç, dört senedir paralarının arkasından 
koşan bu zavallı köylülerin alacaklarını ver
sinler. (Doğru doğru sesleri) 

Sonra arkadaşlar; Göynük'teki Akşemsettin 
Türbesinin tamiri için bir tahsisat konulduğu
nu memnuniyetle öğrendim. 
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' MU î 'Eğit imBakanından şunu "rica edece

ğini; İstanbul'un ikthinin 500 ncü yıl dönümü 
kut a l ındığı gün, b ı âbidenin de tamamlanmış 
ve hizmete amade biri şekilde ikmal edilmiş 

| olması için şimdiden gereken tedbiri alsınlar. 
\ Bu arada sayın Bakana bir de ihbarda bü-
| Umacağını. Bolu 'nunKaraköy'ünde Selçuki'ler-
j den kalma Fatma Hanım'in yaptırdığı çok gü-
i zel vo tarihî bir cami vardır; yıkılmak üzeredir. 
j Bir do Isfendiyar oğullarının Bolu'dan ge-
I çerken yaptırdıkları bir cami daha vardır, du-
j varları yıkılmış, yalnız kapısı durmaktadır. 
j Bunla ı Sayın Bakana ihbar ederim. 
I B.V-jKAN — Fahri Karakaya. 
I FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim; 
! iki sene evvel Şemsettin Sirer Bakan iken vi

lâyetlere yaptığı bir tamimle; köy okul birlik-' 
j leri diye bir birlik kurdu. Bunlar bir şahsiyeti 
! hükmiyeyi haiz oldular. Bu birlikler köy okul

ları inşaatı için para toplıyarak inşaatı ihale 
ile mütaahhitlere verdiler, tnşaat bitti, katî ka
bulü yapıldı. Ben de birçok milletvekilleri gibi 
bu kürsüden bu birliklerin kanunsuz oldukları
nı ileri sürdüm. Hükümet de bunların kanunsuz 

: olduklarını kabul etti; bu birliklerin tasfiyesine 
j gitti. 

| Yalnız îhsan Yalçın arkadaşımızın da bu-
j yurdukları gibi Elâzığ'da dairei intihabiyemde 

70 küsur bin lira haklı, alacaklı olanlar vardır; 
bunlar iki seneden bert bunu alamıyorlar. Bir-
İlklerden dâva edemiyorlar; birlikler yok, maa-

I rifi dâva edemiyorlar r^ünkü Hükümet teveccüh 
etmiyor, muhtarları dâva edemiyorlar; Hükümet 

i teveccüh etmiyor, Hükümet de vermiyor. Milli 
Eğitim Bakanı diyor k i ; bunu özel idareler yer-

j sin. özel idareler bu parayı bütçelerine koya-
! mıyorlar. Bu şekilde Türkiye *de alacakların ye

kûnu 449 küsur bin lira tutmaktadır. Bu şekilde 
itimat gaip oluyor. Hükümetin bu hususta ehem-

j miyetle nazarı dikkatini celp ederim. Bu bir. 
| İkincisi; yine Bütge Kanunu ile köy okul-
| 1 arının inşası için tahsis edilen paralar vaktinde 
i yerine gitmiyor. Gitse de vilâyetler kazalara bil 
| paraları gönderemiyorlar. Meselâ Elâzığ vilâ-
| yetinin Karakocan Kazasına ait mektep için 
| ayrılan tahsisat Ekim ayında gidebilmiştir. Ma-
j lûmu âliniz oralarda kış erken gelmektedir. 
i Bıınlni'kireç söndüre'efk, taş taşıyacak. Tabiî 
j bu suretle inşaat mevsimi geçiyor. Onun için bû 
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paraların vaktinde gönderilmesini temin etmek I 
lâzımdır. 

Üçüncüsü; Cumhuriyet Bayramlarında An- | 
kara'ya birçok illerden izciler geliyor. Bu izci
lerin yatmaları için burada birçok liseler 15 gün 
tatil ediliyor. Zaten tatil, tatil üzerine, bu arada 
çocuklarımız okulsuz, derssiz bırakmaya kimin 
hakkı vardır? Bu işi halletsinler. Ya bina bul
sunlar veya Curaya getirmesinler. 

BAŞKAN — Ahmet Bozbay. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlar; Yüksek Meclisin kararına sadık ka
larak beş dakikadan fazla konuşmamak azmiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Fakat bir hâ
dise dolayısiyle belki iki dakikanızı fazla almak 
zaruretindeyim. (Gülüşmeler) 

Bu arzedeceğim nokta, üstü kapaklı kalan bir 
hâdisedir. 

Asıl mevzuun, köy okullarından inşaatı nok
san kalanların Hükümet tarafından ıslah ve in
şa edilmesi için Yüksek Meclis bir kanun çıkar
mıştı. Bu okullar için bakanlıktan ayrılan 
tahsisat, vilâyetlerde inşası noksan kalan okullara 
tevzi edildi. Fakat okulların ya bir duvarı veya 
çatısının bir köşesindeki kiremitleri noksan kal
dığından bir kısmının inşası yarım kaldı, sebeplerini j 
sordum. Efendim bu okulun öğretmeni 1950 sene- j 
sinde gelecektir. O zamana kadar da bu okulu ikmal 
edeceğiz dediler. 1950 senesine kadar, bu okulla
rın çatısındaki 500 veya 800 kiremidin eksik ol
ması dolayısiyle kışın tesiriyle mâruz kalacağı ı 
tahribat büyük olacaktır. Bunun da tamirinin | 
Hükümete, millete ne kadar muazzam bir yük j 
yükliyeceğini tasavvur etmek güç değildir. Bun
lar üzerinde uzun uzadıya durmak icabeder. Fa- | 
kat vaktin kısalığı dolayısiyle bu kadarla iktifa 
ediyorum. | 

İkincisi, Uşak İlçemizde hususi bir lisemiz var
dır. Lise 10 senedenberi Hükümet, belediye, hu
susi muhasebe, Türk Eğitim Derneği ve halkın 
yardımları ile ayakta tutulmaktadır. Son zaman
larda yardımların azalması müşkül bir durum 
hâsıl oldu. Arkadaşlarımla ve bu işi takibe gê - ı 
len belediye reisi ile beraber istirhama gittik. 
Bakan Bütçede tahsisat olmadığını, fazla yardım 
yapamayacağını ve bu lisenin resmen Hükümetin 
emrine ahnamıyacağını beyan buyurdular. Bizi ! 
tabiî tatmin etmedi. 

Sayın arkadaşlarım, bilirsiniz, Uşak yurdun i 
her köşesi gibi münevver, hareketli bir muhittir. 
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Bu liseden çıkan çocuklarımız yüksek okul

larda tahsil etmektedirler. Bu liseyi, kurulmuş 
bir müesseseyi göçürmiyelim. Bunun da Hükümet 
hesabına alınmasını ve diğer liselerimizle beraber 
idare edilmesini bilhassa rica ederim. 

Üçüncüsü Kütahya'nın bir de sanat okulları 
derdi vardır. Geçen sene bu sanat okulumuz ens
titüye çevrildi. Millî Eğitim erkânı da bilhassa 
Sayın Rüştü üzel mahallen tetkik ettiler. Vazi
yeti de gördüler. Enstitüye çevrilen okul şehrin 
garp tarafında, şehrin bir ucunda gayet harap bir 
bina içindedir. Yeni bina yeri için şehrin en mü
kemmel yerinde, istasyon cadesinde bir yer alıp 
tapusunu da Millî Eğitim Bakanlığına gönder
diğimiz halde bina üç senedir yapılmamıştır. İki 
yüz küsur öğrenci ıstırap içindedir. Şimdiki bina 
haraptır. Bu okula çocuklar belediye otubüsle-
riyle gidebiliyorlar. Yeni okulun hemen, yapılma
lını rica ederim. 

Dördüncüsü; Kütahya şehrinde Germiyano-
ğullarından İkinci Yakub 'un medresesinden Mü-
barizüddin tarafından yaptırılan ve Hocası Mol
la Vâcit adına, izafe edilen Vâcidiye Medresesi 
namiyle eski eserlerden gayet kıymetli bir eser var
dır. Bunun kıymetli bir eser olduğu Sayın Ho
cam Uzunçarşıh'nın Kütahya Şehri kitabında da 
açıkça yazılmıştır. Bu eserin bu tarihî binanın. 
vaktiyle rasad yeri olarak kullanıldığını da Sayın 
Fathı Gökmen'den işittim. Bina hâlen harap bir 
vaziyettedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
tamir ve müze haline ifrağını bilhassa rica ediyo
rum. 

Eski eserlere ayrılan paralar da çok az
dır. Biz varımızdan yoğumuzdan kısarak ecda
dımızın bin bir müşkülâtla vücuda getirdiği bu 
eserlerin tamir ve ıslahına el birliğiyle sarılmak 
mecburiyetindeyiz. 

Ufak bir ricada daha bulunacağım, Porsuk Ba
rajı yapılıyor, yarın su kesilecek, o suyun altında 
eski bir Türk büyüğü; Ahmet Beşirî adında 
bir zatın kabri su altında kalacaktır. Bakanlı
ğa müracaat ettik, Müzeler Umum Müdürlüğü 
»1 koydu, tahsisat yokluğundan kaldı. Yeter 
tahsisatın acilen temini ile türbenin bir an evvel 
münasip bir yere naklim ve bu suretle Türk 
büyüğüne son ihtiramın bir an evvel' yapılma
sını rica ederim. 

Evvelce arz ettiğim hâdiseye geliyorum. 
Biraz evvel, bu kürsüden Emin Soysal arkada-
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şıraız Kütahya'ya ait eski bir mahkemel seriye 
ilâmını okudular. Tabiî Meclis kararına uyu-
larak sebepleri izah edilemedi- Fakat benim 
asıl arzetmek istediğim, 1336 senesinde Osman
lı Hükümeti zamanında şer'î mahkemelerin ifa* 
yi hizmet ettiği bir zamanda alman bir kara
rın bu kürsüden okunmasmdaki mânayı bir 
türlü anlıyamadığımdır. Eski Şer'î Mahkeme 
sicil kayıtlarıni tetkik edersek bu gibi karar-
larla her zaman karşılaşabiliriz. Bu basit bir 
hâdisedir. Kütahya halkı namuskâr ve Hüküme
te muti insanlardır. Hiç bir zaman mürteci ola
mazlar. Kütahya halkından, bu Türk Milletine 
hizmet etmiş büyük adamlar, yetişmiştir, di
ğer vilâyetleimiz gibi birçok ordu erkânı ye
tiştirmiştir. Ömer Rüştü Paşa; zamanının ada
let işlerini düzendiyen, sonradan Sadrâzam olan 
Adliye Nazırı Abdürrahnıan Paşa, Hacı Ali Pa
şa sonra da Cumhuriyet idaresinde Türk Or
dusunun en yüksek mevkii olan Genel Kurmay 
İkinci Başkanlığım 18 sene şerefle ifa eden 
şimdi de Milletvekili olarak karşımda oturan 
kıymetli Orgeneral Asım Gündüz'ü yetştiren 
Kütahya'dır. Daha çok misaller verebilirim 
ama vaktimiz yoktur bunun tafsilini istemiyo
rum. 

İstiklâl mücadelesinde maliyle, caniyle bü
yük hizmetler gören temiz Kütahya halkmı ve 
asîl Türk milletini bu gibi isnat bühtanlardan 
tenzih ederim. Emin Soysal arkadaşım Kütah
ya'mıza eğer mürteci damgası vurmak istiyorsa 
bunu. kemali şiddetle ret ederim. 

BAŞKAN — Emin Soysal Kütahya için mür
teci demedi. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Demek 
istiyorsa, dedim. 

Kütahya mürteci değildir bunu hiçbir za
man kabul etmeyiz. Türk milleti içinde esasen 
mürteci yoktur, her millette olduğu gibi fesat
çı vardır bunlar da bu şuurlu Türk milleti için
de hiçbir sahada muvaffak olamıyacaklardır. 

SALİH İNANKUR (İçel) — Muhterem ar
kadaşlar, vakit çok dar olduğu için yalnız iki 
noktaya işaret edip geçeceğim. 1947 yılı Bütçesi 
dolayısiyle bu ciheti evvelce de arzetmiştim. 
Köy öğretmenlerine 4357 sayılı Kanunla 1932 
den 1942 yılına kadar bir makam üc
reti verdiler. Bunun da üç yıl içinde öden
mesini özel idarelere emrettiler. Bazı özel ida- i 
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reler bu borçları muayyen müddette ödedi fa
kat bir kısmı da bunu ödemek imkânını bula
madı. Bu ödiyemiyenlerin durumları müsait 
olmıyanlara 5 yıl zarfında ödenmek üzere Ma
liye Bakanlığı 2 milyon lira istikraz ve tahsis etti. 
özel idareler bu borçlarını ödeyeceklerdi. Maal
esef bâzı iller istikrazla borçlarını ödediği halde 
bu kanaatli faziletli öğretmenlerimizin borcunu 
vermiyen illerden birisi de seçim bölgem olan 
İçel'dir. Bendeniz de tesadüfen Genel Meclis 
üyesi ve ayni zamanda daimî komisyon âzası 
idim. Defatle üç sene zarfında bu borcun öden
mesi için bütçeye koymuş bunu valiye götür-
müşsek de bir türlü kabul ettiremedik. Bu ar
kadaşlar nerelere baş vursunlar. Muhtelif ta
rihlerde Bakanlığa baş vurdular. Nihayet va
liliklere emir verildi, valilik yine bütçeye koy
madı, nihayet Bakanlığın son ağır bir emriyle 
bu tahsisattan bu horeun ancak % 7,5 u verile-
bildi. Heyeti umumiyesinden bakiye kalan-
borç 96 bin liradır. 

Arkadaşlar; Danıştaydan kararı alıp, hattâ 
infazı için icraya dahi koymuş öğretmenler var. 
Fakat Hükümetin malı haczedilemediği için bu 
adamların istihkakı verilemiyor. Biraz insaflıca 
düşünecek olursak, herhangi bir eşhasın böyle 
haczedilirken Hükümetin bu borcunu vermemesi 
Devlet şeref ve haysiyetini ihlâl etmez mi^ 
Maalesef durum bu haldedir. 1947 Bütçesinde 
bu hususu daha etraflıca arzetmiştim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı buna bir tedbir bulacak
larını söylemişlerdi. Fakat kabinelerin değiş
mesi ve malî imkânsızlık dolayısiyle bu iş hal-
ledilemedi Sayın Bakandan bu borçların tasfi
yesi için bir an evvel çare bulmasını rica ediyo
rum. Memleketin fedakâr feragatkâr evlâtları, 
cüzi de olsa, kendileri için herhalde bir kıy
met olan, bu paranın ödenmesini bekliyorlar. 

İkinci mâruzâtım: İlköğretim müfettişleri 
ilköğretim müfettişleri üç sınıfa ayrılır. 

Birisi; tedrisatı itibariyle kanunu muvak
katinin 63. maddesine uyularak ilktedrisat mü
fettişi olanlar; ikincisi, Gazi Terbiye Eustitü-
sünün Pedagoji şubesinden mezun olanlar; bir 
3 ncüsü de; 1 . VII . 1947 tarihinde Millî Eği
tim Bakanlığı bir imtihan açtı ve zannederim 
o zaman öğretmenlerden 330 kişi buna iştirak 
etti ve bunlar arasından 36 tanesi başarı gös
tererek denetmen olanlardır. 

Şimdi bu üçüncü kısımdaki arkadaşların Mil-
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ricaları şudur. Diyorlar ki, bir defa Tedrisatı 
İptidaiye Kanunu Muvakkatinin 63 ncü madde
si gereğince müfettiş olanlarla bizim aramız
daki tahsil derecesi tetkik edilirse biz daha 
ilerde geliriz. Malûmu âlileri son senelerde 
öğretmen okullarının sınıfları yükseltildi. Son
ra 330 arkadaştan başarı gösterdiğimiz için 
ancak 36 arkadaş seçilebildik. Şimdi denetmen 
gibi müphem bir isim vermeleri, bizim otorite
mizi kırıyor, vazifemizi lâyikıyle başarmamıza 
engel oluyor, diyorlar. Bundan maada bir de I 
yolluk farkı var, bu yolluk farkını bir tarafa 
bırakın bizi bu müphem işimden kurtarın, 
diyorlar. Bu arkadaşlar bu dileklerinde yerden 
göğe kadar haklıdır. Çünkü liyakatleri olma
mış olsaydı kendilerine müfettişlik vazifesi ve
rilmezdi. Millî Eğitim Bakanlığından bu husu
sun bir an evvel halledilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — ibrahim Arvas. 
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Muhterem ar-

kadaşlar, imanı hatip kurslarının ve İlahiyat 
Fakültesinin açılması hakında teklif sahibi 
olan biz 22 arkadaş ne taassubu ve ne de irticai 
isteriz ve ne de buna âlet olmak sevdasmdayız. 

Bunu huzurunuzda böylece belirttikten sonra 
sözlerime geçeceğim. 

Merhum Atatürk Doğu illerimizde; bilhassa 
Van'da bir üniversite açılmasını emretmişti. 
Bu mevzu için Maarif Vekili bulunan merhum 
Saffet Arıkan mahallinde etüdlerde bulunmuş
tu. Binaenaleyh ya Van'da, yahut da Diyarba
kır'da, yahut Elâzığ'da ufacık bir nüvesi atıl
sın, Millî Eğitim Bakanından istirham ederim. 
Yavaş yavaş ilerde tekemmül eder, bu yolda 
bir adım atılırsa iki menfaat Bağlıyacaktır; Kom
şu Devlet, bilhassa Şimal kısımların, her ikisi
nin çoğu Türk'tür, bu kültür müessesesinden 
istifade ederler, bir ilim kaynağı olur. 

Grup kararı veçhile gelecek ders yılı biri is
tanbul'da diğeri Ankara'da olmak üzere ilahi
yat Fakültesinin açılmasını bilhassa istirham 
ederim. 

Bu husustaki Teşkilât kanununu biran evvel 
getirip, 1949 senesi Bütçesinde buna yer ve
rilmesini rica edeceğim. Buradan neşet edecek 
çocukların diğer üniversite talebelerinin hak ve 
salâhiyetlerini haiz bulunmaları üzerinde bil
hassa Aziz Bakanımın nazarı dikkatini celbe-
derim. İ 
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mucibince, ilkmekteplerin dördüncü ve beşin
ci sınıflarında ihtiyari olarak din dersleri 
okutulduğu için ve bâzı vilâyetlerde imam ve 
hatip mektepleri açtığı için, bu suretle mânevi 
cephemizi kuvvetlendirdiğinden dolayı muhte
rem Tahsin Banugoğlu'na alenen şükranlarmu 
arzederim. 

Köylerimizin bir çoğunda üç smıflı ilkmektep 
bulunduğundan bu din dersleri maalesef bu mek-
teplerdo okutulanı ıyoıv Aziz Bakanımdan istir
ham edeceğim; gelecek ders yılında beheme
hal bu işi ihtiyari olarak üçüncü sınıfa da teş
mil etsinler, bunu rica ederim. 

İmam ve hatip kursları talebesini orta mek
tep mezunlarından aldığımıza göre behemehal 
orta okullarda da ihtiyari olarak din dersleri
nin yer alması lâzımdır, yine partinin kararı 
mucibince, imam Hatip kuralarına gidecek orta 
okul mezunlarına bu ders verilmiyecek olursa, 
Islâmm şartlarını bile bilmeden oraya gidecek
lerdir demektir. Onun için bunun lüzumunu 
takdir ederek bunu temin etmelerine Aziz Ba
kanımdan istirham edeceğim. 

Sonra, imam ve Hatip kurslarına rağbet 
azdır. Bendeniz bunun için de ufak bir şey is
tirham edeceğim. Beş sene şehirlerde müezzin
lik yapanlarla, Kur 'an kurslarını bitirenleri bu 
kurslara talebe olarak kabul edelim. 

Bu suretle talebe miktarı çoğalmış ve ihtiya
ca cevap verilmiş olur. 

BAŞKAN — İbraim Bey vaktiniz bitti. 
İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Bir daki

ka lûtüfkâr olunuz Reisim. Şimdiye kadar 12 
vilâyette, Bakanın arzusu ile kurs açılmıştı, 
bunlar 16 ya çıkarılacaktır. Yalnız buralardan 
çıkacaklar ancak bu vilâyetlerin ihtiyaçlarına 
cevap verebilir. Bendenizin istirhamım, hiç ol
mazsa elverişli olan diğer vilâyetlerimize de 
bunu teşmil buyursunlar. 

Sonra asıl mühim mesele; bu kurslardan 
çıkan talebenin dünyalığını temin etmek mese
lesidir. Hademei hayrat gibi 20 - 30 lira ile bun
ları çalıştıramayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. 
İBRAIÜM ARVAS (Devamla) — Bir dakika 

lütfedin. Orta mektep mezunu zaten diğer me
muriyetlerde de ve ticarethanelerde de 80 - 100 
lira arasında çalışmaktadırlar. 
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bin küsur köyümüz var. Bu köylere lüzumu 
olan imam ve hatibi, ancak köylerin beş sınıflı 
ilk mekteplerinden mezun olan talebelerden ye
tiştirebiliriz. Bunun için köy imam hatip kurs
ları namı altında bir kurs açılmasını da sayın 
Bakanımızdan rica edeceğim. 

Hulasa, mânevi cephemizi kuvvetlendirmek 
iki faydadan hali değildir. 

Birisi, tefritin önüne geçer, iki kuvvetli ce
reyanın çarpışmasını önler. Size hattâ bu hu
susta bir şey söyliyeyim, şimdi Kırıkkale 'de 
Leblebiye tarikatı diye bir tarikat olduğunu işi
tiyoruz. Bu zavallılar yalnız leblebi yiyorlar 
ve su içiyorlar. Kuvvetten kesiliyorlar, zayıf dü
şüyorlar.. 

Birisi de Baytar mektebinde misalini gör
düğümüz hâdisede olduğu gibi, münevver, mek
tep görmüş bâzı gençlerin yapmış olduğu ifrat, 
yani solculuk hareketi. Binaenaleyh bu kurslar 
hem irticai önler ve hem de muzır cereyanların 
önüne geçer. 

Bunların teminini rica ederim. 
BAŞKAN — Cenap Aksu. 
CENAP AKSU (Kocaeli) — Bendeniz Sayın 

Bakandan bir iki noktanın aydınlatılmasını rica 
edeceğim. l 

Geçen yıl Teknik Üniversitenin bir müna
kale kanunu münasebetiyle ben vo bâzı millet
vekilleri arkadaşlarımız bu üniversiteye bugün
kü şeraite göre kabul edilen çocukların bir im
tihandan geçirilmesini rica etmiştik ve" sayın 
Bakan da bu noktai nazarımıza az çok iltihak 
eder görünerek bu işler üzerinde tetkikler ya
pacağını vait buyurmuşlardı. 

Acaba yarının bayındır Türkiye'sini dirayetli 
ellerine alacak olan bu üniversite öğrencileri
nin bu sistem yolu ile alınmasında biz fayda mü
lâhaza ediyoruz. Burada uzun boylu vaktin mü
sait olmaması yüzünden ve evvelce de arz etmiş 
olduğumu* için, sayın Bakanın da bildiklerinden 
dolayı teferruata girecek değilim. Bu noktadaki 
düşüncelerini izah etmesini rica edeceğim. 

Ankara'da muazzam bir teknik üniversite 
binası yapılmaktadır, zannediyorum, ki; bu se
ne veya önümüzdeki sene ikmal edilmiş olacak
tır. Acaba Ankara'mızın ve Türkiye'mizin şevk 
ve heyecanla beklediği bu binanın açılış töreni
ni ne zaman irdak edeceğiz? Bu noktada bizi 
tenvir buyururlarsa memnun olurum. 

Bir de, yeni teknik üniversite talebe kadro
sunun genişletileceği hakkında bâzı rivayetler 
duyduk, her sene alınacak miktardan fazla alı
nacak mıdır 1 

Sayın Bakanın bizi ve Yüksek Meclisi, Türk 
Milletini bu hususlar hakkında tenvir buyur
malarını rica ediyorum* 

ORHAN SEYFÎ ÖRHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlar; ben huzurunuzda beş dakikalık bir 
müddet zarfında çocuğun müdafaa vekilliğini 
yapmak istiyorum. Kanaatimce en mühim dâva 
Millî Eğitim teşkilâtından çocuk mesuliyet duy
gusunu genişletmektir. Çocuk, tâlim ve terbi
yede iptidaî madderaizâir. 

Normal ve sıhhatli bir çocuktan daha mü
kemmelini bulamaj^ız, çocuğu yeniden doğurma
ya imkân yoktur. 

Millî Eğitim gayesine göre ona istenen şekli 
vermek bize düşer. Mektep bunu yapmışsa, 
Millî Eğitim teşkilâtı vazifesini' ödemiş sayılır. 
Ya.pamamışsa mesuliyet onundur. 

Mektebe gitmeden önceki yaşta, sıhhatli, nor
mal, bir çocuğu göz önüne getirin. Sonsuz bir 
öğrenmek iştihası içinde tecessüslerle doludur. Ya
nındakileri bizar edecek kadar bir sual yağmuruna 
tutar. Sünedir? Bu nedir? O niçin Öyle? Bu ni
çin böyle? Şu saat kurulmadan nasıl işliyor? Şu 
locada kim oturur! Niçin başkası oturamaz? Dik
katini çekmek, her şeyi bilmek, öğrenmek ister. 
Yapılacak iş, bu tecessüs iştihası içinde ona muh
taç olduğu bilgileri vermektir. Bir de aynı ço
cuğu mektebe getirdikten sonra görün çok defa 
durgunlaşmış, zekâ ışıkları sönmüş uzvi ihti
yaçlarını tatmin için işi yaramazlığa vurmuş
tur. Bu yavrucuğun başına gelen nedir? Hâtı
ralarınızı yoklayın. Amîn alayları içinde nasıl 
güle oynaya mektebe gitmişizdir. Sonra karşı
mıza neler çıkmıştır. Anlıyamıyacağımız şeyleri 
anlamadan zorla öğrenmek. Benim yaşımdaki-
ler daha ilk mektepte tecvit dersini hatırlarlar, 
Arap dilinin fonetiğini öğreniyoruz. (Kaçan harr 
fi met) bu harfi met kim, nereye kaçıyor? Yıl
larca sonra anlarsınız ki, kaçan, Rumelilerin 
hâlâ «haçan» dedikleri şeymiş. Ne zaman mâna
sına. Emsile, izharr maksut, meddi lâzım, meddi 
munfasıla, gulgule yap. Zavallı kafamız iyi ki 
enikonu aptal olmadan mektepten çıkabilmi
şiz. Evet şimdi böyle değildir ama, büsbütün de 
başka türlü de değîlj yine aynı şevk ile mektebe ko
şuş. Yine körpe dimağlar üzerinde aynı yolda ta*-
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yiklar. Ben ilkmektepte, ilk defa tariîı okuyan 
bir Türk ve müslümân çocuğuna, kitabette hıris-
tiyan dinindaki reformandan bahsedildiğini gör
düm. Bir Türke reformdan bahsetmekle bir Ka
tolik çocuğuna mutezile mezhebinden bahsetme 
arasında ne fark vardır. 

Çocuk kitaptan zir ummacı gibi korkmıya 
başlar. Mektebe gitmek istemez. Fakat derdini 
kime anlatacak? Öğrenmek iştihası sönmüştür, 
bu mukaddes işkenceye çaresiz katlanır. Bir ilk 
öğretim müfettişi, resmî veya hususi ilk mek
tepleri gezip oradaki çocukların öğrenmek şev
kim gaybettiğini, zekâlarmdaki gelişmenin dur-
ğunlaştığmı dimaği' bir işkence altında oldukla
rını farkederek bu mektepleri kapatmalı, tâlim 
heyeti kitapları, programları değiştirmeli, de
miş midir? Sadece çocuklara cezalar tertip edi
lir, karalamalar, ezberler verilir, notlar kırı
lır, sınıfta dördürülür, mektepten koğulur, 
okadar. 

Kitaplar, mektepler, programlar, öğretmen
ler çocuk için değil midir? Hayır, çocuk onlar 
içindir. Millî Eğitim Bakanlığının emri değişe
mez. 

Arkadaşlar; bir sene yaz saati kışın geriye 
alınmamıştı. Çocuklar bir saat önce mektepe git
meye mecbur edildiler. Karanlıkta yola çıktılar. 
Babaları arkalarından ışık tuttu. 

Mektepte spor yaptırılır, kışm kar yağarken, 
bahçede çocuklar soğuğa alışşm diye. Ayakların
da bir kilotla çırılçıplak koşturuluyordu. Belki 
de yanağından kan damlıyan, bol yiyen gürbüz 
çocuklar için faydalıdır, benim söylediğim harb 
içinde idi. Lahana ile, pırasa ile beslenen çocuk
lar koşturuluyordu. Kansızlığa, besisizliğe müp
telâ çocuklar... Bunların vücutlarındaki kaloriyi 
sarf etmek değil sımsıkı muhafaza etmek lâzımdı. 
Fakat emir, emirdir. 

Arkadaşlar; bazan mekteplerimizde bir çocu
ğun dönüp koğulması içtimai felâkettir. Çün
kü o tahsile devam edecek malî durumda değil
dir. Ailesi aç kalır, her şeyini ona sarfeder. 
Fena usuller yüzünden çocuk fikrî mesai kabi
liyetini gaybetmiştir. Mektepten koğulur. Mâ
nevi, ahlâki, vicdani bir sukuta uğrar. Ondan 
sonra hiçbir işe yaramaz. 

Arkadaşlar; işte bunun içindir ki, Millî 
Eğitim teşkilâtında çocuğa karşı mesuliyet duy
gusunu genişletmek lâzımdır diyorum. (Alkı§-
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HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar; eğer bende bir 
' arının mahareti olsaydı, onun gibi bütün bir 

mevsimin kokularını, lezzetlerini gümeçlerini 
bir damla bal içinde toplıyarak size verebilirdim, 
Korkarım ki, beş dakikada böyle bir teksif yap
mak elimden gelmiyecektir. Mamafih be§ daki
kam bittikten sonra Reisimiz işaret edecekler, 
ben de herhangi bir noktada isem derhal bırakıp 
gideceğim. 

Size evvelâ bâzı mühim âbidelerimizin mânız 
olduğu tehlike hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

Bilirsiniz, bizim müzecilik tarihimiz yenidir. 
Fakat dünkü İmparatorluğumuzun sahası eski bü
yük klasik medeniyetler sahasıdır. Uzun seneler hey 
keltraşi ile, asarı atika ile alâkadar olmadığımız 
için bu sahalarda büyük yağmalar cereyan etti. 
Eski medeniyetlerin eserlerini toplıyarak müte
madi götürdüler. Bunları bizim medeniyetleri
mize, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait eserler 
takip etti. Hamdolsun, geç başlamakla beraber, 
isimlerini daima hürmetle ve minnetle anacağı
mız birkaç adamımız yetişti ve bizde de müzeler 
tesis edilmeye başlandı. 

Bunlardan birincisi; eski asarı atika yeni 
tâbirimizle eski eserler müzesi, arkoloji müzesi
dir. Ne yazık ki, bu dünyaca malûm büyük de
ğerleri barındıran müzemizin üst kısmı, çatısı ah
şaptır. Günün birinde bîr yangın, diğer bir
çok ehemmiyetli binalarımız gibi, bunu da yakar
sa emin olunuz töhmet altında kalacağız. Hattâ 
bu, yalnız bizim milletimiz nazarında değil, biz
den evvel bu eserlerin kıymetini öğrenmiş olan 
birçok milletler nazarında, ne yazık, tesadüfen 
ellerine geçen sanat mucizelerini ahşap binalara 
doldurdular ve yaktılar, diyecekler. Onun için 
Muhterem Millî Eğitim Bakanından rica ederim, 
gerçi ellerindeki menabi mahduttur, biliyorum, 
fakat nasıl yaparlarsa yapsınlar, buna bir çare 
bulsunlar. Zira dünyanın hiçbir müzesi lahit-
ler, yani sarkofojlar itibariyle bizim müzemizle 
mukayese edilemez. Onu, yangm tehlikesinden 
kurtaranlara siz de, ben de minnettar olacağız. 
Hattâ uzakta bu tehlikenin bertaraf olunduğunu 
öğrenen binlerce ilim, sanat ve tarih adamları 
minnettar olacaklardır. 

Arkadaşlar, 
İstanbul'umuz, asarı atika itibariyle, Roma 

kadar zengindir demekte belki haklıyız. Bu hu
susta çok kfttî birsey söylemeye mezun değilim; 



fakat bu eski eserler arasında, ömrümün mühim 
bir kısmını, geçirmiş bir adam sıfatiyle söylüyo
rum: Âbideler ve sanat eserleri bakımından dün
yanın en zengin köşelerinden biri muhakkak, bi
zim IstanbuPunmzdur.. Burada on dört asırlık 
kıdemi olan bir mabetten size bahsedeceğim. Ana. 
mabet, içinde hiristiyan, müslüman, bütün Ak
deniz ve Şark milletlerinin dua ettiği Ayasofya, 
bâzı araştırmalara, kazılara mâruz oldu. Zaman 
zaman açık denizlerde bir gemi batar ve tama
men kaybolur; Devletieı, böyle batmıyor, çöken, 
sulara gömülen kıtalardan arta kalan adalar gi
bi, batan Devletlerden bilhassa mabetler artaka 
lıyor. Ayasofya bunlardan biridir. Büyük ve muh
teşem bir tarih, muhale ermiş bir sanat oradadır. 
Müzeye kalbedilen Ayasofya'mu Müdürü bura
da kendi başına hafriyat yapıyor. Bu gencin bâ
zı yazılarını okudum; onun lehinde düşünüyorum. 
Milletlerarası bir Bizans Kongresine kendi pa
rası ile gitti; demek mesleğini seviyor. Fakat bi
liyorum, nereden cesaret aldı, etrafında ve için
de asırlardır milletlerin sanat ve tarih haccı yap
tığı binayı uzun haftalar kazıdı. Millî Eğitim 
Bakanımız bundan vaktiyle haberdar edilmedi 
nuTLâzımgelen tedbirleri şimdiye kadar almış ol
duğuna kani bulunuyorum, Büyük bir hata işlen
miş olduğu için, Bütçe Komisyonunda Millî Eği
tim Bütçesi müzakere edilirken bu noktaya temas 
ettim. Büyük âbidelerimizin muhafazasına me
mur olanları talimata tâbi tutmalıyız. Benden 
evvelki hatiplerin dediği .gibi memleketin tapusu 
mesabesinde bulunan büyük eserlere İhtisas ko: 
misyonlarının karan olmadan el sürülemez. 

Şimdi, vaktiyle anlattığım birşeyi huzurunuz
da tekrai' edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, milliyetçiliğimiz mazimize 
bağlıdır. Benden evvel buraya gelen hatipler, 
her gün harebeye giden âbidelerden bahsettiler, 
ben de bir dakika için size memleketin büyük me
zarlıklarından bahsedeceğim. Niçin onlardan si
ze şimdi bahsediyorum? Bir tek sebeple.,.. Onlar 
da müzelerdii1. 

Altı sebeple; 
Asırlar boyunca giydiğimiz kavukların her 

şekli, her nevi, her rütbesi orada. Bütün müslü
man milletlerden daha ileri bir hattatlığımız var, 
en büyük hattatlarımızın yazıları orada. 

İçten kopmuş, candan bir feryat, ananın, ba
banın kaybolmuş çocukları için yazdıkları şiir
ler, yani halk edebiyatı orada, Kujeki Torların

dan en müzeyyen mermerlere kadar zerkimizin 
istihale tarihi orada. Taş yontuculuğumuzun ta
rihi orada. Meşhurların tercümeı hali orada. 
Bütün saydıklarımızdan yüz kere daha aziz olan, 
analarımızın ve babalar anızın klinikleri orada. 

Bilmem hangi gaflet bize musallat olmuş
tur? Tarihî mezarlıklarımızın bir kısmım kal
dırdık. Meselâ Bursa'da bir Deveci mezarlığı 
vardı, İmparatorluğun 500 e yakın ricali orada 
yatıyordu. Onu söküp dağıttık. j 

Edirne'ye gittim, Büyük Selimiye'nin et
rafında, birçok mezarların kaldırılmasından mü
tevellit yüzlerce kitabe taşı yığın halinde duru
yordu. Eceabat'ta Anadolu'dan Rumeli'ye ge
çen ilk gazilerin mezar taşları vardı, onlar da 
kaldırıldı. Gebze'de Tunus'a, Cezayir'e gönde
rilen yüksek rütbeli memurların mezarları yok 
oldu. Bunlar saymakla bitmez. 

Aziz arkadaşlarım, ne acı bir şey. Yabancı-
ların eliyle bu tahribat yapılsaydı biz ne düşü
necektik? Yer mi yok? Türkün eli, ecdadın son 
hâtırasına, kemiklerine ve mezarına neden mu
sallat olur? Kimden kime şekva edelim? Düşün
düm size şekva ediyorum. 

İtalya'lılar Rodos'a girdikleri zaman oradaki 
mezarlarımıza ne yaptılar biliyor musunuz? Ne 
söylersem, ahlâki mesuliyeti üzerime alarak 
söylüyorum. Baştan başa tamir ettiler hattâ 
taassup gösterdiler, eğilmiş olan mezar taşları
nı zamanın tesiri kaybolmasın, diye, eğilmiş 
olarak tamir ettiler. 

Lord Kürzon, Hindistan'da arzın en muh
teşem rütbesi olan Tac-Mahal'i, Şahı Cihan'm 
karısı Ercüment Bamıya yaptırdığı türbeyi bin 
bir itina ile tamir etti. Bu zat Lozan müzakere
leri esnasında, Türk Heyetinin Baş Murahhası 
olan, şimdiki Devlet Reisimize, Çanakkale'deki 
İngiliz mezarlıkları mevzuubahis olduğu vakit 
«Siz kendi mezarlıklarınıza bakamazsmız, bıra
kın bizim mezarlıklarımıza biz bakalım» demiş
ti. Çok acı, fevkalâde acı, fakat haksız mı, hâ
diseler ona her defasında hak vermedi mi? 

Millî Eğitim Bakanımızın, bu meselelerde 
benden daha az hassas olmadığına kaniim. 
Benim kendisine çpk ümit bağladığım aziz, 
genç Bakanlarımızdan biridir. Bu faciayı dur
dursun ufak, dağınık, perişan, köşelerde kal
mış olan küçük mezarlıkları hürmetle bir yer
de toplıyalım. Büyükleri, sayalım ve saydıra
lım. 
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liyor musunuz? « Arz üzerinde bir tek olan». 
BIT mezarlıkların seneler geçtikçe mütemadi
yen kıymetleri artacaktır. Ecdadın mezarları 
bizi vatan toprağına bağlıyan 'mukaddesat ara
sındadır. Genç Bakanımız şimdiye kadar yıkı
lanlar, kaldırılanlar bertaraf, kalanı kurtarır
larsa, memleket kendilerine minnettar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 1925 tc biz Vekiller 
Heyetinde bir türbeler münakaşası geçirdik, 
halbuki vaktiyle arzetmişimdir. Türbelerin ka
panması mevzuubahis olduğu zaman, ben itiraz 
ettim. Ne dedim bilir misiniz? Hangi türbeleri 
kapatacağız, benim mahallemde bir Bukalı dede 
var, araştırdım bu dede kimdir? Bilen birine 
rast gelmedim. Meczuplardan birisi midir, yok
sa azizlerden birisi midir Devrinde halkı irşat 
etmiş, teselli etmiş birisi midir, bilmiyorum. 

Fakat arkadaşlar, bâzı türbeler vardır ki, 
bize bir vatan verenler oralarda yatıyor. 

Sultan Fatih'in türbesi ne vakit açılacak? 
Üçüncü Selim'in ıslahat yolunda kanını veren 
bir büyük şehidin kapusuna vurduğumuz kilit 
ne zaman kalkacak bütün Ömrü eşsiz ıstırap
lar, mücadeleler içinde geçen ıslahatçı İkinci 
Sultan Mahmud'un türbesi, Büyük Selim'in, 
Kanuni Sultan Süleyman 'm, Reşit Paşa 'nın, bir 
mağlubiyeti, bir zafer payesine yükselten Gazi 
Osman Paşanın, türbelerini böyle mi bıraka
cağız? Gençler bundan dilgir oluyorlar. Biz on
ları unutmuş görünüyoruz, memleket onları 
unutmuyor. Askerlikte, siyasette, ilimde, san
atta, isnnleri millî gururumuz olan büyükleri
mizin heykelleri yok, resimleri yok, evleri zi-
yaretgâh haline konmamış, yalnız bir köşede 
kemikleri var, biz de bu kemiklere musallat 
olmuşuz, ne anlaşılmaz şey. Açık türbelerin 
demokrasiye muhalefeti ne inanılmaz bir iddi
adır. Geçen Temmuzda Paris'e gittiğimde Na-
polyon'u diğer meşhurlarla beraber Hotel des 
Invalides'de ziyaret ettim. Halk kafile kafile 
girip çıkıyordu. Kapıda resim satan memura 
sordum, her gün kaç kişi geliyor? Halkı bırakın, 
günde vasati altı, yedi mektep geliyor, hocaları 
onlara burada yatanların hizmetlerini anlatıyor
lar Türk Milletine bir tarih, bir vatan verenle
rin türbelerini kapalı tutmak, hiçbir mazereti 
olmıyan bir iştir. Memleket bir kararınızla bu 
meseleyi halletmeni*! bekliyor. Eğer Millî Eği-
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tim Bakanı bu meselede ne düşündüğünü, bize 
söylerse minnettar olacağım. (Sağdan alkışlar). 

AHMET ALI ÇlNAR (Burdur) — Bendeni-
zin opera binası hakkında birkaç mâruzâtım 
vardır. 

Opera binası hâlâ bitmemiştir, sahnesi ya
pılmaktadır. Bu sahnenin bir ingiliz firma ta
rafından yapıldığı söyleniyor ancak bunun 
kostrüksiyonu fena durumdaynuş bunun tas
hihi için tekrar mühendisler gelmiş, yine fena du-
rumdaymış. Bu hususun izahını rica edeceğim. 
Sonra da Millî Eğitim Bakanlığının bu işte na
sıl bir kontrol tatbik ettiğini ve bu firma ile 
arasındaki mukavele tarzını ve bu işin yapılışını 
izah buyurmalarını rica edeceğim. Zira bu fir
maya mukaveleten mi verildi? öyle ise bu ida
renin mühendislerine yine yevmiye verilmek
tedir. ikisi birbiriyle kabili telif değildir. Son
ra bir bankada % de alarak işi kontrol etmek
tedir. Bunu arzettikten sonra opera binasının 
memleketimize lüzumlu olmadığı bugün saraha
ten anlaşılmıştır. (Lüzumlu, lüzumlu sesleri). 
Biz Küçük tiyaeroya gidiyoruz, 90 kişilik mü
zeyyen ve artis kadrosuna mukabil ancak 120 
seyirci vardır, Şehirde Küçük tiyatro ve Halk
evi sahnesi varken yeniden, 90 sanatkâra 
karşı 120 seyirci için beş altı milyon liralık ope
ra binası inşasına lüzum olmadığı kanaatine 
varıyor ve lüzumsuzluğuna işaret etmek istiyo
rum. 

NAİM ATALAY - (Çorum) — Bendeniz bir 
iki temennide bulunacağım. Affınızı rica ederim. 

Efendim, okul kitaplarının kıymetleri malûm
dur, her adamın alacağı ucuzlukta değildir. Zor
la temin ediyorlar. Bunu bir tarafa bırakıyo
rum. yalnız alfabe işi vardır, ondan bahsedece
ğim. 

Okuma - Yazmanın anahtarı olan alfabe, vak
tiyle beş kuruşa temin edilebiliyordu, şimdi 25-30 
kuruşa çıkmıştır. Herkes temin edemiyor. Ba
kanlık zarar pahasına da olsa bunu beş kuruşa 
vatandaşın temini için imkân verirse isabetli olur. 

ikinci temennim, 1945 - 1946 senelerinde ala
caklı öğretmenler paralarını alamamışlar, nereye 
gitseler, para yoktur, olunca vereceğiz cevabını 
almışlardır. Bu da bir Hükümet borcudur. Halk 
Hükümete karşı itimadını kaybetmemelidir. Ve
kâlet bunu da üzerine alırsa iyi bir i§ yapmış 
olur. 

Üçüncü bir istirhamım da, Mu okullarda Ata-
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tÛrk ?t İnönü'nün re&imleri yoktur. Köy bütçe» 
leriyle her yerde bunu temin etmeye imkân bu
lunmamaktadır. Bakanlık bunu kendi bütçesin» 
den temin etmeli ve olmıyan yerlere gönderme
lidir. Mâruzatun vo temennilerim bunlardan 
ibarettir. 

Gl. EYÜPDURUKAN (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar; arkadaşlarımızdan iki arkadaş sanat 
enstitülerini bitiren gençlerimize yedek subaylık 
hakkının tanınmasına temas ettiler. Ben de aynı 
mevzua temas edeceğim. Bu meselenin ehem
miyeti günden güne artmaktadır. Diğer seneler
de de bunun için vâki olan teklif ve müracaatla
rına, hususi kanunlarm da bu hak tanınmadığı 
için, bir şey yapılıyor cevabı verildi. Fakat ar
kadaşlar; köy enstitülerine bu hak tanındığı hal
de sanat enstitülerine tanınmaması, bir defa on
ların şahsiyetleri üzerinde fena bir tesir yaptığı 
gibi, sanata karşı olan muhabbet ve bağlılığı gev
şetiyor. Buna ilâveten şunu da arzedeyim ki; 
bu sanat enstitülerinden çıkacaklar bundan iki ay 
evvel kabul ettiğiniz Ordu Donatım teşkilâtında 
çok mühim birer eleman olacaklardır. Bu itibar
la her ne suretle olursa olsun, bunların hususi ka
nunlarına bir ek yapmak ve yahut müddetlerine 
bir sene ilâve edilmek suretiyle bunlara yedek su
baylık hakkı tamtılırsa, yani ordu donatım yedek 
subayı yetiştirme hakkı tanılırsa hem sanata kar
şı bunları teşvik ve tergip etmiş oluruz, hem de 
orduya hizmet edilmiş olur. Bunu kemali ehem
miyetle Millî Eğitim Bakanımızın Yüksek dik
kat nazarlarına arzederim. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın Bakanın dikkatlerine üç noktayı arzede-
ceğim. 

Geçen yıl çıkarılan 5242 sayılı Kanunla bir 
çok öğretmenler terfih edilmişti. Fakat ilk okul 
öğretmenlerinden olup da bilâhara yüksek tahsil 
görenlerden bir kısmı orta okul ve muadili okul
lar da öğretmenlik yapmakta olmalarına rağ
men bugün ilkokul öğretmenlerinden daha az 
maaş alıyorlar. Bu gibi vaziyette olanların 
terfih buyurmaları için bir tedbire tevessül 
edecekler mi? 

ikincisi, Erzurum vilâyetinin nüfusu çok ve 
irfansever bir ilçesi vardır, Hınıs. Hâlâ bura
da bir ilkokul dahi yapılmamıştır, yıkılmaya 
mahkûm bir okulda çocuklar okuyorlar. Her 
gidişimde gördüğüm zaman hüzün duyarım. 
özel idarenin ne parası ve ne de himmeti bu 
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işi başarmaya kâfi gelmedi. Bunun için Steyuı 
Bakandan rica ediyorum, bu kazaya himmet 
elini uzatsınlar. ' , 

üçüncüsü; yok nüfuslu bir bucağımız var, 
bunu ilce yapmak kararındayız, çalışıyoruz. 

Bir okulu vardır. Çocuklarının yarısını oku
tuyor, yarısını okutamıyor. Halk okumaya çok 
düşkün ve kültürsever olduğu için kendi para
ları ile emek sarfederek beş sınıflı güzel bir 
okul yapmışlar. Görünee yüreğim kabardı, ifti
har ettim. Kendilerine söz verdim. Sayın Baka
nıma varınca rica edeceğim şimdi kendilerinden 
rica ediyorum, istiyorum. Bunların bu emekleri
ni boşa çıkarmasın. 

BMÎN SAZAK (Eskişehir) —'Arkadaşlar; 
dünyada komünizm diye bir mezhep vardır. Bu 
mezhep, ecdadımızdan kalan her varlığımızı 
bomba ile atmayı mubah görür. Komünizm, in
sanları ifna etmeyi mubah görür, ahlâkı yok 
etmeyi mubah görür. 

Bu mezhep acaba beş paralık bir hürriyet mi 
getirmiştir, tattığımız hürriyetlerden daha tat
lı bir hürriyet mi getirecektir? Acaba bu meahe-
bin bir kişiye faydası efekunur mu1? Misalini Ro
manya'da görüyorui; binlerce vagon zahire ih
raç eden bu memleket "bugün aç ve perişan bir 
haldedir. 

Bu böyle olduğu halde, bu mezhep mektep. 
lerde ne suretle anlatılır ben böyle bir kitap 
görmedim. 

Maarif Vekili bey! Bu suretle çocukları
mıza okutulan bir kitap görmemekteyim. Bu bâ
tıl ve tahripkâr mezhep hakkında çocuklara 
uyandırıcı bir kitap yapılması lâzımdır. Beda
va aksiyoner olmak istiyenler âlâ Ulus gazete
sinde yazı yazıyorlar. Birisi Şeker Şirketi Ano
nim şirket olursa ne i öter derken, birisi de diyor 
ki... Bunu yrzan daima tesadüf edilen meşhur 
biri var, ismi neydi?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, burada hazır olmı
yan bir kimsenin ismini zikretmeyiniz. 

EMİN SAZAK (Desramla) ~ İsmini değilr 
bu mezhebi müdafaa edeni öldürmek, kafasını... 

BAŞKAN — İsimden bahsetmeyiniz. 
EMİN SAZAK GDeramla) — Peki söylemi-. 

yeyim. 
İstanbul'da bir iktisat kongresi yapılmış, 

devletçiliğin hududu geniştir, şudur budur de. 
nümiş; binaenaleyh'derlet müesse§eleri anonim 
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birer müessese haline kalbedümeli buyurulnıus, 
Ben istanbul'da idim, Cumhuriyette ana hatla
rını okudum. Bu takdirde 500 000 kişi anonim 
şirkette hissedar olacaktır. Binaenaleyh bu mü
esseseleri ben satmam diyor. Durduğu yerde be
dava aksiyoner oluyor. 

Bu bâtıl mezhep okutulmadığı halde nasıl 
oluyorda İktidar Partisinin gazetesinde bedava 
aksiyonerliğe talip oluyor. Benim buna aklım 
ermiyor! Şu adam talebeye komünistlik telkini 
yapmıştır deniliyor ve mahkemelerde aynı in
sanlardan şahitlerle iş olup bitiyor. Gâvur diye 
öldürüyoruz, şehit diye namaz kılıyoruz. 

Arkadaşlar, şakaya, latifeye hiçbir şeye gel
mez. Dünya ciddî bir vaziyet karşısındadır. Bu, 
hiçbir felâkete benzemez. Bütün dünya buna kar-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin görüşül

mesine devam ediyoruz. 
Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bendeniz konuşmak niyetinde 
değildim. Yalnız «beş dakika» söylemek sure
tiyle konuşmayı takyit kararı verildikten sonra 
hatırıma birşey geldi, onu söylemek için huzu
runuza çıktım. 

Bütçe konuşmalarının daha verimli bir hale 
gelmesi için, zannederim ki, Hükümete teret
tüp eden bir vazife vardır. Bu vazifenin Ba
kanlar tarafından her yıl bütçesinde muntazaman 
yapılmamakta olduğunu görüyoruz. Bir taraf
tan milletvekili arkadaşlarımızın konuşmaları
nı tahdit ederken, diğer taraftan da Bakan ar
kadaşlarımızı bu vazifeye daveti lüzumlu göıv 
diim. O da şu: Her yıl bütçesi vesilesiyle birçok 
arkadaşlarımız, üzerinde durulmaya değer müta
lâalarda bulunmaktadırlar. Fakat bütün bu mü
talâalar bütçe bittikten sonra «Tutanaklar Der-
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şı alınacak tedbirleri nakıs tutuyor, ve bütün 
dünya bir ihmal içindedir. Ben bizim Hükümeti 
beğeniyorum, bununla beraber hiç olmazsa bu 
tahripkâr mezhebin fenalıklarını çocuklarımıza 
anlatalım. Bunun iyiliği hakkında yüzlerce ki
tap var, fakat kötülüğü hakkında bir kitap gör
medim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Millî Eğitim 
Bütçesinde 27 arkadaş söz söylemiştir. Üç arka
daş daha söz alanlar içindedir, Hıfzı Oğuz Be
kata, Kasım Ener, Hüseyin "Ulusoy. (Vakit gel
miştir sesleri) ( 

Evet tatil zamanı olduğunu bilmekteyim. 
Binaenaleyh saat 21 de toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati: 10 

giainde» kapanıp kalmaktadır. Eğer her bakan 
kendi bakanlığının bütçesi burada könuşulmıya 
başlamadan evvel söz alıp, kürsüye çıkarak, de
se ki; bir yıl evvel benim bakanlığımın bütçesi 
burada müzakere edilirken söz alan muhtelif ar
kadaşlarımızın, dilekleri, mütalâaları, temen
nileri vardı. Ben bunlardan şunu, şunu yaptım, 
şunu, şunu önümüzdeki senenin programına koy
dum, Şunu, şunu da şu sebeplerden dolayı ya
pamadım, dese ve Maliye Bakanı gibi bütçesini 
takdim etse, birçok arkadaşlarımızın konuşacak
larını önceden cevaplamış olur. Bu suretle hem 
konuşmalar kısalır ve hem de bütçe konuşmaları 
Tutanaklar Dergisinde kalmaya mahkûm söz yı
ğını olmaktan çıkar ve verimli bir hale gelir. 

Bu itibarla, bizim bütçe konuşmalarının ha
kikaten verimli ve hayırlı olmasının tek şartı; 
burada ifade edilmiş olan mütalâaların, Ba
kanlar tarafından üzerinde durulup, bunları büt
çe yılının ilk işi olarak ele almak ve hesabını ver
mek usulünün bir prensip haline gelmesine bağ
lıdır. 

— un mmmmK ı ı ~-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAK — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Oenap Aksu (Kocaeli). 
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Önümüzdeki yıl bütçe konuşmalarında, haki

katen her bakımdan, bu usulü bîr mevzu yap
mak yerinde olur. 

Şimdi arkadaşlar; buna küçük bir misal ver
mek istiyorum: Bendeniz-1944 senesi Bütçesi 
vesilesiyle, yine bu kürsüden Beden Terbiyesi 
Bütçesi üzerinde durarak, şunları söylemiştim: 
Beden Terbiyesi Kanunu gayrî kabili tatbik bir 
kanun halindedir. Beden Terbiyesi teşkilâtı, bu 
kanunu tatbik etmek vazifesiyle mükellef oldu
ğu halde, kanunun gayri kabili tatbik oluşun
dan dolayı tatbik edememektedir. Halbuki 1944 
yılma kadar Beden Terbiyesi mükellefiyetinin 
bu tatbik edilemiyen hükümlerini tatbik edemi-
yen teşkilâta (10 814 754) lira para verilmiş bu
lunmaktadır. O halde bu teşkilâtın ıslahı ve ka
nunun tadil edilmesi lâzımdır-dedim. 

Aradan beş sene getçi. Beden Terbiyesi Teş
kilâtı Kanununa uyarak, «yurttaşın fizik ve mo
ral kabiliyetlerini inkılâpçı amaçlara göre geliş
tirecekti, yapamadı. Beden Terbiyesi Mükelle
fiyeti Kanuniyle vatandaşlara spor mükellefi
yeti tatbik edilecekti, edilemedi. Vilâyetlerde 
Beden Terbiyesi teşkilâtı kurulacak, vali, kay
makam, belediye reisi ve muhtarın mesuliyeti 
altında Beden Terbiyesi mükellefiyeti tatbik 
edilecekti, edilemedi. Bütün bunlar olmadı. Bu
na rağmen hepsi de ayrı ayrı tatbik ediliyormuş 
gibi bu teşkilâta harcadığımız paraları size ifade 
edersem, bu mülâhazamın mânası daha çok 
belirmiş olacaktır.-

1948 sonuna kadar Beden Terbiyesinin mer
kez ve taşra teşkilâtı için. Umumi Bütçeden 
(8 909 811); özel idarelerden % 2 olarak 
(8 701 152) ve belediyelerden alınan % 4 1er ise 
(9 096 463) liradır ki ceman: (26 707 431) lira 
harcanmıştır. Niçin harcanmış-? Tatbik edilnıi-
yen bir kanunun koyduğu tatbik cdilmiyen hiz
metle]' için! 

1949 Umumi Bütçesinde (1 013 004) lira, .1949 
özel idare ve belediyelerden de (3) milyon lira 
verilmektedir. Şimdiye kadark'i gelirleri yekûnu 
ise (233 200) liradır. Bunları da öbür yekû
na ilâve edersek, Beden Terbiyesi teşkilâtına 
(31) milyon lira vermiş olduğumuz görülür. Eğer 
Bakanlarca geçmiş yıllara ait bütçe vesilesiyle 
konuşulan sözlerin üzerinde durulmak âdet ol
saydı, tatbik edilmiyen bir kanunun tadiline te
şebbüs edilir ye Devlet kasasından çıkan (3.1) 
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milyon liranın sarfı verimli, plânlı ve programlı 
olurdu. 

Bu vesile ile 1944 yılındaki temennimi tek
rar ederek, mevcut Beden Terbiyesi Kanunu
nun tâdil ve bu teşkilâtın ıslahını Sayın Bangu-
oğlu'na nasip olmasını dileyeceğim. 

KASİM ENER (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar; benden evvel konuşan arkadaşlarım es
ki eserler üzerinde önemle durdular. Bilhassa 
Hamdullah Suphi Tanrıöver arkadaşımız dik
kate şayan beyanatta bulundular. Hamdullah 
Suphi arkadaşımız Ayassofya üzerinde müta
lâa serdettikleri sırada buyurdular ki, bu müze
nin müdürü hakikaten çalışkan bir arkadaştır. 

Taltifkâr sözleri arasında genç olduğunu, 
kendi kendine kazılar yaptığını ve bu işin bir 
talimatname ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan iyi bir şekilde idare edilmesi lüzumunda 
durdular. O arkadaş Adaua'lıdır, yakınımdır, 
evvelki sene İstanbul'a gittiğim zaman görüş
tüm, yaptığı kazıları da bizzat müşahede eyle
dim. Kendisinin verdiği izahata göre Ayasofya 
bugün tamire muhtaç vaziyettedir. Bütün eski 
eserler gibi burası da esaslı tamir beklemekte
dir. Ayasofyanm bugünkü tahmin edilen kıy
meti bir milyar lira imiş. Böyle bir eserin 120 
bin liralık tamirini dahi Millî Eğitim Bakanlığı 
nazarı dikkate almamış vaziyettedir. Bu arka
daşın kazı hakkında verdiği izahata göre; yeni 
ve tarihî bir vaziyet meydana gelecek ve şim
diye kadar bilginlerin ortaya atmış olduğu fi
kirleri-alt üst edecek bir eser meydana çıka
cakmış. Bu kazı masrafına bizzat zatî para
sından masrafa iştirak ettiğini söyiiyerek hu
susi bir teşebbüsle bu eseri meydana getirecek
lerinden bahsetti. Hakikaten böyle bir eser mey
dana gelecekse Millî Eğitim Bakanlığımız bu iş
le alâkadar olsun bu, zaruret katidir. Bu arka
daşın vermiş olduğu izahatı ben bir bakımda 

'muvafık görüyorum. Çünkü doğrudan doğru
ya Fransa'dan hattâ Belçika'ya kadar seyahat 
tertip etmek üzere kendisine davet vâki olmuş 
bir arkadaştır. Sırf Bizans eserleri üzerindeki 
salâhiyeti ve hususi mesuliyeti dolayısiyle ken
disine bu davet vâki olmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığı öiçüsiyle Ayasofya gibi bir milyar li
ra kıymetinde hakikaten değerli bir âbidenin 
tamiri için eğer 100-150 bin lira bir para lazımsa 
bunun verilmesi doğru olur, verilmesi gerekir. 
Kazı, gördüğüme göre doğrudan doğruya bah-
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çe içindedir. Belki de temellerle alâkalı olabi- 1 
lir, ama yeknazarda bu görülmüyor. Eğer haki
katen, bilginlerin bildiriği dışında da eserler 
meydana çıkacaksa, bununla Bakanlığın yakın
dan alâkadar olması lâzımdır. Bu hususta Sa
yın Hamdullah Suphi Tanrıover 'in buyurduğu 
gibi, bu arkadaşların kendi kendilerine bu iş
leri yaparak eserleri tahrip edecek şeyler yapı
lıyorsa bunun da önlenmesinin teminini Sayın 
Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'ndan ri
ca ederim. 

Sonra Sanat enstitüleri: Bu memleketin 
kalkınma dâvasını üzerinde toplıyan ve memle

ketin % 95 ini teşkil eden çiftçi ve köylünün 
kalkınma dâvasında tamamen beraberiz. Millî 
Eğitim Bakanlığının makineleşme ve ziraat alet
leri üzerine gitme zarureti vardır. Enstitüler 
programında Tarım Bakanlığı ile iş birliği yap
ması bu memleketin kalkınması bakımından ica-
beder. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - Emin Sa
zak arkadaşım burada değilse gıyabında konuşma 
mecburiyetindo kaldığımdan dolay] üzüntü du
yacağım. 

İkinci Sanat Enstitüsünün Sergisini ziyaret et
tikleri vakit burada karyola ve yataktan başka bir-
şey görmediklerini söylediler. Tahmin ederim ki, 
sergiyi tamamen gezmemişlerdir. Evvelâ Sayın 
Emin Sazak'a hatırlatmak isterim ki, 4 sene ev
vel bu müessesenin yeri kup kuru bir tarla idi. 
Dört senede bu müesseseyi kurmak Kızılcaha
mam'ın bilmem hangi köyünden getirilen bir ço
cuğun kabiliyetini, senbol halinde, bir otomobil 
motoru olarak sergiye koymak kolay birşey değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar; bir hâdiseyi inkâr et
mek gayet kolay. Fakat o hâdiseyi tetkik ve tah
lil etmek ve ondan neticeler çıkarmak gayet zor 
biî hâdisedir. 

Sergiyi ben de gezdim. Hem de bir meslek te
cessüsü ile gezdim. Her nevi işin inkişafının tet
kik edildiğini, bu inkişafa muvazi bir programın 
müesseselere verildiğini, programlara ait detay 
plânlarının pedagojik bir' sistem dâhilinde dik
katle takip edilmekte olduğunu zevkle gördüm. 
Ziyaret ettiğini muhtelif sanat müesseselerinden 
edindiğim intiba, Millî Eğitim Bakanlığının tek
nik tedrisat için gayet sistemli çalışmakta oldu
ğunu, telkinini yaratmıya müsaittir. Tenkide mü
sait; her müesseseyi tenkit: etmek, faidelidir. Fa-
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kat bu tenkit yanında müspet ve şuurlu çalışma
ları da teşvikkâr bir ifade de bulunmak kadir
şinaslık olur kanaatindeyim. 

Bundan sonra meslekî bir iki temennide bu
lunmak istiyorum: . 

1. İstanbul'da pedagoji Enstitüsünün faali
yeti Bakanlığı tatmin etmekte midir?. 

2„ Muallim mekteplerinde yani Şehir öğret
men okullarında bugün tamamen tercüme eser
ler okutulmaktadır. Türk çocukları için ilmî esas
larla meydana getirilmiş, kendi bünyemize uy
gun pedagojik ve psikolojik eserler meydana ge
tirme işi üzerinde duruluyor mut 

3. İmtihan sistemlerinin tamamen bünyemi
ze uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu sistem, 
esaslı şekilde tedkik edilerek bünyemize uygun 
bir şekle ircaı düşünülmekte midir?. 

4. Şehir muallim mekteplerinde meslekî 
derslere daha çok yer verilmesi kanaatindeyim. 

Şehir muallim mektepleri ile köy enstitüleri 
arasındaki sistem ve program farkları orta ted
risat için bir tehlike teşkil etmektedir. 

Bakanlık bu mevzu üzerinde durmakta mıdır? 
Memleketten dışarıya eski eser ve yazma eser

lerin çıkması için ne gibi tedbirler alınmıştır. 
5. İlkokul öğretmenlerinin tâyin ve tahville

rinin muayyen bir esasa bağlanması hususunda 
Bakanlığın kanaati nedir? 

BAŞKAN — Muzaffer Pınar. (Yok sesleri). 
Şükrü Süeı (Niğde). 

ŞÜKRÜ SÜER (Niğde) — Sayın arkadaşla
rım, Niğde'nin ötedenberi devam edip gelen bir 
lise derdi vardır. Bu dert eskidir. Buna son 
verilmesini rica ettikten sonra Nevşehir'in bâzı 
ihtiyaçlarına temas edeceğim. 

Niğde'nin en büyük kazası olan Nevşehir'de 
hâlâ faaliyette bulunan üç orta okul vardır. 
Bunlardan ikisi erkek sanat ve kız sanat okulla
rıdır. Bu üç okulun da binası yoktur. İkisi ki
ralık evlerde derme çatma yerlerde, birisi de ki; 
(eskidenberi mevcut orta okuldur). Eski Hükü
met binasında yerleşmiş bulunmaktadır. 

Sanat mektepleri açılırken arsanın mahallen 
temin edileceği ve arsayı önce hazırlıyan yerler
de inşaatın daha evvel yapılacağı emrini aldığı
mız zaman ben belediye reisi idim. Hemen, halkın 
hamiyetine başvurarak belediye delaletiyle te
darik ettiğimiz 9 000 küsur lira ile şehrin en 
mutena yerinden aldığımız arsanın tapusunu 

- 6 6 8 -
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Bakanlığa yolladık. Tetkik edilirse bu tapu se
nedinin Bakanlıkta birinci numarayı teşkil et
miş olduğu görülecektir. 

Aradan beş altı sene geçti, hâlâ bina yapıl
madı. Hattâ arsa sahipleri, mademki inşaat ya
pılmadı, yerimizi geri veriniz diye belediye aley
hine dâva da açtılar. Bunun bu sene yapılması
nı rica ediyorum. 

Eski ortaokul binası muvafık değildir diye 
müfettişler tarafından rapor verildiği için yeni 
bir bina yapmak üzere Nevşehir'i Güzelleştirme 
Derneği adiyle durduğumuz bu dernek 130 bin 
lira gibi büyük bir para temin etmiş ve inşaata 
başlamışsa da binayı tamamlıyamamıştır ve ha
len çatısı dahi kapanamamıştır. Bu bina ta
mamlanırsa »rtamektep buraya taşınacak ve or
ta mektebin boşaltacağı binayı da kız sanat mek
tebi işgal etmek suretiyle şimdilik had şeklini 
alan bu sıkıntı izale edilmiş olacaktır. 

Bir de arkadaşlarım, Nevşehir'de tarihî kıy
meti haiz Damat İbrahim Paşa Medresesi var
dır. Burası ceza evi olarak kullanılmakta iken 
bir hayli uğraşmadan sonra 4 - 5 sene evvel tah
liye ettirdik. Bu medresenin bir kısmı halen Baı-
kanlığm kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. 
Kütphaneler Umum Müdürünün gösterdiği alâ
ka sayesinde bir kısmı tamir görmüştür. Fakat 
bunların tahsisatı çok az olduğundan tatmin et
memektedir. Tarihî kıymeti haiz olan bu med
rese vilâyet namına tapulu iken geçen sene Mü
zeler İdaresine devri yapılmıştır. Müzeler İda
resiyle Kütüphaneler Umum Müdürlüğü el ele 
vererek harap olmakta olan bu eserin kurtarıl
masını ayrıca rica ediyorum. 

Son olarak da yine Nevşehir'de eski bir kale 
vardır. Harap olmaktadır. Bir kısım duvarla
rı yıkılmıştır. Müzeler İdaresince bunun da ele 
alınmasını ve Bakanlığın bu dertlerimize el koy
masını diliyerek sözlerime son veriyorum. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, ben de Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşım gibi Beden Terbiyesi Bütçesi hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. 

Spor işlerinde Devletin vazifesi; doğrudan 
doğruya idare etmek değil, himaye, teşvik ve 
murakabe olmalıdır. Spor faaliyetlerinin dernek 
ve kulüpler içinde ve amatör ellerde daha iyi 
inkişaf edeceği kanaatindeyim. 

Böyl eolunca, Devletin spor işlerinin idaresi 
İçin geniş bir teşkilât kurmasına ve içinde lef -
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tiş, hesap, sağlık, neşriyat ve propaganda, mu
haberat, muamelât, arşiv, sicil, müze ve kütüp
hane daire ve şubelerim ihtiva eden mülhak 
bütçeli bir genel müdürlüğün bir milyon liraya 
yakın masrafını bütçeye yüklenmeye lüzum kal
maz. Bu paranın yarasını himaye ve teşvik 
maksadına tahsis etsek spora şimdikinden daha 
fazla hizmet edeceğimize kaniim. Bu sebeple 
Bütçe Komisyonunda temenni edilmiş olduğu 
gibi, Beden Terbiyesi Kanunun, bu sene içinde 
yeni baştan gözden ge^rilerek önümüzdeki yıl 
bütçesinden evveJ Meclise getirmesini Hükümet
ten ri«a ediyorum. 

SUUT KEMAL Y^ffiKlN (Urfa) —. Sayın 
arkadaşlar, Millet Partisinden bir Milletvekili 
Küçük Tiyatroya gitrn^; bu tiyatroda umduğu 
rağbeti görmemiş; spnfa bir gün Devlet Opera
sına gitmiş, seyircilerin»sayısı orkestrada çalışan 
üyelerin sayısından, azmış. Millet Partili Millet
vekili arkadaş şu netteeye varıyor; mademki 
Devlet Operası bu kadar rağbetsizlik karşısm-
dadır, o halde lüzumsusdur; kaldıralım. Bu mü
talâa karşısında şaşmaydım dersem yalan söyle
miş olurum. Arkadaşlar herkes bilir ki, medeni
yet dediğimiz zaman, aklımıza gelen ilk şey bir 
memleketin ilim ve gogtzel sanatlarıdır. Güzel 
sanatlar arasında doğrudan doğruya halka hitap 
eden sanat da, temsil «matıdır. Tiyatro ve ope
ra sanatlarının, 5alıcızi;eğlendirici değil, yetişti
rici karakteri de vşrcUr. 

Dünyanın neresine gidersek gidelim, tiyatro 
ve opera, milletlerce 4 a i m a ehemmiyetle telâk
ki edilmiştir. Paris'te yüzden fazla sahne var
dır; devlet tiyatro ve operası bütçeden yardım 
görür. 1927 de, Paris Operası resmî yardım gör-
meseydi kapanacaktı. Ekesriya devlet tiyatro 
ve operalarının devlet yardımı ile yaşadıkları bir 
vakıadır. Binaenaleyh keski mümkün olsa da 
bu Küçük Tiyatro ve Devlet Operasının yanın
da ikinci bir tiyatro daha açabilsek. Küçük tiyatro
nun bâzı geceler rağbet görmemesinin sebebi 
aynı eserin üst üste birçok defa oynandığmdan-
dır. Birkaç tiyatro oiıa birinde bir ekip, çalı
şırken öbüründe başka bir ekip çalışır ve böy
lelikle bir tenevvü hâsıl olur, seyirciler de alâ
ka ile takibederler. Bfinaenaleyh arkadaşımızın 
bu mütalâasına iştirak etmiyorum. Kaldı ki, bi
zim.Devlet Operamız 8 - 9 yıllık bir maziye sa
hiptir. Ve böyle kısa bir zamanda çok üstün 

I başarılar elde etmiştir. Devlet Operasından Ati-
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na'ya gidip temsil ve konserler veren artistle
rimiz vardır. Millî Eğitim Bakanından rica edi
yorum bir an evvel Devlet Operası Kanunu ge
tirsinler bu kabiliyetli ve çalışkan ses ve tem
sil sanatkârlarımızı refaha kavuştursunlar. Bu 
.suretle memleketimizin sanat hayatının seviye
ce bir kat daha yükselmesine yardım etsinler. 

BMlN SOYSAL (Maraş) — Efendim; Kü
tahya Milletvekili Ahmet Bozbay arkadaşımız 
bendeniz kürsüden indikten sonra okuduğum 
vesika üzerine şu şekilde bir cümle kullanmış; 
demiş ki : (Temiz Kütahya halkını ve asil. 
Türk Milletini bu gibi isnat ve hareketlerinden 
tenzih ederim. Emin Soysal arkadaşım Kütah
ya'mıza eğer mürteci damgası vurmak istiyor
sa bunu kemali şiddetle menederim.) 

Tabiî bu şarta muallâktır. Kendisini çok seve
rim. Herhangi bir yerde bir hâdisenin bir şa
hıs tarafından vukuu, değil o memleket halkı
na, o ailenin diğer fertlerine bile taallûk ede-
miyeeeğini hukuk bilginleri pekâlâ takdir bu
yururlar. Bir defa okuduğum bu vesika bun
dan bir hayli evvele aittir. Hattâ o vesikayı ya
zan şahıslar bugün sağ dahi olsalar ben onları 
suçlu ve günahlı saymam, ayıplamam bile. Çün
kü zamanla icaplar değişebilir. 

Kütahya halkına gelince : Türk Milleti hiç
bir tarafta bu şekildeki şaibelerle lekelenmez. 
Ben de Ahmet Bozbay arkadaşım gibi Kütah
yal ı lar ı kendileri kadar sever ve böyle bir sı
fattan tenzih ederim. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Teşekkür 
ederim. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Ve hatırım
dan böyle bir fikir geçmemiştir. Benim izah et
mek istediğim mesele tamamen başkadır. Arz-
edeyim : 

.1931 senesinde Cihanbeyli'nin Karabâğ Kö
yünün mektebini teftişe gittim. Yolda şoför de
di ki, Peygamber Köyüne geliyoruz. Anlat de
dim. Fi tarihte oraya Medine taraflarından bir 
derviş gelmiş, yavaş yavaş köyün bütün halkı
nı kendi etrafına toplamış, mürit yapmış. Fa
kat köyde adını bilmiyorum, zengin ve akıllıca 
bir zat buna uymuyor. O adamın yakınların
dan şeyhe mürit olmuş adam itiraf ediyordu. 
Şeyh 1800 altın sarfiyle köye bir bina yaptır
mıştır.... 800 altın sarfiyle yaptırdığı binayı 
Şeyh başka şekilde telâkki ediyor. Bir gün 
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müritlerine diyor ki ey mürMan, ervahı kiram 
bana hitap etti; (gülüşmeler) bunlar mahkeme 
zabıtlariyle sabittir, Hacı ağanın evinin taşları 
kabristandan gelmiştir. Bu evin yıkılması lâ
zımıdır. Müridan yalvarıyorlar; birkaç gün de
vam- ediyor. Nihayet ağayı bertaraf etmek için 
bu gece de istiareye yatayım diyor. Ertesi jgün 
müritleri yine yalvarıyorlar. Fakat şeyh; er-
vahıkiram katiyen razı olmadılar, bugün, güneş 
ışıkları köyümüze doğarken bu evin yıkılması 
vo mezar taşlarının kabristana götürülmesi lâ
zımdır, aksi takdirde büyük felâketler gelecek
tir, diyor. Tam güneş doğarken şeyh enirini ve
riyor ve evi yıkıyorlar. Bereket versin ki o sı
rada kasabadan bir tahsildar geliyor ve bu vazi
yeti görerek derhal vaziyetten resmî makamatı 
haberdar ediyor ve bu adamı yakalıyorlar. 
mahkemeye götürüyorlar, hâkim şeyhe soruyor, 
ne yaptın? Meczubum, aklım başımda yoktu, 
diyor. Müridlere soruyor, onlar da aklım ba
şımda yoktu, diyor. Oradaki ağaya soruyor, 
yine aldığı cevap, aklım başımda yoktu, oluyor. 
Zaman müsait dağil, bunları arzetmekten mak
sadım bu gibi hâdiselerin tavzihi içindir. Din 
tedrisatını ele aldık. Muhittin Baha'nın dediği 
gibi, bizim dinimiz islam dinidir, bütün dinle
rin en mütekâmilidir. Fakat yanlış yollara sev-
kedilirso gayet kötü ve bu neviden âkibetler do
ğurabilir. Millî Eğitim Bakanlığının bu hususta 
müteyakkız olması, Türk milletinin karakteri
nin bozulmaması lâzımdır. 

Bir şeye daha dikkatinizi rica edeceğim. 
Türk milleti dinamik bir millettir. Çöl felsefesi 
ile Türk milletini yetiştirmeye, beslemeye hak
kımın yoktur. (Bravo sesleri) 

MUZAFFEE APAYDIN (Balıkesir) — Aziz 
arkadaşlarım; mesleğimin verdiği eza ve ıstı
rabı izale için söz aldım, 

Eczacı ve dişçi mekteplerinin perişan vazi
yetleri hâlâ devam etmektedir. Uç bütçe yılın
da ve yıl ortalarında her vesiyle düştükçe bu 
mekteplerin muzmahil halini karikatörize ede
rek bütün çıplaklığı ile arz ve izah etmiştim. 
Bina darlığı, lâboratuvar kıtlığı, kadro imkân
sızlığı buna şimdiye kadar imkân vermiyordu 
dediler. 

Arkadaşlar; bugün 500 küsurdan fazla Ede
biyat, Dil ve Tarih Fakülteleri mezunları, 400 
den fazla Hukuk talebesi mezunları iş bekle-
m ektedirler. Bugün buna mukabil beş ilimizde 
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272 kazamızda lıâlâ eczahane yoktur. Sebebi 
eczacı yetişmediği içindir. Buna kâfi derecede 
lâyık -olduğu kıymet ve ehemmiyet verilnıemiş-
tiv. 

Arkadaşlar; Bütçe tasarısında raportörler 
bunu belirtmişlerdir, işaret etmişler ve zaman 
zaman alâkalı Bakanlıklardan dahi söz almmış-
tır.Üç dört seneden beri intizar ediyoruz, nihayet 
bize eski Maliye Nezareti binasını vereceklerini 
vait ettiler; bütün ümidimizi ona bağlamıştık. 
Ankara'da Askerî Tıbbiye kuruldu. Ve İstan
bul'daki binası yapıldı. Askerî Tıbbiye buraya 
nakledilerek bu mektep Eezacı ve Dişçi Okulu
na verilecekti. Teessürle işitiyoruz ki o mektep 
bugün Levazım Dairesine, satın alma işlerine tah
sis edilecekmiş. Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nımızdan rica ettik, teşebbüs ettiler. Millî Eği
tim Bakanı arkadaşımızdan da rica ediyorum, 
iş birliği yapsınlar, birbirlerini desteklesinler 
ve bu mesleği kurtarsınlar. Çünkü memleketin 
umumi sihhati mevzuubahistir. 

Arkadaşlar bu meslek o kadar ihmal edilmiş 
vaziyettedir ki bugün Eczacı ve Dişçi Mektebi
nin ne hocası, ne asistanı, ne de doçenti vardır. 
Vardır ama kâfi değildir. Biz ilim adamlarına, 
bilhassa profesörlere hürmet ve saygı duyarız. 
Ama bir eqzacı okulu müdürünün veteriner mi 
olması lâzımdır? 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan rica edi
yorum, bunları ciddiyetle ele alsınlar, üniversi
te nezdinde teşebbüste bulundular bu sene bu 
işi halletsinler, memlekete olan değerli hizmet
leri, bu vesile ile de dokunmuş olsun. 

BAŞKAN — Ahmet Çınar. 
AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Suut Kemal 

arkadaşımız bendenizin bir izahına temas buyurdu
lar. Söylemek mecburiyetinde kaldım. Benim tiyat
royu istemediğimi zannetmiş, tiyatronun terbi
ye vi tesirlerini takdir ederiz. Ancak Küçük Ti
yatro memleketin ihtiyacına kâfi durumda 
iken, çünkü gittiğim zaman dolmadığını görü
yorum. Ayrıca Halkevi salonu da vardır. Bu
nun yanında biz yeni bir opera binası yaparsak, 
bu memleketin realiteleri ile kabili izah olmıyan 
bir yola sapmış oluruz. Hastanelerimizin her ya
tağında iki hasta yatarken yapacağımız şey, her 
hastaya bir yatak temin edebilmektir. Veremli
lerimizi ailelerinin içinden ayırabilecek bir du
ruma gelelim. Bir veremli bir aileyi harap eder
ken, biz maalesef onu kaderine bırakmak du-
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rumunda iken opera binası yapamayız. Bilhassa 
bir tanesi kâfi iken bir üçüncüsünü altı milyon 
liraya yaparsak bu bir hatadır. Buna tekrar 
tekrar işaret ederim. 

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Bir ke
lime söyliyeceğim. 

Efendim, arkadaşımız diyor ki, tiyatronun 
aleyhinde değilmiş, fakat Küçük Tiyatro rağ
bet görmüyormuş, onun için de opera binasına 
lüzum yokmuş. 

Opera denilen şey, Küçük Tiyatro sahnesin
de oynanmaz. Teknik bakımdan.. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Türk Mil
letine hiç uymaz! 

BAŞKAN — Her arkadaş burada söz alabi
lir. Rica ederim müzakereyi kimse ihlâl etmesin, 
söz istersiniz konuşursunuz. 

SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Eğer 
operanın lüzumsuz olduğuna kaniyseler, bunun 
üzerinde münakaşa edilemez, çünkü o kadar 
gülünç bir mevzuudur. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz Ahmet Ali 
Çınar? Buyurun. 

AHMET ALI ÇINAR (Burdur) — Efendim 
o noktayı da şu şekilde arzedeyim : 

Bilhassa bu taklit zihniyeti bütün bütün te
essürümüzü muciptir. Avrupa'nın kendine has, 
kendi lisanına has, kendi yetişiş ve gelişişine 
has bir şeyi, operayı bu memlekete tatbik et
mek suretiyle gülünç olmaktayız. 

Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Efen* 
dim, Tıp Fakültesini şuBakırköyü'nden kurtar
sınlar. Efendim, o Bakırköy'e gidip geliyor, ço
cuklar, mahzuru meydandadır, herkes çabucak 
anlar. Şimdi orada, yani 40 türlü emrazı asa
biye, ruhiye varsa, kırkından da birer tane alıp, 
Cerrahpaşa'da falan diğer kliniklerden birinde 
sıkıştırmaya baksınlar. Şu bu, falan ilmî bir 
iştir, hocalara soralım falan yoktur, onlara 
sordunuz mu, hiçbiri ötekini istemez. Bunu der
leyip, toparlayıp buraya getirmelidir. Kışta, 
karda öyle gel, git olmaz. Çünkü çocukla* bü
tün zamanlarını böyle gidip gelme ile geçire
mezler. Eğer bu işi hocalara, profesörlere bı
rakırsanız, dünyada dahi yer yoktur. Hepsinin 
sözü budur. Sonra şu Ankara'daki Teknik 
okul hakikaten hepimizin iftihar edeceği bir 
şeydir. Bunlar böyle beş dakikaya sığdırılmaz 
anladınız mı? Bence memleketin istikbali bura* 
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dadır. ftakat benini istediğim, burada bir 
sergi var ama şöyle bir dükkân vitrini gibi bir 
şey yok. Zaten hepsinin oraya gelmesine imkân 
yoktur. Hani Karpiç'te İngiliz'lerin getirdiği 
mikroskoplar var. Onun için böyle bir daimî 
vitrin lâzım. Bu teknik müessese çok lâzımdır. 
Ben esasen bu iki şey için söz almıştım. Birisi 
emrazı asabiyenin nakli. Yoksa böyle 1500 ya
taktan kimse istifade edemez. Yalnız hastaların 
arasında en tipik ne ise onu İstanbul tarafındaki 
bir hastaneye getirmek lâzımdır. 

Teknik okulun içini Ziraat Vekilini» gez* 
meşini istiyorum. Keçiören'e giderken Ziraat 
Fakültesinin yanında bir Kauçuk müessesesi 
vardır, Ziraat Bakanı kızmasın ama burası ih
mal edilmektedir. Burada yapılan kalıpları gö
türüp Teknik okula verelim, onlar yapsınlar. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Söz 
Mîllî Eğitim Bakanınıntlır. 

MÎLEÎE&İTÎM BAKANI TAHSİN BAN-
GrÜO&LU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, söz
lerime başlarken Yüksek Huzurunuzda Millî 
Eğitim ailesinin Meclise karşı şükranlarını ifade 
etmek isterim. Büyük Meclis maarifimizin in
kişaf ettirilmesi hususunda hiçbir zaman tered
düt göstermemiştir. Bu yıl Yüksek Huzurunu
za gden Bi&çemiz yük«ek bir rakam arzetmek-
tedir. Millî Eğitim teşkilâtımıza 165 milyon 
lira veriyorsunuz-. Üniversitelerimizle birlikte bu 
paralar 190 milyonu buluyor ve bâzı bakanlık
ların öğretim müesseseleriyle birlikte 200 milyo
nu geçiyor. Bunun milletçe ve Devletçe ne kadar 
büyük bir fedakârlık olduğunu Millî Eğitim ai
lesine mensup arkadaşlarınızın hepsi takdir et
mektedirler. 

Şu var M, geri kalmış,'irfan müesseselerini 
ileri götürememiŞj geniş halk kütleleri ölçüsün
de öğretim yapamamış bir memleket idare etmek
teyiz. Kararımız ve azmimiz şudur ki, en kısa 
zamanda bu memleketin halkını okur yazar hale 
getireceğiz. Onu bilgili ve görgülü bir millet 
haline gireceğiz. Bu karara bağlı olarak Cum
huriyet hükümetleriniz size Millî Eğitim için 
böyle yüksek bütçeler getirmekten geri durma
mışlardır. Daima da Yüksek Heyetinizin tasvi-
biyle karşılaşmışlardır. 

Bu şükranı ifado ettikten sonra ayrıca işaret 
etmek isterim ki, bu yıl bütçemizin 165 milyona 
çıkmış olması Yüksek Malûmları olduğu üzere 
İlköğretim maaşlarının umumi muvazeneye alın-
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iniş bulunmasından ileri gelmiştir. Bununla be
raber müesseselerimizde de inkişaf vardır. O 
inkişafları karşılıyacak farklar bütçeye ithal 
edilmiştir. Ama şunu da ilâve etmek isterim ki, 
bu zamlarla alâkadar olmıyan inkişaflarımız da 
olmuştur. Onların bir kısmını kendi tasarrufla
rımızla, bütçemiz içinde yapabildiğimiz tasarruf
larımızla, karşılamaya çalıştık. 

Bütçemizin mahiyeti hakkında Demokrat 
Parti adına söz söyüyen arkadaşım Faruk Na
fiz bâzı mülâhazalarda bulundular. Ben de büt
çemizin mahiyetini bu vesile ile tebarüz ettir
mek isterim. Faruk Nafiz diyor ki, bu bütçe 
yapıcı değildir. Ben sizlere bu bütçe nasıl bir 
bütçedir, onu kısaca arzedeceğim 

165 milyon liralık bütçemizin 124 milyon 
lirası maaş ve ücretlerdir. Bu, bütçenin % 75 
ini teşkil etmektedir. Bizim varımız, yoğumuz 
hocalarımızdır. Malımız, mülkümüz, servetimiz 
hocalarımızdır, Binaenaleyh paranızın % 75 
ini hocalarımıza veriyoruz. Ancak % 25 idir 
ki, Millî Eğitimin başka hizmetlerine, inşaat ve 
saireye sarfedilmektedir. Diğer bütün hizmet
lere 4.1 milyon ayırıyoruz. 

Şimdi bütçenin bu %75 ini teşkil eden ve ho
calarımıza tahsis ettiğimiz 124 milyon lira yapı
cı mıdır? 

Arkadaşlar, bunlar hoca hakkıdır. Doğru
dan doğruya ders okutan hocanın hakkıdır. 
Ancak % 15 i idare masrafıdır. Dershanede 
ders okutan hocadan tasarruf olmaz. Dershane
de ders okutan hoca ise bizim teşkilâtımızın 
birinci derecede yapıcı olanıdır. 

Binaenaleyh bütçemizin bu |% 75 i yapıcı
dır. 124 milyonun % 15 i idare masraflarıdır. 
Denebilir ki, idare masraflarından azaltınız. 
Müdür, müdür muavini, odacı, hademe ve mer
kez teşkiltâı bunun içindedir. Bu sahada biraz 
daha çalışmak mümkündür. Belki j % 15,:% 10 a 
inebilir. Fakat o kadar bir had içinde tasarruf 
yapabiliriz. Onun dışında bir tasarruf bahis 
mevzuu değildir. 

Diğer % 25, yani 41 milyonun aşağı yukarı 
20 milyonu inşaattır. Bunun 10 milyonu ilko
kullar, beş milyonu teknik okullar için ayrıl
mıştır. 

Pekiyi, heyeti umumiyesiyle bu bütçe yapı
cı mıdır? Heyeti umumiyesiyle şu mânada ya-
p*eı değildir. Bu 41 milyonun yanı başında im
kânımız olsaydı da 20 - 25 milyon daha isti-
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yebilseydik, yeni yeni mektepler açsak, yeni 
yeni mektep binaları yapsak ve mekteplerimizi 
yeni malzeme ile teçhiz edebilseydik şüphesiz 
bütçe daha yapıcı görünürdü. Fakat arzettiğim 
gibi bizim asıl yapıcılığımız hoca ile, insanla 
yapıcılık mahiyetindedir. 

Vicdan huzuru ile arzedebiliriuı ki, Millî 
Eğitim teşkilâtımızda israf ve suiistimal yok
tur. Hiç değilse yüksek heyetinizi işgal edecek 
ölçüde bir israf ve suiistimal bahismevzuu de
ğildir. Ama bizde başka türlü bir israf vardır.-
Adam israfı. Ortaöğretim kadrolarımızda, ilk
öğretim kadrolarında adam israfı vakit vakit 
baş gösterir. Bunu şiddetle önlemek mecburi
yetindeyiz. 

Faruk Nafiz arkadaşım bâzı nakillerden 
bahsettiler. Bu vesileyle bu derdimizi Yüksek 
Huzurunuzda açıklamak isterim : Bizim ka
nunlarımızla bir ortaokulda bir öğretmene 18 sa
at ders verilir, maaş karşılığında. Bir ortaokul
daki bir Türkçe hocasına 18 saat ders verilir. 
Şimdi oraya ikinci bir hoca tâyin edildiği za
man okul müdürü bu dersi ikiye böler, birine 
dokuz saat, diğerine de dokuz saat ders verir. 
Biz oraya bir üçüncü türkçe hocası tâyin eder
sek bu sefer müdür 18 i üçe böler. Beherine al
tışar saat ders verir. O zaman bir dersi üç hoca 
okutur. Bizde devlet kesesinden bir maaş yerine 
üç maaş öderiz. Buna karşılık yeni açtığımız 
uzak memleket köşelerindeki ortaokullarımıza 
türkçe hocası bulamayız. Bu açıktan adam is
rafıdır ve suiistimaldir. 

Bir kasabamızda bir ilkokul vardır, beş Öğ-
retmenli. Maarif Müdürü bir tanesini daha ka
yırır, yedek der, eder altı. Bir tane daha kayı
rır eder yedi. Bu iki fazla öğretmen o kazanın 
köylerinden iki tanesinde mektep açacaktır. 
Mektep var, bina yapılmıştır, ama bu hareket
ten dolayı iki köy hocasız kalmıştır. O iki köy
de mektep açılmaz. îşte bu adam israfıdır, sui
istimaldir. 

îşte bahsi geçen nakiller bu adam israfına 
mâni olmak için yapılmış nakillerdir. Bu türlü 
vaziyetleri ihdas etmek veya devamına müsaa
de etmek benim tarafımdan yüksek itimadınızı 
suiistimal etmek olur. Onun için bâzı Öğretmen
lere biraz sert gelen nakil muameleleri yapıl
mıştır. Bana olan itimadınız devam ettikçe de 
bu türlü nakiller yapmaya devam edeceğim. 
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Bunu, size karşı verd^im namus sözünün icabı 
addediyorum. (BraYo; sesleri) 

Faruk Nafiz arkadaşım, geçen sene çıkarı
lan ilköğretim hocaları maaşları teadül kanu
nundan pek az lâmseain istifade ettiğini söy
lediler. Bu kanundan takriben 6 700 öğretmen 
istifade etmiştir. Şu veya bu sebeple istifade 
edememiş birkaç yüz üğretmen vardır. Onlar 
da bir vesile ile Yüksek Huzurunuza arzedilir, 
onların durumunu da düzeltmiş olursunuz. 

Köy enstitülerinin {durumundan şikâyet et
tiler. Köy enstitülerimiz iyi bir yolda çalışmak
tadır, arkadaşlar. Gerek maddi ve gerek mâne
vi bakımdan iyi bir şekilde programları tanzim 
edilmiştir. Sayın selefim Reşat Şemsettin Si-
rer'in bu yolda büyük hikmetleri olmuştur ve 
iyi neticeler alınmıştır. Köy enstitülerimizin da
ha verimli olmasına çalışıyoruz. 

Eğitim enstitülerinin düşüncesizce kuruldu
ğundan bahsettiler. 

Eğitim enstitülerimiz, bizim ortaokul siste
mimizin muallim menseldirler ve onlara şiddetle 
ihtiyacımız vardır. 4 - 5 bin kişilik-bir-öğretmen 
kadrosunu beslemek ve geliştirmek için bu eğitim 
enstitülerine ihtiyacımız vardır. Bilirsiniz ki, öğ
retmen demek sadece yüksek tahsil .-görmüş adam 
değildir. Ayni zamaada pedogojik bilgiye.malik 
olmak lâzımdır. îşte htt? müesseseler bu maksatla 
kurulmuşlardır, faydalı olmaktadır ve faydalı ol
makta devam edeceklerdir. 

Ancak bunlarm programları üzerinde durul
maktadır. Böyle olmaz, böyle olur, denmektedir. 
Bunları ilmî heytlere havale ettim, üzerinde ça
lışmaktadırlar. Bu sene bu programlar hakkmda 
karar verilecek, belki program itibariyle bu mü
esseselere yeni bir istikamet verilcektir. Fakat 
memleket için zaruridirler ve hayırlıdır. 

Orta öğretimi ve meslekî okullarımızı tenkit 
ettiler, bunların nizamsız, programsız olduğunu 
söylediler. Bunların amoieket ihtiyaçlarına tevfik 
edilerek inkişaf etmekte olduklarım bilirsiniz. 
Ortaokullar memleketin; her tarafından isten
mektedir. Memleketimizde irfan seviyesi yüksldik-
çe babalar çocuklarını biran daha yükseltmek ar
zusundadır. Ortaokullar*-bu arzuyu karşılamak
tadır. Bunların pratik «lmıyan tahsil sistemleri 
üzerinde de yeniden dmsıaktay iz. Pratik ve daha 
faydalı bir program teminine çalışacağız. 

Faruk Nafiz arkadapmızın tema» ettiği tek 
kitap, Beden Terbiyesi ^e Tiyatro konuları bir 

OT* — 



B : 52 90. 2 
sıra kananlar halinde yakında yüksek huturunu
za gelecektir. Onlar hakkında orada geniş izahat 
vermeyi umuyorum. 

Reşad Aydınlı plânsız bir maarifimiz olduğu
nu söyledi ve hiçbir zaman bfe plâna kavuşama
dığını ifade etti. Arkadaşlar, Devlet idaremiz ne 
kadar plânlı ise maarifimiz de o kadar plânlıdır. 
Açıkçası böyledir. Bizim Devlet idaremizin az 
plânlı oluşunun acısını hissetmekteyiz. Onun için 
Hükümetiniz bir plân dairesi kurmaya ve işleri
mizi plânlaştırmaya, bir Devlet plânı vücuda ge
tirmeye karar vermiştir. Ben de akli kâsirimle şu 
kadar mektep açacağım diye bir plân yapabilirim. 
Fakat bunun finansmanı benim elimde değildir, 
maliyenin elindedir. 

Finansmanını yapmadan, parasını bulmadan 
yapılacak plânlar nakış berabdir, öu üzerine ya
zı yazmak gibidir. Binaenaleyh plân demek ayni 
zamanda finansman demektir. Ben 10 tane lise 
açacağım desem bile, Maliye Bakanlığı karar ver
mezse açamam. Binaenaleyh Devlet bütçesinin 
bahşettiği imkânlar ölçüsünde biz maarifimizi 
adım adım ilerletegelmişizdir. Onun dışında ya
pabildiğimiz birşey yoktur. 

Ben bu işler için eleman yetiştiriyornm, önü
müzdeki yıllarda 50 tane ortaokul açacağım. Fa
kat Maliye dayattığı gün ben bu okulları açamam. 
Bütün bu işleri plânlaştırmak üzereyiz. Bu plân
lar husule geldiği zaman ne zaman, nerede lise 
açılacaktır! Ortaokul açılacaktır, bunları yüksek 
huzurunuzda arzetmeye imkân .olacaktır. Hangi 
kazanın sanat okulu ne zaman inşa edilebileceği 
yüksek huzurunuza daha evvelden gelebilecektir. 

Maarif dâvaları böyledir. Cumhuriyet dev
rinde maarif büyük dâvalara girişmiş ve her bi
rini ileriye götürmüştür. Fakat elemanları ve im
kânları ölçüsünde. Nasıl inkâr edebiliriz ki, bu 
Cumhuriyet Hükümetleri bütün memleket ölçü
sünde bir teknik öğretim dâvasını ileri götürmüş
tür, bir eski eserleri kurtarma dâvasını ileri gö-
ttirmüştür.bir liseler kurma dâvasını ileri götür
müştür, bir üniversitelerimizin tekâmülü dâvası
nı ileri götürmüştür. Bunların her biri irfan 
dâvalarımızdan, büyük dâvalarımızdan biridir. 
Güneş balçıkla sıvanmaz. Cumhuriyet devrinde 
Maarif Teşkilâtımız 25 yıl içinde 25 misli geliş
miştir. Bu kabili inkâr değidir. 

Bu arada Reşad Aydınlı ve Faruk Nafiz Çam-
lıbel'in tarizlerine cevap vermek isterim. Her 
gelen Bakan şahsi kaprislerine göre maarifte 
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iş görür, diyorlar. Bu biraz da maarif vekilleri
nin taksiratı olmuştur, adı böyle çıkmıştır. 
Maarif vekilleri için hep böyle söylenir. Her 
gelen kendi keyfine göre hareket eder, denir. 

Buna bilhassa ihtisas bahislerinde çok dik
kat ediyorum. Millî Eğitim Teşkilâtımızın ih
tisas organları vardır, öğretim daireleri, talim 
terbiye dairesi ve nihayet maarif şûrası gibi 
yüksek organları vardır. Bu vazifeleri onlara 
verdim. Ben kendim de onları çalıştırmak va
zifesini üzerime aldım. 

Bu tarzda çalışmadan vazgeçmiyeceğim. Bil
hassa bu bahiste asla şahsi işler görmek niye
tinde değilim (Bravo sesleri). İhtisasa ve mes
leğe söz söyleteceğim ve onların tavsiyeleri ile 
hareket edeceğim. 

Şu kadar ki, aman şahsi demesinler, bir şey 
yapmayayım, diye bir vehme kapılmak, o da 
benini yapacağım iş değildir. Bana tevdi ettiği
niz teşkilâtın hayrına gördüğüm her işi tered
dütsüz yapacağını, arkadaşlarım. Öyle aman 
şahsi olmasın, vehmine de kapılmıyacağım. 

Reşad Aydınlı arkadaşım bâzı rakamlar söy
ledi. Belki bâzıları yanlıştır, tashih etmiş olu
rum. Memleketimizde okur yazar % 36.6 dır. 
Okuma yazma çağındaki çocuklardan mektep 
çatısına alabildiğimiz çocukların nispeti ise 
%. 53 tür. 

Suphi Batur arkadaşını Beden Terbiyesi Ka
nunundan bahsettiler. Kendileriyle esasta mu
tabık olduğum için çok memnunum. Beden 
Terbiyesi teşkilâtımız için muhtelif nokta! na-
zzarlar ortaya' çıkmıştır. Bu teşkilât tamamen 
kaldırılmalıdır, veyahut ayniyle ipka edilme
lidir gibi. Hakikaten beden terbiyesi teşkilâtı
mızın ıslaha muhtaç olduğu muhakkaktır. An
cak Beden terbiyesi teşkilâtının kaldırılması, 
bizim giriştiğimiz beden eğitimi dâvasının iflâsı 
demek olur. 

Denir ki, efendim eskiden bu iş kulüplerle 
pekâlâ görülüyordu. Bu iş ama nerede görülü
yordu1? istanbul, İzmir, Ankara şehirlerinde. Bi
zim dâvamız bu değildir. Bütün memleket ço
cuklarını beden terbiyesinin faydalarından fay
dalandırmak davasıdır. Belki yine mevcut kulüp
ler iyi bir şekilde devam ederler, bir beden ter
biyesi faaliyeti gösterirler. Bu memleket Ölçü
sünde bir beden terbiyesi dâvası demek olmaz. 

Bu işlerin hususi teşebbüsle ve hususi serum-
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ye ile kabili tatbik olmadığına da kaani bu
lunuyoruz. Devlet eliyle memleketin her tara
fında oyun sahaları, stadyumlar, yüzme havuz
ları, kapalı spor sahaları kurulmaktadır. Bun
ları memleketimizde hususi teşekküller veya hu
susi sermaye eliyle kurmak mümkün değildir. 
Binaenaleyh kurucu olarak Devletin bu işe de
vam etmesi lüzumuna kaniim. Tanzimci olarak, 
teşkilâtlanmada da Devletin bu işte alâkalı ol
ması lüzumuna kaniim. Keza öğretim sahasında 
antranör ve hocalar göndermek suretiyle bu iş
te Devletin vazife alması zaruretine kaniim. 

Buna mukabil hakikaten harb yıllarında bir 
takım zaman icabı düşüncelerle kurulmuş olan 
eski Beden Terbiyesi teşkilâtının devam edemi-
yeceği aşikârdır. Kulüplerin daha serbest, daha 
müstakil olmaları, teşkilâtların seçilmiş heyet
ler tarafından idaresi zaruretine ben de kaniim. 
Bu yolda hazırlanan bir kanun yakında Yüksek 
Heyetinize arzolunacaktır. O zaman enikonu 
üzerinde konuşmak mümkün olacaktır. Ben 
umarım ki bu hayırlı teşkilâtın devamı lüzumuna 
sizler de kani olacaksınız. 

Tarakçıoğlu arkadaşım doğru olarak maa
rifin genişlemesinden bahsettiler. Dilsiz mekte
binin maarife alınması lüzumundan da bahset
tiler. 

Arkadaşlar yetim ve öksüz çocuklar hakkın
da bir kanun teklifi vardır. O bunları derpiş 
etmektedir. Huzurunuza geldiği vakit bu mese
le hakkında bir karar vermek mümkün olacak
tır. Arkadaşımız sormuşlardı. Teftiş teşkilâtı
mızın düzenlenmesi lüzumuna ben de kaniim. 
Biz teftiş teşkilâtımızı yeniden organize ediyo
ruz. Maarif umumi müfettişleri bölgelerde çalı
şacaklar ve müesseselerimiz daha yakından 
kontrol edilecektir. 

Pratik kurslar açılması hakkında kendileriy
le hemfikirim. Melsekî öğretim ve bunlardan 
erkek, kadın sanat kursları ile ticaret kursları
nı açıyor ve açacaktır. Bu arada tarım Bakanı 
arkadaşımızla temastayız, bölge okulları bina
larında ziraat kursları açmayı düşünmekteyiz. 

ilk öğretim müfettişlerinin vaziyetleri sorul
du. ilk öğretim müfettişleri bildiğiniz gibi 3 sı
nıftır. Bunları tevhit edici bir kanunu yakında 
yüksek huzurunuza arzedeceğim. Bu teftiş işi
ni de biraz sıklaştırmak lüzumuna kani bulunu
yorum. 

Millî Kütüphane Kanunu da umarım ki bu 
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I mevsim içinde yüksek huzurunuza arzedilecek-

tir. 
Tezer Taşkıran arkadaşım teftiş neticeleri-

I ni neşredecek bir organa ihtiyaç gösteriyorlar. 
Ben bunu tebliğler dergisinde yapmaya çalışa
cağım. 

I Nakiller hususunda mevcut bir talimatna-
I memiz vardır. Orada karı koca vaziyetleri na-
J zarı itibara alınmıştır. Bunu da, arzettiğim gi

bi, kadroların imkânları içinde yapıyoruz. Onun 
dışında bir şey yapmamıza imkân yoktur. Maa
lesef karı koca ayrı yerlerde çalışan hocaları-

I mız vardır. Fırsat buldukça onları bir araya 
getiriyoruz. 

Bütünleme imtihanları vakitlerini tanzim et
mek lüzumuna kani oldum, tanzim edilecektir. 
Diğer imtihanlar ve ^olgunluk işleri de kurdu
ğumuz komisyonlarda sıcelenmiş, raporlar da 
nazarı itibara alınmıştır. Bunun üzerinde de ka
rar alınacaktır. Yeni ders yılında bu kararları 

I tatbik etmek ümidindeyfaı. 
Yaşlı öğretmenlere arkadaşımın arzu ettiği 

müsamahayı yapıyoruz, onlara daha az ders ve
riyoruz. 

Akif Eyidoğan arkadaşım çok iyi işaret etti
ler. Maarif Bütçesi istikbalin bütçesidir, halm 
bütçesi değil. Biz de Maarif Bütçesini yapar
ken istikbali düşünerek yapıyoruz, istikbalde 
bize lâzım olacak adamları nasıl yetiştireceğiz di
ye. Bu itibarla istikbaldeki eleman ihtiyaçları
mızı hesap etmeye çok dikkat ediyoruz. Artık 
öyle bir devre geldik M, yetiştirdiğimiz her 
adam iş bulamıyor. Yetiştirmeyi memleket ihti
yacı ile ayarlamak mecburiyetindeyiz. Bu sene 
aldığımız birçok tedbirler bu istikamettedir. 

Arkadaşımız güzel biifey hatırlattılar Malaz
girt savaşının 900 ncü yıl dönümünü 22 sene 
sonra kutlayacağız. Meşgul olacağım, Malazgirt'
te 22 sene içinde güzel bir kasaba kurabilirsek, 
bu hakikaten milletimiz i§in mucibi iftihar bir-
§ey olur. 

Bir arkadaşımız demokratik terbiyeyi nasıl 
temin edeceğimizi soruyorlar. Bunun örnekleri
ni Garp memleketlerinde» almaktayız. Esasen 
az# çok bildiğimiz usullercfir. Bütün talimatna
melerimiz bu noktai nazardan gözden geçirilmek-

| tedir. Şunu ilâve etmek isterim ki, demokra
tik terbiye vereceğiz diye mekteplerimizi disip-

ı linsizlik içine sokmak niyetinde değiliz. Bizim 
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Millî seciyemiz, disiplin ve teşkilâtçılıktır. O 
ruhu çocuklarımızdan asla izale etmek niyetinde 
değiliz. Ona çok dikkat edeceğiz. Millî terbiye
yi muhafaza etmeye, disiplin ve teşkilât ruhunu 
muhafaza etmeye çok dikkat edeceğiz. 

Ali Riza Arı arkadaşım sanat mektebi mezun
larından bahsetti. Bunların askerlik meselesi 
bakanlıklar arasında müzakere edilmektedir, hal
ledilecektir. 

Eczacı çocuklarınım Eczacı Mektebine alın
madıklarından bahsettiler. Bunun gibi Muzaf
fer Akpınar arkadaşım da Eczacı Mektebinin ha
lini ortaya koydular. Bu hakikaten bizi de üzen 
bir meseledir. Bugün Eczacı Mektebi kâfi dere
cede talepleri karşılayamamış ve bâzı çocukları
mız, eczacılık tahsili için Beyrut'a gitmek zo
runda kalmışlardır. Burada yegâne âmil bina-
sızlıktır. Eski Maliye nezareti binasının Maa
rif emrine alınması ve bunda gerekli tamirler 
yapılması derpiş edilmiştir. Buradaki talebe 
yurdunun nakledileceği binanın önümüzdeki son 
bahara tamamlanacağını tahmin ediyorum. Le
vazıma tahsisinden haberim yoktur, tahkik ede
ceğim. 

Emin Sazak arkadaşım bizim teknik okul ser
gisini beğenmemiş. Kendisine birşcy diyemem. 
«Bunun keyfiyeti tâbir olunmaz, zevke dairdir.» 

Yalnız orada yaptığımız sergiye davetli arka
daşlardan lütfen icabet etmiş bulunanlar Türk 
çocuklarının yapıcı kudretini görmüş olacaklar
dır. 

Hasene İlgaz arkadaşım mekteplerimizdeki 
bâzı noksanlıklar üzerinde, devam, kanaat not
ları meseleleri üzerinde durdular. Bütün bun
ları tetkik etmekteyiz, tetkikimiz sonunda yeni 
hükümler, farklı hükümler koyacağımızı tah
min ediyorum. Bilhassa üçte iki devamla iktifa 
etmiyerek, devamın biraz daha artırılması fik
ri talim ve terbiye dairesinde de esasen mevcut
tur. 

Kitaplar meselesi de böyledir. Yakında bir 
kanun tasarısı Yüksek Huzurunuza gelecektir. 

Sedad Çumralı arkadaşımız eski eserler üze
rindeki çalışmalardım bahsettiler. Filvaki Kon-
yaclaki güzel selcuk eserleri haklanda bugün pek 
az şey yapılabilmiştir. "Geçen sene verilen 43 
bin lira zayi olmamıştır, emanete alınmıştır. Bu 
işe devam edeceğiz. Alâettin Camisi, keza Mev-
lâna Türbesi için 15 bin lira konulmuştur. 
Bunların tamirine devam edeceğiz. 
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Bu vesile ile şunu arzetmek isterim ki, 

zengin dedelerimizin bize bıraktıkları zengin, 
büyük- ve kıymetli eserler çoktur ve çok 
pahalı yapılmış eserlerdir. Bunların tamiri 
de çok pahalıdır. Yapılan takribi hesaba göre 
tamirleri için 200 milyon lira istenmektedir. Bi
zim elimizdeki imkânlar ise pek azdir. Yavaş, 
yavaş adım, adım bulların t a tn irine çalışacağız. 
Benim bu husustaki düşüncem ilk önce, sadece 
bunları kurtarma için tedbir almaktır. Yamğur 
almasın, çatlamasın, su almasın, yıkılmasın. 
Ondan sonra içinin restorasyonuna geçeceğiz. 
Biz, bugünkü paramızla Mimar Sinan'ın yaptı
ğı Camii, Sultan Süleyman'ın parasiyle yaptığı 
camii pek kolay tamir edemiyoruz. Çünkü çok 
pahalıdır, çok pahalıya mal olmuş esererdir. 
Bunun için bu sene ancak bunların kurtarılma
ları tedbirini alacağız. 

Arkadaşım Konya Ticaret Lisesi ve sanat 
okullarının inşasına temas ettiler. Sanat ve mes
lek okullarının inşası hakkında kısaca malûmat 
arzetmek isterim. Yüksek Heyetiniz 1941 sene
sinde. meslekî ve teknik okullar inşası için 81 
milyon liralık bir tahsisat kabul etmişti. Bu 
tahsisatın son beş milyon lirasını biz bugün 
bütçemize almaktayız. Fakat şunu belirtmek is
terim ki, biz bu para ile ancak 25 - 80 milyon
luk iş gördük. Çünkü rayiç değişmiştir. Bina
enaleyh teknik öğretim için yapılan plânlar bu 
para ile tahakkuk etmiyecektir. 

Bundan dolayı yeniden 100 milyon liralık 
bir tahsisat talebi ile huzurunuza geliyorum. 10 
senede, onar milyon lira ödenmek suretiyle 100 
milyon liralık bir tahsisat talebi ile huzurunu
za geliyorum. Teknik okul teşkilâtımızın ta
mamlanması çaresiz bu masrafa mütevakkıftır. 
Çünkü, binalarını hep yeniden yapmak ve pa
halı olan teçhizatlarını yeniden temin etmek 
zarureti vardır. Bu yıl yapacağımız ancak baş
ladığımız ve elimizde olan işlerdir, inşallah bize 
para verirsiniz bu isleri de süratle başarırız. 

Eminittin Çeliköz arkadaşım ilköğretimdeki 
çifte tedrisattan şikâyet ettiler. Biz de çok 
müşteki ve mustaribiz. Fakat kâfi bina bulamı
yoruz ve çifte tedrisata gitmek zaruretinde ka
lıyoruz. Bu ortaokullarımızda da vardır. Bina
larımız yapıldıkça bıınlai'i ayrı ayrı mekteple
re yerleştiriyoruz. Fakat bugün çaresiz bir du
rumdayız. 

Çeliköz arkadaşımız diyor ki enstitülerimiz-
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den bir yıl mezun vermeyip eskilerini tekrar 
okutalım. Biz bunu yapamayız arkadaşlar. Bi
ze verdiğiniz 10 milyon lira ile her yıl iki bine 
yakın bina yapmaktayız, köylerimizde. Bunlar 
yeni okullar, öğretmen evleri, yeni dersliklerdir. 
Ve her yıl yeniden 1 000 kadar okul acıyoruz. Bu 
okulların kadrolarını yeni mezunlarla karşıla
mak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki eğitmenlerden 
çalışmıyan bâzılarını tasfiye etmek mecburiyeti 
hâsıl olduğundan boşluklar meydana gclmckte-
dir. Enstitülerde yaz aylarında kurslardan ge
çirmek suretiyle eski mezunları yetiştirmeye 
çalışıyoruz. 

Okul inşaatından kalan borç meselesinden 
' san Yalçın ve daha bâzı arkadaşlar bahsetti

ler. Filhakika böyle borçlar vardır. Köy okul
larının köy ihtiyar heyetlerinin eliyle yapıldığı 
zamanlarda köylü borçlanmıştır. Sonradan Dev
letçe yardımı tazammun eden kanun çıkınca 
köylü bu borçlarını ödemez olmuştur. Bir de 
birtakım birlikler- teşekkül etmiştir- ki bunların 
mebdeini 1948 ten beri kurulan okul inşaatı 
birlikleri teşkil etmiştir. Bunlardan bâzıları da 
borçlanmıştır. Birlikler tasfiye edilince bu borç
lar açıkta kalmıştır. 

Katı rakamlar veremdyeceğim, çünkü borç
ların tahakkuku ayrı bir meseledir, 'bir hukuki 
meseledir. Fakat bize bugüne kadar bildirilen 
borç miktarı 1 984 000 liradır. Bu borçtan bir 
kısmı birliklerin borçlarıdır, 449 bin lirası bir
liklerin 'borçlarıdır. Fakat buna 'mukabil birlik
lerin tasfiyede 658 bin lira parası kalmıştır. Bu
nun dışında birlik kurulmamış yerlerde 1947 
senesinde Başbakanın nutku üzerine tahsilat ya-
pılmamasından dolayı 361 bin lira borç kalmış
tır. Köylünün doğrudan doğruya borçlandığı 
bir tarafa, birliklerin ve bu tahsilat yapılmama-
smdan doğan borçların yekûnu 810 bin lira
dır. 

Bunlar Devletin borçları değildir, arkadaş
lar. Bunları köylü borçlanmıştır. Fakat bu mas
rafları artık Devlet ödüyor denince, bu borçlar 
ödenmez olmuştur. Hukuki olanı ve doğru ola
nı bunu köylünün ödemesidir. Ama okul inşa
atından mütevellit 'bir borç olmak itibariyle, 
özel idarelerin de bu işle alâkalandırıl ması dü
şünülebilir. Devletçe biz de alâkalıyız. Bir hal 
çaresi arıyacağız. 

Benim yapabildiğim şudur : Bu birliklerin 
600 küsur bin lira paralan vardı. Bu paralar-
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; dan, <en küçüğünden başhyarak borçları ödet-
ı tim. Yani bir kısım küçük borçları tasfiye et-
| tirdim. Ondan ötesi ile de uğraşmak borcumuz

dur. Ama hakikat şudur ki, bu Devletin borcu 
i değildir. 
i Fahri Karakaya okullar inşaat tahsisatının geç 
j gittiğinden bahsetti. Geçen sene bu gecikme ol-
i muştur. Bu yıl olmıyaca'ktır. Karakocan Kaza

sına niçin para gitmediğini tahkik edeceğim. 
I Ahmet Bozbay ikmal edilmemiş okullardan 

bahsettiler. Bir ara çok okul inşasına birden gi
riştiğimiz için bunlardan bir kısmı yarım kal
mıştır. Geçen yıl ve bu yıl bu yarım kalmış okul
ları bilhassa tamamlamayı program dâhiline 
almış bulunuyoruz. Bir kısmını tamamladık, bir 
kısmını da bu yıl tamamlıyacağız. Uşak Lisesi
ni maalesef .vekâlet hesabına alanı ıyacağız. Va-
eidiye medresesi işi ile meşgul olacağım. Arka
daşım denetmenlerden de bahsettiler, evvelce 
de arzettiğim gibi onlar için bir kanun projesi 
getireceğim. 

ibrahim Arvas arkadaşım Van'da bir üni
versite istiyorlar. (Gülüşmeler) Arkadaşlar bu, 
Van Via bir üniversite açılması bize Atatürk'ün 
vasiyetidir. Atatürk bununla bize bir istikamet 
göstermiştir. Fakat bugün için orada böyle bir 
teşebbüse girmenin mümkün olmadığını takdir 
buyurursunuz. Ama hedefimizdir. 

3 sınıflı okullarda da din dersi okunmasını 
istiyorlar. Arzedeyim ki, üç. sınıflı okullarda 
talebemiz % 10 dur. Bir buçuk milyon talebe, 
ilkokulda talebe vardır. Bunun 150 000 ni üç 
sınıflı okullardadır. Maamafih bunlar için muh
tasar bir kitap hazırlatmayı düşünüyorum. 

Teknik Üniversite hakkında sorulara ceva-
I bınıı arzediyorum. Teknik Üniversitemiz sürat

li bir inkişaf seyri geçirmektedir. Teknik Üni
versitede 1930 da 322, 1941 de 551, 1944 de 790, 
1947 de 1100, 1948 de 1497 talebemiz vardır 

I ve her sene Teknik Üniversitedeki öğrenci sa
yısı artmaktadır. 

Taşkışla inşaatı ilerlemektedir. Önümüzdeki 
yıl bitirilmesini ümit ediyorum. Bu sayede 
Teknik Üniversitenin imkânları çok genişle
miş olacaktır. Oraya müracaat eden çocukla
rın hepsini almak imkânı olacaktır. Oraya im
tihanla talebe almak istemiyoruz. Talebe zaif 

I ise liseleri kuvvetlendirelim, üniversite darsa 
I onu genişletelim, diyorum. Bu tarzda bir tahdit 
I yapmıya gönlüm varmıyor. 
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Ankara Teknik Üniversite binalarının inşa-

at:na devam edilmektedir. İki fakülte binası 
gelecek yıl tamamlanacaktır. Ankara'da Tek
nik Üniversitenin açılma zamanı hakkında he
nüz bir kararımız yoktur. 

Orhan Seyfi Orhon arkadaşımız çocuk ter
biyesi hakkında güzel bir konuşma yaptılar. 
Buna dair zabıtları tekrar okuyacağım. İsti
fadeli bir konuşmadır. Yalnız şu kadar işaret 
etmek isterim ki, biz okullarımızda kitap, prog
ram ve öğretmen kalitesi bakımından tahmin
lerinden bir parça daha ilerdeyiz. İşimizi ak
satan, program ve kitaptan ziyade öğretmen 
vaziyetidir, öğretmenin ,de kalitesi değil, sınıf
ların kalabalığıdır. Daha az talebeli sınıflar 
yapabildiğimiz gün daha bilgili çocuklar ye
tiştirmeye muvaffak olacağımıza ben kaniim. 

Hamdullah Suphi Tanrıöver müzenin ahşap 
çatısının yapılmasını istiyorlar. Bu çatı yapıla
caktır. Ayasofya'da bâzı hafriyat yapılmıştır. 
Bu, binayı zedeliyecek şekilde bir şey değildir 
ve badema yapılmayacaktır. 

Mezarlıklara gelince, İstanbul Valisi ile gö
rüştüm, bilhassa İstanbul mezarhklariyle 500 
ncü yıl dönümü münasebetiyle meşgul olacağız 
ve onları imar etmeye çalışacağız. Ben de alâ
kadar olacağım. 

Türbeler meselesine gelince; arkadaşlar, 
bizim iftihar ettiğimiz büyük adamlarımızın 
türbeleri bizim için bütün büyük tarihi eserleri
miz gibi mukaddes ve mübarektir. Onda hiç şüp
he yoktur. Netekim Cumhuriyet Hükümetleri 
bunları müzeler idaresine tevdi etmiştir. Türbe
lerimizin müzelere bağlı olarak tanzim edilme
sini, idare edilmesini ve ziyaretçilere açılmasını 
arzu ederim. Temenni ederim ki bunun başarıl
ması bana nasip olur. (inşallah sesleri) Yalnız 
şuna işaret etmek isterim ki bu mukaddes yerle
rimizin hurafelerle örümceklenmesine asla mü
saade etmiyeceğiz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Onu kimse is
temez. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN 
GUOĞLU (Devamla) — Ahmet Ali Çınar arka
daşımız, Opera inşaatının hatalı olduğundan 
bahsettiler. Bunda bir yanlışlık vardır, hata yok
tur. Geçen yıl muvakkat bir sahne ile işe baş
landı. Ümit ediyorduk ki yaz aylarında sahne 
yapılsın ve kış aylarında yeni sahne ile faaliyete 
başlansın. İngiltere'den gelecek mütahassısm 
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I gelmesi geciktiğinden iş kış aylarına kalmıştır. 

Bugün bu iş bitmiştir. Son tecrübeleri yapıl
maktadır ve bir hafta, on güne kadar Opera açı
lacaktır. Operayı kaldıralım diyorlar ama... 

(Bir kitap göstererek). 
Alfabe kitabımız budur. 35 kuruşa mal olu

yor, 35 kuruşa satıyoruz. Temiz ve iyi basılmış
tır ve bu hacımda bir beyaz defter de 35 kuruş 
ediyor. Onun için pahalı değildir ve biz de pa
halıya mal etmiyoruz. 

Eyüp Durukan arkadaşım, sanat okulları 
meznularınm askerliğinden bahsettiler, ona te
mas ettim. 

Kocagüney arkadaşım öğretmenlerin maaşı 
işinden ve Hınıs'ta okul binasından bahsettiler. 
Hınıs'ta bir okul binası yapılacaktır, 1950 de ya
pılacaktır, programa dâhildir. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımın Beden Ter
biyesi kanunu hakkındaki sözlerine izin verirse
niz, diğer arkadaşıma da söylediğim gibi, kanu-

I nunu getirdiğim zaman cevap arzedeceğim. 
Kasım Ener arkadaşım, Ayasofya meselesine 

I temas etti. Cevap arzettim. Fakat Ayasofya bir 
I milyar lira edermiş ! Böyle şeye fiyat biçilmez. 
I Her halde kendisine hayali bir rakam söylemiş-
I 1er. Arzettiğim gibi tahribata mâni olacağız. 
I Bir de Kasım Ener arkadaşım sanat okulla-
I rında ziraat makineleriyle iştigal edilmesini isti-
I yorlar. Bu hususta Tarım Bakanlığı ile iş birliği 
I halindeyiz. Sanat okullarına bitişik olarak ziraat 
I makineleri tamirhaneleri açılmasını düşünmekte-
I yiz. Bunun faydalı olacağını umuyoruz. 

I Hüseyin Hlusoy arkadaşım muallim mektep-
I lerinin imtihan sistemlerinden bahsettiler. Bunu 
1 programlarla bildirebilirim. 
I Eski eserlerin dışarıya kaçırılmasına, muh-
1 telif süzgeçlerden geçirdiğimiz için, mâni ol-
I maktayız. Bildikleri bir hâdise varsa lûtfetsin-
I 1er, peşine düşeyim. 
1 Niğde lisesinden Şükrü Süer arkadaşım bah-
I settiler. Keza Nevşehir medresesine ve sanat 
I okullarına temas ettiler. Sanat okullarından 
I malûmat arzettim. Liseler meselesi hakkında da 
I evvelce malûmat arzetmiş bulunuyorum. 
I Sini t Kemal arkadaşıma tiyatromuzun gaye-
I sini belirttiğinden dolayı bilhassa teşekkür ede-
I rinı. Tiyatromuz bir lüks değildir. Arkadaşlar, 

İ gecen yıl bir eser, bu yıl yine bir eser 50 şer, 
55 şer defa oynanmıştır ve Dağ Mahallesinde 
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oturan fakir halkımız dahi akın akın tiyatroya 
gelmişlerdir. Bu bir lüks değildir, halk terbi-
yesidir. Müessese muvaffak olmaktadır. Maru
zatım bu kadar. (Alkışlar). 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual. Efen
dim, dileklerimin arasındaki ilahiyat Fakültesi
nin teşkilâtı ile bütçesi hakkında malûmat lüt
fetmediler. Bunu rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞrLU (Devamla) — ilahiyat Fakültesinin 
teşkilâtı üzerinde üniversitelerce tetkik yapıl
maktadır. Yakında Kadro Kanunu ile huzuru
nuza geleceğiz. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Benim sor
duğum suallere cevap vermediler. Millî Eğitim 
Bakanlığı sahne teşkilâtını nasıl kontrol etmek
tedir 

MİLLÎ EĞİTİM BBAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) -*• Opera binasının inşa
atı Emlâk Bankası tarafından yapılmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Öğretim Müste
şarlığına mensup mimarlarımız da inşaatı takip 
etmektedir. 

Alil RIZA IŞIL (Trabzon) — Bir sual; 
Ayarlama Kanunu mucibince 6 000 küsur öğ
retmenin hakkı verildi. Bu kanunun çıktığı ta
rihle tatbika geçtiği tarih arasında 3 - 4 aylık 
müddet içinde birçok öğretmenlerin hakkı zı
yaa uğramaktadır. Sayın Millî Eğitim Bakanı
mız dediler ki, bu mağdur olanlar hakkında dü
şüncemiz vardır, dediler. Fakat izah etmediler. 
Ne gibi düşünceleri vardır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Şimdi arkadaşlar, bu 
kanunu Yüksek Huzurunuza getirdiğim zaman 
arzetmiştim. Maaşda geri kalmış öğretmenleri
mize Yüksek Heyetinizin bir âtifeti olacaktır, 
demiştim. Bunun da bir ölçüsünü tâyin etmek 
lâzımdır. Mademki bir hizmetin mükâfatı ola
rak verilecektir, 15 sene hizmet ifa edene bu 
hak verilsin denmiştir. Bunu 15 senede kesmek 
lâzımdır. 14 sene dokuz ay hizmet gören bir 
adam bundan istifade edemiyecektir. 

O zaman mevzuubahis olmuştu, neşri tari
hinden mi muteber olsun, tatbiki tarihinde mi 
muteber olsun. Yüksek Heyetiniz neşri tarihin
den muteber olmasını kabul etti. 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Tatbiki tari
hinden muteber olsaydı bu arkadaşlar da isti
fade edecekti. 
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GUOĞLU (Bingöl) — Ne yapayım? Yüksek He
yetiniz öyle tensip etti 

İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — Köy 
okullarından, beş sınıflı köy okullarından me
zun olan bir çocuğu karşınıza alıyorsunuz, ba
kıyorsunuz okuduklarını unutmuş. Eğer bu 
müddet kâfi değilse bunları altı sene, yedi se
ne okutalım. Bu, çok mühim bir iştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Efendim, beş sene oku
yan çocuk bir sene sonra okumayı unutmaz. 
Ancak.. 

İSMAİL MEHMED UĞUR (Sivas) — O 
halde iyi okutuyorsunuz. (Gülüşmeler) 

MÎLLÎ EĞÎTlM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Ancak, çocuklarımızın 
daha çok okumasını elbette isteriz. Fakat biz 
ilk tahsili bütün yurda yaymak için çalışırken 
mecburi tahsili beş seneden yukarıya çıkarama-

I yız, arkadaşlar. (Kâfi sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini reyinize 

sunuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
557 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
558 Aylıklar 88 145 463 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
559 Ücretler 21 424 176 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
560 Geçici hizmetliler ücreti 266 107 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
I GUOĞLU (Bingöl)— Efendim; kurs giderlerin-
I den 30 000 lirası yeni açılan İmam Hatip kurs-
I 1 arının hocalarına aittir. Buradan 30 000 lirayı 
I geçici hizmetler faslına nakletmeye Bütçe En-
I cümeni muvafakat ederlerse 30 000 liranın o 
I fasla naklini rica edeceğim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, bu bölümde 

I 266 107 lira vardır. Bundan' sonra gelecek 601 
I nci bölümden 30 000 liranın indirilmesi bu bölü-
I me ilâvesine yani 296 107 liraya çıkarmayı isti-
I yorlar, Bütçe Encümeni muvafakat ediyor. 
I BAŞKAN — Şimdi izah ettikleri sebeple ge-
I lecek 601 nci bölümden buraya 30 bin lira eklen-
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mek suretiyle 296 107 lira olarak bölümü kabul ] B. 
edenler... Kabul edilmiştir. i 577 

O : 3 
Lira 

B. 
561 

562 

563 

>64 

561: 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

Lira 
verilecek 

6 196 261 

597 133 

50 000 

4 200 

355 272 

Kanunları gereğince 
ücretler ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 45(98 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 3 296 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 3 905 514 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bakanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya-
yapılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 052 

61 608 

56 400 

404 000 

220 000 

4 000 

703 710 

9 000 

81 500 

inceleme, kütüphaneler, derle
me ve yayın giderleri 639 834 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5,78 Yüksek okullar genel giderleri 1 820 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

579 Lise ve ortaokulların genel gider
leri 804 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

580 Lise ve ortaokulların tesisat gi
derleri 286 945 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

581 Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü 
meslek okullariyle, akşam okul
ları ve kursları genel giderleri 6 041 022 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

582 3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 
5129 sayılı kaıltınlar gereğince 
ödenecek köy okullariyle ensti
tüleri ve köy eğitmenleri gider
leri 10 108 052 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun! 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Köy enstitüleri
nin gecen seneki tahsisatı 12 milyon lira iken, bu 
sene 9 milyona indirilmiş. Halbuki, geçen sene 
Köy enstitüleri 20 adeddi, bu sene 21 tanedir. 
Bunu Millî Eğitim Bakanlığı nasıl idare edecek? 
Bu nokta düşünülmesi gereken bir noktadır. 

İkinci bir mesele burada bulunan gezici başöğ
retmenler yolluğu meselesidir, («ezici başöğret
menlerin yollukları idare etmiyor. Bundan 10 -
12 sene evvel 3803 numaralı Kanunla tesbit edi
len yolluğun bunlara bahşettiği para o kanunun 
bahşettiği yolluk bunun için kifayet edecek mik
tarda değildir. Ve bundan dolayı gezici başöğret
menler hakkiyle gezemiyorlar, vazifelerini yapamı
yorlar, Bunun neticesi olarak kendi maaşların
dan, çocuklarının rızkından keserek iş görmeye 
çalışmaktadırlar ve bir çokları da işi mecburi 
olarak yapamıyorlar. Gezici başöğretmenlere 
vaktiyle olduğu gibi on, on iki köy değil, elli alt
mış köy verilmektedir. Müfettiş mi, denetçi mi, 
gezici mi, belli değildir. Bir gezici başöğretmen 
nasıl elli, altmış köyü gezebilir? Ve hakkiyle va
zifesini yapar? Bu noktai nazarı yüksek nazarı 
dikkatinize arzetmek isterim ve Millî Eğitim Ba
kanı da lütfetsinler, kanaatleri nedir? 
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MÎLLÎ BĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GÜOĞLU (Bingöl) — Efendim, Köy enstitüleri 
tahsisatının azaltılmış olması bu enstitülerin in
şaatının aşağı yukarı tamamlanmış olmasından
dır. Her sene bunlara 2 - 3 milyon lira inşa pa
rası verilmekte idi. Bu sene elimizde mevcut bâ
zı yarım kalmış inşaatı ikmâl ederek, yeniden in
şaata girişm iveceğiz. 

Gezici başöğretmenler vaziyetini arzettim. 
Onların vaziyetlerini bir kanunla tanzim etmek 
istiyoruz. 

(582 nci bölüm tekrar okundu). 
BAŞKAN — Kabul edildi. 

B. 
583 

584' 

585 

586 

587 

588 

Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı „ Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi ge
nel giderleri 
BAŞKAN" --- K-ibul edilmiştir 
Kütüphaneler genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 

Lira 

136 663 

20 000 

103 750 

90 120 

486 700 

762 609 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Beşer dakika 
mesel-esi olduğu için tabiî bu mühim meseleleri 
izah edemedim. Maddesinde konuşmayı düşün
düm. 

Bu yabancı memleketlere giden talebeler me
selesi çeşitli bakanlıkları ilgilendirmekte olan 
önemli bir meseledir. Geçende gazetede okudum. 
İsviçre'de bir mesele olduğundan bahsediyordu. 
Bir talebe birtakım heyezanlar yapmış, orada 
müfettiş yok mudur'. Oradaki müfettişleri öğ
renmek isterim. Müfettişler ne evsaftadır?. Han
gi biçim insanlardan müfettiş gönderiliyor?. Ge
çende Sayın Hariciye Bakanımız Paris'ten dön
dükten sonra kendileriyle konuştum. Paris'teki ta
lebeler 'hakkında verdiği malûmat, üzerinde du
rulacak derecede mühimdir. Harice giden talebe
ler nasıl seçiliyor, orada kaldıkları müddetçe ta
kipleri ve program dâhilinde çalıştırıldığı ve 
döndükten sonra da vetistirildikleri meslekler 
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üzerinde durulması ile, Avrupa 'daki müfettişle
rin bihakkın vasıflı insanlardan seçilip gönderil
mesi meselesi üzerinde Millî Eğitim Bakanından 
soruyorum . 

Görüyorsunuz ki, buna ait fasılda dehşetli pa
ra vardır ve sarf edilmektedir. Avrupa'ya tahsile 
gidip orada kalıp evlendikten sonra memleketine 
dönmiyen, sonra orada ecnebi kadınla evlenip ge
lenler ve kanunu mahsus mucibince ecnebi ile' ev
lendiğinden dolayı memuriyete alınmaması ica-
bederken, ecnebi kadınla evlendiği halde memu
riyete girenler var mıdır! Bu cihetlerin aydmla-
1 ılıcasını Millî Eğitim Bakanından rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN P.AN-
GUOĞ-LU (Bingöl) — Efendim, Emin Soysal 
arkadaşımız, anlaşılıyor ki, geçen Cumhuriyet 
Bayramında İsviçre Elçiliğimizde vâki olan 
hâdise dolayısiyle bu talebe meselesine temas 
ettiler. Bu hâdise vâkıdır. Geçen Cumhuriyet 
Bayramında İsviçre'de hukuk tahsili etmiş, 
mektebini bitirmiş Mehmet Çölgeçen isminde 
bir talebe sefarethaneye gelerek elçiye ve ora
daki Türklere hakarette bulunmuştur. Bu ara
da Türk talebesi hakkında da kötü sözler söy
lemiştir. Demiş ki, 30 'tane Türk talebesi Rus
lardan para alıyor ve onlara hizmet ediyor, de
miş. Oradaki müfettiş bu işin. tahkikma memur 
edilmiş ve ertesi günü soığuya çekilen bu adam 
bütün söylediklerini inkâr etmiş, bu sözleri ben 
söylemedim demiştir. Bununla beraber biz bu
nun harekâtını uygun görmedgğimiz için Ara
lık ayında dövizini kestik ve memlekete avde
tini bildirdik. Gerçi para babasınmdır, ama dö
vizi veren biz. Dövizi kestik. Geri dönmesi için 
de hariciyeye yazdık. Hariciyeden son aldığı
mız haber şudur: Bunu birkaç aydır aradıkla
rı halde İsviçre'de bulamıyorlarmış. Demek ki 
kaçıyor. Yani Konsoloshaneye gelip ispatı vü
cut etmiyor, memlekete dönmek istemiyor. Bu
na nazaran kendisi bafka bir yerden para al
maktadır ki, biz para göndermediğimiz halde 
geçiniyor. Fakat, arkadaşları hakkındaki isnat 
iftiradır, varit değildir. 

İsviçre ve Fransa'da komünislerin bizim ta
lebelerimiz arasında faaliyette bulundukların
dan haberdarız. Gerek elcilerimiz gerekse mü
fettişlerimizle görüşmelerimizde bize bu haberi 
verdiler. Kahvelerde, kulüplerde gazinolarda 
bizim talebelerimizi tezvire çalışan komonisler 
vardır. Şunu da arzedebilirim ki talebelerimiz 

— 681 — 
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arasında komünistlikle damgalanmış hiçbir ço
cuğumu/ yoktur. Bununla beraber yakında bir 
müfettiş daha gönderilecektir. 

(Kâfi teşekkür ederiz sesleri). 
BAŞKAN —• Bölümlere devam ediyoruz. 
BAŞKAN — Bölüm 588 kabul edilmiştir. 

F. 
589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

Lira 
Yabancı memleketlerdeki öğren
ci müfettişliği giderleri 79 925 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yurt içinde ve dışında açılacak 
resim ve 'heykel sergilerinin her 
türlü giderleri ^.5 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kültür münasebet
leri genel ıgiderleri '""" 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul kütüphaneleri genel gi
derleri 7 458 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul müzesi giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamp giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı gider
ler 863 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tzmir Fuarıfıda açılacak Eğitim 
paviyonunun bütün giderleri 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satmalma kar
şılık ve giderleri 548 798 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 69 499 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 290 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) —- Deminki bölümde ka
bul edilen 30 bin lira buradan tenzil edilecek ve 

bu bölüm 25 bin lira olacaktır. 
BAŞKAN — Demin bunun 30 bin lirasını 

yukarıki bölüme alınıştık. Burada 25 bin ka
lıyor. 

(Bölüm 60J tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu bölümü 25 bin lira olarak 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
602 

60̂  

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 

6i: 

Üniversite ve yüksek okulların 
öğrencileri için yapılacak yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makina ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve yeni
den kurma işlerinde kullanılmak 
üzere Eğitim Basımevi döner ser
mayesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
Kanunlara göre kurulan sandık
lara 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk dili ve. kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için Özel 
okullara 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim ve öğ
retim kurumlarına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ti ve ilce merkezlerinde halk ta
rafından yaptırılan okul binaları 
için müteşebbis derneklere 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
ve Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 

Lira 

228 000 

33 863 

17 800 

10 008 000 

75 000 

90 000 

5 000 

485 375 

61 758 

10 000 

100 000 

682 — 
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B. Lira 

Orkestrası döner sermayesine 
yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Çeşitli hizmetler 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Müzeler yayın işleri döner ser
mayesi 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Köy enstitüleri ve eğitmen kurs
larının döner sermayesi 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi Bütçesine 
geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1949 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (8 121 078) lira ödenek veril
miştir. 

B. 

10 

A . CETVELİ 

Lira 
Memurlar aylığı 2 949 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Açık aylığı 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylığı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 879 891 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la tercümanların ücretleri 336 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 169 552 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 560 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 42 287 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ı% 5 emekli keseneği 
karşılığı 155 084 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 

B. 
emekli ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 3656 sayılı Knunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek doğum yardımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ölüm yardımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Döşeme, demirbaş ve tesisler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Aydınlatma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Isıtma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Öteberi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Posta ve telgraf giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Telefon tesisi, konuşması ve 
başka haberleşme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Sürekli görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Geçici görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Yabancı profesör ve uzmanlar
la tercümanların yolluk giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Memleket içinde ve dışında ilmî 
inceleme yolluk ve her türlü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Yabancı memleketler bilim kon
grelerine katılma yolluk ve başka 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 000 

20 000 

54 900 

21 850 

16 000 

27 500 

104 500 

42 500 

106 100 

67 250 

15 500 

7 600 

26 000 

2 601 

24 000 

14 252 

40 500 

35 000 

30 100 



B. 
29 

30 
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4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anadolu 
araştırma istasyonlarının her çe
şit giderleri 

25.2 
Lira k 

14 000 

6 720 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Birşey soraca
ğım. Bu araştırma istasyonu nerede kurulacak
tır? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde bir araştırma istasyonu kurulacak
tır. 

BAŞKAN — Bölüm 30 kabul edüdi. 

B. 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Ziraat Fakültesinin çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve de
nemelerin her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fakültelerin araştırma ve incele
me vo öğretimi ilgilendiren ge
reçleriyle öğrenci yolukları ve 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN '— Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Üniversite armağanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı 
ve yayın giderleri, tercüme be
deli ve telif hakkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler için alınacak ki
tap, mecmua, gazete ve diğer 
yayınlar giderleri ve ciltleme be
deli 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 000 

614 953 

10 000 

1 000 

8 800 

2 500 

48 500 

175 000 

114 633 

1949 
B. 
49 

O : 3 

4489 ve 4956 sayılı kanunlar gere
ğince yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve her çeşit 
giderleri 

Lira 

49 000 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER EEÎŞ (Ankara) — Efendim, bu bölümde
ki Kanun numaraları 4489 - 4936 şeklinde ola
caktır. Tabı hatası olarak 4956 çıkmıştır. 

BAŞKAN — Bölüm bu tashihle kabul edil
miştir. 

B. 
41 

Lira 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirilecek bil
ginlerin ücret ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Döner sermaye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 Geçen yıl borcu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Hastanelere yapılacak yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Yapı ve onarma 
BAŞKA.N — Kabul edilmiştir. 

49 Yatı yurdu her çeşit giderleri 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Birinci mbaddeyi oynuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1949 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 121 078) 
lira tahmin edilmştr. 

9 301 

50 000 

6 000 

5 500 

4 501 

46 000 

276 632 

303 514 

591 655 

B - CETVELİ 

B. 
1 Hazineden yardım 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Harçlar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
7 311 003 

140 000 

684 
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Lira 
100 000 

1 

570 074 
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3 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar ve vasiyetler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen nakit 
fazlası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2, tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 30 . 
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetliler kadroları1 bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Numaraları ile 
adları, bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertip
lerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince ücretli memur ve 
hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 
bunlardan uzmanlık yeri olanlar Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle 
Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden 
alınacak kadroların eldeki kadrolara ek olmama
sı gereklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul olundu. 

MADDE 4. — 30 . VI . 1939 tarihlî ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle 6 . V I . 1948 tarihli ve 
5339 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1949 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 6. — 15. I X . 1944 tarihli ve 4668 
sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince öğren
cilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 7. — 15 . IX . 1944 tarihli ve 4668 
sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince her 

. 1949 0 : 3 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaıen yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısını açık oyunuza sunuyorum. 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi. 

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1949 yılı 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (14 658 696) lira ödenek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. Lira 
1 Memurlar aylığı 3 388 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Açık aylığı ' 15 000 

BAŞKAN -—. Kabul edilmiştir. 
3 Emekli, dul ve yetim aylıkları 20 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Hizmetliler ücreti 1 200 180 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Geçici hizmetliler ücreti 100 060 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Yabancı profesörler ve uzman

lar ücreti 882 448 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4936 sayıh Kanun gereğince 
verilecek tazminat 598 600 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 

8 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 28 245 
BAŞKAN _ : Kabul edilmiştir. 

9 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

385 
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B. 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aydınlatma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Isıtma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öteberi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ücreti ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sürekli görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince te
davi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Enstitü
sünün her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her-
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

169 425 

57 760 

23 400 

147 500 

90 000 

200 000 

69 000 

20 000 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

8 000 

35 000 

3 000 

1 000 

37 000 

63 500 

22 000 

8 500 

10 000 

10 000 

10 000 

B. 
29 

30 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleri ile inceleme ve araştırma 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri ve avukat 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmuaların kâğıt, bas
kı v esair yayın giderleriyle ter
cüme bedeli ve telif hakkı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler için alınacak ki
tap, mecmua, gazete ve diğer ya
yınlar bedelleri ile ciltleme be
delleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar ge
reğince yabancı memleketlere 
gönderileceklerin her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesörler ve uzman
lar yolluklariyle diğer giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
1928 ilâ 1947 yılları borçları 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar * 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesince yiyecek, kar
şılığı hastanelere yapılacak yar
dımla öğretimi ilgilendiren fazla 
masraf karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
17 500 

827 500 

1 000 

7 000 

3 000 

10 000 

20 000 

292 000 

159 500 

153 000 

10 000 

1 000 

1 100 

58 000 

570 478 

372 500 

686 
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B. Lira 
45 4999 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak üniversite yapısı tesisatı 
ve türlü giderleri 3 928 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu üni
versite inşaat işi önemli bir meseledir. Bu konu
lan para az mıdır, çok mudur?. Malûmu âliniz bu
na epeyce zaman evvel başlandı. Üniversite in
şaatına başlandığı sırada Güzel Sanatlar Akade
misinde bir mimar profesöre müsabakasız plân 
yaptırıldı, müsabakaya konulmadan Millî Eğitim 
Bakanı plânı yapan ayni profösöre, ayni mima
ra üniversite inşaatının kontrolünü da verdi ve 
bu kontrol hakkı olarak inşaat masrafını % 3,5 
nu zannederim kendisine verdi ve bu trajedi de
vam etti. Toprak kazıldı, kazıldıkça kazıldı, bir 
buçuk milyon liralık toprak kazıldı, binaya baş
landı, evler yıkıldı. Sanki İstanbul'da yer yok
muş gibi. Saym mimar profösör masrafı artır
dıkça artırdı. Neler yaptırmadı ki. Kaplama lâ
zım olmıya'n yerlere kıymetli taşlar getirterek 
kaplama yaptırttı. Sekiz yüz kişilik konferans sa
lonu için 4 milyon lira sarf edildi. Tabiî bunlar 
mesuliyetli şeyler ama, kim arıyaeak bunları, kim? 

Bütçe Komisyonunda üniversite rektörüne 
sordum; ne yaptınız bu işleri dedim. Cevap ver
di, dedi ki, mukaveleyi feshettik, ama epeyce za
rar etmişiz. Feshettiğiniz güne kadar, ne miktar 
zarar olmuştur veya israf edilmiştir diye sordum?. 
Söylemedi, nezaket en cevap vermek istemedi. 

Fesihten sonraki kârımız 7 - 8 milyon liradır de
di. Bu meseleyi Millî Eğitim Bakanımızın esaslı 
şekilde nazara almalarını rica ediyorum, bu tra
jedinin üzerinde durulması lâzımdır. Mesulleri
nin de yakalanıp kanun pençesine verilmesi ge
rektir. 

MİLLÎ EĞ ÎTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Üniversite inşaatına, ka
bul buyurduğunuz bir kanunla başlanmış bulun
maktadır. Fakat ondan sonra bu inşaat proje
lerinde yapılan yeni bir tetkikatla geniş ölçüde 
tasarruf temin edilmiştir. Bu binadan temin 
edilen tasarruf 8 milyon kadardır. Meselâ baş
tan aşağı kaplama taş olarak hesap edilmiş olan 
duvarlar sıvaya çevrilmiştir. Daha ucuz inşaa
ta gidilmiştir. Hazifler yapılmıştır. İşaret ettik
leri şikâyet vâki olmuştur. Kontrol mimarları 
maliyet üzerinden yüzde aldıkları için maliye-
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ti yükseltmektedirler ye Devleti büyük masra
fa sokmaktadırlar. Şikâyet vâki olmuştur. Fa
kat bu kontrol sistemi değiştirilmiştir. 

EMİN SOYSAL »(Maraş) — Teşekkür ede
rim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) ~~: 'Halen başka türlü kont
rol yoktur. İlk keşif bedelleri üzerine bir yüzde 
kontrol ücreti yerilmektedir. Ayrıca kontrol 
bürosu da kurulmuştum Böyle bir suiistimal bu 
inşaatta varit değildir, Ârzettiğim gibi geniş Öl
çüde tasarruf da temin, edilmiş bulunuyor. Ha
kikaten sene zarfında İp binalar tamamlanacak 
ve üniversitemiz cidden, güzej bir binaya kavu
şacaktır. 

KEMAL ZEYTİNO^LU (Eskişehir) — Bir 
sual. Bu keşif bedeli ürerinden verilen kontrol 
hakkı yüzde ne kadar^r? 

MİLLÎ EĞİTİM B^KANı TAHSİN BAN-
GUOÖLU (Devamla) — Şimdi bilmiyorum. Si
ze hususi olarak arzederim. 

BAŞKAN — Böl&m icabul edilmiştir. 
M uei madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yen.ler,, Birinci madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. —• İstanbul Ünversitesi 1949 yı
lı giderlerine karşılık ©lan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelce gös^riliiHği üzere (14 658 696) 
lira olarak tahmin ediliştir. 

B, Lira 
1 Genel Bütçeden verilecek Öde* 

nek 310 Q45 
BAŞKAN.,- Kattam edilmiştir, 

2 Çeşitli gelirler 1 500 000 
BAŞKAN.—- KabM edilmiştir. 

3 Geçen yıldan bijdlittiiş gelir ar
tıkları 848 601 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN .-y- Mad^e» kajbuJ edenler... Et-
miyenler... Kabul edilfaiftir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1949 
yılında elde edilecek get|r çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümleı, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirle-

«87 — 
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rin tarh ve tahsiline 1949 yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30 . 
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilere ait kadroları bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adı, bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertiplerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli me
mur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kad
roları ile bunlardan uzmanlık yeri olanlar Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirtilir ve ertesi yıl 
bütçesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. Bu 
tertiplerden alınacak kadroların eldeki kadro
lara ek olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

MADDE 5. — istanbul Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesi kurulu
şu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1949 yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arakadaş-
lar, şimdi okunan maddeye bağlı (L) işaretli 
cetvelde ufak bir tashihin yapılmasını istirham 
ediyorum. Edebiyat Fakültesi profesörlerinin 
adedi sehven 10 olarak yazılmıştır. 5 nci dere
ceden 7 profesör 80 liralık, bir de 8 nci derece
den 18 doçent yerine 19 olarak tashih edilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Sözcü arkadaşımızın söylediği 
tadil yapılarak maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ (Anka
ra) — Arkadaşlar, yüksek malûmunuzdur; ge
çici bütçeyi kabul buyurduğunuz zaman Orman 
Fakültesi işlerini İstanbul Üniversitesine hava
le buyurmuştunuz. Binaenaleyh buraya bir ye-
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dinci maddenin ilâvesi gerekmektedir. Aşağıda 
arzettiğim metnin madde olarak kabulünü rica 
ederim. 

MADDE 7. — Orman Fakültesi paralı yatıl* 
öğrencilerinden alınacak yıllık ücret, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

[M] CETVELİ 

Orman Fakültesi 

Vı î i i k 

500 

BAŞKAN — Sözcünün teklif ettiği maddeyi 
okutuyorum. 

(Madde 7 tekrar okundu) 

BAŞKAN -— Sözcünün izahına göre madde
yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 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. 

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçesini açık 
oya sunuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesine geçi
yoruz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yüı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 624 538) lira ödenek 
verilmiştir. 

B. 
1 Aylıklar 

BAŞKAN 

A - CETVELİ 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
l 331 100 

— 688 -
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Emekli, dul ve yetim aylığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci, mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesörler ve uzman
lar ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Konferans, askerlik ve inkilâp 
dersi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerden konfe
rans için getirilecek profesör ve 
uzmanların ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aydınlatma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Isıtma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira | 

13 000 i 
i 

185 300 

10 000 

11 600 

12 000 

66 305 

345 000 

247 000 

16 800 

4 000 

4 200 

12 000 

22 000 

5 600 

13 200 

22 000 

32 100 

1949 
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öteberi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Posta ve telgraf ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Sürekli görev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Geçici görev yollumu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

25 Yabancı memleket yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Devlet hesabına okuyan öğrenci
lerin ve bunlara refakat eden öğ
retim üyelerinin ve öğretim yar
dımcılarının staj giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Yabancı profesör ? ve uzmanlar 
yollukları ve diğer giderleri 
BAŞKAN r— Kabul edilmiştir. 

28 Hizmetliler giyeceği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Lâboratııvar ve atelyelerin işlet
me giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Mahkeme giderleri ve avukatlık 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

33 Geri verilecek .paralar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Üniversite armağanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35, Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Taşıt satmalma bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Taşıt işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 öğrenci teşvik armağanı 
BAŞKAN ^ Kabul edilmiştir. 

Lira 
17 

2 

2 
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6 

66 
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200 
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18 300 

5 500 

3 000 

1 500 

0 200 

4 000 

2 

1 

1 

000 

000 

000 

4 000 

3 

1 

1 
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39 

40 

Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap, dergi için kâğıt, baskı 
ve sair yayın giderleri, tercüme 
bedeli ve telif hakları ve basım
evi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Kütüphaneler için satmâhnaeak 
kitap, dergi, gazete ve diğer ya
yınlar bedelleri ve ciltleme bedel
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 4489 sayılı Kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderilecek
lerin her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Dış kongre giderleri 
• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 Yabancı memleketlere mühendis
lik ve bilim, kurum ve dernekle
rine üye olma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 60 ncı maddesi gereğince 
verilecek burslar ile öğrencilere 
yapılacak diğer yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 Tesis ve vakıf gelirlerinden va
kıfnameler gereğince yapılacak 
her türlü yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 Döner sermaye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5İ Yapı ve tesisler 1 
BAŞKAN — kabul edilmiştir. 

52 Memurlar aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Yatı Yurdu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tfekrar olundu). 

Ü5 2 
Lira 

32 061 

252 000 

76 500 

29 000 

13 000 

1 000 

3 000 

6 000 

1 001 

29 000 

4 200 

10 000 

092 700 

24 000 

27 000 

426 669 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniver
sitesi 1949 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 624 538) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Genel Bütçeden verilecek ödenek 3 994 538 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Kitap ve dergi satış gelirleri 25 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Enstitü ve lâboratuvarlarda ya

pılacak tecrübe ve tahlil gelirleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar ve tesisler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Çeşitli gelirler 385 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Geçen yıldan devredilecek nakit 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1949 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
30 , VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları, bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı tertiplerden, 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine su
nulur, Bu tertiplerden alınacak kadroların el
deki kadrolara ek olmaması gerektir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edildi. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki 
yeren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadrolarında bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1949 yılı içinde kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 7. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül, bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki Ödenek üstünde çıkacak olan borçlar ilgili 
oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup 1050 sayılı Kanu
nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bu
lunan borçları 1949 yılı gider bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 9. —• Bu kanun hükümleri t Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe
lini açık oyunuza sunuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçesine geçiyoruz. 

BAŞKAN — Ankara ve İstanbul Üniversi
teleri bütçe tasarıları için oy vermiyen var mı' 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

. 1949 O : 3 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı 

Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 013 004) lira öde
nek verilmiştir. 

A - OBTVBLÎ 

B. Lira 
1 Aylıklar 159 851 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 296 830 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 4805 sayılı Kanun gereğince öde

necek emekli keseneği karşılığı 7 905j 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 5027 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek temsil ödlneği 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Geçici tazminat 15 696 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 10 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 4047 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fahri hizmetler tazminatı 18 713 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Büro giderleri 6 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Basılı kâğıt ve defterler 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Kira karşılığı 11 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Taşıt giderleri 1 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 15 601 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Giyecekler 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Spor işleri giderleri 365 741 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

W -
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B. 
17 

18 

20 

21 

24 

2 fi 

28 

29 

30 

Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Yayını ve propaganda işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve kurma işleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Öğretmen ve eğitmen kursları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Danışma kurulu üyeleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ftesim ve harçlar 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerde yapıla
cak staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 
Kongre ve konferanslar gider
leri 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
l'aıa taşıma ve banka, işleriyle 
ilgili giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(Jecen yıl borçları 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Hükmedilmiş borçlar 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Bölge bütçelerine yardım 
BAŞKAN Kabul edilmişti]-. 

Lira 

8 000 

2:3 580 

1 502 

3 001 

:i 200 

1 500 

.1 

1 

1 

40 

1 

500 

000 

000 

000 

1 
1 

ooo 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 2. -— Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 013 004) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

Bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edile
cek gelirler 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

Lira 
850 055 

85 000 

B. Lira 
3 Teberrular 1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Çeşitli gelirler 3 

BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
5 Geçeıı yıldan artan para 77 945 

BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

(2 ne i madde tekrar okundu). 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MA DDK 3. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1949 yılı içinde elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlt 
(t1) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul, edildi. 

MADDE 4. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30. Yİ . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ucu maddesine giren hizmetlilerinin 
kadroları bağlı, (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Numaralariyle adları, bağlı (E) işaretli cet
velde yazıh bölümlerden 30 . V I . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ' 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların el
deki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 5. Geçen yıl boçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları. hizmetlere ilişkin bölümlerden, bu bölüm
lere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1940 - 1947 yıllarına ilişkin olup. 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü 
maddesine ^öro zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkla!'!, yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1949 yılı gider bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları-bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 
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BAŞKAN 
Kabul edildi. 

Kabul edenler... Etmiyetıler. 

MADDE 0. - Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü. Kumlusu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zdı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1949 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN Kabul edenler... Et miy enler... 
Kabul edildi. 

MADDE 7. •--• (lider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyetıler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE S. —•• Bu kanun hükümleri 1 <>cnk 
1949 tarihinden itibreu yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Kabul edenler... Etmiyenler... 
•Kabul edildi. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Kanun tasarısının tümünü acık oya sunuyo
rum. 

İstanbul Teknik Üniversitesine oy ve.rm.iyen 
var m i l . Oy toplama muamelesi bitmiştir. Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi için 
oy verniyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 
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D — Bayındırlık Bakanhğı Bütçesi 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi için söz alan
lar : Kemal Zeytinoğlu, Ahmet Eymir, Saim 
Ali Dilenire, Kâzım Aydar, Rıza İsıtan, Abdül-
hak Fırat, Izzeddin Çalışlar, Hüsamettin Tugaç, 
Ahmet Ali Çınar, Zihni Orhon, thsan Yalçın, 
Şahin Lâçin, Eminittin Çeliköz. Razi Soyer, Sa
dık Akdoğan, Baki Tümtürk, Sinan Tekelioğlu, 
Ziya Cezaroğlu. 

Buyurun Zeytinoğlu. (Vakit geldi, sesleri) 
Daha beş dakikamız var, bir dakika kalaya 

kadar devam edeceğiz. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ek

seriyet yok, arkadaşlar dağıldı, bu vaziyette 
nasıl okurum? 

BAŞKAN — Daha vakit var, celse tatil 
olunmadı bir taraftan zili çalarak arkadaşları 
davet ediyorum. Ekseriyet olmazsa Riyaset Ara-
zifesini bilir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Tam 
12 ye gelmiş vaziyettedir. Ben bu müddet için
de okuyamam, çocuk oyuncağı değil bu.. 

BAŞKAN — Daha 12 ye gelmemiştir, çocuk 
oyuncağı ne demek? riyaset vazifesini bilerek 
yapar. Esasen oyların tasnif ve tebliğine za
man vardır. (Ekseriyet yok sesleri) 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ek
seriyet yok, isterseniz yoklama yapınız. 

BAŞKAN — Yoklama yapıncaya kadar za
man dolacaktır, esasen münakaşa ile vakti kay
bediyorsunuz. Yoklama yaptırıyorum. 

YOKLAMA 

(Afyon'dan itibaren yoklama yapılmaya 
başlandı..) 

Erzincan'a kadar devam etti..) 
BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arzcdi-

yorum. 
Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçesine 

(266) arkadaş oy vermiştir, (259) oy kabul. (5) 
oy rettir, (2) çekinser var, muamele tamamdır, 
kanun (259) oyla kabul olunmuştur. 

istanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçesine 
(265) arkadaş oy vermiştir. Tasarıyı (257) ar
kadaş kabul, (7) arkadaş reddetmiştir. 1 çe
kinser vardır, muamele tamamdır, tasarının 

(257) oyla kanunluğu kabul olunmuştur. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 

Kanunu için 252 Milletvekili oy vermiştir. 247 
kabul. 4 ret, 1 de çekinser vardır muamele ta
mamdır, kanun 247 oyla kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi-"Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanunu için 243 oy verilmiştir. 235 kabul, 
7 ret vardır, muamele tamamdır kanun 236 oyla 
kabul edilmiştir, i 

Vakit gecikmiştir. Yarın saat 10 da topla-
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 0,06 

http://ve.rm.iyen
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Doğru 

49 420 24 Kabul edilmiştir Kabul edilmemiştir 

Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

.AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlıı 

ANKARA 
NaM Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
266 
259 

5 
2 

191 
8 

[Kabul 
AYDIN 

Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. övmen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

edenler] 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Reıula 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazan cıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullfm 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

694 



ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimJıakkıoğl« 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Sait Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Sairo Ergenekotı 
Dr. Aziz Koksal 

ÎSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öke 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sami Cülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 

B : 52 25, 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
T e zer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaij 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERÎ 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğra 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitât Şakir Altan 
Muhsin Adil Bim?l 
Sedad Çumra] ı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkim 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
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Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Şükrü Siier 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Avif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut. Sezer 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta-
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilseî 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan-
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
•Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 

StNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeg 
ismail Mehmed TTğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit, önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Dav 
Ali Rıza Işı] 
Zekiye Molaoğlıı 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razı Soyer 
Esat Tekeli 
Sırat Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgol 
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Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

B : 52 
Sırrı tçöz 
İhsan Olgun 

25 . 2 .1949 O : 3 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 

A hin ot Gürel 
Orhan Şeyfi Orhun 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zejytinoğlu 

İÇEL 
Salih tnankur 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
J)r. Cemal Tunca (1.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Palih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
(î.) 
İhsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
(II. Naci Tınaz (t.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
İtasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BlTLtS 
Muhtar Ertan 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
"*• StNOB 
Suphi Batur 

[Çekinserler] 

ZONGULDAK 
Ali I I . tııceal'-MiKİf-nv^hı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

[Oya hattlrmyanlar] 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçek er 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Alımed Aykaç 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dundu (İ.) 
Münir IIüsıvv (Vn\v 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı (>\i l 
Ahmet Oğuz 
Hasarı Polatkan 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
O l â l Esad Arseven 
(i) 
Eşref Dizdar 
Kâzım Olcay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zan n<u 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi AUn; 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Sdînı Seven 

HATAY 
Hasan Mıırsaloğhı 

Abdülgani Türkvnou 
Suphi Bedir Uhtç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (1.) 
Refik Koraltan 
Dr. OİÛİ Rama/anu^hı 

İSPARTA 
K can al Tören 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
.Sa laman .\d-ato 
Dr. Adnan Adnsar ({.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi »"akı1:ak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çaralıbel 
Fuad Hulusi Dem ireli i 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dv. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (T.) 
Ahmet Svemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tannorer 
Orgl. Cemil 0. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

JIA£ 
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IZMÎR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cara 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSEEÎ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğîu 
Kâmil Günde? 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürktut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELt 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(t) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatag 
Gî. Ali Fuad Cebesoy j 
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Şevki Ergun 
Fa tin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hıılki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelci (t.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Al akan t 
Korgl. Ali Rıza Artını kal 
Faik Kurdo£lu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpay a 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazim Sevüktekin 

d.) 1 
Dr. Aziz Uras 1 

MUÖLA 
Abidin Çakır | 

[Afik MÜUi 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RÎZE 
Hasan Oavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karata» 
Muin Köprülü 

SEYHAN 99US X XLJB9kM!% 

Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) j 
Dr. Kemal Satır (Ba~ j 
kan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir i 

SIIRD 
E tem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

smoB 
Lûtfi Aksoy ] 

^vâhilHkîeri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

I Necmettin Sadak 
1 (Bakan) 

Şakir Uma 
ı Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Galip Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
' Danış Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz (Başkan 
V.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarh an 
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istanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmigtir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 265 
Kabul edenler : 257 

Reddedenler 7 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar : 192 
Açık Milletvekillikleri 8 

AFYON KARAHlflAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Pakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktep© 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

[Kabul 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

edenler] 
ÇORUH 

Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Agaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakır îbrahimhakkıoğ^u 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemlil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Ejup Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekte* 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 

— 698 



Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltaeıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

B : 52 25.! 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şâkir Alta» 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Menıduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil -Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kema-li Bayi/d t 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah YaytMoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

.1949 0 : 3 
MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SÖRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaitay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya. Ersin Cezaroğlü 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadin 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarambıyık 

URFA 
Osman Ağan , 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvâs 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet GüreL' 
Orhan Seyfi Orhön 
Nuri Tarhan 



B : 52 25.2.1949 O : 3 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen' 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

[Reddedenler] 
Kemal Zeytinoğlu 

ÎÇEL 
Salih lııankur 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

SİNOB 
Suphi Batur 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealeındaroğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (1.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Gl. Naci Tmaz (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Sinıer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavît Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
a.) 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Eaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (î.) 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(t) 
Enis Akaygen 
Oihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
GL Refet Bole 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t.) 
Hamdullah S. Tannöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 

— 700 
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KASTAMONU 

Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Eeevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(T.) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Kıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Adnan Menderes 
öroer Özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer Özelci (I.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanknt 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(î.) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 

Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(.Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kök 

Yusuf K. Tengirgenk 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil . 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-• 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa yerilen 

AÖRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarkan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekmaa 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Kaşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Ham it Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altaa 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
-Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 

oylan» sotıtteti 
(JCeamı tabiri «UNıişfcif) 

Üye sayısı : 4ö5 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 205 
Açık Milletvekillikleri : g 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı üzunçarşılı 

BÎLEOİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal îtazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENtZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil ÇaJgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asun Aksoy 
Gl Aşir Atlı 
Çemül Said Barlas 

Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman M«lek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün i 
Ahmet Kemal Vannea 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasitn Yurdmaıı 

İÇEL 
Sairn Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmrah öı* 

— 7W — 



Şükrü Saraçoğlu 
KARS 

Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Tezev Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Öl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğln 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çunıralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 

B : 52 26.2 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. öürsoy 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangiî 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh X. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarha'n 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bay izi t 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yayeıoğhı 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Vehbi Sarıdal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

. 1949 Ö : 3 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç. 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemr* 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SIÎRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim Inceda^ı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda ^ 
Şemsettin- Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sİrer 
öl. Fikri Tirkeg 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroglu l 
Ekrem Pek«l 
Cemil Uybadın 

*o£A8 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Ş§ü 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergen er 
Ahmet Gürel 
Orhan Seyfi Orkon 
Nuri Tarhan 

ESKtŞIHÎR 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL 
Salih înankur 

[Etddeâenler] 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
ZONGULDAK 

Ali R. Iftatatandaroglu 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHlSAlt 
Ahmed Vemroğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAMSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr.' Cemal Tunca (t.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

ANKARA 
Falih Rıfkı'Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
ihsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen ' 
Gl. Naci Tınaz (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipck 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulıığ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöİ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Cemil Alevli* 
Bekir Kateli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(1.) 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (I.) 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(D 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (I.) 
Celâl Bayar ' 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelcnbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(1.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Rahmi Köken 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seter 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(t) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakdlç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
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Dr. Cafer özelçj (t.) 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
i rfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Gl.Kâzım Sevüktekin (t) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

B : 52 25 . 
NİĞDE 

Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Melımet Furtun 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 

2.1949 0 : 3 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengir^enk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

[Açık MilletveküUMeri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Bedtt* Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kamun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 243 
Kabul edenler : 236 

Reddedenler : 7 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 214 
Açık Milletvekillikleri : 8 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
&efciTarhaa 
Btaad Ura» 
Ali. Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
JUşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Nuri Göztepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altaa 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi* Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

[Kabîd 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 

edenler] 
DENİZLİ 

Dr. Haindi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Raif Dinç ,. 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. A§ir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsiu Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
T ezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
61. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
S ahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksa 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Naim Hazim Onat. 
Dr. Aziz Perkim 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

B : 52 25.2 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
.Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatip oğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

. 1949 O : 3 
RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SLtRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
61. Fikri Tirke§ 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç . 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 

Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

• Nazmı Poroy 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

URFA 
Oiman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
fanail Ergener 
Ahmet 6ürel 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

[Reddedenler] 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 

ZONGULDAK 
AU R. Incealemdaroğlü 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 

[Oya katılmıy anlar] 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 

Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (1. 

AĞRI 
Müştak Aktan 
-Âjhmet Alpaslan 
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ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ihsan Ezğü 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Gl. Naci Tınaz (I.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılnıazipek ' 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îh»an Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 
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ÇORUM 

Naim Atalay 
ismet Eker 
Suheyp Karafakıoğlu 
•a> 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu (t.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı- Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak . 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Ârseven 
(I.) 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /389) 

T. t1. 
Başbakanlık * * 30 . IX . 1948 

Muamelât Genel Müdürlkğü 
tiayı : 71 -1158, 6/3341 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen İstanbul Teknik Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederiın. 

Başbakan Yerine 
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 

F. A, Barutçu 

istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe tasarısı gerekçesi 

493(i sayılı Üniversiteler Kanununun 57 ııei maddesine uygun olarak 'hazırlanıp ilişik olarak sunu
lan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçesi» Maliye Bakanlığının hazırladığı genel esaslar dâhi
linde tertip ve tanzim edilmiştir. 1949 yılı Bütçesinde 1948 yılı Bütçesine nazaran bir miktar artış 
görülecektir. Zaruri olarak meydana gelen bu artış aşağıdaki sebeplerden ileri gelmiştir: 

1. — Öğretim üyeleri ve yardımcıları adedi 5246 sayılı (İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu) ile artırılmış ve 1949 yılında (L) cetvelinden bir kısım fiilî kadroya alınmıştır. 

* Öğrenci kadrosu ve binaenaleyh bunlara lâboratuvar, atelye, resimhane ve sınıflarda ayrılması 
icabcdeıı çalışma yerleri ve öğretilin vasıtaları çoğalmıştır. 

2. — Hükümetçe Üniversitemize verilen teknik meselelerin incelenmesi, resmi ve hususi lâboratu
var analiz ve deneylerinin yapılması gibi memleket ekonomisine ait işler için üniversite lâboratuvar, 
enstitü ve kurumlarında özel. teşkilât yapılmaya başlanmıştır. 

3. — (lider bütçesinin her bölümünde ayrı ayrı izah edileceği üzere, geçmiş yıllar bütçelerinin 
birçok bölümleri o yıllar ihtiyaçlarını fiilen karşı lamamıştır. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığınca modern bir öğretim binası haline sokulmak üzere tamir ve ta-
dil işi kısmen ikmal edilen ve Üniversitemizin âcil 'bir ihtiyacına cevap verecek olan Taşkışla binası 
1948 de Üniversitemize devredilmiştir. Bu sebeple başlanan tamiratı ikmal, binayı muhafaza ve ve
rilecek ödeneğe göre kısmen veya tamamen kullanılır bir hale getirilmesi lâzımıdır. 

Yukarda genel olarak ar/edilen hususlar aşağıda sırasiyle izalı edilmiştir. 

1. — 1947 yılında katma bütçe ile idare edilmeye başlanan Üniversitemiz diğer müesseseler ve 
hattâ emsali üniversitelerle dahi mukayesesi doğru olmıyan bir özelliktedir. Çünkü, muhtelif fakül
telere ait sayısı 25 i bulan lâboratuvarlarda mevcudu 1500 ü aşan öğrencilerin verimli bir şo 
kildti çalışmasını bağlıyacak özel yer, öğretim ve lâboratuvar aletleri ile öğretim elemanları temin et-
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mek; arazi üzeninde ve fabrikalarda tatbikat ve stajlar yaptırmak bugiinim teknik tedrisatının za
ruri bir neticesidir. Bu maksatle geniş lâboratuvar ve aieİyelerin yeniden tesisi ve genişletilmesi ve 
bu yerlere lüzumlu malzeme, maikina ve alâtın tamamlanması lâzımdır. Halen eksik olan ve sayısı 
100 e yaklaşan ve bir kısmı baskıya hazır bir vaziyette bekliyen ders kitaplarının basılması, kütüp
hanelerimizde eksik olan yeni teknik kitapların ve türlü dillerdeki teknik dergi kolleksiy onların m 
satınalınması Mühendislik Öğretimi ve Üniversiteler Kanununun 3 neü maddesinde sayılan üniver
site ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından zaşaa;l gibi problom'lcri zikredebiliriz. 
üzere verilen1 kerpiç inşaat, zelzeleye mukavim yr.rııridir. Hükümetçe Üniversitemize incelenmek 

Bu hizmetlerin başarılması için yapılan çalışma sırasında Umumi Bütçe oturumumuz daima göz-
önünde tutularak çok tasarruflu bir zihniyetle hareket edilmiştir. Aynı maksat ve hizmetler için ileri 
Garp memleketlerinde yapılan büyük masraf ve fedakârlıklar mukayese kabul etmez ölçüde oldu
ğundan burada zikrcdilmiyecektir. üniversitemi ede yeniden açılan bâzı fakülte ve şubelerimiz ise 
henüz teşekkül halindedir. Bütün bu hususlar göz Önünde tutulursa takdim edilen bütçenin hakika
ten mütevazı olduğu görülür. 

2. — Hükümetçe Üniversitemize bayındırlık, sanayi ve ekonomi alanlarına ait yurt problemleri 
sorulduğu takdirde bu meselelere cevap vermek Üniversitemizin kanuni görevlerinden biridir. Yu
karda arzedildiği üzere Üniversitemize, bu çeşit problemlerin sorulmasına başlanmıştır. Bu sebep
ten mevcut lâboratuvar]arımızda gerekli genişletmeler yapıldığı gibi, yakın bir gelecekte hükümetçe 
verilecek ödevleri başarı ile sonuçlandırmak için iea.beden yeni tesisler de kurulmaktadır. Bu me 
yanda. 1948 içinde sırf araştırma ile uğraşacak kurum, ve enstitüler açılmıştır. Bu araştırma JPıbora-

* tuvarı, kurum ve enstitülerin yapılması, teçhizi ve personeli dolayısiyle 1549 bütçesinin bâzı bö
lüm. ve maddeleri, tam ihtiyaca tekabül etmekten çok uzak olmakla beraber, bir başlangıç olarak bir 
miktar artırılmışt ir. 

Gerek Hükümet re gerekse Yüksek Meclisin, yeni ve vaki hizmetler karşılığı olan bu artışı çok 
görm iveceğin den eminiz. 

3. — Katma bütçe ile idare edilmeye başlandığı 1947 malî yılı içinde birtakım aktarmalar yapıl
mış ve 1948 yılma Devlet Deniz ve Demiryolları Bütçesinden kendi hesaplarına okuyan öğrenciler 
için yapılacak yardımların bütçe kanunlarında Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde ödenek kayde
dilir ibaresinin konulmasından bu yardımın senesi içinde alınmaması hasebiyle karşılıksız borçlar 
devredilmiştir. Bu karşılıksız borçlar için hazırlanan kanun tasarısı daha Önce Yüksek Meclise su
nulmuştur. 1948 bütçesi ise geçen senenin sonlarına doğru, eksik ve kusurlu olan ilk 1947 katma 
bütçesinin aynı olarak Yüksek Meclise sunulmuş ve öylece kabul olunmuştar. Bu sebeple, henüz 
senenin dokuzuncu ayı olduğu halde, bir kısım bölümlerde ödenek kalmadığından bu hizmetlerin 
aktarmasız yapılmasına imkân kalmamıştır. 

Teşekkül ve tekâmül safhasında bulunan Üniversitemizin ihtiyacını karşılayamıyan ve birbirinin 
aynı olan 1947 ve 1948 yılları bütçelerinin 1949 yılında da aynen kabul edilmesi - ve ayrıca 
(550 000) liranın 1948 yılı bütçesinden indirilmesi dolayısiyle- muhakkak ki müessesemizden bek
lenen vazifenin tam olarak yerine getirilmesine engel olacak ve bütçedeki samimiyeti de bozacaktır. 

Gelir bütçesiyle gider bütçesi arasında, geçen senelerden yükselerek devreden nakit mevcudiyle 
muvazene teminine çalışırken yeniden yapılan İndirmeler gelecek yıllarda genel bütçeden yapıla
cak yardım miktarının zaruri olarak artırılmasını da icabettirmektedir. 

4. — Takdim edilen 1949 Bütçesinde, 1948 Bütçesine göre görülen artışın en büyük rakamını 
bir üniversite binası haline ifrağ edilmek üzere esaslı bir şekilde tamir ve tadil edilmekte olan Taş-
kışla binasinm geri kalan tamir masrafı teşkil etmektedir. 

Beş sene evvel Hükümet tarafından Üniversitemize tahsis edilen Taşkışla binasına şimdiye ka
dar Millî ğitim Bakanlığı Teknik öğretim Bütçesinden (1 934 000) lira harcanmış ve binanın 
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Önemli kısımlarının tamir ve tadili ikmal edilmiştir. Tamir ve tadil işİeri, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca istihsal edilen 4304 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisatla yapılıyordu. Bu sene, tamir ve 
tadil işleri kısmen ikmal olunan Taşkısla binasıÜniversitemize devrolunmustur. Bundan dolayı 
cüz'i olan baki tamir ve inşaat ile zaruri olan sıhhi tesisatın yapılması için bütçeye (2 000 000) 
lira ödenek konmak lâzım ise de imkânsızlıkları ve Hükümetin 1949 yılı içinde yapacağı yardım 
va'di göz Önünde tutularak 1949 yılında bu işlerin hiç olmazsa bir kısmının ikmaline medar olmak 
üzere (500 000) lira ödenek konmuş ve bu cesim binanın in.uhaf.aza ve kullanılması için 4 sayılı 
cetvelde bir miktar bekçi ve odacı ilâve edilmiştir 

Bu ödenek kabul edildiği takdirde Taşkısla binası, «erek üniversitemiz ve gerekse Hükümet 
için büyük bir kazanç olacaktır. Bu tamir işi daha ileriki senelere tehir olunursa, bugüne kadar' 
yapılan ve milyonlarca liraya mal olan binanın çatı katı, doğramaları, iç sıvaları gibi kışından 
tesiratı havaiye yüzünden çok büyük tahribata uğnyaeak ve binnetice Hazine zararlara gire 
çektir. 

Türkiye'nin bayındırlık, sanayi ve ekonomi alanlarındaki kalkınmasında sadece mühendis ye
tiştirmek suretiyle değil, aynı zamanda Hükümetçe kendisine verilecek bu çeşit problemlerin eö-
zülmesindeki çalışmaları ile de büyük bir rol oynıyan ve oymyacak olan Üniversitemizin müb-
rem bir ihtiyacını karşı!ıyacak olan esaslı bir binanın az kalan bakiye inşaatını tamamlamak için 
istenilen ve sağlıyacağı faydaya kıyasen çok mütevazı olan ödeneği Hükümet ve Yüksek Meclisin 
de lüzumlu ve mâkul görerek kabul edeceğine ki?ni bulunmaktayız. 

5. —•Üniversitemizin nezaret; ve sorumluluğa altında idare edilmekte olan Yatı Yurdu yönetim 
şeklinin daha verimli bir şekle ifrağı ve liyakatli öğrencilere burs verilmesi usulünün ihdası üze
rinde düşünülmektedir. Bundan dolayı Yatı Yurduna ait giderler bütçemizin sonunda ayrı olarak" 
gösterilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Gider Bütçesi Gerekçesi 

Bölüm : 1 — Bu bölüm ödeneğinin hesabında 1949 yılı içinde kanuni müddetini doldurarak üst 
derecelere geçecekler ile 1949 yılı içindeki ders, araştırma, lâboratuvar ve atelyelerde yapıları 
resmî ve hususi tecrübeler gibi kanuni Üniversite görevlerini yapabilmek için üniversitemizin on 
senelik inkişaf programına uygun olarak ve ekli (1) sayılı cetvellerde görüleceği üzere L cetve
linden aktarılan 34 profesör, doçent ve asistan aylıkları göz önünde tutulmuştur. Bu elemanlar 
üniversitenin görevini yapabilmesi bakımından zaruri olduğu gibi memlekette son senelerde bir
denbire gelişen bayındırlık ve endüstri faaliyetinde eksikliğini acı bir hakikat olarak duyduğu
muz yetişkin eleman noksanlığım da kısmen telâfiye yarıyaeaktır. 

Açık maaşı 1948 bütçesinde ayrı bir bölüm halinde idi ve bu bölüme de fi) lira konmuştu. Bu 
sebeple 5246 sayılı kuruluş kadroları kanunu ile .açıkta kalan memurların açık maaşları, Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilecek aktarma kanunu çıkmadan verilemiyecektir. Bu vaziyetin doğur
duğu hazin durum göz önünde tutularak açık maaşları birinci bölüme madde olarak eklenmiş ve 
(10 000) liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm : 2 — Bu sene 5246 sayılı kanun dolayısiyle yeniden emekliye ayrılanlar iîle 1946 se
nesi içinde emekliye ayrılacaklar göz önünde tutularak bu bölüme (18 000) lira ödenek konmuştur. 

Bölüm : o — Hizmetliler cetveli yeniden ve üniversitemizin ihtiyacına ancak kifayet edecek 
şekilde tanzim edilmiştir. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bu bölüm ödeneği, 1948 dekine na
zaran yüzde 10 indirilmiştir. Bütün bunlara rağmen hizmetliler cetvelinde, üniversitemize ait 
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dört büyük binanın mütemadi bakım ve tamiri için tamir ekibi teşkil edilmiş ve yangına karşı ko
runma işi göz önünde bulundurulmuştur. 

Bölüm : 4 — Üniversitemizin çalışma şekli icabı lâboratuvar ve -atelyelerde sene içinde geçici 
olarak personel çalıştırmak mecburiyeti vardır. Bu sebeple ve kanunumuzun 2, maddesine isti
naden geçici hizmetliler için bütçeye yeniden (8 000) lira konmuştur: " 

Bölüm : 5 — Üniversiteler Kanununun 55. maddesi gereğince lâboratuvar ve atölyelerimizde 
ders çalışmaları dışında, resmî ve hususi müesseselere ait labor analiz ve deneylerini yapanlara 
senatoca kararlaştırılacak nispet dâhilinde elde edilecek varidattan verilecek ücret mukabili yeni
den açılacak bu bölünie (11. 600) lira ödenek konmuştur. V 

Bölüm : 6 —- 3656 sayılı Teadül Kanununun 5. maddesi gereğince yab&r&Tdil öğrenen memur
lara verilecek ikramiye mukabili yeniden açılan bu l>ölüme(12 000) lira konmuştur. 

Bölüm : 8'— Geçen yıllar içinde Üniversitemizin çeşitli kürsüleri için angaje edilmek üzere 
muhaberede bulunulan yabancı profesörlerin muvafakati istihsal edilmiş olduğundan kendileri 
1949 yılında Üniversitemize geleceklerdir. Bu profesörlerin seyahat formaliteleri de ikmal edil
mek üzeredir. Bu yüzden bu bölümde zaruri olarak mevcut ecnebi' prof eserlerin aylıkları kar
şılığı olan 1948 ödeneğine göre (22 000) liralık bir artırma yapılmıştır. 

Bölüm : 9 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilen tazminat miktarı, tazminat alanların sayısı
nın artmaması dolyısiyle 1948 ödeneğinin ayındır. 

- Bölüm. : 10 —- 4644 syılı Kânun gereğince verilmekte olan ek görev tazminatı, 5246 sayılı ku
rulmuş Kanun ile lâboratuvar şef ve şef muavinlikleri kaldırılmış olduğundan bu bölümde 
(48. 800) liralık bir indirme yapılmıştır. 

Bölüm : 1.1 — Hecen sene bütçesinde unutulan inkılâp dersi karşılığının ilâvesi dolayısiyle 
bölümde (1 1.00) liralık bir artırma yapılmıştır. 

Bölüm : 13 — 1949 yılında emekliye ayrılacakların ikramiyesini karşılamak üzere bu bölüm 
(5 000) lira artırılmıştır. 

Bölüm : 14—4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlarda yeni! tatminlere göre (6 000) 
liralık bir artırma yapılmıştır. 

İkinci kısım 

Bölüm : 15 — İlâ Bölüm 29 u ihtiva eden bu kısımda Bakanlar Kurulurkararı uyarınca yüzde 
20 nispetinde bir tasarruf yapılmıştır. Bu kısmın 17 ve 18 nei bölümleri esasen ihtiyaca kâfi 
gelmemekteydi, istenilen bu tasarruf Üniversitenin, yatılı öğrencilerinin gşce etüdlerinde, bunları 
haddi asgariye indirmek ve mümkün olduğu kadar bir araya toplamak suretiyle değişiklik 
yapılarak sağlanmıya çalışılacaktır. 

Bölüm : 25, in birinci maddesine geçen yıl bütçesinde konan ödenek bugünkü şartlar al
tında tamamen gayrikâfi ve esasen diğer maddelerden aktarma suretiyle idare olunduğundan 
hakikate uyularak (2 000) lira tesbit edilmiştir. ; 

Üçüncü kısım 

Bölüm : 30—Üniversitenin esas görevlerinden birini teşkil eden bu bölımün 3. maddesine ge
çen yıl Hava Kurumu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere (50 000) liralık bir yardım yapılmış
tır. Normal olarak bu bölüme konan ödenek kifayet ettiğinden geçen yihn aynı olarak kabul 
edilmiştir. -i 

( S. Sayısı ; 26 ) 



Bölüm : 31 — Öğrenci sayısının artması ve spora verilen ehemmiyetin faydalarının çoğal
ması ve spor salonumuzun bazı beynelmilel maçlarda kiraya verilecek gelir temin etmesi dola-
yısiyle -İm bölüme geçen yıla, göre (5 000) lira fazlası ile (8 000) liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm : 32 •••- Bu bölümün 2. maddesi 1948 yılj bütçesinde yoktu. Hükme bağlı borçların ö-
denebilmesi için bu maddeye yeniden (1 000) lira konmuştur. 

Bölüm : 33 1948 yılında mevcut olnnyan ve geri verilecek paralar karşılığı olan bölüm ye
niden açılarak (1 000) liralık ödenek konmuştur. 

Bölüm : 34 -— Öğretim yardımcılarından 4 asistanın tray ayları 1949 yılı içinde sona erecek
tir. Bunlardan başarı göstermiş olanlara Senato'mm tesbit edeceği miktarda armağan karşılığı 
olarak bu bölüme (1 OİOjlira konmuştur. 

Bölüm : 35 — Geçen yıllar bütçelerine konan temsil giderleri bilfiil yetişmemekte ve bu yüz
den Üniversitemiz millî bayramlar ve ilmî topluluklarda gerektiği şekilde temsil olunamamakta
dır. Bu sebeple bu bölümde (1 000) liralık bir arttırma yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Bölüm : 40 — Üniversitenin yayınladığı dergi ve broşürler ile Fakültelerce bastırılacak ders 
kitapları için geçen yıl verilen ödenek bilfiil yetişmemiştir. Konusu icabı pek çok şekil, resim ve 
formülleri ihtiva eden teknik kitapların basılması diğer kitaplara nazaran çok pahalıdır. 1948 
yılı içinde Fakültelerde telif hakları ödenmiş 20 yi mütecaviz kitabın basılmasına imkân kalma
mıştır. Bir çok ders kitaplarının 1949 yılı içinde yeniden yazılması karar altına alınmış bulundu
ğundan bunların telif hakları da bu bölüme dâhildir. Birçok derslerin henüz kitabı basılmamış-
tır. Tedrisatın hızlandırılması, öğrencilerin not tutmak külfetinden kurtarılması, bilgisini arttır
mak veya araştırma istiyenlerin ihtiyacına cevap vermek bakımından çok önemli olan bu ihtiya
cın karşılanması için bu bölümde (6*7 000) üra.lık bir arttırma yapılması zarureti lilîsıl olmuş
tur. 

.Bölüm : 4.1 -— Teknik kitap çeşidi ve sayısı bakımından ihtiyacımıza hâlâ kifayet etmiyen kitaplık
lara kitap alma işine devam olunacaktır. Üniversite elemanlarının ilcrliyebilmeleri ve seçtiği akademik 
meslekte yükselebilmeleri, Üniversite Kanunu gereğince doktora yapmalarına bağlıdır. Ayrıca aktüel 
endüstri problemlerinin incelenmesi, doktora adaylarının müracaatlarının kabulü yine Üniversite
mizin görevleri meyanındadır. Bunu temin için de bilhassa eski teknik dergi kolleksiyonlarına şid
detle lüzum vardır. Bu bakımdan çok önemli olan bu liölüm, bütçemiz toplamının mahdut olması 
dolayısiyle arttırıl mam.iş ve hattâ. ("30 000) liralık bir indirmeye zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm : 42 — Üniversitemizin müstakbel doçent ve profesörlerinin yetiştirilmesi bakımından, fev
kalâde önemli olan bu bölüme (23 997) lira ilâve edilmiştir. Üniverstemizde yapılmasına şim
dilik maddî imkân görülmiyen ve bâzı, özel lâboratuvar ve tertibatı gerektiren kollarda travay-
lar yaptırmak maksadiyle asistanlardan liyakatli görülenler yabam;] memleketlerdeki mühim lâbo
ratuvar ve enstitülere gönderilmektedir. Bunların sayısını hiç olmazsa her fakültede birer tane yap
mak maksadiyle bu bölümün bütçe imkânları içinde arttırmak faydalı görülmüştür. Bu bölümde 
yapılan giderler, istikbâlde yabancı profesörlere olan ihtiyacımızı bertaraf edeceğinden hakikatta 
gelir getirecek rakamlardır. 

Bölüm : 43 — Profesör ve doçentlerimizin milletlerarası çalışmalara katılmaları ve yabancı 
memleketlerde meydana gelen ilerlemeleri yakından takip ederek hem kendilerini ve hem de öğ
rencilerini yükseltmeleri ve yurda daha faydalı olmaları lâzımdır. Bu hususu ayrıca Üniversiteler 
Kanununun 3. ncü maddesi gereğince üniversitelerin görevleri içindedir. Btı. sebeple, bütçe imkân
la m dairesinde bu bölüme (4 000) lira ilâve yapılmıştır. 

Bölüm : 44 — Yeniden acılan bu bölümdeki ödenekle fakülte ve kürsüler gerekli yabancı mü
hendislik ve bilim enstitülerine üye olabilecekler ve şimdiye kadar ta/m fiyatla ve dağınık olarak 

(S. Sayısı :' 26) 
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elde ettikleri teknik ve ilmi neşriyatı yarı bedelle tanı olarak alabileceklerdir. Bu çok faydalı bolü
me ancak (1 000) lira. konmuştur. 

Bölüm : 45 - - Yeniden açılan bu bölüm, diğer müesseseler bütçelerinden farklı olarak Teknik üni
versite Bütçesinde yoktu. Lüzumunu şiddetle hissettiğimiz ve ihtiva e t t i p ödeneğe nispetle büyük 
faydalar ve kolaylıklar sağlıyaeak olan bu bölüme (3 000) lira koıınuışttâ*. 

Bölüm : 38 - - Öğrenci çalışmalarını daha verimli bir hale koymak ve yiksek banarı gösterenleri 
mükâfatlandırmak maksadıyla bu bölüme (3 000) lira konmuştur. ; 

Bölüm : 39 — Üniversitemizin nıtveııt üç. büyük binası uzun senelerden beri esaslı bir tamir yüzü 
görmemiştir. Pek çok pencere ve kapılar eskimiş ve kullanılmaz* hale gelmiştir. Elektrik, su ve 
sıhhi tesisatın esaslı bir tamire ihtiyacı vardır. Bu husus, kullanma bakinriıdan olduğu kadar yan
gın ve sair âfetlere karşı da lüzumludur. Bu sebeplerden ötürü bu maddeye (14 501) lira fazlasiyle 
(32 061) liralık bir ödenek konmuştur. 

Dördüncü kısım r 

Bölüm : 46 — Geçen yıl borçları ismi altındaki bu bölüme konan ödenek 1948 yılında kâfi gel
mediği için (4 000) lira arttırılmıştır. 

, Beşinci kısım 

Bölüm : 48 — Yatılı olarak okuyarak Devlete mecburi hizmeti ulaıt öğrencilerden çoğunun bir 
çaresini bularak hükümetten ayrıldığı ve gündüzlü öğrencilerin her sene gittikçe arttığı göz önün
de tutularak yatı yurdu mevcudunun zamanla azaltılması kararlaştırılımşt|r. Devlete hizmet teklif 
eden kendi hesabına okumuş mühendisler de artmağa başlamıştır. Bu sebeple yatılı öğrenci yerine 
gündüzlü öğrencilerden liyakatli olanlarına Üniversite lor kanununun 60. maddesi uyarınca burs 
ve okuma ücreti verilmesi daha faydalı görülmüştür. Bu sebeple gecen yal olduğu gibi bu yılda 
yatılı öğrenci almmıyaeaktır. Bundan dolayı 17 liyakatli öğrenciye, yapılacak özel yönetmeliğine 
göre, burs ve ücret vermek ve fakir, çalışkan öğrencilere gerekli yardımlarda bulunmak maks-a-
diyle bu bölüm (21 000) lira arttırılmıştır. Buna mukabil yatı yurdu bütçesinde (49 900) liralık bir 
azaltma yapılmıştır. 

Bölüm : 49 — Yeniden ihdas edilen bu bölümdeki giderler Üniversitemize vakfedilen para ve 
mülklerin faiz ve gelirleri karşılığıdır. Bu faiz ve gelirler vakfedenlerin 'koydukları şartlara göre 
yapılacak yardımlara harcanacaktır'. 

Altıncı kısım 

Bölüm : 50 — 4936 sayılı Üniversiteler kanununun 58. maddesine dayanarak üniversitemizin 
harice iş yapan lâboratuvar ve atelyelerînden en çok gelir temin edenine 4öuer sermaye verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bu sebeple bu bölüme şimdilik bir tecrübe olmak üfere (10 000) liralık bîr 
döner sermaye konmuştur. : \\ 

Bölüm : 53 —- Bu bölümün birinci maddesine, sayısı artan öğrenciler :#olayikiyle yeni dersha
neler tesis etme ve basımevine yeni gereçler almak maksadiyle (33 250) İ r a ve şimdiye kadar.ta
dildi tamir işlerine Millî Eğitim Bakanlığınca devam olu mm ve bu sene (©48) tamir ve tadil işleri 
ikmal olunmadan üniversitemize devredilen Taskışla binasının tamir, tadil v* tesisatının ikmali işleri
ne devam olunmak ınksadiyle de (500 000) lira düşünülerek ceman (533 250) liralık ödenek konmuştur. 
Diğer maddelerdeki ödenekler, bütçe imkânsızlığı dolayjsiyle geçen yıldijtı % 5 eksik olarak ka
bul olunmuştur. Bu suretle bu yıl Maliye Bakanlığınca yapılan yardım miktarı, Taskışla tamir iş
lerine harcanmak üzere (500 00Ö) lira artırılmıştır. -
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Yatı yurdu 

Bölüm : 52 — 5246 sayılı Kuruluş Kadroları Kanunu ile azalan memur sayısı dolayısiyle bu bölüm
deki ödenek 1948 yılma göre (11 000) lira eksiktir 

Bölüm: ö\İ — 5246 sayılı Kanunla hizmetlilerden yapılan indirme dolayısiyle yurt hizmetleri dur
muş idi. Bu hizmetliler şimdilik okulların tatil devresinde bulunmalarından istifade olunarak Milli 
Eğitim Müdürlüğünce yardım şeklinde verilmiş olan onbeş kadar hademe ile desteklenmektedir. 
Daha önceleri yurt islerine, ozanı an merkez teşkil âl nida bulunan ve halen mevcut olnuyan hizmetli 
ve memurlardan bir kısmı yardım etmekte idi. Yc:tı yurduna ait yeni (D) cetveli, mevcut işi ancak 
karsjlıvîicak şekilde hazırlamıştır. 

Bu bölüm toplamı 1948 yılına göre yüzde on noksandır. 

Bölüm : 54 —1948 - 1949 ders yılı için yeniden yatılı öğrenci alıuraıyarak 17 öğrenciye burs ve
rilmesine karar veril nıiiş tir. Bu sebeple gecen yıl 384 olarak hesaplanan yatılı öğrenci kadrosu en 
çok 350 Olarak alınmış ve hesaplar buna göre yapılmıştır, tüyecekler meyanında olan paltoların iki 
senede bir verildiği ve bir kısmı öğrencilere geçen yıl palto., verilmediği göz önünde tutularak palto 
hesabı 175 yatılı öğrenci üzerinden yapılmıştır. 

Yurtta ders senesi (300 gün) içinde 350, tatil ayları (65 gün) içindede (100) öğrenci bulunacağı 
ve yurt memurlariyle bedeli karşılığı yemek yiyenlerin aşağıdaki cetvelde gösterildiği gibi olduğu dü
şünülerek hesap yapılan ıstır. Q 

Bir günlük yiyerek bedeli 175 kuruş kabul edi'miştir. 

Öğrenci Lira/gün Gün " j 

Yıl içindeki öğrendiler 
Tatilde yurtta kalacak öğrenciler 
Yurt 'memurları 

19 162,5 Bedeli mukabilinde yemek yiyenler 

Bölüm 54, madde 1 e bu hesaba dayanılarak (240 000) lira konmuştur. 
(Tİyecek ödeneği şu şekilde hesaplanmıştır: 
Bir öğrencinin senelik giyecek masrafı - 1.77,5 
Öğrenci palto bedeli (iki yıl-da bir) -- 100 

olduğuna göre: 370 elbise, eemasır pabuç vs. -• 350 X 177,5 62 125 
*1T5 palto - 175 X 100 - 1 7 500 

350 
100 
40 
30 

X 
x 
X 
x 

1,75 
1,75 
1,75 
1.75 

X 
X 
X 
X 

300 -
65 -" 
365 -
365 -

183 750 
11 375 
25 550 
19 162,5 

239 837,5 

79 625 

Bu hesaba dayanılarak madde 2 ye (80 000) lira konulmuştur. 

Geçen yıl çamaşır yıkama ve temizlik ödeneği bilıül yetişmemiş olduğundan, bu yıl 9 ay içlinde 
harcanan paraya göre bu maddeye (40 000) lira konmuştur. # 

Küçük onarına 1949 yılı için yapılacak tamir işleri hesaplanarak İm maddeye (22 000) lira kon
muştur. Yatı yurdu yatak, çamaşır ve battaniyeleri yıllardanberi yeter sayıda yenilenmediğenden 
kul I anı lan uyacak hale gelmiş okluğundan bu maddeye (20 000) lira konan ustur. 

Yatılı öğrencilere verilecek kitap, kırtasiye veresini gcreçleriudeki fiyat artışları göz önünde tu 
tutarak 6 ncı madde (20 000) liraya çıkarılmıştır. 
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7 nei madde (1 500) liraya mdMlmiştir. 

Yatı yurdu binasının aydınlatma ve ısıtma ve giderleri karşılığı olarak 8 nei ve 9 ncu -maddeler 
açılmış ve bunlara (5 000) ve (6 000) liralık ödenek konmuştur. Geçen yılkr^bu giderlere karşılık ol
madığından bütçede daima aktarmalar yapılmak zarureti hâsıl olmuştu. Ayrıca bu sene, yatı yurdu 
idaresinin, bina ve bütçesi ile birlikte Rektörlükten ayrılması gerek üniversite ve gerekse yatı yurdu
nun bünye ve mahiyetleri bakımından uygun görülmüştür. 1949 yılı başlangıcında tahakkukum! 
kuvvetle ".umduğumuz bu değişiklik göz önünde tutularak yatı yurdu bütçöii bir bütün olarak ayrı 
bir kısma alınmıştır. 

Not : I. T. Ü. Yatı Yurdunda öğrenci okutan muhtelit' kurumlar t a r ı m d a n ödenen ceman 
(55 400) liralık ödenek 54 ncü bölümün muhtelif maddelerine (A) eetvelîŞde gösterildiği şekilde 
dağıtılmıştır. Ayrıca yiyecek ve çamaşır yıkama maddelerindeki ödenekler tükenmek üzere' oldu
ğundan bu maddelere (7 900) ve 10 000) liralık aktarma yapılmak zarureti hâsıl olmuştur. Bu ak
tarma işi yapümeaya kadar yurtta öğrencilere birer kap yemek veralanektef ve haftada üçer parça 
çamaşır yıkatılmaktadır. Ayrıca ücreti karşılığı öğretim elemanlarına verilmekte olan yemek kal
dırılmıştır. 

Yatı Yurdunun gij^ecek ve demirbaş çamaşır ihtiyacı 

Cinsi 

Klbise 
Palto 
İskarpin 
Gömlek 
Pijama 
Havlu 
Don 
Atlet 
Mendil 
Çorap 
Çarşaf 
Yastık yüzü 
Yatak kılıfı 
Battaniye 

Aded 

400 
1.75 
400 
800 
400 
800 

1200 
800 

1600 
2000 

700 
900 
100 
200 

• 

Lira 

110 
100" 
25 
15 
15 
4 
3 
3 
1 
1,5 (277,5) 
7,5 
1,5 

10 
30 * 

326,5 

Tutarı 

44 000 
17 500 
10 000 
12 000 
6 000 
3 200 
3 600 
f 400 
i 600 
3 000 
5 250 
1 350 
1 000 
« 000 

l i f 900 

Klbise ve palto = 277,5Tl. 

( S . SitfiSl : 2#) 
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Gelir bütçesi gerekçesi 

Gelir bütçemizin esasını diğer dairelerde okluğu gibi" Maliye bütçesinden alman yardım ödeneği 
teşkil etmektedir. Üniversitenin 4, bölümüne 'dâhil kendi gelirlerinden sağlanan miktar her se 
ne artmakta olduğundan bu bölümler için 1949 yılında (480 000) lirayı bulacağı tahmin edil
miştir. Geçen sene Hava Kurumundan defaten alınan (50 000) lira teberru kendi bölümünde bir 
yükseliş göstermiştir. Senatoca Eylül 1948 içinde öğrencilerden alman çeşitli ücretlerin artırıl
ması bu meyanda zikredilebilir. Gider hütçenıizmgerekçesinde de bahsettiğimiz veçhile ihtiyacımızı 
tamamen karşılamıyan ve teşekkül halinde bulunan Üniversitemizin 1948 yılı bütçesi 1947 yılı
nın aynı alınmıştı. 1947 yılı Bütçesi ise teşekkül halinde iken ve acele olarak yapılmış bir bütçe 
idi. Mütaakıp yıllar bütçesinde ek ödenekler almmış ve karşılıksız borçlar devretmiş olması bu 
bütçenin hakiki ihtiyacı karşılamadığını göstermiştir. Mal böyle iken ,sene ortasında 5249 sayılı 
Kanunla Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılan yardım mukabili gelirimizin birinci bölümünden 
(550 000) lira birden sene sonlarına doğru indirilmiştir, Üniversitemiz bütçesi toplamına göre yük
sek bir nispet arzeden bu indirme gelirimizi azaltmış bulunmaktadır. Bu sebeple Maliye Bakan
lığı bütçesinden yapılan yardım ödeneğinin Yüksek Meclisçe artırılmasını ümit etmekteyiz. 

Gelir bütçemizin bölümlerine geçecek olursak birinci bölümünü yukarda zikri geçen Maliye 
Bakanlığı bütçesinden alman yardım ödeneği (3 555 369) lira teşkil eder ki, bu rakam 1947 ve 1948 
yıllarının aynıdır. 1948 yılı içinde indirilen (550 000) lira her nasılsa nakden Başkanlıkça banka 
hesabımıza yatırılmış ine de bu para geri alınmadığı surette gelir bütçemizin altıncı bölümünü 
teşkil eden geçen seneden müdevver nakit mevcudunu artırmış olacaktır. Maliye Bakanlığından 
alman (3 555 369) liraya Taşkışla inşaatının ikmali için yıl başında 2 milyon liraya mahsuben 
verilen (500 000) lira ilâve edilirse bu bölüm tutarı (4 055 31İ9) lira olmaktadır. Natamam kalan 
Taşkışla inşaatının ikmali için bir defaya mahsus olmak üzere Maliye Bakanlığından istenilen 2 
milyon liralık yardım bakiyesinin bütçemize eklenmesi yegâne dileğimizdir. Bu mevzuda gerek 
Maliye ve gerekse Millî Eğitim Bakanlıkları ne a ihtiyacımızın göz önünde bulundurarak temini 
vadedilmiştir. 

İkinci bölümünü•• teşkil eden kitap ve dergi satış giderlerinin 1948 yılındaki muhammen mik 
t an (5 000) lira ve 9 ncu aya kadar tahsilat mik tan (1 620) lira ve geçen seneki tahsilatı da 
(6 364) lira bulunmakta ise de Senatonun Temmuz 1948 toplantısında kitap fiyatlarının yüksek 
maliyet fiyatlarına % 30 kâr konmak suretiyle fiyatlandırılması kararlaştırılmış olduğundan şim
diye kadar sahlfe başına, alman bir kuruş bu kararla takriben beş misline çıkmıştır. Aynı zaman
da satış miktarının artması için tedbirler alınmış olduğu İfade, edilmekte olduğundan 1949 yılı 
için (25 000) lira tahmin edilmiştir. 1948 yılı Bütçesinde 3 ncü bölümde idi. 

3 ncü bölümünü teşkil eden enstitü ve lâboratuvarlarda yaptırılacak tecrübe ve tahlil gelirleri
nin 1948 yılmdkİ muhammen miktrı (10 000) lira ve 9 ncu aya kadar tahsilatı (10 000) lira ve 
geçen seneki tahsilatı da (17 525) lira bulunmakta ise de daha ziyade inkişaf eden lâboratuvar-
larda çalşma şekli büyük randıman vereceği ve reddedilen taleplerin tamamen karşılanacağı göz 
önünde bulundurularak bu bölüm için (50 000) lira gelir tahmin edilmiştir. 1948 yılı bütçesinde 
4 ncü bölüm idi. 

4 ncü bölümü teşkil eden bağışlar ve tesislerin 1948 yılndaki muhammen miktarı bir lira ve 9 
ncu aya kadar tahsilatı (52 100) liradır. Üniversitemize yapılacak çeşitli bağışların yapılan temas 
neticesinde artacağı göz önünde bulundurulmuş ve bu bölüm için (20 000) lira gelir temin edil
miştir. 1948 yılında Hava Kurumunden alman (50 000) lira bir defaya mahsus verilmişti. 1948 
yılında bu bölüm 6 nci bölümdü. 

5 nci bölümü teşkil eden ve 1948 yılı bütçesinde 7 nci bölüm olan çeşitli gelirlerin 1948 yılın
daki muhammen miktarı (750) lira tahsilatı (130 000} lira ve 194? yılındaki tahsilatı da (280 000) 

(S- Sayısı : 26 ) 
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lira ve Senatonun Eylül 194S toplantısında öğrencilerden alman atelye |âbosatııvar imtihan tas
dikname gibi ücretler diğer üniversitelerin aldıkları ücretler- seviyesine çıkarılmasından üç. misli 
artmış bulunduğuna göre bu bölüm geliri (350 000) lira tahmin edilmiştir. Bu bölümde öğren
cilerden alınan her çeşit ücretlerle Devlet müesseselerinin üniversitemizde kendi hesaplarına oku
yan öğrenciler için toptan yaptıkları büyük yardımlar da dâhildir. P. T, T. ve D. D. Y. lan gibi. 

1948 yılı bütçesinin 2 nei. bölümünü teşkil öden ve 1949 yılında çeşitli gelirlere alınan borçların 
1948 yılındaki muhammen miktarı (40 000) İha ve 9 ncu aya kadar taludlâtı (320) lira ve geçen 
seneki tahsilatı da (770) lira görünmekte ise de Senatonun Eylül.'1948 iç4nde aldığı kararla harç
ların nispeti arttırılmış olduğundan 1948 yılı için (20 000) lira tahmin edilen gelir çeşitli gelirlere 
eklenmiştir. . 

1948 Bütçesinin 5 nci bölümünü teşkil, eden ve 1949 gelir büeçesinde 5 nci bölüme alman ye
mek bedellerinin 1948 yılındaki tahmini (15 000) lira ve 9 ncu aya kadar; tahsilatı (9 294) Ura ve 
geçen seneki tahsilatı da (24 790) lira okluğuna yort' 1949 yılı için tahmin edilen (15 000) lira 
çeşitli gelirlere dâhil edilmiştir. 

Bu suretle 1948 yılı bütçesinde ayrı bölüm teşkil eden 2 bölümdeki gelirle çeşitli gelirlerin 
1949 yılı tutarı (385 000) lira tahmin edilmiştir. 

6 nci bölümünü teşkil eden ve geçen sene bütçesinde 8 nci bölümde hulmnan geçen yıldan devre
decek nakit miktarı 1948 yılında (377 573) lira tahmin edilmiş ise de 1947 yılından sarfedilmiyen 
ödenek bakiyesi ile (572 000) lirayı bulmuştur. Sene sonunda yapılan-hesap neticesi geçen sene
den devreden (572 736) lira 91 kuruştan bu yıl içinde devretmesi tahmiri^dilen (377 573) lira çı
karılırsa (195 163) lira 91 kuruşluk fazlalık görülüp 5249 sayılı Kamınla 1948 yılı içinde 
(550 000) liranın indirilmesinden ve Senatonun (450 000) liralık bir tasarruf yapması göz önün
de tutularak bu bölüm için (150 000) lira nakit devredileceği tahmin edilmiştir. 

(S /Say ı sT : 26) 
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Rapor 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçesi (4 685 309) lira olarak tesbit ve tevzin editoıiştir 
Üniversitelerimizin daha uzun bir zaıman kendi gelirleriyle geçinebilmeleri mümkün olmadığı için 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı bütçesinde de gelirin büyük bir kısmı Hazine yardımı ile 
sağlanmaktadır. Bununla beraber bu Üniversitemizin kendi gejirlerinden temin edilen miktar her 
yıl, artmaktadır, bu sene için de Hazine yardımı dışındaki gelirin (480 000) lirayı bulacağı tahmin 
edilmiştir. Bu miktar talebe tahsil ücreti, harçlar ve kitap satışları ve lâıboratuvarlar tahlil ücret 
lerinden vücuda gelmektedir. Üniversite neşriyatının alâkalılara daha kolay eriştirilebilmesi için 
yeni tedbirler alınım aktadır; lâboratuvaıiardaki ücretli tahlillerin de gittikçe arttığı görülüyor. 
Bu itibarla üniversitenin kendi varidatı normal bir inkişaf arefesindedir. Gelir bütçesinin aynen ka
bulünü teklif ederim. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin masrafları kalem kalem tetkik edilmiş, bunların umumiyet itiba
riyle bütçeye ihtiyacı ancak karşılıyacak mahiyette ve hesaba müstenit olarak konulmuş olduğu görül
müştür. Bununla beraber masraf bütçesinde bâzı değişiklikler yapılmasına lüzum vtardır. Bu arada 
birinci bölümün altıncı maddesi olan açık maaşım (5 000) lira, 13 ncü bölümde emekli ikramiyesine 
(2 000) lira, lâboratuvar ve atelyelerin işletmesi için 30 ncu bölümde birinci madde olarak İnşaat 
Fakültesine (2 000), ikinci madde olrak Mimarlık Fakültesine (2 000), üçüncü madde olarak Maki-
na Fakültesine (2 000) dördüncü madde olarak Elektrik Fakültesine (2 000) lira eklenmesi lâzım-
geimektedir. Devlet, hesabına okuyan öğrencilerinlâboratuvar, imtihan, diploma ye sair ücret ve 
harçları giderleri olarak da bütçede yeni bir madde açılarak (30 000) lira konulması lâzımdır. Bu' 
suretle yekûn itibariyle (45 000) liralık bir zam lüzumu lıâsıl olmuştur. Buna mukabil ikinci bö 
lümde emekli aylığından (5 000), on dördüncü bölümün birinci maddesi olan çocuk zamanında i 
(1 000), ikinci maddesi olan doğran yardımından (500). üçüncü maddesi olan ölüm yardımından 
(500), elli dördüncü (bölümün birinci maddesi olan yiyecek bedelinden (26 000), aynı bölümün altıncı 
maddesi olan Devlet hesabına okuyan öğrencileri ak i ta p ve saire maddecinden (4 000), dördüncü bö
lümdeki geçici hizmetliler karşılığından (8 000) iira İri, ceman (45 000) liranın tenzili mümkündür. 
Bu suretle masraf bütçesi ihtiyaca daiha uygun îı.jlo getirilmiş olacaktır. 

İstanbul Teknik üniversitesinin ilmî faaliyeti •memnunluk uyandıracak durumdadır. İlmi araş
tırılmalar ve neşriyat gittikçe artan aktadır. 

Henüz kuruluş safhasında sayılan bu müessesenin .lâboratuvarlarmı-îi ve bina inşaatının tanıam-
lanmıası lâzımdır. 

18. .XI I . 1948 

Raportör 
Tokad •Milletvekili 

/?. A. Sevengü 

( S. Sayısı.; 26 ı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. -
Bütçe Komisyonu 22 . XII . 1948 
EsmNQ. î/389 
Kmm No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Teknik .Üniversitesinin 1949 yılı 
Bütçesi hakkında Başbakanlığın 30 . IX ,• 1948 
tarihli ye 6/3341 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumu
za havale buyurulmakla Millî 'Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu ve Üniversite Kektörü Ham-
di Peynircioğlu ile Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü: 

Bu üniversite Bütçesini incelemek üzere 
ayrılmış bulunan hususi Raportörün raporu 
okunup üniversitenin türlü işleri üzerinde ge
rekli incelemeler yapılarak umumi surette görü
şüldükten sonra Bütçe tasarısının maddeleri ve 
bu maddelere bağlı cetveller tetkik edildi. 

Üniversitenin esaslı işlerinden olan fakül
teler . lâboratuvarlar, malzeme, inşaat ve pan
siyon konuları üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre 
mevcut fakültelere daha iki fakültenin ilâvesi 
için hazırlık yapılmakta olduğu ve bunların 
da madencilik ve Sanayi Kimya fakülteleri 
olacağı ifade edilmiştir. Lâboratuvarların an
cak eğitime kifayet edecek vaziyette olup ge
rek Devlet tarafından ve gerekse hususi şahıs 
tarafından vâki olan müracaatları tam bir su
rette karşıhyacak durumda olmadıkları maâ-
haza bu talepleri de mevcut imkânlar dairesin
de karşılamaya çalıştıkları bununda sebebi lâbora
tuvarların malzeme ve bilhassa makine ihtiyaç
larını tamamlamanın güç ve bâzı ahvalde de 
imkânsız bulunduğu belirtilmiş ve ikmal için 
gerekli çalışmaların yapılmakta ve bu hususta 
bir Sâri Taahhüt kanununun tanzim edilmekte 
olduğu bildirilmiştir. 

Bu Üniversitenin başlıca inşaatı Taşkışlanın 
yeniden tamir ve ıslahı işidir. Bu husus için bu 
güne kadar (1 700 000) lira sarf edildiği ve önü
müzdeki yıl için de bir Fakültenin buraya nakli 
kabil olacağı ve inşaatın bitmesi için daha 
(2 000 000) lira kadar bir paraya ihtiyaç bulun
duğu, bu yıl (500 000) lira ödenek konduğu, 
bununla (750 000) liralık taahhüde girişmeleri 

mümkün olacakı açıklafıımştır. 
Geçen yıl raporumuzda da tasfiyesi tavsiye 

edilen pansiyonun ıbüfün Üniversitelere şâmil 
olarak açılacak olan yüksek tahsil Talebe Yur
du konusiyle halli yoluma gidileceği ve Üuiv«ra-
teum bu pansiyonla %isinin kesileceği Bakan 
tarafından açıklanmış^bulunmaktadır. Bu izah-
lar ve diğer sorulan sualler cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin bolümlfrine geçilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Üniversitenin 1949 f yılı geliri, (4 055 369) 

lirası Devlet Bütçesinden olmak üzere Üniversi
teler Kanununun verdiği yetkilere dayanılarak, 
kitap ve dergi satışla», lâboratuvar gelirleri, 
bağışlar, harçlar ve diğer çeşitli gelirlerle geçen 
yıldan devredilecek paralardan toplu olarak 
(4 685 369) lira olmak üzere tahmin ve teklif 
edilmiştir. Komisyonujmıız bu teklifi yerinde bu
larak ayniyle kabul etmiştir. 

Gider bütçesi : 
letanbul Teknik Üniversitesinin 1949 yılı gi

derleri geçen yıla nazaran (574 276) lira fazla-
siylc (4 685 369) lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu fazlalık kısımlar: itibariyle şöyle dağılmış 
bulunmaktadır: 

128 524 lirası özltk haklarda olup bu artış 
kanuni zaruretlerden ileri gelmektedir. 

33 495 lirası Daire; hizmetlerinde, 
487 079 lirası inşaatta görülmektedir. 
Buna mukabil ikinci yönetim giderleri kıs

mında (50 500) ve i yurtlar giderlerinde de 
(50 000) liralık bir ekülme kaydedilmektedir. 

Görüşme sırasında Hükümetin teklifi ile bö
lümler arasında toplaaıı (45 000) lira tutan bir 
değişiklik yapılmış, bşzı bölümlerden indirme
ler yapılarak diğer ihtiyacı görülen bölümlere 
eklemeler yapılması :Komisyonumuzca kabul 
edilmiş ve toplama te«r etmiyen bu değişiklik
le gider bütçesi de tetilif veçhile (4 686 369) li
ra olarak ayniyle kabfel edilmiştir. 

{•S." S*TWt--î-"3fr-)' 
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Bütçe tasarısı : 
Bütçeye mütaallik hükümleri ihtiva eden 

tasarının üçüncü ve beşinci maddelerinde hük
me tesir etmiyen tashihler yapılarak diğerleri 
ayniyle kabul edilmiştir. 1949 yılı İstanbul Tek 
nik Üniversitesi Bütçe Kanunu taasrısı ve ekleri 
Kamutayın onayına aksedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten. 

Közeü 
Ankara 
M. Eriş 

Ahkam Amasya Ankara 
F. öymen A.K.Yiğitoğlv N-. C. Akkermm 

Ankara Aydın 
C. Gölet Gl R. Alpman 

Diyarbakır Diyarbakır 
V. Dicleli #. Vluğ M. 

İsparta İzmir 
K. Turan M. Birsel 

Kastamonu Kooaeli 
T. Coşkan Dr. F. Ş. Bürgc 

Kütahya Malatya 
A.TaMakîlK M. S. Eti 
Niğde Samsun 

R. Oürsoy M. A. Yörüker 
Tokad 

R. A. Ssvcngü 

Bursa 
F. Bük 

Edirne 
N. Gündüzalp 

izmir 
S. Dikmen 

Konya 
M. A Binal 
Manisa 

F. Kurdoğlv 
Seyhan 

A. R. Yiirvgir 
ür£a 

E. Tekdi 

(S.-Siy».*;-26} 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
19^9 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 685 369) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirlere bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 685 369) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1949 yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den herbirinin dayandığı hükümler (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlere 1949 yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu madesine giren hizmetlileri bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı tertiplerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memurlar ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilir. Ve er
tesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bu tertiplerden alınacak kadroların el
deki kadrolara ek olmaması gerektir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesin 
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki ve
ren kanunlar bağlı (G) cetvelinde gösterilmiş
tir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadrolarında bağh (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1949 yılı içinde kullanılmaz. 

MADDE 7. — Gider tertiplerinden yapılacak 
ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak olan borçlar ilgili 
oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

BÜTÇE KOMÎSTOKUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — AjBÜyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1949 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her bîrinin dayandığı hükümler (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin tarh ve tahliline 1949 yılında da de
vam olunur. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesin-
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren 
kanunlar bağh (G) işwetli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Ayaiyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aymiyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayftiyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 26 ) 
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Baki ylJfcra^ ilişkin o&ıp 109Ö sayılı Kafttaıun 
93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğrama
mış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçları 1949 yılı gider bölümleri artıklarında 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak Ödenekten ödenir. 

MADDE '9. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları yürütül". 
başbakan Devlet Bakanı Devret Bakanı 
ÎT. Saka' Başb, Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
FMd Sİrmen 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
$. Adaları 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
11. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Bcdto 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Bmıguoğhı 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gillek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

M.K. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -~ Ayniyle kabul edilmiştir 

(S; SayBı- 2ff) 
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A CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükttoıetçe Komisyonca 

istanen kabul edilen 
lira I/ira 

4 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

Aylıklar 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

116 400 
325 000, 
171 600 
377 000 
204 600 

1 

1 194 601 

5 000 

50 000 
19 000 
15 000 
97 000 
25 000 

206 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

71 700 
371 100 
214 800 
44B 200 
21İ) 300 

10 000 

ı sm ıoo 

18 000 

45 000 
19 700 
13 500 
84 700 
22 400 

m 300 

0 
a ooo 
2 000 
1 000 
t 000 
1.000 
i ooo 

: s — - s . . • • - . . . 

71 700 
371 100 
214 800 
448 200 
210 300 

15 000 

1 331 100 

13 000 

45 000 
19 700 
13 500 
84 700 
22 400 

185 300 

10 000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

4936 sayılı Üniversiteler Ka 
nununun 55 nci maddesi gere-

f înce verilecek ücret 
uşaat Fakültesi 

Mimarlık Fakültesi 
3 700 
1 900 

3 700 
1 900 

( S. Sayısı : 26 ) 
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M Ödeneğin çeşidi 

3 Makina Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

3856 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
Yabancı profesörler ve uzman 
lar ücreti 

1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makina Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 

1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makina Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

1 Rektörlük 
2 İnşaat Fakültesi 
3 Mimarlık Fakültesi 
4 Makina Fakültesi 
5 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lirn 'Lira 

0 3 000 3 000 
0 3 000 3 000 
0 11 600 11 600 

0 12 000 12 000 

61 480 6.6 305 66 305 

45 000 60 000 60 000 
65 000 65 000 65 000 
187 000 L70 000 170 000 
64 000 71 000 71 000 
361 000 366 000 366 000 

94 000 94 000 94 000 
25 000 25 000 25 000 
80 000 80 000 80 000 
48 000 48 000 48 000 
247 00 247 000 247 000 

5 600 
18 000 
11 000 
18 000 
13 000 
65 600 

5.600 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
16 800 

5 600 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
16 800 

( S. Sayısı : 26 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kabul edilen 
Lîea Lira 

Konferans, askerlik ve inkilâp 
dersi ücreti 2 900 4 000 4 000 
Yabancı memleketlerden kon
ferans için getirilecek profesör 
ve uzmanların ücretleri 4 200 4 200 4 200 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emejdi ikramiyesi ( 5 000 W 000 12 000 

1 
2 
3 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

14 000 
3 000 
1 00ü 

18 000 

17 000 
5 000 
2 000 

24 000 

16 000 
4 500 
1 500 

22 000 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Kırtasiye 

Birinci kısım toplamı 2 170 781 2 29§ 305 2 301 305 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm 

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

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

3 000 
l 500 
1 000 

•1 500 
750 

7 750 

6 000 
5 000 
3 000 
5 000 
3 000 

22 000 

% 400 
1 000 

500 
1 000 
> 700 

5 600 

4 800 
3 000 
1 000 
% 500 
1 900 

13 200 

2 400 
1 000 

500 
1 000 

700 

5 600 

4 800 
3 000 
1 000 
2 500 
1 900 

13 200 

( S. Sayısı : 26 ) 
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B. 

17 
18 
19 

20 

21 

22 

t 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Posta ve telgraf ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

28 000 
40 000 

19 000 
* 1 000 

750 
I 000 

750 

22 500 

i 000 
750 
500 
500 
500 

3 250 

1 200 
1 000 

200 
600 
200 

3 200 

» . 
4 000 
1 000 

750 
1 000 

750 

7 500 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

22 000 
32 100 

15 200 
500 
500 
400 
400 

17 000 

900 
500 
400 
300 
450 

2 550 

1 000 
400 
200 
500 
100 

2 200 

4 000 
400 
500 
800 
400 

6 100 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

22 000 
32 100 

15 200 
500 
500 
400 
400 

17 000 

900 
500 
400 
300 
450 

2 550 

1 000 
400 
200 
500 
100 

2 200 

4 000 
400 
500 
800 
400 

6 100 

( S. Sayısı : 26 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istanen kabul edilen 
s Lira Lira 

II - özlük olanlar 
Sürekli görev yolluğu 
G-eçici görev yolluğu 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

2 500 

2 500 
1 200 
1 000 
1 000 
1 000 

Devlet hesabına okuyan öğ
rencilerin ve bunlara refakat 
eden öğretim üyelerinin ve öğ
retim yardımcılarının staj gi
derleri ve yollukları 

1 İnşaat Fakültesi 10 000 
2 Mimarlık Fakültesi 4 000 
3 Makina Fakültesi 6 000 
4 Elektrik Fakültesi 4 000 

Bölüm toplamı 24 000 

Yabancı profesör ve uzmanlar 
yollukları ve diğer giderleri 6 000 
Hizmetliler giyeceği 6 000 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri 2 000 

İkinci kısım toplamı 252 400 

500 

2 500 
1 250 

800 
800 

1 000 

7 500 
3 400 
5 000 
2 400 

18 300 

5 500 
3 000 

1 500 

201 900 

50C 

2 500 
1 250 

800 
800 

1 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleket yollukları 
lan 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

6 700 

1 000 
23 000 
13 000 
22 000 
12 000 

71 000 

6 350 

2 000 
21 000 
12 000 
20 000 
11 000 

#6 000 

6 350 

2 000 
21 000 
12 000 
20 000 
11 000 

66 000 

7 500 
3 400 
5 000 
2 400 

18 300 

5 500 
3 000 

1 500 

201 900 
1 ,ı ,"» ;sss 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Ogiineü kısım - Daire hismet 
leri 

i - Esaslı olanlar 
30 Lâboratuvar ve atelyelerin iş 

letme giderleri 
1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makina Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

31 Spor giderleri 
32 Mahkeme giderleri ve avukat

lık ücreti 
1 Mahkeme masrafı 
2 Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

33 Gteri verilecek paralar 
34 Üniversite armağanı 
35 Temsil giderleri 

0 Rektörlük 
0 İnşaat Fakültesi 
0 Mimarlık » 
0 Makina » 
0 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

36 Taşıt satmalına bedeli 
37 Taşıt işletme giderleri 
38 Öğrenci teşvik armağanı 
39 Onarma giderleri 

1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabili edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 
10 000 
40 000 
26 000 

96 000 

20 000 
10 000 
40 000 
26 000 

96 000 

22 000 
12 000 
42 000 
28 000 

104 000 

2 000 4 000 4 000 

1 000 1 000 1 000 
0 1 000 1 000 

1 000 2 000 2 000 

0 
1 
0 

2 000 
250 
250 
250 
250 

3 000 

1 
1 

1 000 
1 000 

0 
3 000 
250 
250 
250 
250 

4 000 

1 
1 

1 000 
1 000 
4 000 

0 
0 
0 
0. 
0 
0 

1 
1 

1 3 000 3 000 
17 560 32 061 32 061 

( S. Sayısı : 26 ) 



Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ilenen kabul edüwı 
=Lira Lira 

Kitap, dergi için kâğıt, baskı 
ve sair yayın giderleri, tercü
me bedeli ve telif haklan ve 
basımevi giderleri 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

BÖltim toplamı 

Kütüphaneler için satmalma-
cak kitap, dergi, gazete ve di
ğer yayınlar bedelleri ve ciltle 
me bedelleri 

10 000 
70 000 
20 000 
60 000 
25 000 

185 000 

11 000 
89 600 
23 000 
98 300 
30 100 

252 000 

11 000 
89 600 
23 000 
98 300 
30 100 

252 000 

Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin her türlü giderleri 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Dış kongre giderleri 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

10 000 
25 000 
15 000 
45 000 
20 000 

115 000 

1 
1 
1 

6 000 

6 003 

3 000 
2 000 
2 000 
2 000 

9 000 

9 000 
18 000 
9 000 

27 000 
13 500 • 

76 500 

6 000 
9 000 
6 000 

; 9 ooo 

30 000 

f) 000 
2 000 
4 000 
2 000 

13 000 

9 000 
18 000 
9 000 

27.000 
13 500 

76 500 

6 000 
9 000 
6 000 
9 000 

30 000 

5 000 
2 000 
4 000 
2 000 

13 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
0 
0 
0 
0 

1 

434 568 

1 OOO 
500 
500 
500 
500 

3 000 

518 563 

l 000 
500 
500 
500 
500 

3 000 

526 563 

Yabancı memleketlere mühen
dislik ve bilim kurum ve der* 
neklerine üye olma giderleri 0 1 000 1 000 
Düşünülmiyen giderler 

1 Rektörlük 
2 İnşaat Fakültesi 
3 Mimarlık Fakültesi 
4. Makina Fakültesi 
5 Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 2 000 6 000 6 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1947 yılları borçlan 
1929 - 1941 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

1 
1 

2 

2 002 
,"' ı uz:—: Ta: 

1 000 
1 

1 001 

7 001 

1 000 
1 

1 001 

7 001 

1 
2 
3 
4 

4936 sayılı Üniversiteler 
nununun 60 ncı maddesi ı 

Ka 
şrere-

ğince verilecek burslar ile öğ
rencilere yapılacak diğer 
dımlar 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 

yar-

Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

2 500 
1 250 
2 500 
1 250 

7 500 

13 000 
4 000 
9 000 
4 000 

30 000 

13 000 
4 000 
9 000 
4 000 

30 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lif a 

^1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ist#nen kabul edilen 
İJra Lira 

49 Tesis ve vakıf gelirlerinden va
kıfnameler gereğince yapıla
cak her türlü yardımlar 

Beşinci kısım toplamı 7 500 

4 200 

34 200 

Altıncı kışım - Sermâye, kredi 
ve tesisler 

50 
51 

52 
53 
54 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

Döner sermaye 
Yapı ve tesisler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Maknıa Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

Yatıyurdu 
Memurlar aylıkları 
Hizmetliler ücreti 
Yatı Yurdu giderleri 
Yiyecek 
Giyecek 
Çamaşır yıkama ve temizlik 
giderleri 
Küçük onarma ve öteberi gi
derleri 
Döşeme ve demirbaş 
Devlet hesabma okuyan öğren
cilerin kitap, ve resim gereçle
ri bedelleri 
Yurt kırtasiyesi, posta, telgraf 
ve telefon giderleri 
Aydınlatma 

1 

25 000 
95 000 
36 000 

293 000 
203 000 

652 000 

652 001 

35 000 
30 QQQ 

295 000 
60 000 

26 000 

12 000 
5 600 

14 800 

1 600 
0 

10 000 

533 250 
m 250 
» 2 0 0 

m 350 
m 850 

1 12Ş 900 

1 m 900 

^ 000 

m ooo 
240 000 
80 000 

40 000 

m ooo 
20 000 

20 000 

1 500 
5 000 

10 000 

523 250 
90 250 
34 200 

278 350 
192 850 

1 118 900 

1 128 900 

24 000 
27 000 

214 000 
80 000 

40 000 

22 000 
20 000 

16 000 

1 500 
5 000 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Isıtma 
Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin yarıyıl lâburatuvar im
tihan, diploma ve sair ücret ve 
harçları giderleri 

Bölüm toplamı 

Yatı Yurdu toplamı 

0 

0 

415 000 

480 000 

6 000 

0 

434 500 

485 500 

6 000 

30 000 

434 500 

485 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

Kısanlar toplamı 

Yatı Yurdu 
Amortisman karşılığı 
Taşkışla 

GENEL TOPLAM" 

2 170 781 
252 400 
434 568 

2 002 
7 500 

652 001 

3 519 252 

480 000 
4 440 

1 

4 003 693 

2 299 305 
201 900 
518 563 

7 001 
34 200 

1 138 900 

4 199 869 

485 500 
0 
0 

4 685 369 

2 301 305 
201 900 
526 563 

7 001 
34 200 

1 128 900 

4 199 869 

485 500 
0 
0 

4 685 369 

vMÜP-'ty 
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B OETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

Genel bütçede verilecek öde
nek 
Harçlar 
Kitap ve dergi satış gelirleri 
Enstitü ve laboratuvarlarda 
yapılacak tecrübe ve tahlil ge 
lirleri 
Yemek Bedelleri 
Bağışlar ve tesisler 
Çeşitli gelirler 
Gecen yıldan devredilecek na-
kit^ 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

3 555 369 
40 000 
5 000 

10 000 
15 000 

1 
750 

377 573 

. 1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 055 369 4 055 369 
0 0 

25 000 25 000 

50 000 50 000 
0 0 

20 000 20 000 
385 000 385 000 

150 000 150 000 

GENEL TOPLAM 4 003 693 4 685 369 4 685 369 

i% 8*®#m W 



C - ti«*VELÎ 
Çeşidi' Tarihi 

Kanun 13 . 6 . 1346 

No. 

4936 Üniversiteler Kanunu 

D CETVELİ 
Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo 
'* • 

Matbaacı 
Matbaa makinüsti 

> » » 
Santralci 
Bahçıvan 
Marangoz (Bakım ve tamir ekibi 
mm) [1] 
Ehliyetli elektrikçi (Bakım ve ta
mir ^tefti- için) 
Tesisatçı (Bakım ve tamir ekibi için) 
Kaloriferci ustası 
Bakım ekibi yardımcısı 
Baş odacı 
Odacı (1948 cetvelinde hademe) 

» 
>N 

» 
Kapıcı 
(rece bekçisi 

Şayi 

1 
2 
1 
l 
I 
1 
1 

1 

2 
id 

1 
2 
2 
1 

Ücret 

175 
150 
175 
200 
100 
120 
130 

200 

200 
200 
150 
80 

100 
90 
85 
80 
70 
85 
65 ! 

Hörevin çeşidi 

inşaat Fakültesi 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

» 
Usta 

» 
Odacı (1948 cetvelinde hademe) 
Lâboratuvar alet silicisi (biri 194/7 
de açılan Zemin Mekaniği araştır
ma kurumu için) 
Arşivci 

Mimarlık Fakültesi 

Foto ve resim uzmanı 
Daktilo 
Arşivci 
Odacı (eski kadroda hademe) 

» » » • » 
2- » » » 

1 50 
Bekçi (Tamiratı henüz tamamlan
mamış. olan Taşkışla binasının mu 
hai'aza ve bakımı çin) 

Saymanlık 

Hesapçı 
Daktilo 

6 75 

32 

175 
140 

Makine Fakültesi 

Atelye şefi 
Grup ustası 

Usta 

Modelci 
Marangoz ustası 

[1] Not: Bûktm, ekibi yangına karşı korunma işlerini de görür. 

Sayı "ücret 

12 

175 
150 
120 
215 
170 
80 

80 
150 

1 
n 

1 
1 
1 
• > 

325 
170 
150 
90 
80 
70 

1 
l 
f 

1 
6 
2 
1 
1 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
225 
200 



Görevin çeşidi 

— 39 
Sayı Ücret 

Tornacı ustası 
Frezeci ustası 
Dökümcü 
Hazırlayıcı (laborant) 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 

Ressam 
Lâboratuvar 

y> 

» 

alet silicisi 
» » 
• * » 

Odacı (eski kadroda hademe] 

Arşivci 

Elektrik Fakültesi 

Arşivci 
Usta 

Hazırlayıcı 
Odacı (hademe) 

40 

200 
200 
200 
175 
230 
150 
350 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
60 
150 

150 
215 
200 
175 
150 
-80 

Görevin çeşidi 

liâboratuvar hademesi 
3> ' 

Yak Yurdu 
Ba§ yatakhaneci 
Yatakhaneci 
Aşçı 
Aşçı kalfası 
Aşçı yamağı 
Baş garson 
Garson 
Bulaşıkçı 
hastabakıcı 

» 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Baş odacı 
Odacı (1948 cetvelinde hademe) 

Sayı ücret 

2 80 
2 75 
1 60 

14 

80 
60 

225 
14i) 
100 
100 
70 
50 

120 
50 

100 
75 
75 
70 

100 
85 
80 
60 

1 
1 
1 
i 

1 

t 
1 
5 
1 

26 

B. M. 

4 
8 

E CETVJSLÎ 

ödeneğin çeşidi 

Geçici Hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » '• 
Makine » '••' 
Elektrik . » ' 

Kantin 
No: 

G CETVELİ 

1050 Muhasebe-i-Umumiye Kanununun 50. maddesi 

('&: Sayısı : 26 N> 



D. Görevin çeşidi 

tnşaat Fakültem 

a) öğretim üyeleri ; 
5 Profesör 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

•8 » 

L 

Sayı 

!> 
î 
3 
6 

13 

— .30 
CETVELÎ 

Maaş 

1 

80 : 

80 
70 
60 
50 

D 

2 

7 
'8 

Görevin çeşidi 

a) Öğretim 

Profesör 

Doçent 
* 

Makim Fakültesi 

üyeleri : 

26 

b)' Öğretim yardımcıları : 

7 Asistan 
8 » 

60 
50 

b) Öğretim yardmıeılarT 

7 Asistan 

Mimarlık Fakütötei 

1 
'3 
4 
6 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
•» 

'» 
» 

Doçent 
» 

• » 

b) öğretim yardımcıları : 

Asistan 
$ • 

* 
» 

1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
7 

23 

3 
3 
2 

18 

150 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

*> 
3 
4 
3 
5 
8 

7 
•S 

9 
10 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri •: 

Proseför 
* 

' * • 

» 
Doçent 

» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

•* 
* 

26 

(S. Sayısı- 26) 



~ 31-~ 
B • CETVELİ 

B. : 19 . öteberi giderleri 
Her türlü ilân ücretleri, su giderleri, yönetim memurlarının ve peşi* hademelerinin vazifeli ol

dukları zamanki şehir içi yollukları, posta paketlerinin taşıtüması, hamnıaliye v. s. bu cihetten ve 
benzeri öteberi giderleri ile yurt içi veya dışına propaganda veya mukabele maksadı ile gönderile
cek yayın bedelleri ve yollanmaları. 

B. : 25 • Yabancı memleket yollukları 
Öğretim üyelerinin bilimsel ve teknik çalışmalarının gerektirdiği incelemeler ve araştırmalar gibi 

meslek hizmetleri için yabancı memleketlerde geçici görevle gönderilmeleri halinde hakiki yolltıklariyle 
gündelikleri ve çalışmanın gerektirdiği teknik ve idari her türlü harcamaları karşılığı. -

B, : 26 - Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve bunlara refakat etten öğretim üyelerinin ve 
Öğretim yardımcılarının staj giderleri ve yollukları 

Devlet hesabına okuyan öğrencilerin ve bunlara teknik gezilerinde ve stajlarda katılacak ve neza» 
ret edecek öğretim üyelerinin, yardmıcılarının ve stajın yapıldığı kuruma bağlı elemanlardan. 
staja nezaret edeceklerin her türlü seyahat giderleri ve Fakülte Yönetim Kurullarınca tesbit edile
cek yevmiyeleri. 

B. : 28 - Hizmetliler giyeceği 
üniversite ve yatı yurdundaki bütün hizmetlilerin, kapıcılarm ve bekçüerin giyecek giderleri. 

B. : 30 - Lâboratuvar ve atelyelerin işletme giderleri 
Lâboratuvar, atelye, dersane, resimhane ve etütlerle buralardaki makine alet v. s. tesisatın işletil

mesi ve işler halde tutulması için gerekli onarma, yenileme giderleri ve bunların işletme malzeme
sine ait her türlü giderler ile işçi gündelikleri. 

B. : 34 - Üniversite armağanı 
öğretim üyeleriyle yardımcılarından veya doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerinde 

başarı gösterenlere, miktarı Senatoca tesbit edilmek üzere verilecek armağanlar. 

B. : 35 - Temsil giderleri 
üniversite ve fakültelerin millî bayram ve merasimlerde temsili ile üniversite ye fakülteler adı

na verilecek ziyafet ve fakültelerin temsili için gereken giderlerle çelenk giderleri ve benzeri giderler. 

B. : 38 • öğrenci teşvik armağanı 
Öğrencilerin yıl içi çalışmalarında en iyi proje ve benzeri gibi gösterecekleri başarıya göre fakül

te yönetim kurullarınca verilecek mükâfatlarla, fakültelerde tertiplenecek müsabakalarda dereee 
alacaklara verilecek mükâfatlar. 

B. 40 Kitap, dergi için kâğıt, baskı ve sair yayın giderleri, tercüme bedelleri ve telif hak
ları ve basımevi giderleri 

Üniversite ve fakültelerin ayrı ayrı ve birleşik olarak neşredecekleri dergi, bülten ve broşürler 
ile yayınlıyacakları telif ve tercüme kitapların ve makalelerin kâğıt, baskı ücretleri, telif ve tercü
me hakları ve basunevinin işletme giderleri 
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B. : 41 «Kütüphaneler için satmalı nacak kitap, dergi, gazete ve diğer yayınlar bedelleri ve 
ciltleme bedelleri 

Üniversite merkez, fakülte ve kürsü kütüphaneleri için memleket içinden ve dışından satmalma-
cak kitap-.ve abone olunacak, dergi bedelleri ve bu kütüphanelere ait kitap ve dergilerin ciltleme be
delleri 

B. : 42 - 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin 
her çeşit giderleri 

' Yabancı memleketlere staj yapmak* bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak 
üaere gönderilecek asistanların öğrenci tahsisatiyle maaşları arasındaki farkları, yollukları ve tetki
kingerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere kendilerine usulü dairesinde 
izin verilen öğretim, üyelerinin yollukları .ve bunlara benzer diğer giderler. 

B, : 43 - Dış Kongre giderleri 
Memleket dışındaki kongrelere üniversitece veya fakültelerce iştirak edebilmek için ödenecek 

ücretlerle kongrelere gönderilecek öğretim üyelerinin yollukları ve diğer giderler. 

B. : 48 - 4838 sayılı Üniversiteler Kanununun 60 ncı maddesi gereğince verilecek buralar ile 
öğrencilere yapılacak diğer yardımlar 

Malî yardıma muhtaç ve çalışkan öğrencilere fakülte yönetim kurulları karariyle yapılacak her 
türlü yardım giderleri ile liyakatli öğrencilere Üniversiteler kanununun 60 ncı maddesi gereğince 
verilecek burs ve ücretler-

B. : 51 - Yapı ve tesisler 
Rektörlükte ve fakültelere bağlı dershane, bakımevi, lâboratuvar ve atelyelerde yeniden yapılacak 

tesislerle makine alet ve lüzumlu tertibat bedelleri. Bu bölümün birinci maddesindeki ödeneğin 
490 000 lirası Taşkışla binasının tâdilen inşasum ve tesisat işlerine devamı içindir, 

B. : 64 - Yatı yurdu giderleri 
Devlet hesabına okuyan öğrencilerin yiyecek, giyecek, temizlik, tedavi, ilâç, çamaşır yıkama ve 

fakültelerce tesbit edilecek bareme göre kırtasiye, resim ozalit kâğıtları ve öğrenim aletleri giderleri, 
yatakhane, yemekhane, çamaşırhane, kantin, mutfak, revir ve yurt bürolarının tesisleri, döşeme ve 
demirbaşları bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir. Öğretim üyeleri, yardımcıları, memur ve hiz
metlilere bedeli karşılığında verilecek yemek giderleri ile yatı yurdu memur ve hizmetlilerinden gö
revleri dolayisiyle yemek zamanlarında vazife ile yurtta bulunanlara parasız verilecek yemek gider-
leri. Yurt binasının ısıtma ve aydınlatma giderleri, su bedeli öteberi maddesinden ödenir. Devlet he
sabına okuyan öğrencilerin okuma v. s. harç ve üc-retleri de bu bölümün 10 ncu maddesinden ödenir. 
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$ ç&tvelme giren tertiphnhn l$48 yût 'içinde kuUanılankadrola} 

Görevin adı 

Profesör 
» 

Uzman 

Toplam 

Hizmet süresi 
Aded Ücret Ay Gün Tutarı 

İnşaat FakilUe-n 
1 900 12 22 800 
1 500 12 18 000 

225 12 2 700 

43 500 

B.-.K. karanımı 
§ünü Sayısı 

27.2.1948 3/7127 

Mimarlık Fakültesi 
Profesör 

Profesör 
» 
» 
» 

Uzman 

» 

Toplaca 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
i 

900 
700 

2 000 
2 000 
2 000 

.)./< 
a ooo 
1 400 
1 900 
I 390 
800 
300 
225 

12 
12 
12 
4 
fi 

ıkina FûkiiUfsi 
12 
12 
12 
9 
12 
12 
12 

10 800 
8 400 
24 000 
8 000 
12 000 

63 200 

36 000 
16 800 
91 200 
25 020 
9 600 
3 600 
2 700 

Toplası 1! 184 920 

27.2 .1948 3/7127 

2Î.2.1948 3/712Î 

Profesör 
Elektrik Fakültesi 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

400 
1 600 
1 100 
1 500' 
2 000 

12 
12 
12 
8 
6 

4 800 
19 200 
13 200 
12 000 
12 000 

01 200 

27.2.1948 3/7127 

» - • « 
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S. Sayısı: 43 

1949 Yılı 

Beden Terbiyesi G. M. Bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /383) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . IX . 19 JF 

Muamelât Genci Müdürlügii 
Tetkik Müdürlüğü 

Üayü: 71 - 1160, 6/3330 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Beden Terbiyesi O en el Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . 
IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütee Kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan yerine 
" Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Faik Ahmed Barutçu 

(A) Cetveli gerekçesi 

B. - 1 * M . -. l - Memurlar aylığı 
Bu tertipteki (158 100) liralık ödenek, 4047 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelindeki 37 aded 

memurluğun (149 400) liralık yıllık tutarından (8 700) lira fazladır. Bu fazlalığın sebebi, muhte
lif dereceli 13 kadrodan 3 adedine iki ve 8 adedine 1 üst derece farkı ödenmesidir. 

M. : 3 — Emekli, dul ve yetim aylığı 
Bu tertipteki ödeneğin 1948 yılı ödeneğinden eksik olarak tesbiti, istihkak sahiplerinden biri

nin ıskatı hakctmesinden ileri gelmiştir. 1949 yılı için tesbit edilen (1 750) lira fiilen vâki olacak 
tediyenin karşılığıdır. 

B. : 2 - M. ; 1 — Memurlar ücreti 
Tertipteki (114 900) liralık ödenek, "4047 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelindeki 01 aded üc

retli memurluktan (L) cetveline alman 5 adedinin tenzilinden sonra, geri kalan 26 aded üc
retli memurluk kadrosunun yıllık tutarından ibarettir. 

M. : 2 — Hizmetliler ücreti 
Bu tertibe konulan (99 540) liralık ödenek geçen yılın (111 660) lirasından (12 120) lira 

eksik görülmektedir. Bu noksanlık 1948 yılı ödeneğinden yıl içinde yapılmış olan % 10 tasarruf
ların, 1949 yılında da muhafaza edilmesinden mütevellittir. 

M. : 0 — Geçici hizmetliler ücreti 
Bu tertipteki (29 090) liralık ödenek 1948 yılının (09 240) liralık ödeneğinden (9 850) lira 

noksandır. Bu miktar noksanlık 1948 yılı ödeneğinin % 25 nispetini bir miktar mütecavizdir. 

M. : 4 — Yabancı Uzmanlar ücreti 
Bu tertipteki (59 000) liralık ödenek, geçen senenin 19/1 bölümünde yer almış olan (06 000' 
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liralık ödenekten (23 000) lira fazladır. Geçen yılın ödeneği sene içinde âzıeni tasarrufla tatbik edil
miş ve prensip kararı veçhile 1949 yılı için <:i 25 eksiğiyle (27 125) lira olarak hesaplanmıştır. Halbuki 
Boks, Eskrim, Futbol, Atletizm, sporlarında dünya ölçüsüne ulaşabilmenin, yüksek derecelileri'' 
boy ölçüşmenin bu nevi sporlardaki çalışmaları memlekette son tekâmül seviyelerine çıkarmanın. 
ancak uzmanlar kullanarak sağlanabileceği, son Londra Olimpiyat Oyunlarında başka milletlerin 
bu sporlarda-elde ettikleri dereceleriyle sabit olmuştu.'. -

İstanbul'da ve Ankara'da yapılan son Uluslararası tenis müsabakaları neticeleri de bu görüş ve 
ihtiyacı teyit etmiştir. 

B. : 3 - 4805 sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı 
Bu bölümdeki (7 905) liralık ödenek, 1 nei bölümün memurlar aylığı tertibindeki (158 100) lira

nın c/c 5 nispetindeki aidatıdır, hesabı kanunidir. 

.M. : A — 5027 sayılı Kanun gereğince verilecek temsil ideneği 
Bu bölümdeki (1 500) liralık ödenek, kanunu gereğince verilecek olan temsil ödeneğinin yıllık 

tutarıdır. 

B. : 4 - Geçici tazminat T 

Bu tertibe konulan (15 690) lira ödenek, (B> S00) liradan ibaret yıllık kadro tutarından (L: 
cetveline alınan 5 aded ücretlinin (1 152) lira tutan yıllığı tenzil ve 4 maaşh memura kadro fevkinde 
yapılan fb'48) liralık fazla tediyenin ilâvesiyle tahakkuk eden ihtiyacın karşılığıdır. 

B. : 5 - 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Bu bölümün (10 501) liradan ibaret ödeneği, geçen yılın aynı olarak tesbit edilmiştir. İhtiyacın 

bu miktarla "karşılanmasının mümkün olabileceği bugüne kadar yapılmış olan fiilî ödemelerden 
anlaşılmıştu*. 

B. : 6 — 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahri hizmetler tazminatı 
Bu bölümdeki (18 713) liralık ödenek geçen senenin aynı olarak tesbit;edilmiştir. 

B. : 7 — Büro giderleri 
Bölüm ödeneği 1948 yılma nazaran [• 20 eksikle tesbit edilmiştir. 

B. : 8 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bu bölümdeki ödenek de gecen yıla nazaran cx 20 eksiğiyle hesaplanmıştır. 

B. : 9 - Fosta, telgraf, telefon ücret ve giderleri 
Bu bölümdeki ödenek geçen yıla 'nazaran (141) lira eksiğiyle tesbit olunmuştur. Bölümün ih

tiva ettiği (14 000) lira. hakiki ihtiyacın tam mukabili olduğu, bugüne kadar yapılan fiilî tediye
den anlaşılmaktadır. 

B. : 10 — Kira karşılığı 
Bu bölümdeki ödenek, icarla tutulan Genel Müdürlük binasının, kontrat mucibince ödenmesi 

gereken yıllık kira bedelidir. 

B. : 1.1 — Taşıt giderleri 
Bu bölümdeki ödenek geçen yıla nazaran (:i 20 eksiğiyle tesbit olunmuştur. 

B. : 12 • - Yolluklar 
Bölümün 1 - 4 üncü maddelerindeki ödenekler geçen yıla nazaran % 20 eksiğiyle' hesaplanmış

tır. 5 nei maddesindeki (G 000) liralık ödenek, bu yıl bu bölüm içine alınann (Yabancı uzman
lar yolluk ve her türlü giderleri) masrafımı taallûk etmektedir. 

1948 yılında bütçenin 19 ucu bölümünün 2 nei maddesinde yer almış oİâı bu hi«metin ödeneği 
mezkûr yılda (4 500) lira îdi. Bu yıl artımlısı 2 nei bölümün 4 ncü (Tabancı uzmanlar) ücreti 
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maddesine ait ödenek münasebetiyle arzedilen sebeplerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

B. : .13 7 Giyecekler 
Bu bölümün ödeneği geçen yılın aynıdır. İh tay acın bu miktardan fazla parayı icap ettirmekte 

bulunmasına rağmen, sıkışık durumla ihtiyacın karşılanmasına çalışılacaktır. 

B. : 1.4 — 4598 Sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Bölümün ödeneği geçen yılın aynı olarak tesbit olunmuştur. Bugünkü fiilî tediyemiz mevcut 

ödeneğin tamamına taallûk etmektedir. 

B. : 15 - Spor işleri giderleri 
Geçen yıl (320 701) lira ödenekli bu bölümün ödeneği, 14 ncü Londra Olimpiyat Oyunlarına 

iştirak için yıl içinde 5251 sayılı Kanunla verilen (114 500 liralık ek ödenekle (435 201) liraya 
yükselmişti. 1949 Yılı bölüm ihtiyacı (365 741) lira olarak tesbit edilmiştir. 1948 de iştirak edi
len Londra Olimpiyatları ek ödeneği hariç tutulunca 1949 yılı için yapılan talebin 1948 yılı öde
neğinden (45 040) lira fazla olduğu tezahür eder. Bilindiği gibi Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün vazifesine taallûk eden ve hazırlayıcı mahiyet arzeylİyen idare, öğretim ve tesis gibi işler 
dışında hakiki görevinin masrafları bu bölümde toplanmaktadır. 

Programlı ve plânlı bir çalışmanın müspet neticelerini 1948 Olimpiyatlarında Türk Sporu bü
tün dünyaya göstermiş bulunmaktadır. Bugünkü durumumuzla spor mevzuunda da duyanın en 
muteber milletleri arasına girmiş bulunuyoruz. Bu durumun idamesi değil, daha yüksek seviyeye 
çıkarılması lüzumlu ve çocuklarımızın' da kabiliyetleri bakımından mümkündür. 

Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının ve Olimpiyat hâdisesinin Türk sporunda yaptığı kamçıla
yıcı tesir, yurdun her tarafında kendisini göstermiş ve teşkilâtı, halle mecbur olduğu birçok me
seleler karşısında bırakmıştır. Bu meselelerin hallidir ki, artık dünyaya karşı bir nevi mânevi 
taahhütle bağlandığımız spor inkişafımızı sağlıyabilir. Güreş 'te. Atletizm'de, Bisiklet'te Futbol'de 
hattâ Eskrim'de dünyanın en kuvvetli rakiplerine karsı gençlerimizin başarı göstermeleri bugün 
nasıl bir tesadüfün eseri değilse, yarın daha müşkül şartlar içerisinde netice almak da yine öyle
ce bir tesadüfün eseri olmıyacaktır. O itibarlabir yandan yurt içindeki vazifemizi yapmaya ça
lışırken bir yandan da tertip ve idaresi vazifesi Türkiye'ye verilmiş bulunan 1949 Güreş Avrupa 
Birinciliklerine ve Futbol Şampiyonasına, 1950 dünya birinenliklerine, 1952 Helsinki Olimpiyat
larına bu günden çalışmağa başlamak zorundayız. I>u çalışmaların plân ve programları şimdiden 
hazırlanmakta bulunmuş ise de geçen yıla nazaran çalışma ödeneğinde hâsıl olan düşüklük, yu
karda arzedilen ve 1949 Mayısında memleketimizde ifası milli bir vecibe halini almış bulunan 1949 
Güreş Avrupa Birinciliğinin, bu bütçe ile tesbit edilen ödenek, çerçevesi içinde başarılabilmesinin 
de güç bir iş olacağının burada tebarüz ettirilmesi zorunda kalınmıştır. 

Bütün bunlara rağmen yıl içindeki tatbikatta ehemini mühümo tercih edilerek ve en tasarruf
lu şekillerde hareket olunarak faaliyette bulunulabilmek için 1948 yılında 13 maddede gösterilmiş 
olan faaliyet ödeneği 1949 yılı için kül halinde bir maddede toplanmıştır. 

B. : 15 - M. : A — Spor muayene merkezleri genel giderleri 
Bölüm ödeneği, ihtiyacın fazlalığına rağmen 1948 yılının %2Q eksiğiyle tesbit edilmiştir. 

* B. : 16 — Yayım ve Propaganda işleri 
Bölüm ödeneği 1948 yılının aynıdır. 

B. : 18 Kurs genel giderleri 
Bu. masrafa taallûk eden 1949 yılı ödemği 1948 yılının '"r 10 nispetinde bir eksiğiyle tesbit 

edilmiştir. 

B. : 21 — Danışma Kurulu üyeleri giderleri 
Bıı bölümün ödeneği de 1948 yılma nazaran %20 eksikle tesbit edilmiştir.. 
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B. : 22, 23, 24, 25, ÎÎ6, 27, 28, 29, 30 

Bu bölümlerin ihtiva ettiği ödenekler miktarları, bu mevzuda ayrıca mucip sebep dermeyamna 
lüzum göstermiyeeek mahiyettedirler. 

B. : 'il - Bölge bütçelerine yardım 
Bu ödenekdeki ödenek de geçen yılın aynıdır. 

(B) Cetveli gerekçesi 

Cetvelin ifade ettiği toplam >:. 1 020 004) liradır. Bu miktarın (100(104) lirası Genel Müdür
lükçe temin edilmekte ve geri kalan (920 000) lirası Genel Bütçeden yşpılacak yardımla karşı
lanmaktadır. 

(D) Cetveli gerekçesi 

Bu cetvel 1948 yılı cetveline nazaran 8 kadronun eksiltilmesi suretiyle hazırlanmıştır. Sebebi 
(A) cetvelinin ikinci bölümünün ikinci hizmetliler ücreti madesindeki ödenek münasebetiyle izah 
edilmiş bulunuyor. 

(E) ve (L) Cetvelleri gerekçesi 

Cetvellerin tanzimindeki sebepler (Ax> cetvelinin bunlara taallûk eden ödenekleri dolay isiyle ar-
/edilmiştir. 

(R) Cetveli gerekçesi 

1949 yılında (A) cetveline dâhil ödeneklerden yapılacak harcamalar formülünü ihtiva eden bu 
cetvele yeni bir hüküm konmamış ve Bütçe tanziminde göz önünde bujundurulması gereken esas
lara riayet edilmiştir. -. 

# 

(&. Sayısı:-43) 



Rapor 
9 , A77 . 1948 

(A) Cetveli 

3530 sayılı ve 29 . VI . 1938 tarihli Kanun gereğince tüzel kişiliği haiz bulunan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesinin gelir ve giderleri (1 020 004) lira üzerinden denkleşti
rilmiş olarak Komisyonun tasvibine sunulmuş bulunmaktadır. Bütçenin umumi yekûnlarında 
406 248 lira fazlalık ve 381 250 lira da eksikliklik görülmektedir. 1948 gider bütçe tutarı 
995 006 lira olduğuna göre her iki yıl gider bütçesi arasındaki artış farkı 24 998 liradır. 1949 
Bütçesinin umumi yekûnlarında görülen fazlalık v<> eksikliğin bölümler üzerinden sebepleri sıra-
siyle aşağıda arzedilmiştir. 

1. — Birinci aylıklar bölümündeki 8 700 lira fazlalık terfi müddetlerini dolduran ve üst kadro
su bulünmıyan 11 memurdan üçünün iki üst ve sekizinin de bir üst dereceye terfi farkını ve 2 500 
lira eksiklik ise 19 yaşına gelmiş bulunan bir yetimin tahsilini terketmiş olması hasebiyle kanunen 
haktan ıskat edilmiş bulunmasından ; 

2. — tkinci ücretler bölümündeki 59 000 lira tazlalık 1948 Bütçesinde 19 nen bölümün 1 ııci 
maddesini teşkil eden ve 36 000 liradan ibaret olan yabancı uzmanlar ücretinin 23 000 lira faz-
lasiyle ve bütçe tekniği bakımından ücretler bölümüne bir madde olarak nakledilmiş bulunmasın
dan ileri geldiği tesbit edilmiştir. (Bilhassa futbol ve atletizm başta olduğu halde boks, eskrim ve 
tenis için): 

Ücretler bölümündeki 30 370 lira eksiklik ise ücretli memurlardan açık bulunan iki kadronun 
(Başkan muavini ve sekreter) L cetveline alınması ve dolayısiyle 8 400 lira tasarruf edilmesi, üc
retli hizmetlilerden 8 kadronun ve dolayısiyle 12 120 liranın tasarruf edilmesi ve geçici hizmetliler
den de 3 kadronun ve dolayısiyle 9 850 liranın tasarruf edilmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

3. — Üçüncü emekli keseneği karşılığı bölümündeki 435 lira fazlalık 4805 sayılı Barem Kanu
nuna ek Kanun mucibince kesilen % 5 emeklilik aidatıdır, ve yukarda arzedilen birinci bölümdeki 
8 700 lira terfi farkının % 5 emeklilik karşılığıdır. 

1. Dördüncü mesken tazminatı bölümündeki (372; Hra fazlalık birinci bölümde terfileri ar-
zedilenîerden Ankara'da bulunanların mesken zammı farkıdır. 

5. — Yedinci büro giderleri bölümündeki (1 900) lira, sekizinci basılı kâğıt ve defterler bölü
mündeki (400), dokuzuncu Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderlerindeki (141), on birinci taşıt 
giderleri blümündeki (340), on ikinci. Yolluklar bölümündeki (2 500) liralık eksiklik tasarruftan 
ve bu sonuncu bölümün numarasız olan yabancı uzmanlar ve her türlü giderleri maddesindeki 
(6 000) liralık fazlalığın da 1948 yılı gider bütçesinin 19 ucu bölümünün 2 ııci maddesindeki 
(4 500) liralık ödeneğe (1 500) lira daha ilâvesiyle ve bütçe tekniği mülâhazasiyle işbu bölüme 
nakledilmiş olmasından ileri geldiği tesbit edilmiştir. 

6. — On beşinci bölümü teşkil eden spor işleri giderlerinde gm'ülen (331 741) lira fazlalıktan 
(325 741) lirası 1948 bütçesinde (286 701) liradan ibaret olan işbu bölümün 1-13 ncü maddelerin
deki ödeneğe (39 040) lira daha ilâvesiyle ve teknik sebepler dolayısiyle 1949 bütçesinde 1-13 mad
delerin bir maddeye ircamdan ve 14 ncü maddedeki (6 000) lira fazlalığın da. noksan spor ge
reçlerinin tedariki mecburiyetinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

7. — On beşinci (A) bölümünü teşkil eden spur muayene merkezleri genel giderlerinden 
yapılan (1 600). 18 neî öğretmen ve eğitim kurslarından yapılan d 998) liralık indirmeler tasar-

( &. Sayısı :'• 4-3 ) 
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ruf ve 19 ncu yabancı uzmanlar ücret ve her türlü giderlerinde yapılan (40 500) liralık indirme, 
yukarda da arzedildiği gibi bu ödeneklerin bütçe tekniği bakımından 2 nci ve 12 nci bölümlere 
nakledilmiş olmasından tevellüt ettiği tesbit edilmiştir. 

8. — Yirminci Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsünde okutturulacak öğrenci gi
derleri bölümündeki (6 000) lira tamamen kaldırılmıştır'.' Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ma
aş kadrosunda açık bulunmaması ve mecburi hizmete tâbi tutulacak bu gibi memurların ücretle 
çalıştırılmaları icap etmekte bulunması dolayısiyle servis için hakikaten lüzumlu ve faydalı olan 
bu yetiştirme işinin rağbet görmediği anlaşılmıştır. Umum Müdürlük Teşkilât Kanunu yapıldığı 
ve yeter kadro alındığı zaman yetiştirme işine başlanacaktır. Halen yetiştirilmiş ve maaş kadro
su olmadığı için beş Gazi Terbiye Enstitüsü mezunu, ücretli olarak Adana, Kütahya ve İstanbul'
da bölgeler emrinde çalışmaktadır. 

9. — Yirmi birinci Danışma Kurulu üyeleri giderlerinden 800, Yirmi ikinci resim ve harçlar bö
lümündeki Gümrük Vergisinden 500 ve yirmi dördüncü kongre ve konferanslar giderlerinden 4 999 
lira tasarruf kastiyle eksiltilmiştir. 

1949 Bütçesinin giderlerinde kadroya ilişik ödeneklerin kadroların tutarına göre hesap edildiği-
anlaşılmıştır. 

Diğer Ödeneklerden bilhassa yönetim giderlerinde yukarda arz edilen indirmeler yapılmış ol
makla beraber aşağıdaki bölüm ve maddelerde arzedilen miktarların da indirilebileceği neticesine 
varılmıştır. 

B. M. Lira 

7 1 Kırtasiyeden 
2 Döşeme ve demirbaştan 
5 öteberi giderleri 

9 Basılı kâğıt ve defterler
im 1 Sürekli görev yolluğu 

2 Geçici » » 
19 3 Diğer yapı ve onarma iş. 

3 60O 

Bu indirmeden (1 000) lirasının görülen lüzum üzerine 22. bölümün 1- mahkeme harçlarına ve 
(1 600) lirasının da 15. spor muayene merkezleri bölümüne ilâvesi mütâlâasını arz ederiz. 

Gider Bütçesi tutarının kısımları üzerinden {0c) leri aşağıda arz edilmiştir. 

Bu kadrolar içinde bulunan Öğretmen, antre
nör ve uzman gibi doğrudan doğruya kulüp
lerle temasta ve teknik işlerle meşgul olanla
rın ödenek tutarı çıkarıldığı takdirde 
(% 28,19} 

Teknik elemanların kadro karşılıkları buraya 
eklendiği takdirde (% 62,39) 

200 
400 
900 
700 
200 
200 

1 000 

% 

1 nci kısım : xVylık ücret ve benzeri 
özlük haklar 50,68 

11 nci kısım : 
III ncü kısım : 

IV ncü kısım : 
V nei kısım : 

Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 

Borçlar 
Yardımlar 

5,35 
39,84 

0,20 
3,93 

100,00 

i S. Sayısı : 43 ) 
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(B) Cetveli 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 yılı geliri d 020 004) liradır bunun (920 000) li
rası Umtımi Bütçeden yardım olarak verilmekte (60 000) lirası spor faaliyetlerinden elde edilecek 
gelirlerle, (40. 000) lirası 1948 den artması muhtemel bakiye İle karşılanmakta ve (4) lirası da te-
bemılar ve çeşitli gelirler .olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

(B) Cetvelin ikinci faiz maddesi, kanım mucibince kaldırılmış ve üçüncü spor gereçleri saıışı, 
beşinci spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler 'maddesine.'ve dördüncü dergi ve kitap satışı ge
lirleri de yedinci çeşitli gelirler maddesine eklenmiş ve bundan dolayı 2, :l ve 4 neü maddeler kaldı
rılmıştır. 

(B) Cetvelinde, üzerinde durulacak nokta, işbu cetveli istibdat eden 1948 Bütçe Kanununun be
şinci maddesinin, 1949 yılında kaldırılmış olmasıdır. Bu maddeye böre «Spor işleri dolayısiyle elde 
edilecek gelirler ve 14 cnü madde ödeneğinden satın alınan spor gereçlerinden Beden Terbiyesi Böl
geleriyle sporculara mal olma bedeli üzerinden yapılacak satış tutarları bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetveldeki bölümlere girmekte ve diğer taraftan bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili bölümlerine 
ödenek» kaydedilmektedir. Bu hüküm kaldırıldığı için 1949 Bütçesinin (B) cetvelinin beşinci spor 
faaliyetlerinden elde edilecek (60 000) liralık gelirden fazla tahakkuk halinde bu fazlanın mah
subunun ne suretle yapılacağı tereddüdü mucip olacak ve bu halde yeni bir kamın maddesi tedvini 
cihetine gidilecektir. 1948 Bütçe Kanununun beşinci maddesinin meriyette bırakılmasının yerinde ola
cağı mülâhazasını arzederiz. Nitekim 1948 yılı Bütçesinde bu. maddeye mevzu (D liralık gelire muka* 
bil (88 949) lira hasılat elde edilmiş ve bunun: 

15 500 lirası Atletizme 
1 510. •> Binicilik için olimpiyatlara iştirak hissesin».-

34 080 » Futbola 
'M 850 » Güreşe ki, ceman 

88 940 lira tahsis olunmuş ve bu para Bütçe Kanununun beşinci maddesi mucibince 1948 
Bütçesinin 15 nci spor işleri giderleri bölümü nün yukarda arzedilen maddelerine ek ödenek olarak 
konulmuştur. 

Yaptığımız incelemelere - göre B cetvelinin beşinci maddesindeki 60 000 liralık spor aafliretlerin
den elde edilecek gelirin 1949 yılı programlarına göre yabancı futbol temasları ve güreş birincilik -
leri, Maarif mükâfatı turnuvası ve Başbakanlık kupası gibi faaliyetlerle 1948 yılma nispetle.da
ha verimli olacağı tahmin edildiğinden geçen yıllar gelir nispetleri de göz önünde tutularak 60 000 
liranın 85 000 liraya ve sekizinci maddedeki 40 000 liranın da son Türk - Yunan Millî, maçlarından 
elde edilen ve henüz katî hesabı tesbit edilmemekle beraber 25 000 lira kadar tahmin olunan ve 1948 
yılında sarfedilemiyeceği için 1949 yılma artacak olan paranın eklenmesiyle 65 000 liraya iblâğının 
ve böylece tahassül edecek 50 000 lira gelir fazlasmtn da Genel Bütçeden yapılacak olan 920 000 
liralık yardımdan indirilmesinin yerinde olacağı mütalâasındayız. 

{€) CetvetU 

Değişiktik yoktur. 

(D) Cetveli 

1948 de (65) ten ibaret olan daimî ücretli kadrosu 1949 da (57) ye indirilmiştir. 

(E) Cetveli 

1948 yılında olduğu gibi 1949 yılında kullanılacak geçici hizmetler ve yabancı uzmanlar için 

^ S. Sayısı : 43 ) 
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alınacak kadroların taallûk ettikleri tertipleri gösteren bu cetvelde bir değişiklik yoktur. 194.8 yılı 
bütçesindeki hükme istinaden Batanlar Kurukuıdan alınmış olan kadroda tasarının sonuna bağlan 
nıış bulunmaktadır, 

(L) Vciveli 

1948 yılında mevkuf tutulan hizmetlere 1949 yılında'biri Başkan muavini ve diğeri sekreter 
olmak üzere iki nıejnur kadrosu eklenmiştir. 

(H) Cetveli 

Masraf formülünü ihtiva eden bu cetvelde 1948 yılma nazaran tevsii bir hüküm yoktur. Ancak 
«Millî Olimpiyat Komitesi kanuni yollukları» tâbiri, «Millî Olimpiyat Komitesi masrafları» haline 
ve « seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları» tâbiri de «seyahat •ettirilecek gayri muvazzaf
ların gündelik ve yol paralan» şekline, tebdil edilmiştir. 

Bölümler 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelir bütçesini teşkil eden (1020 004) liradan başka 
35o0 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ucu maddesinin (B) paragrafı mucibince Vilâyetler 
Özel İdare bütçelerinin bir yıl önceki tahsilat yekûnunun (.t 2 si ve (O) paragrafı mucibİKce d« 
gelirleri 50 000 liradan fazıla olan belediyelerin bir yıl önceki tahsilat yekûnlarının % 4 leri, kaim 
ımu Beden Terbiyesi teşkilâtına yüklediği görevler için Genel Müdürlük direktifleriyle sarf edil
mek üzere, Bölgeler Beden Terbiyesi bütçelerinde görülmektedir. Bunların % 80 i mahallin spor 
tesislerine, geri kalan % 20 si de yine mahallin spor çalışmalarına ve çeşitli spor ihtiyaçlarına karşılık' 
tutulmaktadır. Bölgelerin 1948 yılında % 2 ferle rc 4 ferden tahakkuk olaraik: 

% 2 lerden 1 o09 lüG 
H- 4 terden I 08b" 881 

2 990 047 lira ekle edildiği, 

1948 yılında IX bölgede çeşitli inşaat yapıldığı ve 1949 yılında yapılacak inşaatın da plân ve 
programa bağlanmış olduğu öğrenilmiştir. 

Spor (Jultfmakin 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, bütçenin 15 ne i bölümünü teşkil eden çeşitli spor (atıcılık, 
atletizm, bisiklet, boks, dağcılık, kayakçılık, eskirim, güreş, izcilik, eimnastik, spor oyunları, su 
sporları, ve- okul spot yurtları alanlarındaki faaliyeti her yıl biraz daha hızlandırmakta ve geliş
me göstermekledir. 

Türk Milletinin ciciden gurur duyacağı başarılar elde eden federasyonlarımızı takdirle yâd et
memek mümkün değildir. Bilhassa 1948 yılı bu bakımdan hepimizi sevindirici bir yıl olmuştur. 
Dünya şeref listesinde Milletimizi dördüncü dereceye çıkarmış olan dış ve iç çalışma ve başarılar hak
kında gerekirse şifahen mâruzâtta bulunulacaktır. 

Temenniler 

A) Geçen yıllar raporlarında belirtildiği gibi muayene merkezleri tesisine ve spor hekimi yetiş
tirmeye matuf Genel Müdürlük programının bir an önce tahakkuk ettirilmesi hususundaki gayretlerin 
verimli bir hale getirilmesi yerinde olur. Bilhassa muayene merkezleri ödeneğinden kesinti yapılma
ması teklifini arzederiz, 

B) İnşasına başlanmış olan ve henüz tesisatı noksan bir halde iken Millî Eğitini Bakanlığı bina-

( S. Saj^îSl: 43 ) 
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sının yanması dolayısiyle Derniı-yolları Memurları Okuluna tahsis edildiği atıl aşılan Yüksek Beden 
Terbiyesi Enstitüsü binasının tahliyesi ve noksanlarının ikmal iyi e biran evvel faaliyete getirilmesi; 

C) 1949 yılı Bütçesinde ödenekleri 59 000 liraya iblâğ edilen birmei sınıl! ve seçkin yabancı uz
manların biran önce getirilmesi için şimdiden temasa geçilmesi; 

D) Memleketimiz spor teşkilâtı hızlı bir gelişme göstermektedir. 1942 de 166 dan İbaret olan 
tescilli kulüp sayılarının (535) e ve muamelesi yapılmakta bulunanların da (475) e baliğ olduğu ve 
böylece kulüplerimiz sayısı yekûnunun (1010) bulduğu tes'bit edilmiştir. 

Tescilli sporcu sayısının İse 1942 de (1849) iken bugün (21764j ü bulduğu öğrenilmişi ir. 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun hükümleri dâhilinde gerek tüzel kişi olarak (ienel Mü
dürlük tarafından sağlanan ve gerekse Genel ve Özel bütçelerle belediyeler tarafından, tahsis edi
len ödeneklerde de bir gelişme görülmektedir. JŞöyleki: 

1.939 1948 

1. — Genel Müdürlükçe sağlanan gelir. 1 699 88 1)4!) 
2. — Genel Bütçeden verilen. 636 000 !)20 000 
3. — Özel İdare ve belediyelerden % 2 ve% 4 ier. 1 207 181 2 996 047 

liradır. 

Tesisler bakımından her Bölgenin ve hattâ bölgeleri teşkil eden ve bugün bâzı yerlerde bucakla
ra kadar yayılan küçük ve büyük açık veya, kapalı bir sürü saha, alan ve salon, ihtiyaçları gibi ve 
biran evvel başarılması lâzım gelen isler vardır. Yaptığımız incelemelere göre Genel "Müdürlük ta
rafından sağlanan ve normal zamanların, avdeti halinde her yıl gittikçe kabaıaıak yüz binleri aşaca-t 
ğı ve hattâ kendi bütçesini Devlet yardımından müstağni bir hah gel ireceği (Kadre; müstesna) 
muhakkak bulunan gelir tamemen hizmete tahsis edilmekte ve genel bütçeden verilen ödeneğin kı
sımlar üzerinden % de itibariyle nerelere sarf edilmekte olduğu yukarıda gösterilmiş bulunmaktadır. 
Özel İdare ve belediyelerden kanun mucibince ayrılan ödeneğin sari' sekli .do Beden Terbiyesi Kanu
nun 19. maddesiyle tesbit edilmiştir. Bütün bu ödeneklerin memleket ölçüsünde daha faydalı ve ve
rimli bir şekilde kullanılması için : 

1. — Genel Bütçeye yeni bir külfet yüklemiyecek ve hattâ gider bütçesinin kadroya ve diğer 
bâzı masraflara taallûk eden kısımlarında indirmelere imkân verecek; 

2. — Bölge bütçelerini bir araya toplıyacak ve (ienel Müdürlük Bükrsivle birleştirmek sureliyle 
bilhassa muhtaç olduğumuz tesisler bakımından topyekfm ve daha sağlam esasları ihtiva edecek: 

3. — Ve aynı zamanda bütün memleket beden terbiyesi işlerini her yönden bir pilâu ve programa 
bağlıyacak; 

Bir teşkilât kanunu tasarısının. 1949 yılı içinde behemehal hazırlanarak Büyük Millet Meclisine 
sunulmasının lüzumunu bilhassa Yüksek Komisyonun takdirine arzederiz. 

Hattâ bu, mevcut 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile bu kanuna ek 4047 sayılı ve 31 . V , 19 ti 
tarihli Teşkilât Kanununun tadili suretiyle de tahakkuk ettirilebilir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 yılj Bütçesine ail raporumuz Bütçe Komisyonunun 
Yüksek onayına sunulur. 

Ankara milletvekili Ankara Milletvekili 
;Nt CK Akkermuıt Faldhe Oymtn 

(S, Szym • & ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe. Komisyonu 31. XII. 1948 

Kan s No, 1/388 
Karar No. 33 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1940 
yılı Bütçesi lıakkmda Başbakanlığın 30.IX.194S 
tarihli ve 6/3339 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu ve Genel Müdür Vildan Aşir ve Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

1949 yılı Genel Bütçesinde bâzı tasarruf im
kânlarını incelemek üzere Komisyonumuzca teş
kil edilmiş bulunan Tâli Komisyonun raporunda 
ele alınan konular arasında. Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün de katma bütçeli Genel Müdür
lük olmasında bir fayda mülahaza olunmıyarak 
hu Genel Müdürlüğün kaldırılması ve işlerin 
mahallî özel teşekküllere devri ve Genel Müdür
lük hizmetlerinin Millî Eğitim Bakanlığında bu 
isleri tedvir edecek bir Genel Müdürlükle idaresi, 
bu müdürlüğün de ancak sporu himaye ve teş
vik edici bir görevle vazifelendirilmesi ve bu su
retle 800 bin liralık bir tasarrufun sağlanacağı 
ileri sürülmüş olmakla Genel Müdürlüğün Büt
çesini tetkikten evvel bu cihetlerin münakaşa ve 
bir esasa bağlanması zarureti hâsıl olmuştur. 

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığına, göre ; 
Genel Miulürlüğüu (eskilini âmir olan 3;">30 

sayılı Kanunun kabulü tarihi olan 1938 yılından 
evvel memleketimizde sporun serbest teşekküller 
elinde bir tezebzüp devresi geçirmekte olması 
hasebiyle bizzat o esnada sporu idare edenlerin 
dahi müracaatları üzerine bu isin .Devletçe eh' 
alınmasına lüzum ve zaruret hâsıl olduğu ve İri 
suretle a-dı geçen kanun tanzim ve kabul edilerek 
Başkanlığa, bağlı bir Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü teşkil edildiği ve kanunun ilk tatbi
katının hakiki beden eğitimine vefa eder şekilde 
olmaması yüzünden bu işin Millî Eğitim Bakan
lığına bağlanarak tabiî mecrasına, sokulmak isten
diği ve bunda t; .sonra, da sporun hissedilir bir in
kişafa mazlıar olduğu ve spor için bugün sarf/e
dilen paraların Genel Müdürlük kaldırılsa dahi 

bütçede yine yer alacağı ve belki de bu paraların 
kontrolsüz kurumlara verilmesi neticesine varı
lacağı belirtilmiş ve ancak Genel Müdürlüğün 
bugünün spor anlayışma -uygun şekilde daha ve
rimli çalışabilmesini temin etmek için de 3530 
sayılı Kanunun esaslı surette değiştirilmesi za
rureti açıklanmış ve bu kanunun değişmesine ka
dar Genel Müdürlüğün bugünkü haliyle deva* 
mmdaki lüzum belirtirmiftir. 

Yapılan tartışmalar sonunda adı geçen Genel 
Müdürlük Teşkilât Kanununun 1949 yılı içinde, 
beden eğitimini bugünkü telâkkilere vo ihtiyaç
lara uygun bir şekilde dfize.ıliyecek surette yeni
ci en tanzim edilerek Meclise getirilmesi Hüküme
te tavsiye edilmiş ve Millî Eğitim Bakanı da bu 
tavsiye veçhile hareket edeceğini bildirerek esas 
bütçenin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
1948 yılında spor faaliyetlerinde (60 000) li

ralık bir fazlalık görülmektedir. Gecen yıldan' 
artan paralar da (40 €00) lira olarak tesbit edil
miştir. Bu suretle geçen yıla nazaran (24 998) 
lira fazlalık Gelir Bütçesi d 020 004) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Komisyonda yapılan incelemeler sonunda 
spoı faaliyetleri gelirinin 1949 yılı programına 
giren işlere ve milletlerarası temaslara göre daha 
verimli olacağı ve bu suretle bu miktara daha 
(25 000) liralık bir gelirin ilâvesinin mümkün 
olacağı anlaşılmış ve bu bölümün miktarı 
(85 000), iblâğ edilmiştir. 1948 yılında yapılan 
Türk - Yunan Millî maçlarında elde edilen para-
Jarın da (25 000) lira temin edeceği muhakkak 
görülerek bu paranın da 1949 yılı gelirleri ara-. 
sına girmesi icap ettiğinden geçen yıldan devre
dilen paraların (40 000^ liradan (65 000) liraya 
çıkarılması Komisyonuavuzea da uygun görül
müştür. Bu suretle hâşâ olan (50 000) liralık 
gelir fazlası ile gider bütçesinde yapılan (7 000) 
liralık bir tasarrufun bütçeden yapılacak yar
dımdan indirilmesi gerekmiştir. 

< ( S. Sayısı: 43 ) 
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Bunun neticesinde Genel İVİüdürlüğün gelir 
bütçesi bu değişiklikle (1 013 004) lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Güder Bütçesi : 
Gider bütçesinin de bölümleri incelenmiş ve 

hizmetlerin gerekleri düşünülmüş ve mevcut (4) 
doktordan ikisinin tasarrufu kabil görülerek 
(L) cetveline alınmış ve bütçeden (6 000) lira 
düşülmüştür. Keza kırtasiyeden (200) döşeme 
ve demirbaştan (400), öteberi giderlerinden 
(900) basılı kâğıt ve defterlerden (700) sürekli 
görev yolluğundan (200) geçici görev yollu
ğundan (200) ve diğer yapı ve onarma işlerin
den (1 000) lira ki ceman (:1 600) lira indirile
rek bu tasarrufların (1 000) lirası mahkeme gi
derlerine (1 600) lirası spor muayene merkez
leri genel giderlerine eklenmiş ve (L) cetveline 
alınanlar karşılığı ile birlikte (7 000) lirası da 
tasarruf edilmiştir. Bu suretle gider bütçesi Ko
misyonumuzca (1 01H 004) lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri yukarda ar-

zedüen değişikliklere göre yeniden tanzim edil-

İ2 — 
mistir. Diğer maddeler bütçelerde bir sene hü
küm ifade ederek bütçe hareketlerini temin 
maksadiyle hazırlanmış hükümleri ihtiva etmek
te olup ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Yukarda ifade edilen değişikliklere göre 
tanzim edilen Bütçe Kanunu ve ekleri Kamuta
yın onayına a rzedilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erteıı î. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Amasya Ankara 
h\ Öymen A. K, Yiğitoğlu N. C. Akkerman 

Ankara Aydın Bursa 
C. Gölet m. #. Alpmm F. Bük 

Çoruh Eskişehir İsparta 
Dr. C. Kmaneıofjlu Muhalifim Kemal Turan 

Ahmet Oğuz 
İstanbul İzmir Kastamonu 

Dr. A. Adıvar S. Odyak T. Coşkan 
Kocaeli Konya Manisa 

Dr. F. 8. Bürgr M. A. Binal F. Kurdoğlu 
Seyhan Tokad TJrfa 

A. n. Yüregir ff. A. Eevmgü E. Tckdi 

{ 8. Sayısı : 43 ) 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEfttSTİRtŞİ. 

MA DDK :l 

MADDE 4. 

MADDE 1. - Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 020 004) li
ra ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - - Deden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 020 004) iir-a, tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. - - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1949 yılı içinde elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler bağlı 
t O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılın
da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30. Yİ . 1939 tarihli ve 3656 saydı Ka
nunun 19 ıuHi maddesine giren hizmetlilerinin 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30. VI . 1939 tarihli ve 
365f> sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince 
\-ruletimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri 
• »lanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların el
deki kadrolara, ekleme olmamalı gerektir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki, ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk 
lan hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüm
lere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir, 

1940 - 1947 yıllarına ilişkin olup, 1050 sa
yılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları, yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1949 yılı gider bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanhğmcn 
aktarılacak ödeneklerden ödenir 

MADDE 6. - - Beden Terbiyesi Genel Mü- MADDE 6. 
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30. V . 1941 ta-

( S. Sayısı ; 43 ) 

MADDE 1. - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 013 004) lira öde 
ııek verilmiştir. 

MADDİ-: 2. - Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirle;-
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 013 004) lira tahmin edilmiştir. 

Avniyle kabul edilmiştir 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Ayniyle kabul edilmiştir 

Ayniyle kabul edilmiştir. 
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IIti. | B. K. 

i'ihli ve 4047 sayılı Kamımı bağlı cetvelde ya j. 
zıh kadrolardan bağlı. (E) işaretli cetvelde G<><- :. 
lerilenler 1949 yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. •-- tikler bölümlerinden yapıln i MADDE 7. - Ayniyle kaimi edilmiştir 
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işn • | 
rot 1 i cetvelde gösterilmiştir. ' I 

MADDE S. - Bu kanun ! Oeak 1049 tark j MADDE >v Ayniyle kabul edilmiştir 
liiııde yürürlüğe girer. ' 

MADDE 9.' •-- Bu kanunu Maliye ve Millî î MADDE !>. • - Ayniyle kabul edilmiştir. 
Eğitim Bak ani an yürütür. ; 

Başbakan Devlei Bakanı DevlH Bakam ' 
II. Saka Başb. Yardımcısı \ 

llarul-rv j 
Adalet Bakanı Millî ^avunma Bakanı j 
Fuad Simim //. Çakır j 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. | 

I/. / / . (lölr T. il. Balla 
Maliye Bakanı Milli İşitim Bakanı 
N. A d a I mı T. Umıgııoğhı i 

Bayındırlık Bakanı Ekonomi Bakanı 
Xihal Eriı,ı ('. Ekin 

S;ı. \c So. X. Bakanı (iiimriik ve Tekel Bakanı i 
Dr. K. Bayizil E. ErisivgU 

Tarım Bakam ('kıstırma Bakanı ' 
('ai'id Ora! (îül< k 

Ticaret Bakanı (jalışnıa Bakanı ! 
V. »S. Barlas T. B. Balta \ 

ş, Sarısı : 43 
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Ödeneğin çeşidi 
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- CETVELİ 

1948 
yılı 

üdeneği 
Lira. 

1949 yılı için 
Hükümetle üornisyone; 

islenen kabul edilen 
Lira. Lira 

Birinci kısırn - Aylık, ücret, r< 
benzeri özlük haklar 

i - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar üereli 
Hizmetli ler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ücreti 

Bölüm toplamı 

1.1 - .Başka haklar 
4805 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
5027 sayılı Kanun gereğince 
verilecek temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Boğum yardımı 
Ölüm vardımı 

149 400 
1 

4 250 

153 651 

123 300 
111 060 
39 240 

0 

274 200 

7 470 

1 500 
15 324 

7 500 
.1. 

2 000 
1 000 

158 100 
1 

1 750 

159 851 

114 900 
99 540 
29 390 
59 000 

-302 830 

7 905 

1 500 
15 696 

. 7 500 
i 1 
:-. 2 000 

J 000 

158 100 
1 

1 750 

159 851 

108 900 
99 540 
29 390 
59 000 

296 830 

7 905 

1 500 
15 696 

7 500 
1 

2 000 
"1 000 

Bölüm toplamı 10 501 10 501 10 501 



- 16 

Ödeneğin çeşidi 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetler taz
minatı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve, demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1948 
pl ı 

ödeneği 
Lira 

18 713 

481 359 

1 500 
l 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira. 

18 713 

516 996 

1 200 
800 
960 

2 240 
2 400 

7 600 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

18 713 

510 996 

i 000 
400 
960 

2 240 
1 500 

6 100 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

2 000 1 600 900 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme' 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

11 - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde 
rilecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 

9 141 

5 000 

14 141 

11 520 
1 700 

1 500 
4 000 
7 000 

1 

9 000 

5 000 

14 000 

11 520 
1 360 

1 200 
3 200 
"> 600 

i 

9 000 

5 000 

14 000 

11 520 
1 360 

1 000 
3 000 
5 600 

1 
.(S. Başm: 4S 
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M. ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği ktetoen kabul edilen 
Lira I3hı Lira 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

Yabancı uzmanlar yolluk w 
her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

Criyecekler 
4698 sayıli Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yoûuklan 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı'olanlar 
Spor işleri giderleri 
Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Binicilik 
Boks 
Dağcılık, kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Güreşv 

İzcilik ve jimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Okul spor yurtları 
Spor 'faaliyetleri 
Spor gereçleri 

Bölüm toplamı 

Spor muayene merkezleri ge
nel giderleri 
Yayım ve propaganda işleri 

( S. S&yıar 

0 

12 501 

1 500 

1 0<# 

53 862 

14 00(> 
. 55 000 

5 200 
1 

28 000 
35 000 
5 000 

37 5001 

45 000 
4 000 

30 000 
22 000 
6 000 

0 
34 000 

320 7öf • 

8 000 
23 580 

: 43 ) 

G 000 

1§ 001 

- I 500 

1 000 

54 581 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

V o 
0 
0 

. . r ,:' 0 
0 
0 
0 

•3S741 
4^000 

365 741 

; : 

6 400 
2T580 

« 000 

15 601 

1 500 

1 000 

51 981 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

325 741 
40 000 

365 741 

8 000 
23 580 
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1948 
yılı 

ödeneği 
Ura 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Liva Lira Ödeneğin çeşidi 

Yapı ve kurma işleri 
Beden Terbiyesi yüksek ensti
tüsü * ' , 1 l 
Spor muayene merkezleri 1 1 i 
Diğer yapı ve onarma işleri 2 500 2 500 1 500 

Bölüm toplamı 2 602 2 502 1 502 

.11 - Geçici olanlar . . t ,-.,•.'• 
öğretmen ve eğitmen kursları 
Kurs-genel giderleri- 4 998 -3 000 3 000 
Kurs taşıt mubayaası I 1 1 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar ücret ve her 
türlü giderleri 
Ücretler 
Yolluk ve her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

4 999 

:u> ooo 
4 500 ' 

40 500 

3 001 

0 
• - ' . - . 0 

0 

3 001 

0 
0 

0 

III - Çeşitli olanlar 
Gasi Orta Öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsünde okuttu 
rulacak öğrenci giderleri 6 000 0 0 
Danışma kurulu üyeleri gider
leri 4 000 3 200 3 200 
Resim ve harçlar 
Mahkeme harçları * «500 500 1 500 
Gümrük Vergisi 500 0 0 

Bölüm toplamı 1 000 500 1 500 

Yabancı memleketlerde yapı
lacak staj ve tahsil giderleri 1 1 1 
Kongre ve konferanslar gider > 
leri 5 000 * 1 1 

( &, Sayısı : •İfi ) 
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1948 . 1949 yüı için 

ödeneği Utyt-ncn kabul edikn 
yılı ffüklınetç€ Komisyonca 

B. M. Ödeneğin çeşidi u™ Um u™ 

2 5 T e m s i l giderleri 500 500 500 
,26 . Para taşıma ve banka işleriyle 

ilgili giderler 1 000 1 000 1 000 
Üçüncü kısım toplamı 417 783 40.6 426 408 026 

. ıs ,v Dördüncü kınım - Borçlar 

; 27 Geçen yıl borçlan 
28 Eski yıllar borçlan 
29- Hükmedilmiş borçlar 
, 0 1715 sayılı Kanunun 8 nçi mad

desi gereğince kâğıt para 
amortisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

Besinci, kışı m - Yardımlar .. 

30 Bölge bütçelerine yardım 40 000 40 000 40 000 

GENEL TOPLAM 995 006 1 020 004 1 013 004 

KISIMLAR TOPLAMI 

1 000 
1 000 

1 

1 

2 002 

1 000 
.. 1 000 

• - i - . - •••• 

0 

2 001 

1 000 
1 000 

1 

0 

2 001 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

481 o59 
o3 862 

117 78Î 5 
2 002 

• 40 000 

995 006 

516 99ü 
;54 581 
406 426 
'I 2 001 

40 000 

1 020 004 

510 996 
M 981 

408 026 
2 001 

40 000 

1 013 004 

ı S.;San£r': 43 ) 
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B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Bütçeden yardım 
Faiz 
Spor gerekleri satışı 
Dergi ve kitap satışı 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler 
Teberrular 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan artan para 

GENEL TOPLAM 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

920 000 
1 
1 
l 

1 
l 
1 

75 000 

995X)06 

C CETVELİ 

Tidir raürftenkfcıtmırj 
Tarilıi No. 

16 . 7 . 1938 3530 İ betten Terbiyesi K 

1949 yû 
iiükaınetçt; 

tahmin edilen 
Lira 

.£20000 
0 
0 
0 

60 000 
1 
3 

40 000 

3,020 004 

Özeti 

amıtnu 

ı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira, 

* 

863 000 
0 
0 
0 

• 

85 000 
1 
3 

65 000 

1 013 004 
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D OTTVBLÎ 

Görevin çeşidi 

Ambar .memuru 
» featibi 

Dafktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

B. ü. 

Sayı 

1 
1 
î 
1 
4 
J 
1 

o 
• • ? 

1 

E 

Ücret Görevin §tjpdi 

Î75 j Kapıcı 
130 
150 
130 
115 
100 
100 
90 
75 
70 

100 

Motosikletli 
» yardımam 

Masajcı 
Laborant 
Antrano> 

» 
» 
•» 
» 

CBTVELÎ 
Ödeneğin çeşidi 

U o Geçici hizmetliler' ücreti 
4 Yabancı uzmanlar ücreti 

h CETVKÜt 

J. 

6 
8 
ti 
7 
8 
9 

Görevin 

Başkan muavini 
Sekreter 
Mimar 
Mütercim 

» 
Doktor 

çeşidi " Öayı 

i 
1 
) 
k 
1 
'} 

ücrei 

400 
300 
400 
360 m 
260 

i 8 . S-3.VİS1 : iZ ) 



E CETVELİ 

" •"•;• J ' B ; ' : 16 - M. : 1, 2,"— Spor işleri 

v Memleket içinde ve dışında lıer uevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katdaeak spor
cu, ve idarecilerin (memur olup ta bu,.maksatla ödeyiendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, te
davi, taşıma, haberleşme, konuşma,1.ziyafet, sezine, uğurlama, ağırlama, temizleme ve temizlennıe,gercği 
halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı nieml.ektl.ere yapılacak seyahatlerde yal
nız'.sporcuların giydirilme, teçhiz, tören ve spor kıyafetleri giderleri, beden terbiyem ve spor 
temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor. gereçlerurjıı, madalya, kupa, şilt ve benzerî mükâfat 
ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının., yaptır ma, satmalına, taşıma, tanzim, onar* 
ma. ve değiştirme giderleri, millî bayramlarda ve .-resmî günlerde törenlere katılacak gençlik 
kulüp ve grup mensuplarının veya. sporcuların bu törenlere katılmalarının gerektirdiği giderler, 
afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket,ve («alışmalarını belirten tüzük ve yönetme
lik, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, % ><dnema 
veya fotoğraf filmi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satmalma ve işletme giderleri, 
spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere giyecek ve yatacak karşılığı olarak 
4047 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüp
lerine para yardımları, Uluslararası spor .temas. vq, hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ay
rılanların bu münasebetle kaybettikleri "kafcancjarını giderme bakımından yapılacak tazminat 
ödemeleri, (resmî vesika alınması mümkün olmı.yan iıalİerde ödenecek tazminat miktarı Genel 
Müdürlükçe takdir olunur.) Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla 
yapılacak anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların, her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gez
dirme, karşılama, ağırlama, uğurlama, ve ..ziyafet gi derleri,, ve spor temas ve hareketleri 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, ıs
lahat, 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 federasyo-ıılareH başka türlü faaliyetleri için açılacak 
kamp ve kurslaruı gene! giderleri veya bıı kamp v<> kurslara çağrılacak .sporcu ve idarecilere 
4047 sayılı Kanunun !-î ncü maddesi .gereğince verilecek gimdetikleriyle yol paraları, Fede
rasyonlar Teknik Müşavere Heyetleri ve Yüksek Hakem ve Millî Olimpiyat Komitesi mas
raflar], Genel müdürlükçe teshil edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihmandar, gişeci ve ben* 
zerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedb.-ineleri.yJe günlük başka, gerekli giderleri, Federas
yonlar işi. ile ilgili olarak beden, terbiyesi ve spot- faaliyeti bakımından tetkik, kontrol, teftiş ve
ya başka maksatlarla seyahat ettirilecek gayrimuvazzuflarıu gündelik ve.yok paraları, beynelmilel spor 
kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı .sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtla 
rııım Genel Müdürlük programlarına karşılık olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri 
Genel Müdürlük programlarına, karşılıklı olarak .yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri 
dolayısiyle yukardaki csslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

B. : 18 — Yayım ve propaganda işleri 
Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerler inin satmalma, abuue 

karşılıkları ve baskı, yayım, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve 
bunlar iyin gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri spora ve spor işîeı-iuiu tesislerine ilişkin eski ve 
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden ter
biyesi harekeli ve spor propagandası bak umudan ya^-i; söz. ve müzikle, yapılacak her çeşit ya
yım, konferans giderleri ve bunların Geuel Müdürlükçe iesbit olunacak ücretleri, millî ve millet
lerarası spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şe
kilde yazılmış herhangi ya.zı veya yapılmış konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere! 
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verilecek karşılıklar ve .kezalik beden terbiyesi ve spor propagandası »bakımından lüzumlu görü
lecek gezi veya toplantıya've her çeşit spor hareketi rine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak etti
rilecekle^* için icrası zaruri bulunan yal paraları ile gündelikleri veya bunların çağrıldıkları 
yerlere giriş ücretleri* kitap, broşür ve benzerlerine.-konmak, ırnmıerit • veya albüm- halinde dağı
tılmak veya saklanmak üzere.satınalınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket-ve benzer
lerinin gider ve karşılıkları, Beden 'Terbiyesi ve spor fil imleri ve fotoğraflar için atelye kurma 
vo işletmesi, Federasyon la rea hazırlattırılmış veya satmalmmış . i ilimlerin propaganda- bakımından 
t.e.şhiri, giderleri. • '•• , • • 

B. : 19 - M. : 1 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
M. : 2 — Spor muayene merkezileri 

M. : 3 — Diğer yapı ve onarma işleri 
Yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, malzeme alma ve taşıması ve bunların muha

faza gidrleri, plân, resim, maket, keşif, ilân, ferağ ve intikal, teçhizat, tesisat, idame ve kont
rol giderleri, Genel Müdürlüğün emrinde olan veya olmıyan her çeşit spor saha ve tesislerinin 
müsabakaya elverişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu maksatla kiralanacak arazi, 
arsa kira bedelleri, proje, maket ve plânların hazırlanma ve resimlendirme ve çoğaltma gider-
leri 

B. : 20 - M. : 1 — Kurs genel giderleri 
Beden Terbiyesi kuruluşunda aylık veya ücretle kullanılmak üzere yetiştirileceklerle kadroya 

dâhil olarak çalıştırılmakta olanların meslekî bilgilerini artırmak için açılacak kursların yemek, 
giyecek, teçhizat, aydınlatma, ısıtma, temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma kargılıkları, taşıma 
ücretleri veya taşıtların işletme ve onarma giderleri, Öğrencinin, kurs kitaplığının,:kitap, defter 
ve benzerleri ders gereçlerinin satınaima, çoğaltma, ciltleme onarma giderleri ve Genel Müdür
lükçe belirtilecek Öğrenci harçlığı veya harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri 
veya 3388 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek yevmiyeler, kursa geleceklerin geliş, 
dönüş yol paraları, tatbikata çıkış giderleri ve yol paraları, dershane, yatakhane, mutfak, hasta
ne vesair tesisat giderleri veya kira karşılıkları yapı, tamir bedel ve giderleri, kırtasiye, döşe
me demirbaş ve ders aletleri satınaima, onarma ve taşıma giderleriyle kursun gerektirdiği başka gi
derler. 

B, : 22 - M. : 1 — Mahkeme harçları 
Avukat üereti de bu tertipten ödenir. 

B. : 23 — Yabancı memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil giderleri 
Staj veya tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol paraları da bu tertipten ödenir. 

B. : 24 — Kongre, konferans giderleri 
Memleket içinde ve dışında aklediieeek beden, eğitimi ve sopar, kongre ve konferansına- katıla-

e akların geliş, gidiş yol para kiriyle yevmiyeleri. 

B. : 30 — Bölge bütçelerine yardım 
Genel Müdürlükçe lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde beden terbiyesi ve spor faaliyeti ile ilgili 

olarak veya bölgelerin idare kuruluşları veya spor tesisleri bakımından yapılacak nakdi vo aynı 
vardım! ar. 
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lh%ş.jgirea3 neü gec^ei fcişHieUerücreti maddesiyle 19 ucu bölümün 1 nci «yafe&ncı uzmanlar ücreti» 
madde«iue Joonuiaa $depışfctjim-t.̂ «Cİlin9İ̂ .*.-;ttaeiaew.--.-be«âen terbiyesi Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak 
lav^^t ilişjj||pt..<oetv«l4̂ . 3?â j'fcil4iapUijRHi .-X .: I 1948 tarihinden <geçerli olmak üzere onanması;.. Millî 
Eği^un,JŞıa|«»İıft?smİ . I . 1948 tarihli: ye 51 •, 52/24-102 sayılı yazısı vo Maâiye Bafeanlığmır 
26 . 1 . 1948 tarihli ve 1142 - 2/147 sayılı mütalâası üzerine, 5153 sayılı Kamınım 3 ncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 31 - I - 1948 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 

a M. 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 

Kadrosunun adı 

Öüreş çalıştırıcı*) 
» » 
>> » 

IJa§k<rtibol çalıştırıcısı 
Aııtrepometri - a rşavoi» 
Büitenoî 
Kodyo spor 4ükeiici#j 
Spot şfere^leıi onarıe*» 
îuşaût teknik tesisatçısı 

»" s •» 

» Desbı&tönl -

Ödenenin çeşidi. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 

••> 

1 

— 

Şiire 
ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
e 

12 
12 
12 
12 

i.wıet înnnii 

t 

Ücret 
lira 

400 
350 
300 
200 
32fr 
140 
130 
140 
375 
325 
325--

12 

19 1 Vabatıe» uananlar ücreti 
•» «maçların 1 . 1 . 1948 den 31 .XII . 1948 ^ kadar kadrosu. 

Atletizm tuzmanı 1 12 1 000 
Futbol » J 7 2 500 
Uzman T (i l 000 

Bu kadroda, yanlı görevlere tâyin «dilenler için kabına j>'öre merkez ve taşrada, kullanılır. 

- • < 
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1949 Yılı 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 



İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/388) 

T, C. 
Başbakanlık 30 . IX . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1157, 6/3342 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen İstanbul Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan Yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. A. Barutçu 

Gerekçe 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi mucibince Üniversite Bütçesinin Senato ta
rafından hazırlanması sırasında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulmuştur. 

Henüz kuruluş devrinde bulunan ve talebe sayısı, lâboratuvar aletleri, klinikler ve kitaplık ve 
seminerleri günden güne zaruri bir gelişme gösteren Üniversitenin Bütçesindeki küçük tezayüt sa-
kınıiması kabil olmıyan bir zarurettir. 

Lâboratuvarlar, klinikler, ve kitaplıklar emsaliylc kıyas edilemiyecek ve ihtiyaçlara cevap vere* 
miyecek kadar azdır. Personel sayısı talebe adediyle nispet edilemiyecek bir haldedir. Bilhassa lâ
boratuvar ve kliniklerde sarfedilen maddeler fiyatlarında ve Orman Fakültesinin Üniversitemize il
tihakına mukabil yeniden ve ilâve olarak ödenek verilmemekle beraber Hükümetçe genel olarak alı
nan tasarruf tedbirleri neticesinde Maliye Bakanlığı Bütçesine mevzu 12 722 500 liranın 1949 yılı 
için 645 288 lira noksaniyle verilecek olması üniversitenin sıkıntısını artırmakla beraber kendi ge
lirinin gelişmesine dayanarak bütçede zaruri bir yükselme yapılmıştır. 

Bununla beraber Devletin malî durumu ve tasarruf ihtiyaçları göz önünde tutularak Üniver
sitemizin gelişmesi için zaruri olan masraflardan bu sene de sarfınazar edilmesi ancak geçen sene 
ki işlerin devamı için zaruri olan çoğalmaların eklenmesiyle iktifa dlunmuştur. 

Bu fazlalığın esasen genel Bütçeden geçen yıla nazaran noksan olarak verilen ödeneğe ilâve su
retiyle değil, Üniversitenin malî muhtariyeti neticesinde sağlanan gelirlerle karşılanması çareleri 
aranmış ve Devletten geçen senekinden fazla bir ödenek istenmemesi kabul edilmiştir. Ancak 
Tıp Fakültesi kliniklerinin sıhhi müesseselere yardım sırasında nazara alınması ve bu kliniklere 
Sağlık Bakanlığı tarafından bir yardım yapılması da temenni olunmuştur. 

Bu prensip kararlarından ilham alan İstanbul Üniversitesi tuttuğu yolda her gün gelişmeler 
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gösteren ilerlemelerini de durdurmamak gayesiyle yukarda arzedilen faalaiığı bütçenin (B) işa
retli cetvelinde mevcut gelirlerle karşılamak yolunu ihtiyar etmiştir. 

Bölüm 1 : Aylıklar bölümünde kuruluş Kanununa göre Rektörlük kadrolarında yapılan indir
melerden dolayı «-ecen yıla nazaran 8,100 liralık bir tenzilât vardır. { 

Bölüm. 2 : Ayık aylığı bölümünde. Kuruluş kanunu neticesi açıkta kalanlar için 5, 000 liralık 
bir artış .yapılmıştır. , 

Bölüm 3' Aynı -sebeple bu Inüümde de l(i 000 lirahk bir tezayüt vardır. 

Bölüm 4: Hizmetlilet' bölümünde, Orman Fakültesinin iltihakına rağmen gec/en yıla nazaran 
151, 998 liralık indirme Hükümetin müstahdemlerden tasarruf düşüncesine ufgun bir nokta i nazar
la yapılmıştır.. 

Bölüm.5: Geçen yıla nazaran 48. G30 liralık noksanlık 4 ucü bölümde gösterilen sebeplerden 
ileri gelmiştir. 

Bölüm G: 1949 yılı için Fakültelerce tesbit edilen programa göre yabancı profesör ve uzmanlar 
ücretinden 40, 196 liralık indirme yapılması tensip olunmuştur. 

Bölüm 7: Bu bölümdeki 40. 200 lira fazlalık Orman Fakültesinin Akademik kariyere dâhil ol
ması dolayısiyle bu Fakülte öğretim Üyelerine verilecek Üniversite tazminatından dolayıdır. 

Bölüm 8: Bu bölümdeki 3, 475 lira noksanlık Tıp Fakültesinin Ilastahaic Başhekimliği için 
geçen yıl konmuş olup da hu yıl tatbikinden vazgeçilen masraflardan dolayıdır. 

Bölüm 9: Bu bölümde ihtiyaç gözöııünde tutularak 5. 520 liralık bir tenzil yapılmıştır. 

Bölüm 10: Bu bölümden 4805 sayılı Kanuna uygun olarak Rektörlük maddesinden 405 lira 
tenzil edilmiş ve buna mukabil Orman Fakültem maddesinde 9, 250 lira, kemilmuştur. 

Bölüm 11: G, .'500 lira fazlalık Orman Fakültesinin ihtiyaçlarına göre ayarlanmış olmasından 
ileri gelmektedir. 

Bölüm 12: Bu bölümdeki 4.SOC lira fazlalık talebe kayıt ve kabulüne ait zaruri kırtasiye mas-
rafiariyle yeni Fakültenin masrafları dolayısiyle dir. 

Bölüm 13 : Döşeme ve demirbaştan indirilen 38 5O0 lira, ihtiyaca rağmen, münhasıran tasarruf 
kaygksiyte- düşülmüştür. : " - : " • 

Bölüm 15 : Isıtma tertibiıuü yapılan 2(1 000 liralık tasarruf aynı gayeye matuftur. 

Bölüm İG : Orman Fakültesine verilen 1 500 ve Tıp Fakültesine ilâve edilen 2 000 liraya mu
kabil Edebiyat Fakültesinden 500 lira indirilmiştir. "-

Bölüm 17 : Bu bölümde 10 ucu bölümdeki sebepler dolayısiyle 5 500 liralık bir artma yapıl
mıştır. • • f 

Bölüm. bs -. Değişiklik yoktur. 

Bölüm 19 : Bu bölümde ihtiyaç ö'öz önünde tutulmak üzere. 5 000 liralık tenzilât yapılmış
tır. 

Bölüm 20 : Değişiklik yoktur. -

Bölüm 21 : İhtiyaca göre 1 000 lira tenzil edilmiştir. ' "' : ? ' ' 
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Bölüm 22 : Orman Fakültesinin 7 500 lira ile bu bölüme iltihak etmesine rağmen bölüm yekû
nunda geçen yıla nazaran 7 100 liralık bir tenzilât vardır. 

Bölüm 23 : Orman Fakültesinin 7 500 liralık ödeneğine mukabil ve Edebiyat Fakültesinin 
6 000 liralık bir artışı ile bu bölümün yekûnunda geçen yıla nazaran 6 500 liralık bir tenakus var
dır. 

Bölüm 24 : 4 500 lira fazlalık Orman, Edebiyat Fakültelerine verilen ve arttırılan ödenek
lerden dolayıdır. 

Bölüm 25 : Tedavi giderlerindeki 1 000 lira fazlalık gecen yılki tecrübeye müsteniden ya
pılmıştır. 

Bölüm 26 

Bölüm 27 

Bölüm 28 

Bölüm 29 

Tasarruf gayesiyle 5 000 lira tenzil edilmiştir. 

Ayni gaye ile 2 000 lira temsil edilmiştir. 

Değişiklik yoktur. 

Bu bölüme yeniden açılan 2 nci maddede konulan 15 000 lira 3656 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi gereğince verilecek yabancı dil ikramiyeleri içindir. 

Bölüm 30 : öğretimi ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ve araştırma giderleri namını 
taşıyan bu bölüm Üniversitenin. esas gaye ve çalışmalariyle doğrudan doğruya ilgili ödeneği ih
tiva ettiğinden yeniden katılan Orman Fakültesine ait 46 000 İira ile birlikte bu bölüme 101 182 
liralık bir zam yapılmıştır. 

Bölüm 32 : Spor giderleri için 3 000 lira ilâve ya itilmiştir. 

Bölüm 33 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 34 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 35 : Bu bölümün 2 nci maddesine Orman Fakültesi ihtiyacı için 10 000 lira konul
muştur. 

Bölüm 36 : Bu bölümdeki 37 000 Ura fazlalık muhtelif Fakültelerin artan zaruri ihtiyaçlariyîe 
Orman Fakültesine verilen 20 000 liradan ileri gelmektedir. 

Bölüm 37 : 36 nci bölümdeki sebeplerle bu bölümde 17 500 lira bir fazlalık vukua gelmiştir. 

Bölüm 38 : Yabancı memleketlere tahsil ve tetebbu için gönderilmiş ve gönderilecek olan 
Üniversite mensuplarının her çeşit giderleri için yeni Fakültenin rakamlariyle birlikte bu bölüme 
42 000 liralık fazla ödenek konmuştur. 

Bölüm 39 : Yabancı profesör ve uzmanlar yolluklarından da ücretlerine mütenazır olarak 
10 000 liralık tenzilât yapılmıştır. 

Bölüm 40 : Düşünülmiyen giderler 17 500 iira tenzilâta tâbi tutulmuştur. 

Bölüm 41 : Geçen yıl borçlarından 1 500 lira tenzil edilmiştir. 

Bölüm 42 : Değişiklik yoktur. 

Bölüm 43 : Orman Fakültesi için yeniden konulan 3 000 liraya mukabil bu bölümden 1 500 
lira tenzil edilmiştir. 

jBölüm 44 : Değişiklik yoktur. 

Pölüm 45 : Bu bölümdeki 110 000 lira fazlalığın 15 000 lirası yemden Orman Fakültesi için 
konulmuş ve geri kalanı işe Tıp Fakültesi Kliniklerinin çalışanııyacak bir halde bulunan bina ih-
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tiyaçlarını kısmen gidermek gayesiyle konulan ödenekten ileri gelmiştir. 

•Bölüm 46 : Üniversite yapısına ait olan 4999 sayılı Kanun .gereğince her yıl İstanbul Üni
versitesi bütçesine konulmakta bulunan bu ödeneğin geçen yıla nazaran 48 000 lira fazlalığı bu 
ödenekten indirerek geçici hizmetliler tertibine naklolunan İnşaat Kontrol Bürosu masraflarının 
1949 yılı için azaltılmış olmasından ileri gelmektedir; • 

Gelir gerekçesi 

İstanbul Üniversitesi 1949 yılı bütçesinin (B) işaretli cetveline konulan 14 523 981 liralık ge
lir tahminine ait esaslar aşağıda'gösterilmiştir. 

Genel Bütçeden 1948 yılına ait o İrak koulmuş bulunan 12 722 500 liralık yardım 1949 yılı için 
Hükümetin tensip ve karan üzerine 645 288 lira eksiğiyle; yani 12 077 212 lira olarak kararlaştı
rılmış ve buna mukabil üniversitece 4936 saydı Kanunun 54 ncü maddesine göre elde edilecek ge
lirlerde 500 000 liralık bir artış imkânı olacağı ve geçen yıllardan arta'kalan gelir artıklannın da 
526 466 lira tuhrağı tahmin olurımuştur. 

4936 sayılı Kanunun 54 ncü maddesine göre elde edilecek 1 500 00Ö liralık gelirlerin müfre
datına göre baliğ olacakları rakamların su şekilde tecelli edeceği ümit olunmaktadır: 

a) Üniversite ve i'akülteleree alınacak giriş, tedris, imtihan, kütüphane, diploma ve sair harç-
İri 1 250 000 lira; 

b) Üniversite ve fakülteleree yapılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş 
veya. şahıslardan alınacak paralar 50 000 lira; 

c) Kitap, mecmua, ve sair yayınlarından elde edilecek 50 000 lira; a 

d) Döner sermayeden hâsıl olacak kârların tutarı ulan 50 000 lira; 

e) Bağışlar ve vasiyetlerden ekle edilecek 7"> 000 Lira; 

f) Faiz ve sair gelirlerden hâsıl olacak 25 000 lira; 

IcitiMİ 

Harçlar 
Araştırma ve danışmalar karşılığı 
Kitap, mecmua v esair yayınlar 
Döner sermaye hâsılatı 
Bağışlar ve vasiyet 
Sair gelirler 

Toplam 

1948 yılı zarfında 5249 sayılı Kanunla, İstanbul üniversitesi Bütçesinden 1 000 000 lira alın
mış olduğuna göre yıl sonunda tasarruf neticesi kalan nakit mevcudu da azalmış ve ancak 214 986 
liralık bir bakiye kalacağı anlaşılmıştır. 

üniversite Teşkilât Kanununun kabul edilmiş olması ve müessesenin İhtiyar edemiyeceği kadar 
zaruri diğer masrafların ve bu arada 4999 sayılı İnşaat Kanunu hükümleri gereğince hızla iler* 

1 250 000 
50 000 
50 000 
50 000 
75 000 
25 000 

1 500 000 
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üyen üniversite inşaatının devamı için lüzumlu paranın, Hükümetçe geçen yıla nazaran nok
san verilecek 645 288 liraya rağmen, temini için üniversite hasılatının fazîalaşan 500 000 liralık 
kısmı ile 1947 yılından bakiye kalıp 1948 yılına devredilmemiş bulunan 311 480 liranın da ilâve
siyle: 

Genel bütçeden verilecek ödenek 12 077 212 
Çeşitli gelirler 1 500 00Ü 
Geçen yıllardan birikmiş gelir aı-tıkları 526 46G 
üniversiteye yeniden katılan Orman 
Va kült esi için Ziraat Bakanlığı bütçe
sinden naklen verilecek 420 303 

Toplam 14 523 981 
lirayı bulmaktadır. 
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İstanbul Üniversit esinin 1949 yılı bütçe teklifi Orman Fakültesi de dâhil olmak üzere 14 523 981 
liradır. Bütçenin % 43 nü maaş VÖ benzeri özlük haklar, 9c 29 inşaat ve tamirat, % 12 enstitüle
rin her çeşit giderleriyle Öğretimi ilgilendiren hususlar ^ 16 sair bütün hizmetler teşkil eder. 

üniversite gelir bütçesinin büyük rakamı Devlet yardımKlır. bu, Orman Fakültesinin İstanbul 
Üniversitesine ilhakı dolayısiyle fakülte için üniversite bütçesine 420 303 lira konmuştur. Üniver
sitenin çeşitli gelirlerinde 500 000 lira bir gelişme -iaiv.hr. freçen yıldan artan paralar kısmında da 
bütçenin teı-tibi .sırasında görülm'iyen, fakat yıl sonunda kendisini gösrtert>n fazlalık dokyısiyle 
6 303 lira yerine 134 715 lira bir artın olmuştur. Bu .suretle üniversitenin 1949 yılı teklif bütçesi 
14 658 696 lira olacaktır. 

üniversite bütçesinde Devletin umumi olarak kabul ettiği tasarruf zihniyetine uyularak Devlet 
Bütçesinden yapılan yardımdan 645 000 lira indirilmiştir. 

.Memurlar aylığı bölümündeki ödeneklerin bir kısmı kuruluş, kanununun verdiği imkânlar ölçü
sünde ve fiilî kadroya uygun olarak konmuştur. Aneak Hukuk, Edebiyat Fakültelerinin ödeneği 
eksiktir. Hukuk Fakültesine, kuruluş kanununun verdiği imkânlardan faydalanabilmek ve bugünkü 

# fiilî kadronun tam karşılığını sağlıyabilmesi için 82 600 lira ilâvesiyle maddenin 400 000, Edebiyat 
Fakültesi için 28 900 lira ilâvesiyle maddenin 600 000 olması gerekecektir. 

Orman Fakültesinin üniversiteye ilhakı dolayısiyle bu fakültenin F, K. B. ders ve tatbikatı için 
Fen Fakültesine, (L) m.velinden 2 aded 35, 3 aded 40 liralık 5 asistan ilavesi istenmektedir. Bunun 
karşılığı olan 16 800 liranın Fen Fakültesi kısmına eklenmesiyle madde 545 400 lira olacaktır. Bu 
ilâvelerle bölümün toplamı 3 388 500 lira olarak düşecektir , 4 ncü hizmetliler bölümünde geçen 
yıla nazaran aded bakunından indirme vardır. Bu kısımda Orman Fakültesi hariç olmak üzere 
206 593 liralık bir tasarruf görülüyor. Orman Fnkü Kesini ilâve edersek fark 151 998 lira ohır. 

D cetvelinin bâzı kısımlarında görülen fazlalık kuruluş, karnımı ile kabul -edilmiş olan kadroların 
üniversitenin muhtelif fakültelerindeki hizmetleri okaattığznm görülmesi üzerine hu dununun ıslâh 
edilmek istenmesinden ileri gelmekte olduğu anlajşh-mıştır. Bu hale göre yapılan ilâvelerin yerinde 
olduğu kanaatindeyim. 

6 neı yabancı profesör ve uzmanlar üereti bölümünde görülen fazlalık yabancı diller okaiu rek
törlüğe bağlanacağından ve her kısım için birer uzman getirileceğinden, diğeri de Orman Fakülte
sinin ilâvesinden dolayıdır. 

7, 8, 10, 11 nci bölümlerdeki fazlalık Orman Fakültesi dolayısiyledir. 

14 ncü bölüm aynendir. Bütçenin tanziminden sonra elektrik idaresi, evvelce Devlet dairelerine 
yaptığı indirmeyi kaldıracağını .üniversiteye bildirmiştir. Bu ödenekle 3750 ton olan yıllık kömür mas
rafı, lâboratuvarlarm 20 000 küsur lira tutan hava gazi sarfiyatı da karşılanmaktadır. Bunun yetmiye-
ceği ifade edilmiştir. Buraya on a/. 60 000 liranın eklenmesi zaruridir. 

23 ncü yabancı memleketler yolluğu bölümünde Edebiyat Fakültesine 6 000, Orman Fakültesine 
7 500 lira konmuştur. Geçen yıl ecnebi memleketlerdeki Uluslararası Kongreye Edebiyat Fakültesin-
den bir profesör, bir doçent, Fen Fakültesinden 7 profesör, bir doçent, Hukuktan sekiz profesör, bir 
doçent, Tıptan on iki profesör olmak üzere iştirak edilmişti. 26 neı Devletler Hukuku Türk Enstitü
sünün her türlü giderleri bölümüne konan ödenek geçen yıldan 5 000 lira eksiktir. Halbuki 1948 yı~ 
luıda bu ödenek yetmemiş aktarma almıştır. Bu enstitünün 1948 yılı çalışmaları hakkında alman bil
gi şöyle hulâsuı odüobilir •. 

ı, S. Sayısı .: M ) 
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i. — Devlet Hukuku sahasında ihtisas yapmak istiyen Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu 

Yüksek Ticaret okulları mezunları için dersler tertiplenmiş ve Türk Boğazları ile yabancıların hu
kuk vazifeleri konuları üzerinde araştırmalar, incelemeler yapılmıştır. 

2. — Amerika'nın tanınmış âlimlerinden Profesör Wüson ile Profesör Üheatham memleketimize 
davet edilerek yedişer konferans vermişlerdir. 

Ayrıca Fransız, profesörlerinden HaıtriouMa üç'konferans vermiş ve profesörlerin ' Ankara'da 
da konferans vermeleri sağlanmıştır. 

'1. ~— Enstitü 1948 yılında yabancı profesörlerin konferanslarını. Türkçe İngilizce olarak ha sı ir
miş ve başlıca yabancı üniversite kütüphanelerine göndermiştir. Bu .yayımlar Türk 'üniversitelerinin 
dünya ilini âleminde, bir varlık olduğunu tebarüz ettirmeye vesile olmaktadır. 

4. -Enstitü Sanfransisko toplantılarının pek mahdut olan zabıtlarından bir lakını sağlamışı ir. 

5. —- Enstitü 1949 yılı içinde aynı çalışmalara devam edecek, ayrıca Lozan Andlaşmasının yeni 
Türk harfleriyle metnini ve Birleşmiş Milletler •Teşkilâtına mütaalük metinleri seri halinde yayımla
mak ve ilgililere vermek düşüncesindedir. . . . . 

27 Kriminoloji Enstitüsünün herçeşit giderleri bölümünde bir '.miktar tasariMil' yapılmıştır, Bu -ens
titünün 1948 yılı faaliyeti hakkında alınan 'bilgi şöyledir.. 

1.'— Memleketimikle adam Öldürme suçundan dolayı mahkûm olup cezalarım çekmekte bulunan t>3Öö 
şahıs hakkında çok geniş ölçüde yapılmış olan anketin tasnif işlerine devam edilmiş ve halen bu çalış- * 
maların ilk kısmı sona ermiştir. Birinci kısırım sonunu teşkil eden ve çeşitli yönlerden işlenen adam 
öldürme suçlarının bütün Özelliklemi ihtiva eden istatislik ve grafikler tamamlanmıştır. Türkçe 
ve Fransızca olarak basılmaktadır. Bu istatistik ve grafikler yakında yayımlanacaktır. Bu konu 
üzerindeki çalışmaların ikinci kısmına 1949 yılında başlanacak ve devam edilecektir. 

Bu çalışmalar Türkiye'de yapılan ilk Kriminolojik incelemelerdir. 

2. --»Emniyet Clenel Mdürlüğünün yardımiyl e yapılmakta bulunan ve beş yıl sürecek o lan 
Türkiye'de intiharlara mütaallik anket çalışmalarına devanı edilecektir. 

3. — Adalet Bakanlığının isteği üzerine Türkiye'de çocuk suçluluğu ve çocuklar tarafından 
işlenen suçların sebepleri hakkında araştırmalara girişilmiş evvelâ 9 ilde, daha sonra bü
tün Türkiye'ye şâmil anket yapılmış, 1000 suçlu çocuk üzerinde geniş çapta, yapılmış bulunan bu 
anket fişleri halen tasnif olunmakta ve neticeleri peyderpey elde edilmektedir. 1949 yılı içinde bu 
iş bitecek ve Kriminolojik istatistik ile tahlilî neticeleri yayımlanacaktır. 

4. — Kriminoloji ve ceza hukukunun çeşitli konular üzerinde yapılacak ot ödleri-.mümkün kıl
mak maksadiyle Türkçe'de ve Garp dillerinde yazılmış eserleri ihtiva edecek bir kütüphanenin teş
kiline imkân ölçüsünde devam edilecektir. 

Tam bir kriminoloji ve ceza- hukuku bibliyografyası teşkili hususundaki çalışmaya devam edil
mektedir. İlmî bir. hüviyet taşıyan enstitünün oalışmaları milletlerarası bir varlık olmaya doğru 
yol almaktadır. 

28 nci Kanser Enstitüsü her çeşit giderleri ödeneği aynendir. 

Bu enstitünün çalşmaları hakkında alınan ıımlûnıata göre enstitüde 1800 histolojik . muayene.ya
pılmış, bütün yurttaki halis tümör vakalarının istatietikleri hazırlanmaktadır. Bunun için 4,0 000 
kadar hasta fişleri yapılıp tasnif edilmektedir. 

önümüzideki yıl geceleri de histolojik mııay#,ıeler için ve çabuk teşhis koymaya müsait bir ale
te ihtiyaç olduğu, hunim da tedarik edilebileceği Öğrenilmiştir. 

0 
( S . Sayısı : 44) 
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30 ncu Öğretimi ilgilendiren gereç giderleri ve inceleme giderleri üniversitenin ilmî faaliyeti

nin esasını teşkil eden bir bölümdür. 

Bu bölümde görülen fazlalık Tıp Fakültesine, yeniden ilâve olunan Orman Fakültesine aittir. 
Tıp Fakültesine ait olan fazlalık Dişçi, Eczacı okulları da dâhil olduğu ;halde bütün enstitülerin 
öğretimini ilgilendiren makine, alet. ecza gibi harb yıllarında getirilemiyen bütün malzemenin 
tedarik edilebilmesi içindir. 

36 ncı Kitap ve mecmuaların yayını giderleriyle tercüme bedelleri ve telif hakkı bölümü ile 37 
nei kitaplıklar için alınacak kitap, mecmua, gazete ve diğer yayımlar-bedeli bölümü üniversite
nin ilmî faaliyetinin sıklet merkezini teşkil eder. 

Her iki bölümde de artmış gibi görünen kısımlardan biri Orman ^Fakültesinin ilâvesinden 
diğeri de ihtiyaca göre bâzı fakültelere yapılan zamdan ileri gelmektedir. 

1948 yılı içinde İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerinde yayımlanan 32 Revü 89 kitap, 
' yüzlerce travay vardır. 

Üniversite kütüphanelerinde: 

Merkez kütüphanesinde 200 000 küsur ekserisi yazma olmak üzere; Mukuk fakültesi kütüuha-
nesinde meslekî 18 000 Tıp Fakültesinde 40 000 Edbiyat Fakültesinde muhtelif enstitülere dağı
lan 30 000, İktisat 10 000, Orman 9 000 olmak üzere 300 000 küsur kitap vardır. Fen Fakültesi 
Kütüphanesi yeni tesis edilmektedir. 

38 nci 4489 ve 4936 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit 
giderleri bölümünde Orman Fakültesi de dâhil olmak üzere 42 000 lira fazlalık vardır. Bu fazla
lığın 10 000 lirası orman, geri kalanı diğer fakültelere aittir. 

Tıp Fakültesinden 3 doçent ve 2 mütehassıs asistan Amerika'dadır. Bunlar üç yıl için gönde
rilmiş 1949 yılı. sonunda gelecek, yerine diğerleri gönderilecektir, ü ç doçent ve beş mütehassıs asis
tan de bu yıl Fransa ve ingiltere'ye gitmişlerdir. Bütçede görülen fazlalık dönecekler içindir. 

Bu yıl isteklisi az olan enstitüler için müsabaka ile öğretim üyesi yetiştirmek üzere asistan gön
derilmek istendiği ilgililer tarafından ifade edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesinden 1949 yılı için Fransa, Amerika, İngiltere'ye yedi kişi gönderilecektir. 

Hukuk Fakültesinin halen bir profesör ve dört asistanı Avrupa'dadır. Bu yıl 1 profesör, 1 do
çent ve 2 asistanın daha gönderilmesinin düşünülmekte olduğu öğrenilm^tir. 

Ekonomi Fakültesi bu yıl 2 profesör, 1 asistanını göndermek istemektedir. 

39 Yabancı profesör ve uzmanlar yolluklarında görülen azalış bir kısmı profesörlerin gitmesi 
bir kısmının da Türk tabiiyetine geçmesi dolayısiyledir. 

Düşünülmiyen giderler bölümünün kaldırılması uygun olur. Buradaki 2 500 liranın 16 ncı 
öteberi giderleri bölümünün birinci maddesine eklenmesi uygun olur, 

43 Tıp Fakültesine yiyecek karşılığı, hastanelere yapılacak yardımla öğretimi ilgilendiren faz
l a masraf karşılığı olmak üzere bu bölüme konan ödenek geçen yılın ayradır. Ancak Tıp Fakülte
sinin kendi malı olan yatak sayısı 718, Sağlık Bakanlığı veya belediye, eykafa ait olup fakültenin 
faydalandığı 679 yatakla beraber 13 942 dir. Bu yatakların, günde, öğretim parası olarak 1 liradan 
masrafı 508 810 lira tutmaktadır. 

Fakülteye ait 718 yatağın günde 3 liradan hesap edilmek üzere yiyetek ve genel giderleri 
786 210 liradır. Buna personel yiyeceği (doçent, asistan, hemşire, hademe) olarak bu yıl için 498 927 
lira eklenecek olursa bütçeye konan ödeneğin yetmiyeceği görülür. Personel için 1948 yılı Bütçe
sinde Tıp Fakültesinin hastane ve bakım kliniklerinde görevli olan doçent, asistan, müstahdem-

( S. Sayısı : 44 ) 
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lerin günlük yiyecek bedeli 150, 80 kuruştur. Bu yıl bu rakam 225, 120 olarak Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından istenmektedir. Bu durum karşısında bu para yetmez. Bu rakama ay
rıca Şişli ve Haseki'deki açılmış ve açılacak olan çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahisi klinikleri 
için 20 yatak masrafı olan 21 900 liranın ilâvesi gerektiği ilgililer tarafından ifade edilmektedir. 

44 ncü yapı ve onarım bölümüne bu yıl Orman Fakültesi de dâhil olmak üzere 133 000 lira faz
la konmuştur. Bu fakültelerin mühim bir kısmı eski binalar olduğu için devamlı tamire muhtaçtır. 
Tıp Fakültesinde görülen fazlalık Eczacı ve Dişçi okullariyle enstitülerin bulunduğu Marfoloji bi
nası, Çapa, Cerrahyaşa ve Haseki'de bulunan kliniklerin yapı ve onarımı içindir. Her gün içinde 
birçok öğrenci ve hastaların bulunduğu bu binaların devamlı tamire ihtiyacı bellidir. 

Bundan başka ilgililerden alman malûmata göre Eczacı ve Dişçi okuluna lâboratuvar faaliyetinin 
artması dolayısiyle kâfi gelmiyen su deposu ilâve edilecek. 

Cerrahpaşa Birinci Hariciye kliniğinde su borusu genişletilerek, anf isine kalorifer yaptırıla
cak, sterilizasyon tesisatı yapılacak. 

Bakırköy'de anotomi ve patolojik anotomi için soğuk hava odası yapılacak, birinci dâhiliyenin 
sıhhi tesisleri ıslâh edilecek ve daha buna benzer zaruri işler yapılacaktır. 

Fen Fakültesinde görülen 11 000 lira Biyoloji Enstitüsünün tamiri içindir. 

Burada bir noktayı açıklamak istiyorum. Orman Fakültesinin büyük paralar harcanarak yarım 
kalmış bir binası var. Bu binanın iç tesisleriyle kanalizasyon ve buna benzer tesisleri yapılmamış
tır. ikmal edilmemesinden dolayı muattal bir halde duran binanın tamiri için 155 000 lira ödeneğe 
ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Bu hususun Önemle ele alınarak binanın ikmaline çalışılması bir zaru
rettir. Orman Fakültesi bina bakımından zor bir durumdadır. Bu binadan faydalanması içm bu 
noktayı Yüksek Komisyonun dikkat nazarına arz etmek isterim. 

Burada Tıp Fakültesinin çalışmasını ilgilendiren bir hususu da yine yüksek komisyona bildir
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. İstanbul Üniversitesinin Haseki'de birinci kadın doğum, kliniği 
vardır. Bu bina belediyenindir. Bina birçok yerlerinden çatlamıştır, yıkılmak üzere olduğu söylen
mektedir. Bina belediyenin olduğu için Üniversite bunu tamir ettirmemektedir. Belediye de tamir et
tirmiyor. Fen Heyeti tarafından binanın boşaltılması kararlaştırılmıştı. Bu durum karşısında zaten 
fakültenin çalıştığı bu saha sıkışık bir halde olduğuna göre bu konu üzerinde durmak ve Hükümetçe 
gereken tedbiri bir an önce almak zaruridir. 

45 nci bölüm 4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak Üniversite yapısı tesisleri ve her türlü gi
derleri bölümüdür. 

Burada memnunlukla bir noktaya işaret etmek isterim. Üniversite yapı işinde yüksek komisyonun 
gösterdiği hassasiyet ve direktiflere göre hareket etmiş bu yüzden hayli tasarruf yapmıştır. Bundan 
sonra da aynı zihniyetle hareket edileceği ilgililer tarafından ifade edilmiştir. 

Kısaca bölümlerinin tahlilini yapmış olduğum İstanbul Üniversitesi 6 fakültesinde ve eczacı, 
dişçi okullarında 13 708 öğrenciyi ihtiva etmektedir. Bunların içinde eczacı ve dişçi okulu har;ç 
olmak üzere diğer fakültelerde kız öğrenci sayısı 2 715 i bulmaktadır. Bu yıl eczacı ve dişçi okulla-
rınm bina ve kadro duramu üzerinde bâzı imkânlar olabilecektir. 

1 

İstanbul Üniversitesi tedris heyetine verilen ödenekler ilmî araştırmalarda bir gelişme vadet-
mektedir. 

Bu müessese kanunların kendisine verdiği imkânlar ölçüsünde, ve zamanın şartları da göz önün
de tutulmak üzere ilmî hüviyetini dünya irfan âlemine duyurmaya çalışan, ilmî mesaisinde ileri 
adımlarla yürümeye uğraşan bir müessesemizdir. 

Bütçesini Yüksek 'Komisyonun tasvibine sunarım. 

Ankara Milletvekili 
Fakihe Öymen 
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Bütçe Kont 

7\ B. M. M. . .. * 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/388 
Karar No. 35 

Yüksek 

istanbul Üniversitesinin 1949 yılı Bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 1948 tarihli 
ve 6/3342 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
Duyurulmakla Milli Eğitim Bakanı Tahsin Ban-
guoğlu, Üniversite Rektörü Sidik Sami Onar ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü: 

İstanbul Üniversitesinin 1949 yılı Bütçesini 
Komisyon adına inceliyen Raportörün raporu 
okunup Üniversiteyi ilgilendiren türlü konular 
üzerinde görüşülmeler yapılmıştır. Bu konular 
arasında, Üniversiteler Kanununun tatbikatın
dan alman neticeler, kütüphane vaziyetleri, Tıp 
Fakültesinin tatbikat görmekte olduğu belediye
ye ait hastaneler durumu, talebe kesafeti, yaban
cı profesörler, üniversite inşaatı, üniversitenin 
aralarında ve Bakanlıkla iş birliği yapılıp yapıl
madığı, Orman Fakültesi yurdu gibi birçok 
meseleler olup bunların cümlesi gerek Bakan ve 
gerekse Rektör tarafından cevaplandırılmış bu
lunmaktadır. 

Alman izahlara pörc; üniversite Kainimi hiç 
aksamadan memnuniyet verici bir surette tat
bik edilegeldiği, kütüphanelerin ıslah ve ikma
line doğru gidilerek bir merkez araştırma kü
tüphanesi ve her fakültede ayrıca kemiyet, itiba
riyle zengin ve tedris yönünden faydalı kitapları 
havi talebe kütüphaneleri kurulma yolunda 
oldukları, ayrıca bin talebelik bir,ders çalışma 
salonunun da açılmasına çalışıldığı belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Tıp Fakültesinin tatbikat gördüğü belediye 
hastanelerinden bâzılarının esaslı onarıma ihti
yacı olduğu halde bunun Üniversite bütçeleriy
le yapılmasına imkân olmadığı. Belediye tara
fından da bu yolda bir tertip alınmadığından 
bu cihetin halli için Hükümetçe bir çare bulun
ması gerektiği, buna rağmen öğretime halel ver-
miyecek tedbirlerin alındığı açıklanmıştır. 

Bugün istanbul Fakültelerinde (12 000) ta-
lebe bulunduğu ve yer darlığı sıkıntısı çekilmek-

11 — 
syonu raporu 

•"T .22 . XII . 1948 

Başkanlığa 

te ise de inşaatın ilerlemesiyle yakında bunun 
önüne geçileceği ifade edilmiştir. 

Yabancı rofesörlerde bilhassa yüksek ilim 
otoritesi vasfı arandığı =ve kendilerinden'fayda
lanıl amıyanların kontratları feshine gidildiği 
açıklanmıştır. 

Üniversite inşaatına Rektörlük tarafından 
el konulduğundanberi esaslı ilerlemeler ve ta
sarruflar kaydedildiği Kade edilmiştir. Ezcüm
le : 

Evvelce keşfi" (17) mifyon olan Edebiyat ve Fen 
Fakültesi binalarından f7) milyon liralık bir in-
dirme yapılmak suretiyle ihalesi yapılmış bu
lunmaktadır. Bu indirme tezyinata ait birçok 
işlerin projeden kaldırılmasiyle mümkün oldu
ğu anlaşılmıştır. Keza Hukuk ve iktisat Fakül
teleri binalarına ait prejenin keşif bedeli olan 
11,5 milyon liradan da i ç milyona yakın bir in
dirme yapılmasına imkfitı hâsıl olmuştur. Ayrıca 
eski Harbiye Nezareti bjtaası tamamiyle betonla-
narak yangın tehlikesine karşı emniyet altına 
alınmış buhmmaktadir/jD suretle Üniversite in
şaatının tamamı eskiden sarf edilenler de dâhil 
olduğu halde (21) küstü? milyon liraya mal ola
cağı ifade edilmiştir. 

Üniversitenin Fakültelerle ve Bakanlıkla tam 
bir iş birliği halinde çalıştıkları ve aralarında 
ihtilaflı hiç bir mesele bulunmadığı) da açıklan
mıştır. 

üniversitenin hiçbir talebe yurdiyle ilgisi 
bulunmamakta ise de Bâhçeköy'de bulunan Or
man Fakültesinde bir yrjrdun bulunması zarure-
ti karşısında bu yurdtuvOrman Genel Müdürlü
ğü tarafından tamamiyle Sağlık Bakanlığına 
bağlı Tıp Talebe Yurt lan şeklinde idaresi hak
kında Üniversite ile adı^eçen Geneli Müdürlük 
arasında mutabakata varıldığı ifade edilmiş ve 
gerekirse bu yurdun ilerde umumi yurtlar teş
kilâtına bağlanmasının mümkün olduğu da Ba
kan tarafından bildirilutiştir. 

Bu izahlardan ve ayraca, Milletvekilleri tara
fından sorulan birçok sorulara verilen eevaplar-

( S. Sayısı : 44 ) 
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dan sonra Komisyonumuzca bütçenin incelen
mesine geçilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
İstanbul Üniversitesinin 1949 yılı gelirleri 

geçen yıla nazaran (281 318) lira fazlasiyle 
(14 523 981) lira olarak tahmin ve teklif edil
miştir. Gelir bölümlerini ihtiva eden (B) cet
velinin Komisyonda görüşülmesi sırasında ikin
ci bölümü ihtiva eden Ziraat Bakanlığı bütçesin
den Orman Fakültesine verilen para olarak gös-* 
terilen (420 303) liranın artık bu suretle göste
rilmesine lüzum kalmadığı ve bunun genel büt
çeden verilecek ödeneğe ilâvesi gerektiği anlaşı
larak bu para birinci bölüme eklenmiştir. Üçün
cü bölümde geçen yıl gelirlerine göre bir geliş
me olduğu anlaşılmış ve dördüncü geçen yıldan 
devredilen paralara bütçenin tanziminden bugü
ne kadar alınan neticelere göre daha (134 715) 
lira eklenmesi kabil olduğu bildirilmiş olup Ko
misyonumuz bu teklif ve görüşmelere göre ge
rekli değişiklikleri yaparak gelir bütçesini 
(14 658 696) lira olarak kabul etmiştir. 

Gider bütçesi : 
Gider bütçesi de geçen yıla nazaran (281 318) 

lira fazlasiyle (14 523 981) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Bölümlerin görüşmesi sırasında; (L) cet 
velinde bulunan öğretim üyelerinden bâzılarının 
terfileri karşılamak üzere serbest bırakılma 
sına ve bunların yerine boşalan üyeliklerin alın
ması suretiyle bir düzenleme yapılması lüzumu 
açıklanmış ve Komisyonumuzca da kabul edile
rek aylıklar bölümünün hukuk, edeibiyal ve fen 

maddelerine ceman (128 300) liralık bir akleoıe 
yapılmıştır. Buna muvazi olarak emekli kese
neği bölümünde gerekli ödenekler eklenmiştir. 

Bu değişiklikle gider Bütçesi de (14 658 696) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı .-
Tasarının 1 ve 2 nci maddelerinde yukarda 

arzedilen değişikliklere göre düzeltmeler yapıl
mış ve diğer maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesinin 1949 yılı Bütçe ta
sarısı ve ekleri bu değişikliklerle Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
Mardin Ankara 

R. Erten M. Eriş 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkermam C. Gölet 

Aydın Diyarbakır Edime 
(•H. R. Alpman ş. Uluğ M. N. Gündüzalp 

Eskişehir İsparta İstanbul 
Muhalifim K. Tıoran S. Pekter 

A. Oğuz 
İzmir Kastamonu Kastamonu 

N. Dikmen M. Akalım T. Co§kan 
Kocaeli i Konya Malatya 

Hr. F.S. liürffc M. A. Binal M. 8. Eti 
Manisa vSamsun 

/''. Kurdoğlu M. A. Yörüker 
Samsun Urfa 

.1. R. Yüreğir E. Tikeli 

( S. Sayısı : 44 ) 
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İstanbul Üniversitesi 1949 yıb Bütçe Kanunu tasarısı 

: HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 14,523,981 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1949 yılı 
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 14 523 981 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1949 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da devanı 
olunur. 

MADDE 4. İstanbul Üniversitesinin 
30. VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilere ait kadrola
rı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adı bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertiplerden 30 . VI. 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 9 ııc umaddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetliler için aylık ücretli 
memur ve hizmetliler kullanabilir. Bunların 
kadroları ile, bunlardan uzmanlık yeri olanlar 
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilir ve ertesi 
yılı bütçesi ile Büyük Millet Meclisine verilir. 
Bu tertiplerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ek olmaması gereklidir. 

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

MADDE ti. - İstanbul Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
ların ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1949 yılında kullanılmaz. 

MADDE 7. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun t Ocak 1949 tarihin
de yürürlüğe girer, 

BÜTÇE KOMÎSYONŞrNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

MADDE 1. — Istaöiü Üniversitesi 1949 yılı 
giderleri i§in bağlı (A> İşaretli cetvelde gösteril* 
diği üzere (14 658 696) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — îstaaful Üniversitesi 1949 yıli 
giderîerine karşılık edan gelirler, bağlı (B) içi* 
retli cetvelde gösteriI<ii|İ üzere (14 658 696) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyk kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayı» : 44) 
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Hû. B. K. 

MADDE 9. ~ Bu kanunu Maliye ve Mîllî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
İt\. Baka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı ' Millî Savunma Bakam 

H. Çakır Fiiüd Sinmen 
İçişleri Bakam 

M.ff.Göle 
Maliye Bakanı 

Ş. Adalan 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bay&it 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakan; 
C, S. Barfo* 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T% Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişügü 

Ulaştırma Bakanı 
Ovlek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edikmişt' 

* ( S. Sayısı.:.. 44) 
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A - CETVELt 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği İstenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi kira :îjira Linı 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzen özlük haklar 

1 

2 
3 

4 

-

5 

1 
9 

3 
4 
5 
ti 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 

I - Aylık ve ücretler 
Memurlar aylığı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim ayhklan 
Hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
İktisat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

91 200 
1 371 000 

317 400 
571 100 
528 600 
204 000 

0 

3 083 300 

10 000 
10 000 

76 680 
973 898 
47 440 
71 580 

152 280 
30 300 

0 

1 352 178 

128 630 
5 300 

14 760 

148 690 

83 100 
1 371 000 

317 400 
§71 100 
J28 600 
S04 000 
185 000 

3 260 200 

15 000 
20 000 

70 320 
ı|03 940 

38 160 
55 860 

153 420 
?24 180 
54 300 

1 İ00 180 

^80 000 
5'300 

m 760 

100 060 
' m. • _ = 3 

83 100 
1 371 000 

400 000 
600 000 
545 400 
204 000 
185 000 

3 388 500 

15 000 
20 000 

70 320 
803 940 
38 160 
55 860 

153 420 
24 180 
54 300 

1 200 180 

80 000 
5 300 

14 760 

100 060 

( S. Sayısı .- 44) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

6 Yabancı profesörler ve uzman 
lar ücreti 

1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Edebiyat Fakültesi 
5 Fen Fakültesi 
6 İktisat Fakültesi 
7 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

11 - Başka haklar 
7 4936 sayılı Kanun gereğince 

verilecek tazminat 
1 Tıp Fakültesi 
2 Hukuk Fakültesi 
3 Edebiyat Fakültesi 
4 Fen Fakültesi 
5 iktisat Fakültesi 
6 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

8 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Edebiyat Fakültesi 
5 Fen Fakültesi 
6 iktisat Fakültesi 
7 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

9 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Liru 

9 000 
276 330 
60 000 
271 128 
225 120 
81 066 

0 
922 644 

43 200 
250 000 
41 000 
271 128 
195 120 
70 000 
12 000 

882 448 

43 200 
250 000 
41 000 
271 128 
195 120 
70 000 
L2 000 

882 448 

143 000 
75 000 
150 000 
128 400 
62 000 

0 
558 400 

143 000 
75 000 
150 000 
124 200 
62 000 
14 400 

598 600 

143 000 
75 000 
150 000 
124 200 
62 000 
44 400 

598 600 

5 400 
12 824 
2 799 
5 099 
2 799 
2 799 

0 
31720 

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

28 245 

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

28 245 

/ 

15 520 10 000 10 000 

( S. Sayım .- 44 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
HtLktmetçe Komisyonca 

ifünen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Kırtasiye 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4 560 
68 550 
15 870 
28 555 

- 26 430 
10 200 

0 

154 165 

31 400 
10 000 
10 000 

51 400 

6 338 017 

5 000 
4 400 
2 000 
2 500 
2 700 
2 000 

0 

18 600 

4 155 
68 550 
15 870 
18 555 
26 430 
10 200 
9 250 

1İ3 010 

r ; : 

15 560 
11 200 
11 000 

§7 760 

6 3S5 503 

7 500 
4 400 
2 000 
2 500 
3 500 
2 000 

a 500 

| 3 400 

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

169 425 

35 560 
11 200 
11 000 

57 760 

6 470 218 

7 500 
4 400 
2 000 
2 500 
3 500 
2 000 
1 500 

23 400 

( S. Sayısı : 44) 
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B. 

18 

19 

20 

M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

•deneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komiıyone* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ücreti ve gider
leri 
Telefon ve başka haberleşme 
Ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

1 Rektörlük 

14 500 

8 000 

40 000 

3 000 

20 000 

8 000 

35 000 

3 000 

13 

14 
15 
16 

17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Döşeme ve demirbaş 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakülte»! 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İkt isat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

5 000 
5 000 
5 000 

12 500 
155 000 

3 500 
0 

186 000 

90 000 
220 000 

50 000 
2 000 
3 000 
3 000 
3 500 
2 000 

0 

63 500 

2 000 
3 000 
3 000 
2 500 
2 000 
2 000 

0 

6 000 
6 000 
5 00O 

12 500 
100 000 

3 000 
15 000 

147 500 

90 000 
200 000 

50 000 
4 000 
3 000 
2 500 
3 500 
2 000 
1 500 

66 500 

4 000 
6 000 
3 000 
2 000 
2 000 
2 000 
l 000 

6 000 
6 000 
5 000 

12 500 
100 000 

3 000 
15 000 

147 500 

90 000 
200 000 

52 500 
4 000 
3'000 
2 500 
3 500 
2 000 
1 500 

69 000 

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

20 000 

8 000 

35 000 

3 000 
(S-iSayası,c 44) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

II - özlük olanlar 
21 Sürekli görev yolluğu 
22 Geçici görev yolluğu 

1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Edebiyat Fakültesi 
5 Fen Fakültesi 
6 İktisat Fakültesi 
7 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

23 Yabancı memleketler yolluğu 
1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Edebiyat Fakültesi 
5 Fen Fakültesi 
6 İktisat Fakültesi 
7 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

24 Giyecekler 
1 Rektörlük 
2 Tıp Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Edebiyat Fakültesi 
5 Fen Fakültesi 
6 İktisat Fakültesi 
7 Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

26 4598 sayılı Kanun gereğince 
tedavi giderleri ve yollukları 

İkinci kısım toplamı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira JLira Lira 

2 000 1 000 1 000 

10 000 
5 000 
3 000 
13 500 
9 100 
3 500 

0 
44 100 

8 000 
5 000 
1 500 
5 000 
8 000 
2 000 
7 500 
37 000 

8 000 
5 000 
1 500 
5 000 
8 000 
2 000 
7 500 
37 000 

5 £00 
15 ÜOO 
12 000 
4 000 
12 000 
9 000 

0 
57 000 

5000 
.15 000 
8 000 
10 000 
10 000 
8 000 
7 500 

«63 500 

5 000 
15 000 
8 000 
10 000 
10 000 
8 000 
7 500 
63 500 

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

0 
7 500 

3 £00 
5 000 
2 500 
4 000 
3 000 
2 000 
2 500 
2̂2 000 

3 000 
5 000 
2 500 
4 000 
3 000 
2 000 
2 500 
22 000 

7 500 8 500 8 500 

771 700 feö 400 727 900 

( S. S&yı» : U ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
26 Devletler Hukuku Türk Ens-

27 

28 

29 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 

titüsünün her çeşit giderleri 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 
Kanser Enstitüsünün her çe
şit giderleri 
Para mükâfatı 
Üniversite armağanı 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
yabancı dil para mükâfatı 

Bölüm toplamı 

15 000 

12 000 

10 000 

2 500 

0 

2 500 

10 000 

10 000 

10 000 

2 500 

15 000 

17 500 

10 000 

10 000 

10 000 

2 500 

15 000 

17 500 

30 Öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleri ile inceleme ve araştır
ma giderleri 

31 
32 
33 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geri verilecek paralar 
Spor giderleri 
Mahkeme giderleri ve avukat 
ücretleri 
Mahkeme masrafları 
Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

182 318 
1 000 

40 000 
500 000 

3 000 
0 

726 318 

5 000 
4 000 

1 000 
2 000 

3 000 

291 000 
1-000 

27 500 
460 000 

2 000 
46 000 

827 500 

1 000 
7 000 

2 000 
1 000 

3 000 

291 000 
1 000 

27 500 
460 000 

2 000 
46 000 

827 500 

1 000 
7 000 

2 000 
I 000 

3 000 

(S. Sayısı r 44) 
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1948 1949 yılı için 
yılı BSkümetçe Komisyono* 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğ in çeşidi Lira Lira Lira 

Temsil giderleri 10 OOO 10 000 10 000 
Taşıt giderleri 

1 Tıp Fakültesi 10 000 10 000 10 000 
2 Orman Fakültesi O 10 000 10 000 

EL - Çeşitli olanlar 
Kitap ve mecmuaların kâğıt, 
baskı ve sair yayın giderleriyle 
tercüme bedeli ve telif hakkı 

Bölüm toplamı 10 000 ; 20 000 20 000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Kütüphaneler için alınacak ki
tap, mecmua, gazete ve diğer 
yayınlar bedelleri ile ciltleme 
bedelleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

J V 

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

0 

255 000 

1 

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

0 

3 000 
55 000 
75 000 
60 000 
45 000 
34 000 
20 000 

292 000 
!• ' »C 1 

17 500 
20 000 
17 000 
40 000 

; 40 000 
10 000 
15 000 

3 000 
55 000 
75 000 
60 000 
45 000 
34 000 
20 000 

292 000 

17 500 
20 000 
17 000 
40 000 
40 000 
10 000 
15 000 

Bölüm toplamı 142 000 159 500 159 500 

4489 ve 4936 sayılı Kanunlar 
gereğince yabancı memleketle
re gönderileceklerin her çeşit 
giderleri : ' 

1 Tıp Fakültesi 35 000 50 000 50 000 
2 Hukuk Fakültesi 20 000 20 000 20 000 

( S, Sayısı : 44 ) 
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ıf. 

3 
4 
5 
6 

Ödeneğin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesörler ve uzman
lar yolluklariyle diğer giderleri 
Dtlşünülemiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
25 000 
16 000 

0 

111 000 

20 000 
20 000 

1 345 818 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
35 000 
18 000 
10 000 

153 000 

10 000 
2 500 

1 533 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
35 000 
18 000 
10 000 

153 000 

10 000 
. 0 

1 530 500 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
1928 ilâ 1947 yılları borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 500 
100 

15 050 

17 650 

1 000 
100 

0 

1 100 

1 000 
100 

0 

1 100 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Beşinci kınım - Y ar dımlar 

Muhtaç talebeye yapüacak yar 
dımlar ve burslar 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

10 000 
10 000 
10 000 
20 000 

6 500 
0 

56 500 

10 000 
10 000 
8 000 

17 000 
10 000 

3 000 

58 000 

10 000 
10 000 
8 000 

17 000 
10 000 
3 000 

58 000 
• ' • • '• "•'. . . . » • « ! . 
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M. Ödeneğin çeşidi 

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

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümet^ Komisyonoe 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 570 478 1 §70 478 1 570 478 

Beşinci kısım toplamı 1 626 978 1 828 478 1 628 478 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Altıncı kısmı - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Yapı ve onarma 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 

Bölüm toplamı 

40 000 
193 000 

3 000 
15 000 
9 000 
2 500 

0 

262 500 

. * - - - . • : • . 

20 000 
300 000 

1 000 
15 000 
20 000 

1 500 
15 000 

372 500 

20 000 
300 000 

1 000 
15 000 
20 000 

1 500 
15 000 

372 500 

4999 sayîlı Kanun gereğince 
yapılacak Üniversite yapısı 
tesisatı ve türlü giderleri 3 880 000 3 928 000 3 928 000 

Altıncı kısım toplamı 4 142 500 4 300 500 4 300 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 6 338 017 
İkinci kısım toplamı 771 700 
Üçüncü kısım toplamı 1 345 818 
Dördüncü kısım toplamı 17 650 
Beşinci kısım toplamı 1 626 978 
Altıncı kısım toplamı 4 142 500 

GENEL TOPLAM 14 242 663 
( S. Sayısı : 44 ) 

6 335 503 
725 400 

1 533 000 
; ı ıoo 

1 628 478 
4 300 500 

6 470 218 
727 900 

1 530 500 
1 100 

1 628 478 
4 300 500 

14 523 981 14 658 696 
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Gelirin çeşidi 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Genel Bütçeden verilecek öde
nek 
Ziraat Bakanlığı Bütçesinden 
Orman Fakültesi için verilen 
Çeşitli gelirler 
Geçen yıldan birikmiş gelir 
artıkları 

12 722 500 12 077 212 12 497 516 

O 
1 000 000 

520 163 

420 303 O 
1 500 000 1 500 000 

526 466 661 181 

Toplam 14 242 663 14 523 981 14 658 696 

Nev'i 

Kanun 

C OETVELÎ 

Çeşitli gelirler 

Tarih No. 

18.VI.1946 4936 

Madde 

54 
Fıkra 

b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

(6. Sayısı : 44) 



Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo (Yabaucı dil bilir) 
Daktilo 
Başbahçivaa 
Daktilo 

» 
.» 

Yardnncı 
î*faiye çavuşu 
Elektrikçi 
Daktilo 
Santralci 
Kontrolcu 
İtfaiyeci 
Bahçıvan 
Kaıoriferei 
Odacı 

» 
.» 
» 

Ttp PafcüHcsi 

Atelye şefi ve ressam 
Daktilo (Tabancı dil bilmesi şarttır) 
Daktilo 

» 
Başodacı 

» 
Odacı 

•» 

Dişçi Okulu 

Ba§diş teknisiyeni 
Diş teknisiyeni 
Hazırlayıcı 
Röntgenci 
Başheni|ire 
Mekanisyen 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Kapıcı 
öeco bekçisi 
Hemşire 

JD 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
*> 
o 

3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 

20 
4 
1 

* 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
4 

10 

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

_.. » ~ 

> - OETVELÎ 

Ücret 

230 
225 
250 
130 
210 
150 
115 
150 
150 
115 
150 
115 
115 
75 
90 

100 
75 
60 
90 

315 
285 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

325 
255 
210 
210 
175 
150 
150 
130 
115 
100 
100 

Görevin çeşidi 

Hastabakıcı 
Odacı 

"/ 
Eczacı Okulu 

Mekanisyen 
Ressam 
Baş hazırlayıcı 
Kütüphane memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Odacı 

» 
Klinik ve Enstitü hizmetlileri : 
Enstitü hazırlayıcı 
Hazırlayıcı 

» 
» 

• istatistikçi (Hijyen) 
Bessam - Fotoğrafçı 
Müzeci veya, kütüphaneci 
Klinik daktilosu 
Hastabakıcı 

• » 

» 
Enstitü başhademe-si 
Enstitü hademesi 
Klinik baş hademesi 
Klinik hademesi 
Odacı 

5» 

Hastahanelere özel kadro: 

Çapa Bâştahamsi 
Klinik idare memuru 
Baş eczacı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
Daktilo 
Santral memuru 
Gassal 
Başaşçı 
Başaşçı yardımcısı 

100 | Aş^ı. 

(a &P m: 4*> 

Sayı 

2 
10 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
2 

3 
G 

20 
20 
1 
o 
1 

18 
30 
40 
40 
17 
17 
18 
30 
40 

120 

1 
1 
3 
2 
2 
2 
o 

1 
1 
4 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret. 

Aşçı çırağı 
Kaloriferci 

» 
Gamaşırhaııe makinisti 
Çamaşırhane kazancısı 
Ütüeü 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Odacı 

Meydancı 

Çapa Hastahanesi Atelyesi : 

Şef Teknisiyen (Mühendis) 
Şef Teknisiyen Yardımcısı 
Teknisiyen Makinist 
Tornacı 
Demirci 
Muslukçu 
Elektrikçi 
Marangoz 
Camcı ustası 

Klinik Özel Personeli : 

Başhemşire 
Hemşire 

» 
» 

Diyet Hemşiresi 
Masajcı (Fizikotrapi Ortopedi) 
Baş ebe 
Ebe 

Edebiyat Fakkltesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Marangoz 
Daktilo 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bahçıvan 
Fennî Mekanisiyen 
Fennî tesisatçı 
Modelci 

22 
20 
17 
10 
7 

90 
150 
130 
210 
130 
100 
150 
90 
100 
100 
55 
90 

600 
370 
210 
255 
250 
210 
150 
150 
255 

210 
130 
115 
100 
120 
150 
210 
150 

230 
150 
200 
130 
200 
175 
115 
175 
130 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
» 

Gece bekçisi 

3 100 
25 90 
2 100 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir» 

Daktilo 

Odacı 
•» 

Odacı ve bekçi 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo C Yaban ta dil büir) 
Daktilo 

Başodacı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
Meydancı 
Gece bekçisi 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü. 

Daktilo 
Odacı 

Kriminoloji Enstitüm 

Arşivci 
Kütüphaneci 
Daktilo 
Odacı 

Orman Fakültesi 

Fidanlık ustası 
Elektrikçi 
Ressam 
IJazırlayıeı 

Daktilo (Yabanca dil bilir" 
Şoför 

Marangoz 

ı-<-
ı 
1 
1. 

230 
175 
150 
130 
100 
90 

. 75 

230 
210 
175 
150 
US 
115 
100 
90 
75 
90 

150 
90 

230 
175 
150 
90 

25ü 
170 
200 
130 
-115 
-250 
200 
145 
150 

(.SkSfotfBı::-**) 



Görevin çeşidi 

Makinist 
Bahçıvan 
İtfaiyeci 
Santralci 
Odacı 
Bahçe hademesi 
Odacı 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Odacı 

Fen Fakültesi 
Kakülâtör 
Kartograf 
Bahçıvan 
Camcı ustası 
Makinist 
Kaloriferci 

Teknisiyen 
* 

Elektrikçi makinist 

Sayı 

1 
*> 
•̂  i 
1 
3 
•1 

••) 
1 
1 
1 
1 
î 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

- 27" -
Ücret 

150 
115 
115 
100 
75 

135 
85 
75 

115 
85 

150 
90 

300 
300 
350 
350 
270 
270 
230 
210 
200 

Görevin §ef 

Makinist 
Hazırlayıcı 
Makinist 
Daktilo 
Teknisiyen 
Marongoa 
Hazırlayıcı 
Hazırlayıcı teknisiyeü 
Bahçıvan 
Teknisiyen 
kaloriferci 
Teknisiyen 
îjâktüo'. 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Gece bekçisi 

» » 
ödaeı 
:; s» ; 
Kaloriferci 
Makinist 
Odacı 
Bahçıvan 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
I 

13 
1 
•w 
1 
i 

1 
1 
1 

4 
7 

12 
1 
1 

34 
o 
V 

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

S - CETVELİ 

B, 

B. : 5̂ — Öeçici bianı«tliler ücreti 
1. — Bektörrük1 

2. — Hukuk Fakültesi 
3. — İktisat Fakültesi 
4. — Orman Fakültesi 
: 6 --* Yabancı profesörler ve umanlar ücreti 
1. — Bektör 

2. — TıbFaküJteâ 
3. — Hukuk Fâkİtltesi 
4. — Edebiyat Fakültesi 
5. — Feh.Fakülteİİ 
6. — İktisat Fakfitesi 
7. — Orman FafeÜtesl 

O> GETVELt 

Kanun .No. 

1050 Genel Muhasebe Kanunu 
4999 İstanbul Üniversitesi binalarının ya? 

pılmam hakkında kanun 

(S ;S i9İ»v4i ) 
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ti 

4. 
5 
6 
7 
8 

7 
x 
î) 

1 
ö 
6 
7 

.£ 
7 
8 
9 

10 

1 
• > 
•W 

i 
5 
6 
7 
8 
7 
S 
9 

10 
10 

7 

O ürerin çeşidi 

Tıp Fc 

Profesör 
Doçent 

» 
» 
S -

Asistan 
» 
,v 

kültem 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
•* 

Doçent 
» 

• * 

Asistan 
:> 
» 
;i> 

Edebiyat 

Profesör 
. » • 

V 

s* 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
:î> 

V 

Fakiıl t esi 

•» (Sinıiner kütüphanecisi) 
Kütüphane Müdürü 

.Sayı 

5 
10 
15 
10 

15 
25 

•1 

} \ 

0 

10 
16 
16 

ti 
12 
18 
34 

1 
t 

. 1 0 
S 

' 8 
18 

••- S 
-20 
10 
8 
4 
1 

Aylık 

00 
'80 
70 
CO 
50 
60 
50-
40 

90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

150 
125 

, 9,0 
:*8G 

.w 
"' m 

• • ' 5 0 

60 
•" 5 © i 

40 

. m 35 
60 1 

1 D. 

1 ı 
'T 

1 
r-

ti 
_ 

i «-
• .7 

8* 
3 

' 

4 
5 
5 
.6 
7.' 
8 
7 
8 
9 

10 

. 1 
9 *-* 
4 
.5. 
7 
9 

10 
8 

m 11 
13 

Görevin çeşidi 

Fen Fakültesi 

Profesör 

- - » 
y1' 
•V 

Do'^nt 

V 

Asistan 
X» 

İktisat Fakültesi 

Profesör 
» 

Doçent 
. » 
.•.» 

» 
Asistan 

» 

'-' * 
Oma*» FaküUest 

Profesör 
» 
» 

Be»g«öt 
Asistan 

» - ' -1 

•|> 
Talebe İşleri Amiri 
İ M * ' 
Kâtip ve trcüman 
&rj^'<U&ııra , ; 

\ w * '•'^^Mflpp •** P^W / 
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R CETVELİ 

B. : 14. —• Aydınlatma 
Elektrikle çab&nn asansör ve sair cihazların masrafı da bu tertipten verilir. 

B. : 15. — Isıtma 
Isıtmadan başka sebeplerle harcanan havagazı ve sair giderleri de bu tertipten verilir. 

B. : 17. — Basılı kâğıt ve defterler 
İdare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makbuz, senet, tamim, afiş, kata

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

B. : 19 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri, telefon kurma ve onarma da bu tertipten verilir. 

B. : 24. — Giyecekler 
iş arasında kullanılan gömlek, tulum, hademelerin resmî elbiseleriyle ayakkabı, kaput, muşam

ba giderleri 

B . : 26 — Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her tîırlü giderleri 
.Devletler .Hukuka Türk Kast i t üşün ün her çeşit giderleriyle yol ve temsil yi d erleri. 

B. : 29 - M. : i — Üniversite armağanı 
Öğretim üye ve yardımcüariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba

şarı gösterenlere Senatoca takdir edilecek miktarda nrmay-an verilir. 

B. • 30. — Öğretimi ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ye araştırma giderleri 
Enstitü lâboratııvar ve okulların fennî a!ât ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü 

gereçler, öğretimle ilgili her türlü materyalin ahım, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, 
yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alat ve cihazların taşım, mon
taj ve onarma giderleri, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlara veya başka şehirlere 
gönderilecek öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim üyelerinin yol giderleri ve tatbikat 
esnasında yapılacak masraflarla sterilizasyon cihazları, firigoriıik cihaz ve tesisler, projeksiyon, 
fotoğraf, agrandisman, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, 
montaj ve onarımı, bağ ve bahçe giderleri ve orman tatbikat amelesi giderleri, öğretimle ilgili 
sair benzer levazım, ilmî ve fennî kurumların işletme ve devamından doğan sair her türlü giderler. 

">"~- *S>M*"<C!» •«"*• 





S. Sayısı: 58 

1949 Yılı 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 



Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/382) 

T. C. 
Başbakanlık 

Münakalât Genel Müdürlüğü 
Teknik Müdürlüğü * 

* Sayı: 71 - 1159,/6. 3340 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Ankara üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişik* 
1 eriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.. 

Başbakan yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı 
P. A. Barutçu 

Gerekçe 

1. Memurlar aylığı : 

Teşkilât kanunundaki kadrolara ve bu sene için(L) cetvelinden alınması gereken miktarlara göre 
hesap edilmiştir. 

2. Açık aylığı : 

Teşkilât kanununun tatbiki dolayısiyl eaçıkta kalan memurlara 788 sayılı memurin kanunu ge
reğince verilmekte olan açık aylığı miktarlarına göre hesabedilmiştir 

3. Emekli du ve yetim aylığı : 

Sene içinde vuku bulması muhtemel emeklilik işlemleri dolayısiyle verilecek istihkaklara kar
şılık olarak hesaplanmıştır. 

4. Geçici tazminat : 

Kadroya göre hesaplanmıştır. 

5. Hizmtliler ücreti : 

Bağlı (D) cetvelindeki kadrolara göre hesaplanmıştır. 

6. Geçici hizmetliler ücreti : 

Bu bölüm Devrim Tarihi dersi için konulmakta idi. Millî Eğitim Bakanlığının yeni bir emrine 
göre bu ders mevcut kadrolardan biri karşılık gösterilmek suretiyle okutulacağından bütçeden çı
karılmıştır. 
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Yabancı Profesör ve uzmanlar tercümanların ücretleri. 

Maliyenin 1943 bütçesinin tanzimi hakkındaki tamimi gereğince birinci kısım özlük haklar par
tisine geçirilmiştir. 

Geçici tazminat : 

Keza Maliyenin 1943 bütçesinin tanzim şekli hakkındaki tamimi gereğinee buraya konulmuş
tur. 

7. 4936 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat. : 

Mezkûr kanunun 32 nci maddesinde yazılı miktarlara ve kadroya göre hesaplanmıştır. 

.,.8, 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 

Kadroya göre hesaplanmıştır. 

4805 sayılı Kanun gereğince verilecek % 5 emekli keseneği karşılığı Maliyenin emri gereğince 
buraya konulmuştur. 

9. 1683 oayılı kanunun 58 nci maddesi gereğin < verilecek ikramiye : 

İhtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para miktarı bu madde gereğince yapı
lan tüzük yürürlüğe girildiğinden mezkûr madde esasları dairesinde verilecek miktara yeteceği 
tahmin edilmiştir. 

10- Çocuk zamı : 

Eski seneler tediyelerine göre ihtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 

11. Uoğum yardımı : 

Tahmin edilmiştir. 

,12;, Ölüm, yardımı : 

Tahmin edilmiştir. 

İkinci kısım': 

Bu kısımda yazılı kırtasiye, döşeme demirbaş, aydınlatma, ısıtma öteberi, basılı kâğıt ye defterler, 
posta telgraf telefon giderleri, sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu, yabancı profesörlerin yol
luğu, kongrelere katılma yolluğu, giyecekler ve tedavi bölümlerine konulan ödenekler g?x)cn sene
ler tatbikatına göre ihtiyaca yeteceği tahmin olunarak hesaplanmıştır. 

27. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin Doğu Anadolu Araştırma ve Ziraat Fakültesinin çe
şitli tecrübe istasyonlarında yapacağı denemeler masrafı olarak konulmuştur. • 

28. Fakültelerin araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren giderleri: 

Fakültelerin yeni sene ihtiyaçlarına göre hesaplanmıştır. 

29. Devrim Tarihi Enstitüsü giderleri: 

Geçen senenin aynıdır. 

30. Mahkeme harçları: 

Tahmin olunmuştur. 
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31. Temsil giderleri: 

Tahmin olunmuştur. 

32. Üniversite armağanı: 

Yönetmeliği gereğince verilecek armağan masrafı olarak konulmuştur. 

33. Taşıt giderleri: 

Mevcut nakil vasıtalarının işletme ve tamir masrafı olarak konulmuştur. 

Veteriner Fakültesi için Ankara bölgesi içinde salgın hastalıklarla Zootekni tatbikatı ve hayvan
lar üzerinde yapılacak operasyonlar için öğrencileri mahallinde yetiştirmek ve köylüye ayağında fay
dalı olmak m aiksadiyle hususi tertibata göre yaptırılacak bir seyyar klinik arabası bedeli hesap 
edilmiştir. 

34. Kitap, mecmua, baskı, tercüme ve telif hakkı: 

Yeni sene ihtiyaçları göz önünde tutularak hesap edilmiştir, 

35. Kitaplıklar için alınacak kitap ve mecmua giderleri 

Fakültelerin kitaplıklar ihtiyacı olarak hesaplanmıştır. 

36. Üniversite tesisi : 

Teşkilât Kanununım müzakeresi sırasında Yüksek Meclisçe bu gibi tesislerin kaldırılması mütalâa 
edildiğinden çıkarılmıştır. 

37. 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri: 

Mezkûr kanuna göre halen yabancı memleketlerde bulunanlara* aylık farklarıyla yeniden gönderi
leceklerin yolluk ve aylık farkları için hesaplarım ıştır. 

38. Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti: 

Mukaveleleri gereğince vazife görmekte olan yabancı profesör ve uzmanların ücretleri olarak 
hesaplanmıştır. 

39. Yabancı profesör ve azmanların yollukları ve diğer giderleri: 

Maliyenin emri gereğince ikinci kısımda özlük olanlar partisine geçirilmiştir. 

40. Konferans için getirilecek bilginlerin ücret ve yolluk giderleri: 

Tahmin edilmiştir. 

41. 4805 sayılı Kanun gereğince yerilecek % 5 emekli keseneği karşılığı: 

Kadroya göre hesaplanmıştır. 

42. Döner sermaye: 

Üniversite Kanunu gereğince teşkil edilecek döner sermaye için bu sene de geçen senelerde ol
duğu gibi 50 000 lira tahsis edilmiştir. 

Spor giderleri: 

Tahmin edilmiştir. 

43. Düşünülmiyen giderler: 

Bu adla bir bölüm mevcudiyeti için (1) lira konulmuştur, 
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44. Gecen yıl borçları: 

Tahmin olunmuştur. 

45. Eski yıllar borçları: 

Tahmin olunmuştur. 

46. 1715 sayılı Kanun gereğince kağıt para amortismanı: " 

Maliye Bakanlığının emri gereğince çıkarılmıştır. 

47. Muhtaç talebeye 3rapılaeak yardımlar: 

Tahmin olunmuştur. 

48. Hastanelere yapılacak yardım: 

Hastanelerde iaşe edilen Tıp Fakültesi asistan ve hizmetlilerin iaşe katilliği olarak hesaplan
mıştır. 

49. Yapı ve onarma: 

Fakültelerin ^ııe içinde vapıhnası zaruri olan onarmaları için konulmuştur. 
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Rapor 

20 . XII . 1948 

Henüz yeni kurulmuş olan ve 30 . VI . 1948 tarihli ve 5234 sayılı Kanunla içine Ziraat ve 
Veteriner Fakültelerini de alan Ankara üniversitesi 1 - Rektörlük, 2 - Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi, 3 - Fen Fakültesi, 4 - Hukuk Fakültesi, 5 - Tıp Fakültesi, 6 - Veteriner Fakültesi, 
7 - Ziraat Fakültesi olmak üzere yedi kısımdan teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Rektörlük halen Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Fen Fakültesi Gazi Eğitim Enstitüsünde 
faaliyetlerine devam etmektedirler. Hukuk Fakültesinin bina durumu inşaatın bitmek üzere bu
lunduğu şu son ayda düzelmiş olacaktır. Tıp Fakültesine gelince maalesef bu Fakültenin Numu
ne Hastanesi arkasında inşasına başlanmış olan binaları için bu yıl beş paralık bir ödenek dahi 
konmamıştır. Fakülte Numune ve Gülhane Hastanelerinde muvakkaten çalışmakta ise de entsitü-
leri ve lâboratuvarları seyyar -denecek-bir haldedir. Verimli çalışına vasfından çok uzaktır*. Diğer 
üç fakülte kendi binalarında yerleşmiş vaziyettedirler. 

Ankara üniveristesinin talebe sayısı her yıl artmaktadır. İçinde bulunduğumuz ders yılında 
talebenin fakültelere dağılış miktarı şöyledir: 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 1 ,'500 
Fen Fakültesi (F. K. B. Talebesi olup 
tıbta kayıtlı olanlar 350) 226 
Hukuk Fakültesi 3 400 
Tıp Fakültesi I 232 
Veteriner Fakültesi 400 
Ziraat Fakültesi 500 

7 058 

Hukuk Fakültesinde Adalet Bakanlığına bağ!t 80 kadar, Veteriner Fakültesinde 97 si Milli Sa
vunma Bakanlığının 280 i Tarım Bakanlığının olarak 377, Ziraat Fakültesinde ise Tarım ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları ile Toprak Mahsulleri ve Tekel Genel Müdürlüklerinin ve bir de Şeker Şirke
tinin olmak üzere 234 talebe parasız yatılı olarak barınmaktadırlar. Bu Fakültede ayrıca paralı ya 
tılı olarak 188 talebe bulunmaktadır. 

Fakültelerde ayrıca bir teşkilâta lüzum gösteren bu yatılı talebe işinin esaslı bir düzene konulma
sındaki zaruret meydandadır. Fakülte mefhumu içinde yatılı talebe işi bahis konusu olamaz. Devlet 
dairelerinin, ihtiyaçları olduğu sahalarda yetiştirecekleri yatılı talebe için fakülteler dışında birer 
yurt veya hepsi için müşterek bir yurt tesis edilmelidir. Sağlık ve Sosyal Yarini) Bakanlığı yurt
ları gibi, 

Yatılı talebe dolayısiyle bugünkü karışık durumu kısaca arzetmekte fayda mülâhaza ediyorum : 

A) Hukuk Fakültesindeki Adalet Bakanlığına ait 80 kadar yatılı talebenin masrafları Adalet 
Bakanlığınca ödenmekte ve bu yurt idaresi için lâzım olan personel de bu Bakanlık kadrosunda 
yer almakta ise de binanın beraberliği, su, elektrik ve mahrukat işlerinin birbirine karışmış olması 
bu talebe yüzünden Hukuk Fakültesini fuzuli yere işgal etmektedir. Buradaki talebenin yatılı ta
lebe ile varlığını devam ettiregelen Siyasal Bilgile" Okuluna, veya Hukuk Faldiltesi binası arkasında 
Millî Eğitim matbaa binasında bir düzen kurarak oraya alınmasını yerinde görüyorum. 

B) Veteriner ve Ziraat Fakültelerindeki müşterek talebe yurduna gelince buradaki talebeler 
yukarıda arzettiğim gibi muhtelif daire ve Bakanlıklara aittir. Bu daire ve Bakanlıklar bütçesinde 
bu talebenin yalnız yedirme ve giydirme ihtiyaçlarını karşılıyan ödenekler vardır ve bu ödenek-
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ler de talebe başına birbirinden farklı olarak hesaplanmıştır. Bu yupiiun maaşlı memurları 
Ziraat Fakültesi kadrosunda bırakılmış fakat ücretlileri vo müstahdemler Millî Eğitim Bakanlığı 
kendi bütçesine koyacak diye aynı fakültenin (D) cetvelinden çıkarılmıştıf. Millî Eğitim bütçe ta
sarısında da bunlara yer verilmemiştir. Hai böyle oluaca ve henüz esaslı bir tedbirin emaresi bile 
bulunmadığına göre geçen yıla ait (D) cetvelindeki bu müstahdemlerin yine Ziraat Fakültesi büt
çesinde yer almalarında zaruret olduğu kanaatindeyim. Burada bu yurdu.il'su, tenvir ve teshin mas
raflarının da fakülte bütçesinden ödendiğine işaret etmeyi lüzumlu gorüfüm, şunu da ayrıca açık
lamakta fayda mülâhaza ederim ki esas itibariyle bir ziraat memleketi ölato. yurdıunuzun gerek ekim 
mahsulleri ve gerekse hayvancılığı için çalışan Ziraat ve Veteriner fakültelerinde gündüzlü tale
be sayısı pek mahdudtur. Acı olmakla beraber denebilir ki, bu fakültelerin hikmeti vücutları Hü
kümetin yatılı olarak yetiştirmeye çalıştığı talebelerdir. ^ 

Bütçe incelemesine geçmeden evvel şu ciheti de belirtmek isterim ki, Üniversite profesör ve, do
çentleri ile doktora yapmış asistanlarına verilen tazminat ödeneğinden sşnra ilmî araştırmalar yö
nünden bir gelişme hâsıl olup olmadığını, Ankara üniversitesinin henüz feıruluş halinde bulunma
sından. dolayı, belirtmeme şimdilik imkân göremiyorum. Ancak bu tazminat îödenekl eri bir kısım pro
fesör, doçent ve asistanların ek ödev alarak iki bâzan da üç vazifede çalışmaları yorgunluğunu önle
miş ise de ek Ödevleri veya dışardaki işleri kendilerine daha çok menfaat temin edenlerin çalışma
ları üzerinde hiçbir tesir yapmamıştır. Çünkü bu durumdaki profesör yexloçentler tazminat ödene
ği almaktan istinkâr etmişler ve eski işlerine devam etmekte bıüunm uslardır. Aşağıda fakültelere 
göre tesbit ettiğim liste İm konuda daha esaslı bir fikir verebilecektir: 

Tazminat Tazminat 
Fakülteler 

Dil ve Tarih - Coğrafya 
Profesörler 
Doçentler 
Asistanlar 
Fen Fakültesi : 
Profesörler 
Doçentler 
Asistanlar^ 
Hukuk Fakültesi : 
Profesörler 
Doçentler 
Asistanlar 
Tıp Fakültesi : 
Profesörler 
Doçentler 
Asistanlar 
Veteriner Fakültesi : 
Profesör 
Doçentler 
Asistanlar 
Ziraat Fakültesi : 
Profesörler 
Doçentler 
Asistanlar 

Sayıları 

Fakültesi: 
13 
27 
27 

6 
7 
21 

14 
5 
5 

22 
19 
68 

19 
3 

14 

26 
6 

30 

alanlar a 

13 
26 
12 

6 
7 

— 

9 
4 
5 

7 
8 
4 

17 
3 
7 

26 
5 

12 

lmıyardar 

— -
1 > 

15 

r̂ _ 
— .: 
21 I 

5 
1 

— , Î .' 

15 

ıı 
64 

2 ; emekliler 
_ ;

: 

? 

r~^-'. 

1 
18 
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Bütçe tasarısının tetkikma geçiyorum; 

1949 yılı Bütçe tasarısındaki masraflar yekûnu 1948 yılındaki masraflar yekûnuna nispetle 
746 929 lira eksiktir. Bu eksiklik Rektörlük, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen, Hukuk ve Tıp Fakülteleri 
ücretliler masraflarının azalmasından ileri gelmektedir. Yoksa Veteriner ve Ziraat Fakülteleri çeşitli 
giderleri yekûnu 1948 yılına nazaran 550 164 lira fazladır. Bunun da sebebi mukayeseye esas 
olan geçen yıl bütçesinde bu fakülteler giderlerinin beş aylık olarak hesap edilmiş olmasından 
başka bu iki fakültenin Üniversite rejimine intibaklarından doğmuştur. 

Bu raporda üzerlerinde durulması gereken bölümler bölüm sıralarına göre arzolımacaktır: 

Bölüm: 1. — Teşkilât Kanunundaki kadrolara ve (L) cetvelinden alınması gereken miktarlara 
göre hesaplanmıştır. Burada hesaplandıkları halde (L) cetvelinde Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi bölümünde 60 liralık iki doçentliğin bu cetvelden çıkarılması işareti unutulmuştur. Bu ci
hetin tashihi gerekmektedir. Aynı cetvelin Hukuk Fakültesi kısmında biri ellilik ikisi kırklık ve 
yedisi ötuzbeşlik olmak üzere (10) asistan maaşının serbest bırakılması ihtiyacı ileri sürülmüş
tür. Ehramı bir kuruluşla geniş kaideye istinat ettirilen ihtisas ve ilim adamlarının yetiştirilme 
sistemi dikkate alınırsa bu ihtiyacı kabul etmemeğe imkân yoktur. Ancak bugünkü sıkışık büt
çe durumu karşısında normal kaidelere pek yer verilemiyeeeği meydandadır. 

Veteriner ve Ziraat Fakülteleri öğretim üyelerinin müstahak olacakları veya olmakta bulun
dukları maaşlara göre (L) cetvelinde değişiklik yapılmasında da lüzum hissedilmekte ise de bu 
fakültenin intibak kanunlarına nazaran kuruluş kadroları hakkındaki kanun tasarısının en geç 
Ekim 1948 sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması lûztmgelmektedir. Bu tasarı 
Meclise gelince bahis konusu ihtiyacın karşılanaeeğı tabiîdir. 

Bölüm: 2. — Fazlalık, Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle açıkta kalan memurlara veril
mekte olan açık aylığından ileri gelmiştir. Bu bölüm 788 sayılı Memurin Kanunu gereğince he
saplanmıştır. 

Bölüm: 5. — Hizmetliler ücreti (D cetveli). Bu bölümün İtektörlük kısmındaki 150 liralık bir 
doktorla 115 liralık bir sağlık memuruna ihtiyaç yoktur. Bunların çıkarılması. Bunların yerine 
istatistik işlerini düzenli bir şekilde yürütecek bir memura şiddetle ihtiyaç olduğu için 230 lira 
aylıklı bir istatistik memuru konması. Dil ve Tarih - Coğrafya kısmında kroki ve harita yapma 
işinde ihtisas sahibi bir kartografa coğrafya şubesinin esaslı bir işi olarak ihtiyaç vardır. Bu iti
barla 230 lira ücretli bir kartograf ilâvesi. Bundan başka bu fakültenin henüz tasnif edilmemiş 
tahminen 100 bin ciltlik kitapları depo halinde faydasız olarak yatmaktadır. Mevcut kütüphane 
memurları, bu eserlerin ayıklanıp fişlenmesi yabancı dil bilmeyi de icap ettirdiği için kifayet 
sizlikleri bir tarafa bırakılarak, esasen günlük işlerinden boş zaman ayıracak vaziyette değiller
dir. Bu kitapların yüzüstü kalmasına kimsenin gönlü razı olamaz. Onun için kütüphane müdü
rünün nezareti altında sırf bu tasnif işi bitinciye kadar ücretli ve yabancı dil bilen iki memurun 
bu Fakülteye verilmesine şiddetle lüzum vardır. Bunların da aylık ücretleri (230) lira olmalıdır. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine yeniden alınacak bu üç memurun yıllık ücret tutarları 8280 
lira tutacaktır. Bu rakamı karşılamak için 24 rıcü bölümün 2 nci maddesinden beşbin lira, 27 nci 
bölümün bu Fakülteye ait araştırma istasyonları maddesinden de 3280 lira indirilmesi uygun gö
rülmüştür. Aynı bölümün Fen Fakültesine ait kısmında 200 lira ücretli bir cam aletleri yapıcısı 
vardır. Bu vazifeye birkaç talip varsa da ücreti az bulup kabul etmiyoriarmış. Bu ücretin 350 
liraya çıkarılması halinde bu Fakültenin optik aletleri bakımı teminat altına alınabilecektir. 
Arada hâsıl olacak 1 800 lira yıllık fark 40 nci bölümün 3 ncü maddesinden düşülmek suretiyle 
karşılanacaktır. 

Tip Fakültesi kısmındaki fazlalıklar bu Fakülteye bu yıl yeni bina ve enstitülerin ilâve edilme
sinden ileri gelmektedir. Yeni kurulmuş ve henüz inkişafını tamamlıyamamış olan Tıp Fakültesi-
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tün kütüphanesine verilmesi icap eden önem izahtan uzaktır. Burada S§0 lira ücretli bir yabancı 
çalışmakta iken istifa etmiştir. Bunun yerine yabancı dil bilen bir kftt%)hane memurunun alınma
sına şiddetle lüzum vardır. Binaenaleyh tasarının altıncı sahifesi başıadjki yabancı profesör ve uz
manlarla tercümanların ücretleri bölümünün 4 ncü maddesinden 4 20£ liranın düşülerek D cetve
linde Tıp Fakültesi kısmına eklenmesinde isabet olacaktır. 

Ziraat Fakültesi kısmında talebe yurdu memur ve müstahdemlerini» geçen yıl olduğu gibi ve 
yukarda arzedilen sebepler yüzünden ipkası zaruridir. 

Yabancı profesör ve uzmanlarla tercümanların ücretleri : 

Bu bölüm mevcut ve gelecek yabancı profesör, uzman ve tercümanlara göre hesaplanmıştır. 
Yalnız 4 ncü Tıp Fakültesi maddesinden biri Cildiye profesörünün yıllbaşmda ayrılacağından ye
rine de bir başka yabancı getirilmiyeceğinden, dikeri bundan evvelM Bölümde bahsi geçen kütüp
hane memurunun istifasından olmak üzere iki kişilik bir tasarruf vardır ki bunların yıllık ücretle
ri yekûnu 28 200 liradır. Bu miktar düşülecektir. 4 200 lirası D cetvelinin Tıp Fakültesi kısmına, 
24 000 lirası da gerekçesi sırası geldiğinde arzedileeek olan 49 ncu bolfteıün 5 nci maddesine nakle
dilecektir. 

• = : * - - • • 

Bölüm 14 — Bu bölümün bütün maddelerinde geçen yıl tahsisatına göre indirmeler olduğu hal
de 3 ncü Fen Fakültesi maddesinin yine 25 bin lira olarak bırakılması ̂ bu Fakültede yeniden tesis 
edilecek lâboratuvarlardan dolayıdır. 4 ncü Hukuk Fakültesi maddesindeki 12 500 lira ise bu Fa
külteye yeniden bu ay sonunda inşası tamamlanarak katılacak olan yem binanın tesis, demirbaş ve 
döşemesini karşılıyaeak bir miktar değildir. Bu yeni binada kütüphane^ okuma salonu, seminer ve 
profesörlerin çalışma odaları kurulacaktır. Böylece kuruluşunu tanamfıyacak olan Hukuk Fakül
tesinin bu maddesine daha bir 50 bin lira eklenerek bu zaruri ihtijçaçin karşılanması çok yerinde 
olacaktır. 

Bölüm : 16 — Bu bölümde fakültelerin yaktıkları kok miktarını bijpıekte fayda mülâhaza edi
yorum. Fen ve Tıp Fakülteleri barındıkları binaların mahrukat sarfiyatlarına iştirak etmek su
retiyle ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Dil ve Tarih - Coğrafya Fâlrfjltesİniu yıllık kok ihtiyacı 
400 tondur. Fakat tasarrufa riayet ederek daha aşağı bir miktar sarf#mektedirler. Hukuk Fakül
tesi 508 ton kok yakmaktadır. Bunun 120 tonunu Adalet Bakanlığı Yttrdu üzerine almıştır. Geriye 
kalan 388 ton kömüre bu bölümün 3 ueü maddesine konmuş olan parinm kâfi gelmiyeceği aşikâr
dır. Fazla olarak bu Fakülteye yeniden bir bina daha eklenmiştir. BSfaaenaleyh Hukuk Fakültesi
nin ısıtma ihtiyacını hakkiyle karşılıyabilmek için bu maddeye hiç oliimzsa 10 bin lira daha eklen
mesi lâzımdır. 

Veteriner ve Ziraat Fakülteleri 27 ayrı binada 1 000 ton kok yakmaktadırlar. Onun için bu 
fakültelerin ısıtma giderleri yüksektir. 

Bölüm : 17 — Bu bölümün 5 nci Tıp Fakültesi maddesinde görtiienjfazlalık lâboratuvarların, al
tıncı sınıfın da teşekkülü üzerine fazlalaşmasından ileri gelmiştir. Veteriner ve Ziraat Fakülteleri 
madelerindeki fazlalık ise geçen yıl bütçesinde bu fakülteler hakiki iîitiyaçlarının dikkate alınma
ması dolayısiyle ortaya çıkmıştır. 

Bölüş : 20 — Bu bölümün bâzı maddelerinde görülen fazlalıklar yemden yapılması gereken tesis
lerden ileri gelmektedir. Fakat Hukuk Fakültesi maddesinde bu Fakültenin yeni binasının telefon 
santral tesisatı maalesef düşünülmemiştir. Zarureti açık olan bu ıtejteatm yapılabilmesi için Hu
kuk Fakültesi maddesine yeniden 10 bin lira eklenmesi icap edtcekltr. 

Bölüm : 24 --- 2 nci maddeden 5 bin lira düşülecektir. 

Bölüm ; 27 10 bin liranın 3 280 lirası indirilecektir. 
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fiöîiöm '.M.— Bu bölönı IdsiÜtöâerâı ders gereçleriyle araştırma ve inceleme masraflarını kar

lamak'b^mıntckn çok önemlidir. Bugünün malî durumu karşısında araştırılmasını istemeye im
kân geremiyorum. JAyni mülâhaza ile Tıp .Fakültesine ait 4 neü maddeden sırası gelince arzedileeek 
okn bina inşa-ihtiyacını karşılamak üzere 23 bin liranın indirilmesini teklif edeceğimi. 6 neı Ziraai 
Fakültesi maddesindeki yüksek rakamın içinde park ve tarlada çalıştırılan işçi ücretleri de 
dâhildir. 

Bölüm : 32 — 1947 de «Hayatta En Hakikî Mürşit İlimdir» cümlesi verilmiş ve bunun' izahı 
müsabakaya konmuştur. Alınan iki cevap da beğenilmemiş. Bu ders yılında da böyle bir müsa
baka açılmamıstır.Esasea 2 500 lira olan tahsisatın kalması belki bir çalışmaya yarar mülâhaza 
siyte.ımttmfık görülebilir. 

Bölüm : 33 —• Mevcut taşıtlar şunlardır: 

Bektörlük : 
-Fen Fakültesi : 
Tıp „Faküitesi : 
Veteriner Fakültesi : 
Ziraat Fakültesi > 

Fakültelerin enstitülerinin dağınık ve çalışma sahaları olau çiftlik, tecrübe istasyonları gibi 
yerlerin bayliee uzak oluşları bilhassa fazlaca benzin sarfını lüzumlu kılmaktadır, 

Bu arada Veteriner Fakültesine ayrıca bir seyyar klinik arabası satınalmması düşünülmüş Ve 
bunun için 4 neü maddeye 15 bin lira fazladan koıımu^ur. Bu Fakültenin veteriner yetiştirdiği 
diüşüniülür ve eımır köylere oteım bu klinik arabasiyle gerek müeadele ve gerekse tarama için git-
nıeMıtde büyük fayâa olacağı dikkate ahnıraa teklifin kabul edilmesi yerinde olacaktır. 

Bolüm : 34 — Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı ve yayın giderleri: Tercüme bedeli ve telif hak
kını ihtiva eden bu bölüm konusunda şu ciheti bilhassa tebarüz ettirmek isterim: Dil ve"Tarih -
Coğrafya, Fen, Hukuk ve "Tıp fakültelerinin yayımladıkları ve yayım zamanları değişik birer der
gileri vardır. Bu, dergiler daha ziyade yabancı memleketlerde muadil müesseselerin çıkardıklaıı 
Sergilerle mübadele edilmktedir. Ayııea her fakültenin neşrettiği kitaplar vardır. Ancak bu 
kitap »esri işi henüz düzenlenmiş ve ihtiyaçları karşılar bir durumda değildir. 

Bu anfthim ihtiyacı karşılamak için bâzı fakülteler birer yayım yönetmeliği meydana getire
rek makale ve kitap yazanlara daha fazla par verme.yoluna gitmişlerdir. C4erek tercüme ve özet
ler için ve gerekse ilmî yazılar için farklı ödemelerden sarfınazar ederek Millî Eğitim Bakanlığı 
ile de görüşmek suretiyle muayyen bir formül bulunması ve bu işte ilim rehberlerimiz profesör
lerin iyi'örnekler vermelri arzuya dğer sanırım. 

Bu bölümün 6 ncı Veteriner Fakültesi maddesine kitap ihtiyacını karşılamak için 49 ncu yapı 
ve onarana ölümünün 6 ncı-maddesinden 8 bin Uranın .--alınmasını, bu fakülte neşriyatının di-
#eıüfHiîlletı geri kalmadığı mülâkaza&jyle teklif etmek isterim. 

Bölüm : 35 — 7 nci'Ziraat'Fakültesi maddesinden 2 bin liranın yapılan hesap yanlışlığnıı ber
taraf etmek üzere 37 nci bölümün 6 ncı (Bu fakültenin yabancı memleketlerde bulunan eleman
larının her çeşit giderlerini karşılamak üzere) maddesine alınması lâzımdır. 

Bölüm. : 37 — Bu bölümdeki tahsisat yabancı memleketlerde bulunan veya buralara gönderile
cek olan fakülteler elemanlarının kanuna göre masraflarına karşılıktır. 

Halen yabancı memleketlerde Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 6, Fen Fakültesinin 1, Hu
kuk Fakültesinin 4, Tıp Fakültesinin 2, Ziraat Fakültesinin 3 elemanı bulunmaktadır. 

Bu bölümün 6 ncı Ziraat Fakültesi maddesi 10 bin liraya çıkarılacaktır. 
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Bolüm : 40 — 3 ncü Fen Fakültesi. maddesinden 1 800 lira düşülecektir. 

Bölüm : 42 — îkj yıldır 50 şer binden 100 bin lira döner sermaye olarak toplanmıştır. Kanuna 
göre döner sermaye 300 bin liralık olacaktır. Henüz bu sermayenin yönetmeBği yanmamıştır* 

Bölüm : 47 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar. 

Yardım 25 lira olarak yapılmaktadır. Burs ayda 75 liradır. Anladığıma göre gerek yardım ve 
-gerekse burs işi muayyen bir esasa bağlanmış değildir. Bu cihetin bir an evvel ve hakikaten yar* 
dıma veya himayey muhtaç kabiliyetli çocuklara tahsis olunmak üzere b» yönetmeliğe bağlanması 
lâzımdır. 

Bölüm : 49 — Yapı ve onarma : Bu bölümdeki rakamlar - Tıp, Faküjte© hariç - hep onarmaya 
aittir; ve lüzumludur. 5 nci Tıp Fakültesi maddesindeki 20 bin liraya =yuj&arda» geçe» iki bölümden 
23 000 -f 24 000 =• 47 000 liranın alınması bu Fakülte,için 300 bin H,f| mukabilinde yapılmakta 
olan binanın temellerinde su, çıkması yüzünden inşa işinin malî yıl sşiMİBia kadar, bitirilemiyeçeğj 
anlaşıldığı için teklif olunmuştur. Filhakika mütaahhidın istediği m u d i i n uzatılması Bayındırlık. 
Bakanlığınca kabul edilmiştir. Fakat geriye kalacak işin 67 bin lira üe.iftrşü^ 
leree söylenmektedir. Onun için bu maddeye 50 bin lira daha eklenerek madde yekûnunu» ,117 bin 
liraya çıkarılması lâzmıgelmektedir. Numune Hastanesi gerisindeki. TIR, Fakültesi için bağlanmış 
binaların ikmal edilmeleri zaruretini de burada bir kere daha- tel^arlamiyapneburiyet hissediyornm. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesindeki bu Fakülte inşaatına tahsis edilmiş olarak gözüken 500 bin.lîra.maa-
lese£ inşaat ve proje plânlarını yapan yabancı mimarın mukavelesi icabı afeeiğı para işi yalnı^.proje ve 
plânlarına bu kadar para verilen Tıp Fakültesi inşaatının yüzüstü bırakî^asındakı ıstırabı bilhassa 
belirtmek isterim, saygılarımla. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Adil Binal 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/382 

Karar No. 38 

24 XII, 1948 

Yüksek Başkanlığa 

t .Ankara Üniversitesinin 1949 yılı Bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . I X . 1948 tarihli 
ve 6/3340 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
büyufulmaklâ Millî Eğitim Bakanı Tahsin B&n-
guoğlıt ve' Üniversite Rektörü Enver Ziya Ka
ra! ve Fakülteler dekanlariyle Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu üniversite bütçesini Komisyon adına iri-
eelihyen raportörün raporu okunarak gerekli 
izahlar alındıktan sonra bütçenin tümü üzerin
de konuşmalar yapıldı. 

Ankara Üniversitesi kuruluşu itibariyle çok 
yeni olmakla beraber iki fakülte istisna edilirse 
halen kendi binalarında yerleşmiş bir durumda 
bulunmaktadırlar. Yer darlığı çeken fakülte
ler Fen ve Tıp Fakülteleridir. Fen Fakültesi, 
Gazi Terbiye Enstitüsünde çok sıkışık vaziyet
te olup Tıp Fakültesi ise daha dağınık birkaç 
muhtelif bina işgal etmektedir. Gerek Fen ve 
gerekse Tıp Fakülte binalarına ait projeler ha
zır ise de alelıtlak başlanmamış Devlet inşaatı
nın durdurulması karariyle bunlara başlanıla
mamıştır. Ancak Fen Fakültesi, halen yapılmak
ta olan Teknik Üniversite binalarından bu yıl 
kısmen istifade ederek bir ferahlığa kavuşacak
tır. Tıp Fakültesinin birçok enstitüsü olması ge
rekmektedir. Bütün inşaat, için 40 milyona ka

dar bir ödeneğe ihtiyaç vardır. Enstitülerin inşası
na devam olunmaktadır. Merkez binasının da 
inşası için bir karar alınması mümkün olduğu 
Hükümetçe bildirilmiştir. Bütün bu zorluklara 
rağmen eğitime devam edildiği ve edileceği ifa
de edilmiştir. 

Ankara Üniversitesini işgal eden bir mesele 
de yurtlardır. Hukuk Fakültesi yurdu Adalet 
Bakanlığınca tasfiye yoluna sokulmuştur. Sağlık 
Bakanlığı, yurdunu yersizlik dolayısiyle tasfiye 
etmiştir. Geçen yıl Üniversite camiasına katılan 
Ziraat ve Veteriner Fakültelerindeki yurdun Or
man Fakültesinde olduğu gibi muhafazası zaru

reti izah edilmiştir. Bu yurdun muhtelif dair?-
ve müesseselere bağlı öğrencileri vardır. Tarım 
Bakanlığının her iki Fakültede, Millî Savunma
nın Veteriner Fakültesinde öğrencileri olduğu 
gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin, Şeker Şirketi
nin ve Tekel Genel Müdürlüğünün de Ziraat 
Fakültesinde okuttuğu öğrencileri mevcuttur. 

Bakanlıklarla ilgisi kalmıyan Fakültelerde 
yurt işini halletmek üzere Hükümetçe yapılan 
teklif Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
Buna nazaran : 

Millî Eğitim Bakanlığınca yurtlar için gene! 
bir hal sureti temin edecek olan ve hazırlanmak
ta olduğu bildirilen tasarı kanuniyet kesbedm« 
ceye kadar bu yurt yine eskisi gibi Üniversiteyi 
bağlı olarak kalacak bunun için gerekli ödenek
ler yurtta öğrencisi olan Bakanlık daire ve mii-
esseseleree üniversiteye ödenecektir. Bu suretle 
öğrencilerin ibate ve iaşe işi halledilmiş bulun-. 
maktadır. 

Üniversitenin genel konuları üzerinde üyeler 
tarafından sorulan birçok hususlara Bakan ve 
Rektör gerekli izahları verdikten sonra maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 
Üniversitenin gelir bütçesi geçen yıla naza

ran (826 560) lira lazlasiyle (7 349 180) lira 
olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Bu fazlalık Hükümetçe yapılan yardımın 
(1. 652 839) lira artmasından, geqen yılın gelir
lerine göre harçların (65 000) ve çeşitli gelirle 
rin de (9 888) lira fazla tahmin edilmiş olma
sından ileri gelmektedir. Buna mukabil devre 
dilen nakit fazlasında,. geqen yıla nazaran 
(990 160) liralık bir eksilme kaydedilmektedir. 
Yukarda arz ve izah edildiği veçhile yurtlar için 

(561 000) lirası Tarım Bakanlığından ve (50 0001 
lirası da Millî Savunma Bakanlığından olmak 
ü^ere (611 000) liranın Hazine yardımına eklen
mesi öğrenci sayısına göre uygun görülmüştür. 
On bir aylık nakit mevcudu hesaplarına göre de 
1949 yılma daha (72 234) lira nakit devri mtim-
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kim görüldüğü'gibi bu yıl inşaat için harcarımı-
yan ve gelecek yıl aynı işlere sarf edilmek üzere 
(200 000) liranın da yine bu bölüme ilâvesi ge
rekmiştir. 

Komisyonumuzca uygun görülen bu ekleme
ler yapıldıktan sonra gelir toplam; (8 232 41.4) 
lira olarak kabul edilmişti'-

Gider bt'tçtji : 
Gider bütçesi de geçen yıla nazaran (826 5()0) 

liralık bir fazlalık arzetmekte ve (7 349 180) 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu 
fazlalığın başlıcası bu yıl bütçesine yeniden gi-' 
ren Ziraat ve Veteriner Fakülteleri giderleri
dir. Gider bölümlerinin görüşülmesi sırasında 
maddeler üzerinde bâzı değişiklikler yapılmış
tır. Hukuk ve Veteriner Fakülteleri asistan 
kadrolarını yeni elemanlarla takviye ve bu su
retle öğretim üyesi yetiştirme, zarureti açıkla
narak Hukuk Fakültesi için yedi, Veteriner Fa
kültesi için üç asistanla Devrim Tarihi Ensti
tüsü için ihtiyaç olan üç doçent ve Tıp Fakül
tesi kütüphanesi için bir müdürün (L) eetve
linden çıkarılmaları isteği Komisyonu muzca uy
gun görülerek bu kadrolar serbest bırakılmış ve 
karşılıkları birinci bölümün gerekli maddeleri
ne. eklenmiştir-. 

Hizmetliler ücreti bölümünde de bâzı de
ğişiklikler yapılmıştır. Rektörlük kadrosunda 
bulunan'bir Doktor ile bir Sağlık memuru ve 
Ziraat Fakültesinde bir Diş tabibi kadrodan çı
karılmış ve iki kitap tasnif memuru ile. bir kar-
lograîm lüzumu izah edilerek kadroya eklenmiş 
ve bir cam mütehassısının kadrosu da 350 liraya 
iblâğ edilmiştir. Ayrıca yurt için bir hizmetliler 
kadrosu tutarları ilgili maddelere eklenmiştir. 

Bunlardan gayri olarak bâzı maddelerde öde
neklerin indirilmesi ve diğer gerekli maddelere 
nakli için yapılan teklifler de uygun görülerek 
düzeltilmiştir. 

Vatı İ u r d u her çeşit giderleri bölümüne de, 
(598 991) lira eklenmişti*. 

Bu değişikliklerle #chir bütçesi de (8 232 414) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı: 
Tasarının bir ve ikinşi maddeleri bu değişik

liklere göre düzeltilmiştir. Üçüncü ve dördüncü 
maddeleri ayniyle kabul edilmiş yalnız maddele
re bağlı cetvellerde yukancla arzedilen değişik
liklere uygun düzeltmeler yapılmıştır. 

Tasarıya komisyonumuzca altı ve yedinci mad
deler olarak iki yeni madde eklenmiştir. Bunlar
dan altıncı madde, 4668? sayılı Kanun gereğince 
bütçeye eklenmesi zarurî olan ve pansiyonda öğ
rencilerden alınacak ücieti gösteren (M) cetve
line, yedinci madde de «yni kanun gereğince 

- pansiyon kadrolarını ihtiva eden CN) cetveline 
ait bulunmaktadır. 

Tasarının altı ve ye4inci maddeleri, sekiz ve 
dokuzuncu maddeler olasak ayniyle kabul edilmiş
tir. l'i-

Bu değişikliklerle yenitlen hazırlanan Anka
ra üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı ve ekle
ri Kamutayın onayına arzedilmek ü'/ere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan >Ş©zcü Kâtip 
Mardin Jknkara Ankara 
R. Erten 'M&Eriş h\ öynvm 

Ankara Ankara Ankara. 
-V. C. Akkermon Ç^ Gölet Dr. A. H. Selgü 
Bursa Diyarbakır ^ îzrnir Kastamonu 
F. Bük tf. THug Sİ. Dikmen M. Akaitti 

Kastamonu Kocaeli Konya 
T. Ço§k(m Ds\F^. Burç/e M. A. Biml 

Malatya Samsun 
M. S. Eti M. A. Yörûkcr 

Seyhan Urfa 
A. R. Türeğir E. Tekeli 
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Ankara Üniversitesi 1949 311lı Bütçe Kanunu tasarısı 

m%(m-:,. 
HÜKÜMETÎN TEKLÎFİ BÜTOE KOMİSYONUNUN DEOÎSTİRÎSİ 

MADDE i. —• Aııkaar Üniversitesinin 1949 
yılı giderleri iç. in bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (7 340 180) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Ankara 
yılı giderlerine karşı lı-k 
(B) İşaretli cetvelde 

Üniversitesin in 1940 
olan gelirler bağh 
histeri İd is i üzere 

(7 319 180) lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3. - Ankara üniversitesinin 30 . 
VT . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kan «mm 19 nen 
maddesine giren hizmetliler kadroları bağlı (D) 
işareti) cetvelde gösterilmiştir. .Vıımaraları 
ile adlan bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertiplerden 30 . VI . U»39 tarihli ve 
3656 sayılı Kamımın 9 nen maddeni gere
ğince yönetimi gerekli geçici hizmetler iğin 
aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılanı-
lir. Bunların kadrolariyle buniardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir. 
ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. Bn bölümlerden alınacak kadrolann el
deki kadrolara, ek olmaması gereklidir. 

MADDE 4. 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
saydı Kanun ve ekleriyle 6 . VT . 1948 tarihli ve 
5339 sayılı Kanıma bağlı ectvellerde yazdı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1949 yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. •-•••- (lider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bn Kanuna bağlı 
(Ti) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun î Ocak 1949 tadilin
de yürürlüğe grirer, 

MADDE 1. Ankara Üniversitemin 1949 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli eetvelde gös
terildiği üzere (8 232 414) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Ankara Üniversitesinin 1949 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 232 414} 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. ----- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Avnivlr, kabul edilmiştir 

MADDE Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. ~ 15 . I X . 1944 tarihli ve 4668 
sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince öğren
cilerden alınacak ücretler bağlı (MI işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 7, 15.LX.1944 tarihli ve 4668 sa
yılı Kananım birinci maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. -- Hükümetin 6 neı maddem ay
niyle kabul edilmiştir. 

http://15.LX.1944
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Hû. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Hasan Saka Başb. Yardımcısı 
Barut ev 

Adalet Bakanı 
F. Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. II. Gök 

Maliye Bakam 
8. Adalim 

Bayındırlık Bakanı 
N. Erim 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayidt 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Ticaret Bakam 
6*. S. Barlas 

MilLî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlv 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakam 

E. ErişirgÜ 
Ulaştırma Bakanı 

K. Gülel 
(Jalı§ma Bakanı 

T. B. Balta 

B* K. 

MADDE 9. —, Hükümetin 7 nci maddesi a; 
niylc kabul edilmiştir. 

( S..--Sayuu; '58 ) 
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— 16 — 
A OETVELÎ 

Ödeneğin çeşidi 

İ948 
fili 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısan ~ Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Aylık ve ücretler 
Memurlar aylığı 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Açık aylığı 
Emeklijdul ve yetim aylığı 
G-eçici tazminat 

0 Rektörlük 
0 Dü ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
0 Fen Fakültesi 
0 Hukuk Fakültesi 
0 Tıp Fakültesi 
0 Veteriner Fakültesi 
0 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 

55 500 62 100 62 100 

457 500 
247 200 
299 700 
780 000 

0 
0 

1 839 900 

2 500 
2 500 

5 632 

30 500 
15 500 
20 500 
40 000 

0 
0 

112 132 

53 220 

90 420 
53 640 
51 840 
342 780 

0 

495 100 
276 600 
320 100 
964 500 
300 000 
480 700 

2 899 100 

24 000 
5 000 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

33 180 

62 400 
53 820 
52 020 
328 440 
90 000 

495 100 
281 400 
347 300 
969 300 
309 000 
485 500 

2 949 700 

24 000 
5 000 

0 

0 
0 
0 
f) 
0 
0 

0 

30 000 

70 680 
55 620 
52 020 
328 440 
90 000 

( S, Sayısı ; 58 ) 
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1948 JÇ49 yılı için 
yılı Hüküıfetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lüf Lira 

Yabancı profesör ve uzmanlar
la tercümanların ücretleri 

1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 

2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Tıp Fakültesi 
5 Veteriner Fakültesi 
6 Ziraat Fakültesi 

7 Ziraat Fakültesi 0 2m 376 253 131 
; .— ^ 4 | 

Bölüm toplamı 591 900 86(t 236 879 891 
— , — = - f - t | _ ., 

Geçici hizmetliler 
0 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül- ı 

tesi 6 600 . t- -t 0 . 0 
0 Fen Fakültesi 6 600 v 0 0 
0 Hukuk Fakültesi 6 600 0 0 
0 Tıp Fakültesi 6 600 4 0 0 
0 Veteriner Fakültesi 0 : I 0 0 
0 Ziraat Fakültesi 0 i 0 G 

Bölüm toplamı 26 400 I 0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

12Ü000 
ıcaıooo 48!000 
102î000 

i 1 
i 1 

124 000 
108 000 
48 000 
78 000 

1 
1 

Bölüm toplamı 0 3fcİf002 358 002 

II - Başka haklar f 
6 Geçici tazminat 

1 Rektörlük 0 3İ682 3 682 
2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül- , f 

tesi 0 2Îİ500 26 500 
3 Fen Fakültesi 0 14İ624 15 888 
4 Hukuk Fakültesi 0 İ8İ792 20 400 
5 Tıp Fakültesi O I6Î014 56 278 
6 Veteriner Fakültesi 0 İ7ÎO00 17 540 
7 Ziraat Fakültesi 0 $3İ|000 29 264 

Bölüm toplamı 0 1I6İ612 169 552 
• = = 4 = 4 = - • ——====. 

: f I 

(S. Sayısı : 68) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 

1 Dil ve Tarih ~ Coğrafya Fakül
tesi 

2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Tıp Fakültesi 
5 Veteriner Fakültesi 
6 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek %5 emekli keseneği 
karşılığı 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

120 000 154 200 154 200 
74 543 62 400 62 400 
60 900 67 600 67. 600 
28 500 60 000 60 000 

0 90 000 90 000 
0 126 000 126 000 

282 943 560 200 560 200 

5 320 

18 000 
9 720 
8 520 
8 520 

0 
0 

50 080 

5 320 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
14 600 
19 300 

52 287 

5 320 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
14 600 
9 300 

42 287 
^mtm^fKşmmmfgtg^gf^mşf^mşgpıtştm >—^W^—*Mgr^*TfMfSff"Tr' 9 K ^ S B £ 3 £ 3 E £ S B t f * î Z Z 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 105 

26 000 
13 820 
14 250 
48 204 
15 000 
32 175 

152 554 

3 105 

26 000 
14 060 
15 610 
48 444 
15 450 
32 415 

155 084 

10 000 10 000 10 000 

( S. Sayj« : 58 ) 
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M. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Ödeneğin çeşidi 

3656sayüı Kanunun öncimad-
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
~^4 sayılı Kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih -Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek doğum yardımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

"Birinci Vısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3.949 yılı için 
Hiıkftnetçe Komisyonca 

fet«en kabul edilen 
Lira Lira 

0 

2 000 

7 000 
2 000 
3 000 
8 000 

0 
0 

Bölüm toplamı 22 000 

ı ooo 
ooo ooo 
000 
000 o o 

6 000 

2 000 

20 ooo 

f 500 

î 000 
4 500 
4 500 
14 400 
î 000 
14 000 

54 900 

1 000 

2 000 
2 000 
İ 000 
850 
000 
000 

21 850 

1 000 

20 000 

3 500 

000 
500 
500 

14 400 
7 000 
14 000 

54 900 

1 000 

000 
000 
000 
850 

2 000 
5 000 

21*850 

1 000 

2 000 
1 000 
1 000 
1 000 

0 
0 

7 000 

1 853 <£& 

2 000 
2 000 
2 000 
A 000 
2 000 
8 000 

18 000 

5 M 141 

2 000 
2 000 
2 000 
4 000 
2 000 
3 000 

16 000 

h W6 >m 

( S. Sayısı: 58 ) 



M. Ödeneğin çeşidi 

m 
yıh 

ödeneği 
Lira 

TT l&Aö y ı h i s l n 
Hükümetçe Komisyon» 

kabul edilen istenen 
Lira Lira 

ikinci kısım - Yönetim gid 
leri er 

t - Hizmete ilişkin olanlar 
Kırtasiye 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Döşeme, demirbaş ve tesisler 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Aydınlatma 
1 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Tıp Fakültesi 
5 Veteriner Fakültesi 
6 Ziraat Fakültesi 

5 000 

7 000 
3 000 
3 000 

15 000 
0 
0 

33 000 

10 000 

6 000 
25 000 
12 500 
72 396 

0 
0 

Bölüm toplamı 125 896 

6 000 

2 500 

000 
000 

3 000 
5 000 
5 000 
4 000 

29 500 

5 000 

25 000 
12 500 
20 000 
4 000 
4 000 

75 500 

6 000 

2 500 

7 000 
3 000 
3 000 
5 000 
5 000 
4 000 
29 500 

5 000 

5 000 
25 000 
42 500 
20 000 
4 000 
4 000 

105 500 

6 000 

esi 

ültesi 
si 

Bölüm toplamı 

3 000 
5 000 
12 000 

0 
0 

26 000 

3 000 
.3 000 
13 000 
10 000 
7 m 

42 500 

3 000 
3 000 
13 000 
10 000 
7 500 

42 500 

( S. Sayısı ; 58 ) 
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VI. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

Ödeneğin çeşidi 

Isıtma 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

öteberi gidreleri 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 000 
8 500 

13 000 
12 000 

0 
0 

45 500 

4 000 

15 000 
9 750 
9 250 

10 000 
0 
0 

48 000 

t 1949 yılı için 
fiüMmetçe 

istenen 
Jtira 

: î 

• t 

15 000 
8 500 

i l 3 000 
£12 000 
125 000 

; J25 000 

i *98 500 

i 3 000 

• ?12 000 
i 9 750 
f 7 250 
119 000 
i i 10'000 

; ııo ooo 
171 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
8 500 

21 600 
12 000 
25 000 
25 000 

107 100 

3 000 

12 000 
9 750 
7 250 

19 000 
10 000 

' 10 000 

71 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
,Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

7 000 2 500 2 500 

3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Posta ve telgraf giderleri 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 

* 

Fakül-

( S . Sayısı : 

1 500 
1 000 
3 500 

10 000 
0 
0 

23 000 

1 000 

1 500 
800 

2 000 
1 200 

0 
58) 

: 1 000 
•F- 2 000 
f 2 500 
•v 5 000 
- 2 500 
i 2 000 

$17 500 

;"'*-. 

t 1 000 
:- p 

800 
* 800 
X 1 000 
'% 1 000 
: 1 500 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 
2 500 
2 000 

17 500 

1 000 

800 
800 

1 000 
1 000 
1-500 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

II - özlük olanlar 
li görev yolluğu 
rlük 

2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-

7 Ziraat Fakültesi 0 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 6 500 7 600 7 600 

Telefon tesisi, konuşması ve 
başka haberleşme giderleri 

1 Rektörlük 5 000 3 000 3 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafva Fakül

tesi " 3 800 2 500 2 500 
3 Fen Fakültesi 3 000 5 000 5 000 
4 Hukuk Fakültesi 3 000 2 000 2 000 
5 Tıp Fakültesi 5 000 5 000 5 000 
6 Veteriner Fakültesi 0 5 000 5 000 
7 Ziraat Fakültesi 0 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 19 800 30 000 30 000 

Sürekli görev yolluğu 
1 Rektörlük 100 100 100 

3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Geçici görev yolluğu 
Rektörlük 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
,tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

200 
100 

1 
2 000 

0 
0 

2 401 

7 000 

5 000 
1 900 
3 000 
5 000 

0 
0 

200 
300 

1 
2 000 

500 
500 

3*601 

2 500 

4 000 
3 000 
3 000 
5 000 
2 500 
1 000 

200 
300 

1 
2 000 

500 
500 

3 601 

2 500 

4 000 
3 000 
3 000 
5 000 
2 500 
4 000 

Bölüm toplamı 21 900 21 000 24 000 

( S. Sayısı : 58 ) 
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± 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı profesör ve uzmanlar
la tercümanların yolluk gider
leri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Memleket içinde ve dışında il
mî inceleme yolluk ve her tür
lü giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• 

— 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

15 000 
4 500 
5 000 
5 000 

0 
0 

29 500 
—i—!—r— 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
l i ra 

3 750 
3 750 
3 750 
3 750 

1 
1 

15 002 

10 000 
7 000 
5 000 
5 000 

. 7 500 
10 000 

44 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 750 
3 750 
3 750 
3 750 

1 
1 

15 002 

10 000 
7 000 
5 000 
5 000 
7 500 

10 000 

44 500 

Yabancı memleketler bilim 
kongrelerine katılma yolluk ve 
başka giderleri 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

5 000 5 000 5 000 

ıSİ 

İtesi 
si 

Bölüm toplamı 

10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
0 
0 

35 000 

10 000 
10 000 
% 000 
10 000 
5 000 

1 

45 001 

5 000 
10 000 
5 000 

10 000 
5 000 
6 000 

46 000 

( S. Sayısı: 68 ) 
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ıl. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

> 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 600 

4 000 
1 800 
3 600 

15 000 
0 
0 

26 000 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

6 000 
2 500 
3 600 

10 000 
5 000 
6 000 

35 100 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

6 000 
2 500 
3 600 

10 000 
5 000 
6 000 

35 100 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

0 
0 

7 000 

449 497 

1 000 
1 500 
1 500 
5 000 
2 000 
2 000 

14 000 

550 304 

1 000 
1 500 
1 500 
5 000 
2 000 
2 000 

14 000 

592 903 

4698 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Rektörlük 1 000 1 000 1 000 
2 Dil ve' Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 . Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anado
lu araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 10 000 10 000 6 720 
Ziraat Fakültesinin çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma 
ve denemelerin her çeşit gider
leri 0 5 000 5 000 

( S. Saya» : 58 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Fakültelerin araştırma ve in
celeme ve öğretimi ilgilendiren 
gereçleriyle öğrenci yolluklan 
ve her çeşit giderleri 

1 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi 

2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk Fakültesi 
4 Tıp Fakültesi 
5 Veteriner Fakültesi 
6 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her türlü giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
Temsil giderleri 

0 Rektörlük 
O Dü ve Tarih-Coğrafya Fakül

tesi 
O Fen Fakültesi ^ 
0 Hukuk Fakültesi 
O Tıp Fakültesi 
O Veteriner Fakültesi 
0 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Üniversite armağanı 
Taşıt giderleri 

1 Rektörlük 
2 Fen Fakültesi 
3 Tıp Fakültesi 
4 Veteriner Fakültesi 
5 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

1948 * 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

11 500 11 500 11 500 
152 640 152 640 152 640 
15 000 15 303 15 303 
320 000 173 610 150 610 

0 90 000 90 000 
O - 226 000 222 000 

499 140 669 053 642 053 

10 000 
2 000 

0 
2 000 
900 
900 

1 500 
900 
0 
0 

6 200 

10 000 
1 000 

0 
2 000 
1 500 
900 

1 500 
900 

1 000 
1 000 
8 800 

10 000 
1 000 
8 800 

0 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

0 
• • • • - - - • " " - • ' , . ' i • ' — : 

2 500 2 500 2 500 

0 
4 500 
5 200 

0 
0 

9 700 

3 000 
5 500 
5 000 
25 000 
10 000 
48 500 

3 000 
5 500 
5 000 
25 000 
10 000 
48 500 

( S. Sayısı: 58 ) 
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\1. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

ödeneğin çeşidi 

II - Çeşitli olanlar 
Kitap ve mecmua, kâğıt, baskı 
ve yayın giderleri, tercüme be
deli ve telif hakkı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

20 500 
19 000 
25 000 
25 000 

0 
0 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

30 000 
22 000 
42 500 
20 000 
12 000 
25 000 

Komisyonca, 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

30 000 
22 000 
42 500 
20 000 
20 000 
25 000 

Bölüm toplamı 119 500 

Kütüphaneler için alınacak ki
tap, mecmua, gazete ve diğer 
yayınlar giderleri ve ciltleme 
bedeli 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi. 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

20 000 

17 000 
50 000 
13 395 
15 000 

0 
o 

Bölüm toplamı 

Üniversite tesisleri 
Basımevi aletleri, gereçleri ve 
- her çeşit giderleri 
Müze tesisi ve her çeşit gider
leri 
Sağlık ve sosyal araştırma ve 
her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

115 399 

20 000 

8 000 

8 000 

36 000 
Hfc. ıH 1 "ı1 •• — 

171 500 

1 000 

179 500 

1 000 

17 000 
53 633 
22 500 
15 000 
2 500 
7 000 

118 633 

0 

0 

0. 

0 

17 000 
53 633 
22 500 
15 000 
2 500 
5 000 

116 633 

0 

0 

0 

0 

( S. Sayın : 58 ) 
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M. 

2 
3 
4 
5 
6 

O 

O 
O 
O 

O 

Ödeneğin çeşidi 

4489 ve 4956 sayılı Kanun ge
reğince yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve her 
çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yabancı profesör ve uzmanla
rın yollukları ve diğer gider
leri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

8.000 
5 000 

10 000 
10 000 

0 
0 

33 000 

163 560 
96 000 
48 200 

132 800 

Bölüm toplamı 440 560 

10 000 
5 000 

10 000 
5 000 
4.000 
8 000 

42 000 

0 
0 
0 
0 

0 

10 000 
5,000 

10 000 
5 000 
4 000 

15 000 

49 000 

'0 
0 
o 
o 

0 
0 
0 

1 
2 

3 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirilecek bil
ginlerin ücret ve yollukları 
Rektörlük 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 

3 750 
3 750 
3 750 
3 750 

15 000 

2 000 

2 000 
2 000 

0 
0 
0 
0 

0 

2 000 

2 000 
5 000 

0 
0 
0 
0 

0 

2 000 

2 000 
3-200 

( S. Sayısı: 58 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

28 
1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 Hukuk Fakültesi 
5 Tıp Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 
7 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek %5 emekli keseneği 
karşılığı 

0 Rektörlük 
O Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
O 
0 
o 
o 
o 

2 000 
2 000 

0 
O 

10 000 

5 382 

000 
000 

1 
500 

12 501 

0 

1 000 
2 000 

1 
500 

10 701 

O 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Döner sermaye 
Spor giderleri 
Düşüntilmiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

17 000 
12 496 
15 577 
44 854 

0 
0 

95 309 

50 000 
0 
1 

1 454 309 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

0 

50 000 
5 000 

1 

1 154 488 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

50 000 
5 000 

0 

1 135 407 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Gteçen yıl borcu 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yılları borcu 
1928 - 1943 yıllan borcu 

5 500 5 500 

4 500 4 500 
1 1 

Bölüm toplamı 4 501 4 501 

( S. Sayısı : 58 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
l i ra Lira 

1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 13 642 O O 

Dördüncü kısım toplamı 13 645 10 001 10 001 

Beşinci kısım ~ Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 

1 Üniversite öğrenci bursu 30 000 25 000 25 000 
2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-

3 
4 
5 
6 
7 

1 

2 

1 
2 

3 
4 
5 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Hastanelere yapılacak yardım 
öğretimi ilgilendiren giderler
le yatak karşılığı 
Hastanelerde iaşe edilecek 
olan hizmetliler iaşe karşılığı 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altına kısım 

Yapı ve onarma 
Rektörlük 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

(S. Sayı»: 

2 000 
1 000 
5 000 

10 000 
0 
0 

48 000 

91 250 

193 850 

285 100 

333 100 

66 000 

42 000 
317 000 
393 714 
300 000 

68) 

3 500 
5 000 
2 000 

10 000 
2O00 
1 000 

48 500 

91 250 

185 382 

276 632 

325 132 

: sf 

5 000 

8 513 
1 

1 000 
20 000 

3 500 
5 000 
2 000 

10 000 
2 000 
1 000 

48 500 

91 250 

185 382 

276 632 

325 132 

5 000 

8 513 
1 

31 000 
217 000 



- » -

Ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yatı yurdu her çeşit giderleri 

Altıncı kısım toplamı 

0 
0 

1 318 714 

0 

1 318 714 

40 000 
10 000 

84 514 

0 

84 514 

32 000 
10 000 

303 514 

598 991 

902 505 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

. • < * i •» s 

GENJSL TOPL 

B 

Gelirin çeşidi 

Hazineden yardım 
Harçlar 
Çeşitli gelirler 
Bağışlar ve vasiyetler 
Eski yıllardan devredilen 
kit fazlası 

AM 

2 953 355 
449 497 

1 454 309 
13 645 

333 100 
1 318 714 

6 522 620 

CETVELÎ 

na-

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

5 158 500 
75 00Ö 

1 115 
5 

1 288 000 

5 224 741 
550 304 

1 154 488 
10 001 

325 132 
84 514 

7 349 180 

5 266 466 
592 903 

1 135 407 
10 001 

325 132 
902 505 

8 232 414 

1949 yılı için 
' Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

6 811 339 
140 000 
100 000 

1 

297 840 

7 422 339 
140 000 
100 000 

1 

570 074 

.(TOPLAM 6 522 620 
(S. Sayı» : 68) 
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Görevin çeşidi 

D - CETVELİ 
Sayı Ücret 

Rektörlük 

Daktilo (yabancı dil bilmesi şart.) 
Kardeks memuru 
Daktilo 

Fiş memuru 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Odacı 
Şoför 

Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Kartograf 
Kitap tasnif memuru 
Desinatör 
Fotoğrafçı 
Fiş memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı. 
Bahçivan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Ciltçi 

» yardımcısı 
İdare memuru 
Daktilo 
Odacı 

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

25 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru 
Odacı 

Fen Fakültesi 

Desinatör 1 
Daktilo: (yabancı dil bilmesi şarttır.) 1 
Daktilo 2 
Not çoğaltma memuru 1 
Teknisiyen 1 
Cam aletleri yapıcısı 1 
Hazırlayıcı 5 

> 5 

230 
230 
175 
150 
115 
130 
100 
90 
200 

230 
230 
230 
230 
150 
175 
150 
150 
130 
150 
150 
100 
150 
150 
100 
90 

150 
90 

200 
230 
150 
130 
230 
350 
150 
130 

Görevin çeşidi 

Şoför 
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

12 

Hukuk Fakültesi. 

Not Çoğaltma memuru 2 
Daktilo (yabancı dil bilmesi şarttır.) 1 
Daktilo 3 
Elektikci ve telefoncu 1 
Kaloriferci 1 

» yardımcısı 1 
Onarıcı 1 
Bahçivan 1 
Dağıtıcı 1 
Başodacı 1 
Odacı - 25 

Tıp Fakültesi 

Teknisiyen 

Hazırlayıcı 

» 

Arşivci 
Daktilo 

» 
» (yabancı dil bilmesi şarttır 

Otoklav 
Mulajcı 
Masajcı 
Röntgen banyocusn 
Hastabakıcı 

Lâboratuvar hademesi 
Fotoğrafçı 
Telefon santral memuru 
Onarıcı 
Şoför 

» ; yardımcısı 

.) 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

28 
4 

15 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
1 

51 
10 
5 

60 
1 
i 
1 
1 
1 

( Si, S a y » j 58 ) 



Görevin çeşidi 
— 82 

Sayı ücret 

Bahçıvan 
Dağıtıcı 
Başodaeı 
Aşçı 
Diyet aşçısı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Terzi yardımcısı 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 
Gardiyan 

Veteriner Fakülten 

Daktilo 

Dağıtıcı ve takipçi 
Soğuk hava cihazı makinisti 
Hazrlayıcı 

Şoför 
Başhademe 
Lâboratuvar hademesi 
Hayvan hasta bakıcısı 

Nalbant • 
Kapıcı 
Gece ve gündüz bekçisi 
Arabacı 

Santral Hizmetleri 

Elektrikçi 
Santralci ve telefoncu 
Enstrelâtör 
Usta 

Suculuk makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci ustası 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Tertipçi 
Matbaa makinisti 

1 
t 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

12 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

12 
4 
1 
1 

14 
3 

10 
1 
9. 

175 
100 
115 
150 
200 
115 
200 
100 
90 
90 
90 
90 

140 
125 
115 
90 
85 

115 
130 
200 
100 
75 
85 
75 

110 
90 
90 
90 

225 
90 

200 
145 
100 
75 

115 
225 
115 
85 
55 

115 
130 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Cilt atelye şefi 

Ziraat Fakültem 

Daktilo 
Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

Teknisiyen 
» 

Şoför 
Odacı 

> 

Lâboratuvar hademesi 
Bahçıvan 

!» 

Sürekli tarla amelesi 
;•» > * 

Kapıcı 
Gece ve gündüz bekçisi 
Arşivci 
Desinator 
Grafikçi 
Tahnitçi 
Teksir memuru 
Büyük küçük baş hayvan tecrübe ve 
bakım ustası 

Tarla denemeleri teknisiyeni 
Çiftçi başı 
Fotoğrafçı 
Cam aletleri yapıcısı 
Elektrik teknisiyeni 
Telefon » 
Su havagazı » 
Kalorifer » 
Cilt işleri » 
Santiralci ve telefoncu 
Tekniker 
Marangoz ustası 
Mürettip 
Onarıcı 

4 
1 
7 
15 
10 
8 
2 
2 
2 
17 
10 
10 
9 
1 
1 
6 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

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

220 

150 
120 
130 
150 
175 
200 
250 
200 
110 
90 
75 
90 

270 
200 
150 
100 
120 
100 
90 
90 

150 
230 
200 
230 
150 

200 
170 
150 
130 
250 
200 
250 
350 
250 
200 
200 
250 
300 
120 
80 
250 
220 
150 

< S. Sayısı: 68 ) 



öorevin 

Bulaşıkçı 
Başgarson 

» 
Çamaşıreıbaşı 

çeşidi 

Çamaşır depo memuru 
t> 

- S â -
Sayı Ücret 

4 55 
1 130 
7 75 
1 1İ5 
1 85 
2 55 

Görevin 

Ütücü 
Çamaşırcı 
Berber 
Hastabakıcı 
Revir yardımcısı 
Kunduracı 

: : 
çeşidi 

: 5" 

i -

Sayı 

2 
3 
1 
1 
1 
1 

D. M. 

E - OETVELÎ 

T). 

1 

;1 
4 
5 
r; 
6 
7 
H 

8 
î) 

10 
9 

• 

'Görevin çeşidi 

1 D. T. C. Fakültesi 
2 Fen Fakttttesi 
0 Hukuk 
4 Tıp 
5 Veteriner» 
fi Ziraat 

L 

Sayı 

Pü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
$ 

"» 
» 
» 
v * 

Doçent 
» 
» 

o 

1 
5 
8 
o 

1 
10 
7 
S 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 
» 

8 
22 
14 
3 

» (Seminer kütüphanecisi) 2 

( 

» 

. OETVBÜt 

Aylık | D. 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

40 j 9 

S.S»y 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 

ıtı: 68) 

; --

Görevin çeşidi 

F'm Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

•. 

Öğretim yardımcıları 

1' : 

Sayı 

1 
3 
5 
5 

• 3 

2 
7 
6 

10 

9 
13 
13 



î). Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

c) Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

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

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 > 

10 » 

Ttp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

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

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 

10 » 
4 Uzman 
5 > 
6 .» 
7 » 
8 » 

4 Başeczacı 
6 Eczacı 
7 :•> 

c) Memurlar 

2 
3 
1 
5 
9 
14 

9 
5 
10 
9 

2 
2 
9 
9 
6 
8 
16 
20 

60 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

150 
125 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

10 
25 
40 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
50 
35 
90 
80 
70 
60 
50 

1 90 
"İ" 70 
1 60 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 
12 
9 

10 

Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

» 

Veteriner Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

8 
24 
1 

-I--

34 
25 
40 
35 

1 Profesör 
2 y> 
3 ' » 
4 » 
5 Doçent 
6 » 

b) öğretim yardımcılar} 

7 Asistan 
9 > ' • • 

10 » 
3 Uzman 

o) Memurlar 

14 îdare kalemi evrak mukayyidi 
12 Levazım işleri memuru 
12 Rektörlük kalemi memuru 
11 İlmî yardımcı 
10 Tercüman 

Ziraat Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 • » 
3 • » 

4 » 
5 Doçent 
6 9 

b) öğretîm yardımcıları 

7 Asistan 
9 » 

1 0 •••» 

c) Memurlar 

13 Güreş, boks, eskrim öğretmeni 

5 
3 
3 
3 
1 

12 

7 
3 

13 
1 

150 
225 
100 
90 
80 
70 

60 
40 
35 

100 

1 15 
1 25 
1 25 
1 30 
1 35 

4 
7 
9 
6 
1 
4 

U 
7 
8 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

60 
40 
35 

1 20 



t). Gdr«vin çeşidi Sayı j 

3 İdare inzibat âmiri 1 
13 îdare kalemi levazım memuru 1 
11 Levazım işleri memuru i 
12 Bektörlük kalemi memuru 1 

Görevin 

50 
20 
30 
25 

D. Görevin feşidi 

13 Kâtip 
10 Talebe yurdu.bi^nuidi 
11 Muid 
11 Kitaplık katibi -

. OKTVBU 

çeşidi Sayı 

Tanın ve Veteriner fakültleri 670 . '• 
, . . , . . . , . - • , • • • • , • . - • • • ' . • • • •• • L j 

• N 

Görevin çeşidi Sayı 1 

Müzakereci 9 
Yönetim memuru 2 
Sayman 1 
Saymanlık-memuru 1 
Hademe 2 

. . . E 

OT 

İcret 

60 
120 
150 
100 
75 

TVBLt 

Görevin Şeşidi 

Hademe \ '\ ' 
Aşçıbaşı 
Aşçı yardımcısı 

» çırağı 

'• OÜTVKLI 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

Sayı 

9 
1 
1 
3 
'7 

Aylık 

20 
35 
30 
20 

Ücret 

55 
200 
85 
75 
55 

B. : 18 — tatma 
Fakültelerin her türlü ısıtma giderleriyle lâboratuvar ve Enstitülerin hava gazı sarfiyatları bu bö

lümden ödeni*. 

B. : 27 — Yabana memleketler bilim kongrelerine katılma yolluk ve ba^ka giderleri 
Yabancı memleketler Bilim kongrelerine katılacak heyetlerle Senttola katılmalarına karar ve

rilen kongrelere gidecek öğrencilerin her türlü yol Vs... giderleri. ,, ^ 

B. : 32 — Fakültelerin arattırma, inceleme, ve öğretimi ilgilendiren gereçleriyle öğrenci yollukları 
re her çeşit giderleri 

Ens. ve lâboratuvarların fennî alât, levazım ve işletmeleri ve genel gi#rieri, elektrik ve hava gazı 
muharrik kuvvet, su fennî alât, levazım, tecrübe ve işletme hayvanlarının l<akım yem, satınalma gider* 
kri, bakım giderleri, bağ bahçe giderleri, amele gündelikleri Ens, 1er işletmelerinin her çeşit malzeme 
ham madde, saire, bu işlerle ilgili her çeşit giderleri. 

m*m*mı 



m 
B. : 36 — Üniversite arraağara 

Öğretim üye ve yardımcılariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba
şarı gösterenlere Senatoca takdir edilecek miktarda verilecek para, mükâfatı. 
B. : 41 •— Yurdun içinde ve dışında konferans için getirilecek bilginlerin ücret ve yollukları 

Askerlik dersi'konferans ücretinde bu Bl. don 5den< t 

B, : 46 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar (Burslar) 
Yardıma muhtaç ve teşvike lâyık görülenlere 1936 sayılı Kanunun 60. mad. gereğince verile

cek lisana ve doktora, bursları. Fakültelerdeki yardıma muhtaç, öğrencilere yapılacak hertürlü 
aynı ve nakdî yardımlar. Hükümet hesabına okumak üzere evvelce alınmış veya yeniden alınacak, 
olan öğrencilerin yiyecek, yatacak, giyecek Vs., giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harç
lık ve burs. * . . . . , . ^.,.„- * 

B. : 49 — Yatı yurdu her çeşit giderleri 
1. — Parasız yatılı Öğrencilerin ve bunların hizmetinde bulunan müstahdemlerin yedirilmesi, 
2. — Parasız yatılı öğrencilerin yatakhane, çamaşırhane ve mutfağa ait çeşitli gider ve levazı

mı, banyo ve berber salonu levazımı, 
3. — Parasız yatılı öğrencilerin elbise, kasket, palto, ayakkabı, terlik, pijama ve havlu ve (Muh

taç bulunanların iç çamaşırları) yatılı öğrenci hizmetinde bulunan müstahdeminin elbise, palto, 
ayakkabı giderleri, terzi ve kudura levazımı, 

4. — Yurt idaresine mütaallik kırtasiye, basılı kâğıt, posta telgraf ve telefon tesis, işletme ve 
tamir ücret ve masrafları öteberi, demirbaş, aydınlatma, ısıtma, içme ve kullanma suyu ve 1 500 li
raya kadar onarma giderleri, 

5. —•'Parasız yatılı öğrencilerin resmî ve özel sağlık müesseselerinde tedavi ve sağlıklarım koru-
ma giderleri, cenaze masrafı, revirin ecza ve mualice ve çeşitli giderleri, 

6. — Parasız yatılı öğrenci kitapları, basım ve öğrenciye gerekli ders ve dersane levazımı, 
spora ilişkin malzeme, fakültelere yazılma ve imtihan harçları ve sömestr ve lâboratuvar ve dip
loma üereti, yoksul öğrenci harçlığı ve her türlü öğrenci yolluğu, 

7. — Stajiyer öğrencinin doyurulmaları karşılığı olarak verileoek aylık 75 lira ödenek (tşbıı 
stajiyer öğrenciler formülün yukardaki bütün hususatma dâhildir.) 

8. — Öğretim üyeleri, yardımcıları, memur ve hizmetlilere bedeli karşılığında verilecek yemek 
giderleri ile yatı yurdu memur ve hizmetlilerinden görevleri dolayısiyle yemek zamanlarında vazife 
ile yurtta bulunanlara parasız verilecek yemek giderleri. 
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