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1. — ÖKÇEN TUTANAK ÖZSTİ 

Birinci Oturum 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın

daki 1567 sayılı Kanunun (birinci ve 4328 sayılı 
Kanunla değiştirilen üçüncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanun süresinin uzatılma
sına 'dair olan Kanun, kabul olundu. 

1949 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması 'hakkındaki Ka
nun, kabul edil'di. 

3803 nayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 
ncü maddesine Ibir fıkra ilâvesi hakkındaki Ka
nun kabul olundu. 

İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerara
sı Sözleşmeye katılmaya dair olan Kanun, kalbul 
edildi. 

Londra'da 1948 yılında toplanan Denizde 
Oan Emniyetini Koruma Konferansında akdo-
lunan Milletlerarası «Denizde Çatışmayı •önle
me Tüzüğü» ne katılmamıza ve 'bu tüzüğün 
onanmasına dair olan Kanun, kaJbul olundu. 

Danıştaya, Birinci Daire Başkanı ile bir üye 
seçilmesi için oylar toplandı. 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 
maddeleri1 görüşüldü. 

Danıştaya, Birinci Daire Başkanı ile bir üye 
seçilmesi için toplanan oylarda çokluk olmadı
ğı anlaşıldığından seçimin tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

îkinci Oturum 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu kalbul olundu. 
Danıştaya Birinci Daire Başkanı ile bir üye

nin seçilmesi için oylar toplandı. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Toplanan oyların ayrılanması sonucunda Da

nıştay Birinci Daire Başkanlığına A"vnî^Tür^.'i-
in, üyeliğe de Celil Berkman'ın seçildiği bildi
rildi. 

Traibzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Or
man işletmelerinin tek Ibir işletme altında bir
leştirilmesi ve Trabzon, Samsun liman yolcu ta
rifesi ile Trabzon Liman İşletmesinde çalışan 

Belediye Gelirleri Kanununun '22 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı
nın birinci görüşülmesi 'bitirildi. 

Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete 
karşı müessir Ibir himayenin sağlanması maksa-
diyle Paris 'te imzalanmış (bulunan Milletlerara
sı Anlaşma ile kadın ticaretinin zecren menci
ne dair olarak imzalanmış olan Milletlerarası 
Sözleşmenin tadili hakkındaki Protokolün onan
masına dair Kanun tasarısının (birinci görüşül
mesi tamamlandı. 

Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren 
men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmanın tadili 
hakkındaki Protokolün onanmasına dair olan 
Kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
Üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna ek Kanun, ka'bul olundu. 

4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun (bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı
nın 'birinci görüşülmesi (bitirildi. 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkın
daki 5243 sayılı Kanunda 'bâzı değişiklikler ya-
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesine dair olan Kanun tasarısı, dikkate alman 
önergelerle (birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. 

içişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1950 yılı 
'bütçeleri kabul olundu. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin
de 'bir müddet görüşüldükten sonra (bölümleri
ne geçildi. 

17 . I I . 1950 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Sahir Süan 
Kâtip 

Manisa Milletvekili 
H. öztarhan 

denizcilerin durumu hakkındaki sözlü soru 
önergesi Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/459). 

Soru 

— 756 — 



B : 49 17.2 .1950 0 : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Adlî Tıp Müessesesi Kanun tasarısı 

(1/711) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 
2. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 
(1/712) (Çalışma Komisyonuna); 

Teklif 
3. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran'm tâ

biiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
olan 1260 sajruı Kanunun sekizinci maddesini 
değiştiren 4151 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/224) (içişleri ve Bütçe Komisyonlarna); 

Raporlar 
4. -— Atatürk Anıt - Kabir inşasına dair olan 

4677 sayılı K^anuna ek Kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/689) 
(Gündeme); 

5. — 5181 sayılı Kanunla onanan New - York 
Protokolü ile hükümleri değişen Cenevre Anlaş

masında zikredilmiyen bâ^ı ilâçların Milletler
arası kontrole tâbi tutulması hakkındaki Paris 
Protokolünün onanmasına dair Kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(1/685) (Gündeme); 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/710) (Gündeme); 

7. — Özel teşebbüsler tarafından yabancı 
memleketlerden yapılacak uzun vadeli borçlan
malara kefalet edilmesi ve gerekli döviz izninin 
verileceği hakkında taahhüde girişilmesi husu
sunda Maliye Bakanlğma yetki verilmesine dair 
Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/637) (Gündeme); 

S. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Hükümeti arasında akdedilen Vete
riner Sözleşmesinin birinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi için teati olunan mek
tupların onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Tarım Komisyonu rapora (1/671) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

&ÂTÎPLER — Hilmi öztarhan (Manisa) Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN" —- Oturum açıldı. 

i . — 1950 yılı Bütçe Kanunu 
Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 

fi 
A — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN i-t- Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine bağlıyoruz; 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

tasarısı ve 

B. 
101 

201 

Bakan e s n e ğ i 
BAŞKAJN] 
Aylıklar! 
BAŞKANİ 

— Kabul edilmiştir. 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

7 664 640 

B. 

202 

205 

206 

207 

757 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil ikramiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 351 940 

47 000 

34 800 

15 000 
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B. 
208 

209 

210 

301 

802 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 

401 

403 

417 

451 

453 

B : 49 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Sumhuriyeti E-
mekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel 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. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fahri konsolosluklar keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı elçilerle konukların ağır
lanma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umumi kâtiplik ikametgâh gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17.2 

Lira 

2 480 

1950 0 : 1 

130 000 

3 000 

36 800 

605 800 

9 750 

451 150 

590 200 

10 000 

310 000 

15 000 

12 000 

3 000 

3 500 

168 000 

12 000 

7 500 

324 000 

B. 

454 

501 

502 

701 

İiirâ 
25 000 

52 000 

76 320 

104 500 

Sigorta 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Maliye Bukanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin tü
mü üzerinde söz istiyen var mı? SÖz istiyen olma
dığına göre bölümlere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

101 Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 27 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin, (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

197 250 

251 110 

91 600 

15 500 

300 000 

615 000 

10 000 

27 289 

628 289 

— 758 
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210 

211 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

401 

403 

405 

407 

408 

417 

418 

JB : 49 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fazla çalışma ücret ve keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi gereğince verilecek kasa taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ÎUer kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Giyeceklyer 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BİAİŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eleklikler Maliye müşavirlikleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Damga Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atlı tahsildarlara verilecek hay
van ve yem karşılığı 
BİŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mühasebei Umumiye Kanununun 
4& nci maddesini ilgilendiren 
giderler 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
"Sîergi tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
itâzine işleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17. 2 
Lira 
2 100 

8 500 

1950 Ö : 1 

313 700 

123 500 

630 970 

710 000 

015 000 

110 000 

22 800 

495 070 

80 000 

11 000 

25 000 

248 500 

2 000 

254 360 

340 000 

117 000 

195 250 

808 772 

B. 
419 

420 

451 

452 

456 

460 

461 

476 

479 

480 

481 

501 

502 

504 

601 

602 

603 

Millî mülkler işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı Kanunun 36 nci mad
desinin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî tetkik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleektlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
İhtiyat ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fort Sözleşmesi gereğince ödene
cek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul ve kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3242 sayılı Kanun gereğince to
hum işleri için Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN - Kabul edümiştir. 
5420 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak demeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yangı n söndürme cihazı ve gi
derleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığının Top
rak Mahsulleri Ofisine olan borcu 
karşılığı 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

Lirft 
385 000 

100 000 

21 000 

1 500 

100 000 

40 000 

130 000 

206 994 

325 000 

50 000 

100 000 

65 000 

000 000 

550 000 

251 000 

894 000 

759 — 
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B. Lira 

604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 8 194 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine 6 532 01)0 
BAŞKAN — Kabul edilmişti*' 

606 İstanbul Üniversitesine " 12 210 0U0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

607- İstanbul Teknik Üniversitesi-
ne 3 230 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KO. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendim, bütçeyi yüksek 
huzurunuza takdim ettikten sonra Kamutay, 
Karayolları Genel Müdürlüğü teşkili hakkında 
bir kanun kabul etti. Bu kanun hükümlerine 
göre, bu Umum Müdürlük katma bütçeli bir 
idare oalrak teşekkül ettiği için, ayrıca Genel 
Bütçeden sonra bu idare için bir katma bütçe 
tanzim edildi ve Bütçe Komisyonunca da tet
kiki tamamlanıp yüksek huzurunuza sunuldu. 
Bu duruma göre Bayındırlık Bakanlığının 
yollara ait giderlerinden karayollarına ait ola
nı, bu idarenin katma bütçesine verilmekte ve 
buna" mukabil de Maliye Bütçesinde iki bölüm 
açılmkatadır, bunlardan 608 nci bölüme, 47 
milyon, bunu takibeden 609 ncu bölüme do 
6 303 374 lira konmaktadır. Bunlar yüksek 
huzurunuza takdim, tabı ve tevzi edilmiş olan 
bütçeden sonra takarrür ettiği için, arzettiğim 
şekilde okunmak üzere Riyasete takdim etmiş 
bulunuyoruz. Bu takdim ettiğimiz iki bölüm 
dolayısiyle, onları takibeden bölümlerin numa
raları ikişer numara yükselerek ilerliyecektir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesine 
eklenmesi teklif edilen iki bölümü okutup oyu
nuza sunacağım: 

B. Lira 
6Q8 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad

desi gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılacak ödeme
ler karşılığı 47 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdür
lüğüne yardım 6 303 374 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-

B. Lira 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Bundan sonraki bölümlerin nu
maraları değişecektir. 

610 Ankara Şehri Su İsleri için An
kara Belediyesine 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

611 özel idareler ve belediyeler 
hastaneleri genel giderlerine 
yardım 1 050 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

612 Türkiye Maltı] Gaziler Birliği
ne 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

613 Yardım Sevenler Derneğine ; 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

614 Darülâczeye 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

615 Kızılay Kurumuna 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

616 Çocuk Esirgeme Kurumuna 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

617 Dartişşafakaya 125 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
617 bölümdeki Darüşşef aka'ya ayrılmış olan 

125 000 liranın 10 000 lira ilâvesi ile 135 000 
liraya çıkarılmasını teklif ederim. 

Konya 
P. Gökmen 

Van 
R. Oktar 
Bitlis 

M. Ertan 
Malatya 

Van 
I. Arvas 

İzmir 
L. B. Çeyrekbaşı 

Mardin 
Ş. Ekmen 
' Siird 

M. N. Karaköylû L. Yavuz Dr. 
Erzurum 
S. Aituğ 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Kars 

T. Taşkıran 
Maraş 

A. Yaycıoğlu 
Denizli 

K. C. öncel 
Denizli 

Maraş 
E. Soysal 

Kocaeli 

Rize 
T. B. Balta 

Diyarbakır 
O. Ocak 

Niğde 
H. Ulusoy 

Antalya 
G. Kahraman 

Sivas 
K. Kitapçı 

Manisa 
Amiral Ş. Okan K. Coşkunoğlu 

Çoruh 
A. Çoruh Gl. V 

Denizli 
H.'Oral Y. K. 

Elâzığ 
F. Karakaya 
Kırklareli 

Erzurum 
Kocagüney 

Sinob 
Tenğirşenk 
Trabzon 
S. Day 

Seyhan 
Dr. Fİ. Berkman Ş. ödül A. M. Yegenağa 
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Elâzığ Kastamonu Kayseri 

H. Kişioğlu B. Tiimtürk S. A. Feyzioğlu 
Kayseri Sivas Sivas 

ö . Taşçıoğlu Gl. F . Tirkeş Ş. Uma 
Kars Zonguldak İsparta 

2. Orhon O. S. Orhon K. Aydar 
Kırşehir Giresun Bolu 
N. Erdem î. Jabuneu C. özç.ağlar 

Denizli Kırklareli Konya 
A. Ege Z. Akın M. A. Binal 

Aydın Rize Konya 
N. Akkor Dr. S. A. Dilemre Ş. Ergim 

Zonguldak Aydın Afyon Karamsar 
1. Erbek Dr. S. Akın S. Lâçin 

Afyon Karahisar Burdur- Zonguldak 
H. t>İnçer A. A. Çınar S. Koçer 

Sinob Konya Konya 
E. Kök H. Ulusan Dr. M. F. Dündar 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim ek ödenek devresin
de Darüşşafakaya ayrıca bir ek tahsisat veril
miştir. O zaman da arzetmiştim, Darüşşafaka
ya, Millî Kütüphaneye ve Ankara'daki Cami 
Yaptırma Kurumuna 600 000 lira kadar bir pa
ra tevzi;etmiştik. Bu itibarla önerge ile istenilen 
tezyidin yapılmasına lüzum yoktur. Hattâ Da
rüşşafakaya ek ödenek olarak 200 000 lira yar
dım yapılmıştır. 

SÖZCÜ MUZAFFER AKALIN (Kastamo
nu) — Komisyonca ilâve edilecek bir şey yok
tur, Maliye Bakanının noktai nazarmdayız. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı izah etti, Bütçe 
Komisyonu da ilâve imkânı yoktur diyor. (Eet 
ret sesUri) 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Nazarı itibara 
alanlar.. Nazar ıitibara almıyanlar.. Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

617 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
618 

619 

620 

621 

Türk Eğitim Derneğine (Yurt
lar için) 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Müşevi Hastanesine 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum Hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ekmeni Hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

40 000 

15 000 

25 000 

15 000 
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B. Lira 
622 Manisa'da Moris Şinasi Hasta

nesine 15 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

623 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
Derneğine 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

624 Şehitlikler imar Derneğine 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

625 Halkevleri 1 225 000 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, aynı itirazı burada da dermeyan ede
ceğiz. Halkevlerine tefrik ve tahsis edilen bu 
paralara bizim partimiz muhaliftir. Ricamız; 
yeni bir seçim devresine girdik, bu devrede ol
sun, bu paraların memleketin yüksek menfaatine 
harcanmak üzere bu bölümden tayyını rica edi
yoruz. Çünkü yerine masruf değildir; iddia 
edildiği veçhile kültür müessesesi olduğu söy
lenen halkevlerine sarf edilmektedir. Bunun, 
bu maksatların haricinde yani Halk Partisi 
işlerine sarfedildiği bugün tebeyyün etmiştir. 
Bu bölümün çıkarılmasını rica ediyoruz. (Sol
dan, reye, rey sesleri) 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Efendim- halkevlerine 
konmuş olan bu ödenek münasebetiyle; Bütçe 
Komisyonunda bu bölüm konuşulurken uzun 
müzakerelerde bulunuldu ve muhalif arkadaş
larımızın iddiaları üzerinde duruldu. Bu iddia
lardan başlıeası, paranın doğrudan doğruya 
halkevleri ihtiyacına ' sarfedilmeyip, bu isim 
altında Halk Partisine harcandığı yolundadır. 
Buna mesned olarak da; bu paranın C. H. Par
tisine verildiği öne sürüldü. 

Halbuki arkadaşlar bu paranın tamamen 
halkevleri ihtiyacına harcandığı muhakkaktır. 
Yüksek huzurunuzda bunu kesin olarak arzedi-
yorum ve millet huzurunda arzediyorum ki, halk
evleri ödeneği olarak ayrılan bu para C. H. 
Partisine değil halkevleri ihtiyacı'için harcana
caktır. Bunun halkeverine harcanacağına asla 
şüphe ve tereddüde mahal yoktur. 

Paranın Halk Partisine verilmiş bulunması 
bunun halkevleri ihtiyacına sarîedilmediği yo
lunda bir neticeye varmaya imkân ve mahal 
vermez. Çünkü nitekim bütçeye Balıklı Rum 
Hastanesi, Ermeni Hastanesi gibi birçok tesis
ler için de pata konulmuştur, bu ödenekler de 
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doğrudan doğruya o müesseselerin ihtiyacı için 
harcanmaktadır, cemaatlarına değil. 

Binaenaleyh halkevlerinin kültür müessesesi 
olmadığı hakkındaki iddia ne kadar yerinde 
değilse bu bütçeye konulan paranın da halkev
lerinin ihtiyacına sarfedilmiyeceği hakkındaki 
iddia da o kadar mesnetsizdir. 

Esasen Maliye de Hazine tarafından verilmiş 
olan bu paranın hu ihtiyaca harcanmasını ay
rıca murakabe etmektedir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, dört seneden beri yüksek huzurunuzda 
bütçe konuşulurken halkevleri tahsisatı bahis 
emvzuu oluyor. Geçen konuşmamda da kısaca 
arzetmiştim. Halkevlerinin bugünkü durumu 
umumun malı olmaktan çok uzaktır. Aksine ola
rak tamamen Halk Partisinin malıdır. Bunun 
üzerinde fazla konuşmaya lüzum görmüyorum. 

Çünkü bu hali bütün millet biliyor, beni söz 
olmaya sevkeden sebep, bu paranın santimine 
kadar halkevlerine sarfedildiğini Bütçe Komis
yonu Sözcüsünün beyan etmesi oldu. 

Arkadaşlar, (halkevlerine verilen 'bu parala
rın tamamiyle Halk Partisine sarf edildiği aşi
kârdır. OBen size 'bir misal vereyim; hu misali 
siz her yere ta'tfbik edelbilirsiniz. Gidin "bakın Af
yon Karahisar Halkevinin hesabına. Afyon Ka
rahisar Halkevi ile Halk Partisi bir •binadadır. 
O. H. P. odacısının, kâtfbinin ücreti halkevine 
ayrılan hu tahsisattan Ödenir. Tenvir, teshin 
bedelleri Ibu tahsisattan ödenir. Her yerde va
ziyet hudur. Halk Partisi (binaları halkevleri
nin tahsisatından yapılmıştır. Her sene umumi, 
•hususi (bütçelerden, (belediye, köy bütçelerin
den, il bütçeleririden ayrılan ve ortalama sene
de dört milyon liraya varan talhsisat, tamamiy
le Halk Partisinin istifadesine tahsis edilen (bi
naların yapılmasına, 'bunların idamesine ve mas
raflarına karşılık tutulmuştur. Vakıa budur. 

Siz, Halk Partili arkadaşlarımız, 'halkevleri
ni yaşatıyoruz diye bu paraları 'bu gilbi Halk 
Partisi (binalarına sarfediyorsunuz. Bu her se
ne (böyle oluyor. Rica ederiz bu memleketin ar
tık bu kadar fazla para ayırarak Halk Parti
sine yardım etmesine imkân yoktur. Daha dün 
Adlîye Bütçesi konuşulurken yüze yakın kaza
da adlî teşkilâtımızı yapamadığımızı arka'daş-
lar ve Sayın Bakan ifa'de ettiler. Bunun yapıl
ması için 1,5 milyon liraya ihtiyaç vardır, Ibu 
parayı veremiyoruz. 

2.1950 O : 1 
[ Adlî teşkilâtını kurmak için 1,5 milyon lira-
I yi veremiyen hir Meclisin halkevlerine, Halk 
I Partisine (hizmet etsin, diye 1,5 milyon liraya 

yakın (bir parayı ayırmasına imkân yoktur. 
I Çok rica ederim, Ibu millet üzerinde çok kö-
| tü 'bir tesir yapmaktadır. Buna 'bir nihayet ve

relim. Hiçolmazsa bu sene (bu tahsisatı 'kabul et-
I miyelim. 
I BAŞKAN — Takrirleri 'okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Şifahen bildirdiğim veçhile halkevlerine yar-
I dım olarak ayrılan paranın tayymı teklif ede

rim. 
Afyon Milletvekili 

Kemal tözçohan 

Başkanlığa 
625 nci (bölümdeki 1 250 000 lira halkevle

ri tahsisatının kaldırılmasını teklif eylerim. 
I Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ar
kadaşlar, demin burada Hasan Dinçer arkada
şımın buyurdukları gibi hakikaten Devlet Büt
çesinin buraya her gelişinde, halkevleri mese
lesi mevzuubahis olur. Ve her vakit izahat ve
rilir. Fakat her nedense aynı şey burada tekrar 
edilir durur. Ben bu işin aslına girmeden yal- « 
nız Hasan Dinçer arkadaşımın buyurdukları 
hususata kısaca cevap arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; halkevleri müessesesi, bu inki-
lâbm kurduğu müesseselerin en önemlilerinden 
biridir. Cumhuriyet inkilâbı, bu milletin ana 
Devlet nizamını değiştirdikten ve bu Devlete 
yeni bir görüş getirdikten sonra, bu görüşün 
bir politika partisinin dar çerçevesinde kalması 
inkilâp noktai nazarından bir noksan olarak gö
rülmesi dolayosiyledir ki rejim, halkevlerini kur
muştur. Bunun tarihçesini geçen sene ve daha ev
velki yıllarda burada tafsilâtiyle arzetnıiş ve şun
ları söylemiştim ki; başlangıçta C. H. Partisinin 
tesisi olan bu müesseseler kurulduğu günden 
beri dar bir politika çerçevesi içinde kalmamışı 
inkilâp esaslarını ve Türk Milletinin yeni dün
ya görüşünü gelecek nesle tamamen intikal et
tirebilmesi için her vatandaşa her hangi bir 
partiden olmasına bakılmaksızın bu müessese 
içerisinde bir inkilâp terbiyesi verilmesi esası-

! nı gütmüştür. Bu bakımdan halkevleri bütün 
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memleketim ve bilassa inkilâbm malıdır. Bu ta
rafını tasrih etmek isterim. înkilâba inanan in
sanların mjüsterek eseridir. Bu bünyenin bu şe
kilde teşhisini vaz'ettikten sonra bunu başka 
türlü izaha da imkân yoktur. Yalnız şu tarafını 
Hasan Dinşçer arkadaşıma arzetmek isterim ki, 
halkevlerine Devletçe tahsis edilen bir milyon 
iki yüz ellâ bin lira Halk Partisinin demin bu
rada sözcü arkadaşımın da söylediği gibi, Halk 
Partisinin istifadesine vaz'edilmiş bir para de
ğildir. 

Bunun i Son meteliğine kadar hesabı Hükü-
teme ve dölayısiyle Bütçe Komisyonuna arze-
dilmektedir.'Bu da sarih bir şekilde gösteriyor 
ki halkevleıtinden Halk Partisi malî bakımdan 
hiçbir suretle istifade etmemektedir. Bunu si
zin namınıza Bütçe Komisyonunda sarfiyatı bir 
bir didiklijyen komisyon arkadaşlarımız vuzuhla 
ve daima b^yan etmektedirler. Yalnız şu kada
rını arzetmök isterim ki, Cumhuriyet Halk Par
tisi bu teşkilâta emeğini ve takatini sarfederek 
Cumhuriyet inkilâbına büyük hizmetler etmiş
tir ve bu hizmetleriyle de müftehirdir. Bugün 
memleketteki yüzlerce halkevlerinin teşkil et
tikleri değerli kütüphanelerin ve bu evlerin 
görmekte oldukları sosyal hizmetler ve buna 
mümasil |l?irçok kültür ve inkılâp işleri 
doğrudan jdbğruya bu müessese eliyle yapılmak
tadır. Bu 'müesseseden Cumhuriyet Halk Parti
sinin istifadesi yalnız mânevidir. Böyle bir mü
esseseyi memlekette kurmak ve memleket hiz-

# metine koymaktan duyulan mânevi zevk ve mâ
nevi istifademizi inkâr etmiyoruz, bu istifade
mizde bu rejime olan hizmetimizden ibarettir. 

Arkadaşımın beyan buyurdukları gibi bir iki 
yerde müşterek bir çatı altında oturmaktan iba
ret olan klügük istifadeyi, emeğimizin binde biri 
olarak çok görmesinler. Son olarak şu kadarını 
arzedeyim ki, geçen sene verdiğiniz 1 950 000 
lira ve bu sene vereceğiniz 1 250 000 lira, geçen 
sene olduğa gibi bu sene de tamamen halkevle
rinde Türk Milletinin hayrına sarfedilecektir. 

Ayrıca, mâruzâtım yoktur, hesaplarımız ta
mamen açijktır. Bu hesapları Bütçe Komisyo
nuna bugjah verdiğimiz gibi yarın da vereceğiz 
hiç endişeı buyurmasuılar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim,, Cjlevat Dursunoğlu, pek tabii olarak 
partisinin lehine başka bir cepheden işi setret-
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mek \ oluna gitmiştir. Ama buna kimse inan
maz. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Yok öyle birşey yok. (Soldan yok sesleri). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Evvelâ 
yardımda bulunduğunuz müesseseyi tetkik ede
lim." Bu müessesenin hukuki bir mahiyeti var 
mıdır? Karşımızdaki müessesenin bir hukuki 
varlığı bulunması lâzımdır. Halkevlerinin va
ziyeti nedir? Katiyen hükmi şahsiyeti haiz bir 
varlık değildir. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kanuni var
lığı vardır. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Katiyen 
yoktur. Temsil salâhiyeti olsa idi bu para Halk 
Partisine verilmez doğrudan doğruya halkev
lerinin mânevi şahsiyetine verilirdi. C. H. Parti
sine verilmesi ve o kanaldan sarfedilmesi de bu
nu ispat ediyor ki katiyen halkevleri mânevi 
şahsiyeti haiz bir müessese değildir. Artık şu 
veya bu cepheden tevil yoluna gidilemez. Bu
gün siz de biz de ve bütün Türk Milleti de biliyor 
ki halkevlerine verilen paralar C. H. Partisinin 
kasasına girmekte ve oradan sarfedilmektedir. 
Tek tük yerine masruf olan kısımlar müstesna 
heyeti umumiyesine yakın bir kısmı C. H. P. le
hinde propaganda vasıtası olarak sarfediliyor. 
Artık bunun lamı cimi kalmamıştır. Yapmayın. 
Bu sene yeni bir hamle atıyoruz. Bu sene daha 
ziyade demokratik yolumuzun hakiki veçhesini 
vermiş bulunuyorsunuz. Bu itibarla hiç olmazsa 
bu sene C. H. Partisine vermiyelim. Verecekse-
niz, halkevlerine yeni bir şekil, yeni bir hükmi 
şahsiyet verin. C. H. Partisinin kasasına bu şe
kilde bir para veriyorsunuz da meselâ niçin 
Millet ve Demokrat Partilerinin kasasına vermi
yorsunuz? (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar; bu.sözümle şu zehaba kapılma
yın, Demokrat Partiye para istiyorum zannet
meyin. Ben bununla verdiğimiz vasıtanın sakat
lığına işaret etmek istiyorum. Gezdiğimiz yer
lerde görüyoruz ve hepiniz de biliyorsunuz, C. H. 
Partisi kongreleri oralarda yapılır, C. H. Partisi
nin .yegâne propaganda yeri oralardır, C. H. P. 
onların elektrik ve diğer vasıtalarından istifade 
eder. Bu, bir kültür müessesesi değildir, bu
ralara C. H. Partisinin siyasi propaganda yer
leridir, demek lâzımdır. Verecekseniz tahsisatın 
adını değiştirerek (C. H. Partisine yardım) adı 
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altında gizli değil, açıktan veriniz. C. H. Par- I 
tisinin siyasi propagandasının vasıta ve yerleri 
demek lâzımdır. Eğer hakikaten bu pajrayı ver
mek istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisine 
yardım diye veriniz. Niçin böyle demiyorsunuz 
da halkevleri namı altında perdeliyorsunuz? He
pimiz biliyoruz, gittiğimiz yerlerde görüyoruz, 
propagandalarınız buralarda yapılıyor. Ben rica 
ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisine yardım 
diye değiştirerek verelim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, eğer Saym Cevat Dursun-
oğlu konuşmalarında iki noktaya temas etmemiş 
olsalardı söz almıyacaktım. 

Temas ettiği noktalardan birisi, Bütçe Ko
misyonunda halkevlerine verilen paraların hesap 
larınm verildiği noktadır. 

Dört senedir Bütçe Komisyonunda halkevleri 
için bütçeden ayrılan geçen yıllardaki ikişer 
milyon ile bu yıl için ayrılan bir milyon iki yüz 
elli bin liranın hesapları verilmiş ve komisyonca 
da tetkik edilmiş değildir. 

ikincisi: Saym Dursunoğlu halkevlerinin me
saisini yalnız bir kültür çalışması şeklinde ifade 
ettiler. Halkevleri Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir propaganda bürosu şeklinde çalışmayıp da 
bütün gayretini hakikaten kültür işlerine tek
sif etmiş olsa idi dört senedir belki de böyle bir 
münakaşa mevzuu olmazdı. Bugün hepiniz bili
yorsunuz, hepimiz biliyoruz ki, halkevleri kül
tür çalışmalarının yanında doğrudan doğruya 
Cumhuriyet Halk Partisinin propaganda bürosu 
olarak çalışmaktadır. Mecliste ve Komisyonda 
münakaşalara mevzu olan da budur. 

Müddeti dolmak ve bu yüzden Büyük Mil
let Meclisini bırakarak ayrılmak üzere olduğu
muz şu günlerde, halkevlerine ayrılan bu tah
sisat üzerine cereyan eden dört yllık münaka
şaların seyrine bir göz atmak faydalı olacaktır. 

1946 yümda bize, halkevlerine ayrılan bu iki 
milyon liralık tahsisatın kabul edilmesini, bu 
müesseselerin çökmesine meydan verilmemesini. 
Halk Partisinin ilk yapılacak büyük kongresinde 
halkevleri hakkında bir karar alınacağı ve halk
evlerinin Halk Partisinin bünyesinden ayrıla
cağı söylendi. 1947 yılında, geçen yıl vadolunan 
kararın alınmak üzere olduğu bildirildi. 1948 
yümda, bu kararın alındığı, halkevlerinin vakıf 
bir müessese haline getirileceği ileri sürüldü, j 
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1949 yılında da, geçen Halk Partisi Kongresinde 
alman bu kararın hukuk kaidelerine uymadığı, 
onım için gelecek büyük kongrede yeni karar alı
nacağı ortaya atıldı. 

Şu dört senelik vaziyet açıkça gösteriyor ki, 
bu iş hâlâ halledilmiş değildir ve bir oyalama 
safhasma sokulmuştur. 1946 senesinde vait, 1947 
de vait; 1948 de karar aldık, 1949 da; bu kara
rın bâzı mahzurları bulunduğu ve yeniden top
lanacak Halk Partisi Kongresinde karar alına
cağı şeklindedir. 

Arkadaşlar, ben hepinizden şunu rica edece
ğim, şu noktayı istirham edeceğim. Meclisi terke-
dip gidiyoruz, geliniz ellerinizi vicdanlarınıza 
koyunuz, şu milletvekilliği vazifemizi bu hu
susta el birliği ile yapalım Devlet Hazinesinden 
siyasi bir partinin, hem de iktidarda bulunma
nın verdiği rey üstünlüğünden faydalanarak, o 
partinin bir propaganda bürosuna tahsisat ayır
ma yoluna gitmiyelim, bu tahsisatı el birliği ile 
bu seneden itibaren keselim. 

BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULÛSÎ ORAL (Denizli) — Saym arka

daşlarım, eğer bu tahsisatın aleyhinde konuşan
lar, bu parti teşkilâtının içinde bilfiil vazife 
alarak, halkevlerinin ve halkodalarınm kurul
masının sebep ve hikmetlerini tahminiyle, Türk 
Milletinin bünyesinde yapmış olduğu hizmet
leri hazmetmiş olsalardı, zannederim ki, bû tah
sisatın az olduğunu, Millî kalkınma unsurları
nın ancak bu müesseseler olduğunu kabul eder, 
verilen tahsisatı, propagandaya verilmiş şek
linde göstermekten vazgeçerlerdi. 

Türk ocakları zamanla kurulmuş ve fakat 
nihayet Anayasaya maledilen altı vasıf içinde 
(Halkçılık) vasfı asli olarak kabul edilince, 
halkevleri üe halkodalarınm, Türk Millî Hu
dutları içinde Halk. Partisince ele alınmış oldu
ğunu biliyourz. halkevleri, teşkilâtı itibariyle, 
lıalkodaalrı gibi, köycülük, spor, güzel sanatlar, 
yayın ve diğer birçok şubeleri ile memlekete 
öteden beri hizmet eden ve nihayet halk üni
versitesi denilecek olan müeseselerdir. 

Arkadaşlar, bilhassa köylerde ilkokulu biti
ren çocuğun tahsile gitmesi imkânı artık pex 
azdır. Bu çocuklar dünya vaziyetini, dünya bil
gilerini, içtimai bünyedeki durumu, ancak halk
odalarında kurulmakta olan ve seneden seneye 
gelişen, 50 sene sonra da bütün dünyaya nümu : 

ne olacak kadar inkişaf edecek olan kıymetli 
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kütüphanelerden istifade etmektedirler ve ede
ceklerdir. i ! 

Bir İngiliz Denizli'ye geldiği vakit, bende
nize ayneıjı [şunu söylemiştir. İngilizin sözünü 
dinlemenîzji [rica ediyorum : 

«TürktyeJ; kalkınmasında diğer milletlere 
numune oljaeak kadar sosyal bir dâvaya el koy
muştur. H]er kasaba, şehir ve köyünüzde her 
günkü hâ<jüşatı anlatacak, dinletecek bir kü
tüphane iüej birer toplantı yeri, halkevleriyle 
halkodaları j. kurulmuştur. Biz İngilizler buna 
muvaffak [olamadık. Şimdiye kadar olan reji
mimiz buda i; müsait değildi. Bunu takdirle kar
şılıyorum. jBJu teşkilât yaşadığı takdirde bu mil
let az zaıja^nda en yüksek medeni seviyesini 
bulacaktır^ [demiştir. 

Şimdi hi lk üniversiteleri olan bu müessese
lere senelerden beri verilen paraların, oradan 
gayri hiçbir yere sarfedilmediğini, şahsan, bu
lunduğum vilâyette on senelik parti hayatını 
bilhassa s^vk ve idare eden mesul adam sıfa-
tiyle açıkçja söylüyorum. Bu müesseseleri gezen 
arkadaşların biraz alâkadar olmuşlarsa verilen 
paraların, orada bulunan hademeden başka, kö
yün sıtma mücadelesine, köylere giden köycü
lük kollarında çalışanlara, spora, güzel sanatla
ra ve daha birçok faydalı şeylere sarfedildiği-
ni görmüşlerdir. Hele (bunun yüzde "beşinin si
yasi sa'hayja| intikal ettiğini kabul etseler dahi, 
böyle mühkıja müesseselere 'bu paranın verilme
mesi suretimle o müesseselerin kapanmasını ar
zu etmiyecîeJMerine eminim. 

Şimdi, odlara soruyorum : Millî "bünyemizde 
bu kadar ^rijemeti olan ve bir yetiştirme, kalkın
dırma yuTalsı bulunan bu müesseselerin yıkıl
masını k e p i l e n arzu ederler mi? Hayır arka
daşlar. (NMn yıkılsın sesleri). 

Yine kpıtjdilerine soruyorum ve diyorum ki, 
bu tahsisatı) kaldırdığımız takdirde ne olacak
tır? Buna'|d|a kendileri namına cevap vereyim : 
Bu müesseseler yıkılacaktır. Buna gönülleri', 
vicdanları' razı olacak mıdır? Hayır, razı olmı-
yacaktır. 

Arkadaşlar; bu yardım fasıllarından Diya
net işlerinte veriyoruz, tarihin en yüksek mües
sesesi .olan1 vakıflara veriyoruz, darülacezeye 
veriyoruz|:müessesatı hayriyeye veriyoruz. Mü-
essesatı ilmiye ve içtimaiyeden olan halkevleri
ne de verirsek günah mı olur? Olmaz. Ben on
ların yüksek aklı selimlerine, fikir ve izanları-
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na iltica ederek diyorum ki, bu halkevlerine ve
rilen paralar hiçbir zaman siyasi kasıtla değil, 
Sayın Dursuoğlu'nun dediği gibi, inkilâpla do
ğan ve inkilâpla yaşıyacak olan ve Türk Milleti 
ile beraber ebediyete kadar gidecek olan bu iç
timai müesseseye sarfedilecektir, başka yere 
sarfedilmiyecektir. Müsterih olsunlar. (Bravo 
sesleri). 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Arkadaş
lar, halkevlerinin mahiyeti, vazifesi, hizmeti 
noktası üstünde hepimizin az çok malûmatı var
dır. En veciz ifadesini bizden evvel konuşmuş 
olan Cevat Dursunoğlu bunun vazifesini, mazi
yi, hali, âtiye intikal ettirmektir. İnkılâbın saf
halarını ve tekâmülünü maziyi hale ve istikba
le intikal ettirmek gibi mühim bir vazifedir. 
Bunun parasını Halk Partisi yiyormuş, hiç pa
ra vermiyormuş, istifade edemiyoruz. Şu halde 
nasıl yaşıyor? Mademki demekki onun zaruri 
ve katî ihtiyaçlarını karşılıyan masrafları te
min ediyor. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Halk Parti
si yaşıyor mu? 

TAHSİN TÜZÜN (Devamla) — Kürsüye 
gelir konuşursunuz. Demek ki onun masrafla
rını karşılıyan (bir şey vardır. Bunu inkâr edip 
de Halk Partisine bu parayı yiyor mânasını 
vermeye lüzum yoktur. Bu parayı doğrudan 
doğruya Halk Partisine versin, diyorlar, mua-
rızlanmızm konuşmalarından bu anlaşılıyor. 
Veya bunu bütçeden çıkaralım, kabul etmiye-
lim. Bunun bütçeden çıkarılmasına imkân yok. 
Bu şekil bir hesap formalitesinden başka bir şey 
değildir. Hakikatte Halk Patrisı bu parayı 
halkevlerine sarfediyor ve belki buna ilâveler 
de yapmaktadır. Binaenaleyh bunun üzerinde 
durarak memleketin, milletin menfaati umumi-
yesine ve inkilâp safhalarını idare eden, tenvir 
eden, intikal ettiren böyle mühim bir vazife ya
pan müesseseyi yabama vesaitinden mahrum et
mek ne demektir? Bunu söyliyeceğinize siz de 
bunun mütenazırını yapın, siz de Devletten tah
sisat isteyin bakalım verilmiyor mu ? 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Biz 
böyle bir müessese tesis edersek tahsisatını mil
letten almayız, kendimiz öderiz. 

TAHSİN TÜZÜN (Devamla) — Yoksa si-
zin yapamadığınız bir şeyi başkası yetişip yapı
yor diye bunu imha edelim demek doğru bir 
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şey değildir. Parayı ortadan kaldırmak, halk
evleri teşkilâtını ortadan kaldırmak 'demektir. 
Bâzı yerlerde Halk Partisi ile halkevleri ufak 
Ibir 'bina içerisinde oturuyorlar, ufak masraflar
da iştirakler oluyor. 

Bu, şarap gibi haram mıdır, hu kadar olur 
mu? Sobada Iberaher ısınıyorlar, su parasını 
müşterek vermişler, ikisine de hizmet eden hade
menin ücreti Halk Partisince veriliyor, bunlar 
hiçbirine tedahül eden gayet küçük iştirakler
dir. Bunlar hesap formalitelerine ait ve hesap 
'zaviyesinden tetkik edilecek şeylerdir. Onun 
için hu tahsisatın aynen kabulünü rica ediyo
rum. 

MUHSİN ÂDÎL BÎNAL (Konya) — Sayın 
arkadaşlar; her sene burada bütçe müzakereleri 
olurken bir Halkevleri mevzuu açılır ve muha
lefetteki arkadaşlarımız bunu ellerine alırlar, 
istedikleri şekilde partimizin aleyhine vesile ya
parak konuşurlar. Fakat biz iktidar partisi ola
rak millet hizmetinde bizi bekliyen vazifeleri 
ele alarak Halkevlerinin çok lâzım birer mües
sese olduğunu burada yine tekrarlarız ve Halk-
evlerimize lâşey mesabesinde olan yardımı yap
mak üzere reylerimizi kullanırız. 

Arkadaşlar, millet olarak yapacak çok işleri
miz vardır. Bu işlerin esas mesnedi de hiç şüp
he yoktur ki kültürdür. Kültürsüz bir milletin 
ilerlemesine, kalkınmasına imkân yoktur. Bu
gün bütün dünya devletlerince maarif sistemle
ri dışında halk terbiyesi mevzuu ele alınarak bir 
takım müesseseler yaşatılmaktadır. Bunlar için
de halk terbiyesi müesseseleri ve mektepleri ol
duğu gibi, kulüpler, temsil müesseseleri gibi mü
teaddit teşekküller vardır ve dünya devletleri
nin umumi bütçelerinden, halk terbiyesi müesse
seleri için sarfettikleri para gayet büyük ye
kûnlar tutmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, gayet geri bir va
ziyetten ileri bir millet olmak hamlesi yapmış 
olan bir millet içini toptan kalkınma yalnız mek
teplerde muayyen yaşlardaki çocukları okut
makla olmaz bunların dışında yani mektep dı
şında bir vatandaş zümresi vardır ki memleketin 
ekseriyetini onlar teşkil ederler. Asıl onların 
tenvir edilmeleri, irşat edilmeleri nihayet bulun
dukları işlerde vatana, millete na.fi olmaları za
rureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu mem
lekette Halkevlerinden evvel her hangi bir ka
sabada, her hangi bir köyde bir temsil hareketi 
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görülmemiştir. Temsil millet terbiyesinin ne ka
dar faydalandığını takdir buyurursunuz. Keza 
Halkevleri teşekkül etmeden evvel kütüphane 
diye az çok okuma yazma bilen insanların gelip 
de tenevvür edecekleri bir muhit de yoktur. Hattâ 
büyük vilâyetlerimiz bile bunlardan mahrum 
idiler. Bugün hamdolsun Halkevlerimizin çatı
ları altında her münevvere, okuma yazma bilene 
göstereceğimiz birkaç bin cilt kitabımız vardır. 
Bütün bunlar yurddaşlarm istifadesine açıktır. 
İşi uzatmıyacağım. Halkevlerimizin kültürümüz 
ve itçimaî hayatımız için ne kadar lüzumlu mü
esseseler, olduğunu yüksek heyetiniz takdir bu
yurur. Bendeniz yalnız şu ciheti kısaca arzet-
mekle iktifa edeceğim ki dünya milletlerinin 
halk terbiyesine tahsis ettikleri paralar yanında 
bizim tek halk terbiye müessesemiz olan Halk
evlerine verdiğimiz para hakikaten lâşey kabi-
lind endir. Bu, bir. 

İkincisi; biz, arkadaşlar Halkevlerini ileri 
sürmek suretiyle para ahnak yoluna giden par
tili insanlar değiliz. C. H. P. ye Halkevleri adı 
altında para alıyor demek, apaçık bir bühtandır. 
Bırakın ki, alman paranın nerelere sarfedildiği 
de görülmektedir. Arkadaşlarımız gitsinler, şu 
Ankara Halkevinin önünde beş dakika dursun
lar. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — içini de 
"• biliriz. 

MUHSİN ÂDİL BİNAL (Devamla) — Girip 
çıkanlar görsünler. Yaşlı ve genci birçok in
sanlar temsil sahasında, kütüphane sahasında 
ye daha birçok sahalarda faydalanmaktadırlar. 
Ve oraya verilen para tamamiyle yerine masruf 
bir paradır. İşte Ankara Halkevi gözümüzün 
önünde duruyor. Uzağa gitmiyelim .az bir para 
ile büyük işler başarmaktadır. 

Arkadaşlar derler ki, mademki bu parayı 
halkevlerine verilmek üzere Halk Partisi alı
yor. Doğrudan doğruya partiye verelim işin 
içinden çıkalım. Arkadaşlar, biz maskeli iş yap
mıyoruz. Devletin Bütçesinden aldığımız para
yı nereye sarf edeceğimizi tâyin ederek alıyoruz. 
Uzun zamandan beri halkevleri için böyle bir 
yardım bütçelerimizde yer almıştır. Ama bu şe
kil hatasını düzeltmek için çalışmalarımız da 
yok değildir ,vardır. Bundan evvel Halk Parti
si Kurultayı bir karar vermiştir. Bu kararı Me
deni Kanunumuzun tesis hükümleri içinde ha
kikat ve tatbikat sahasına çıkarmaya çalıştık 
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fakat muvaffak olamadık. Ve geçen senelerde 
de huzurumuzda arzettik ki bundan sonraki ku-

, rultayda tjiıi çıkar yol bulacağız, ama Kurul
tay toplanmadan gerek Meclis olarak gerek par
ti olarak !b|ü hususta bir karar vermeye yetki
miz yoktut*. Bu hususta en iyi şekli kurultayı
mız bulacajktır. Bu şekil bulunduktan sonra va
ziyet hukrikS cepheden de tanzim edilmiş ola
caktır. 

•Şekil meselesini ele alarak iyi niyeti ve işin 
mahiyetini^ .teşvik etmekte bendeniz mâna bul
muyorum, jîisan esefle, okuma yazma bilmiyen-
lerin nispetinin yüzde 60 olduğunu söylerken 
ne kadar dejrin bir azap duyuyor. 

Halkevlejrimiz bu sahada dahi faaliyet gös-
termektedijrl|fer. Bir çok yerlerde; okuma yazma 
bilmiyenlet* jiçin kurslar açmışlardır. Bunlar, 
tıpkı Millî) Eğitim müessesesi imiş gibi, okuma 
yazma bilnjıi genlere ders vermektedirler. 

Bunlar} arzden maksadım, verilecek para
nın mahalHıİe masruf olduğunu tebarüz ettir
mektir. Patfüli arkadaşlarımız bu işi hiçbir mad
di menfaat gözetmeden ,gecelerini gündüze ka
tarak emekler sarfetmektedirler. Bu hususu da 
nazara alniaîıızı bilhassa rica ederim. 

KÂMtlj GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın arka
daşlar; eğ r̂ji; İktidar Partisine mensup olan ar
kadaşlar ntujhalefete hücümkâr cümleler sarfet-
miş olumsallardı bu bahiste konuşmayı dahi dü
şünme mişt^hi. 

Biz, Dejmokrat Parti olarak hiçbir manian 
kültür müesseselerine yardım etmiyelim, tahsi
sat vermiyfelfm gibi bir düşünce takip etmemek
teyiz. Eğer, gereceğimiz para, ayıracağımız tah
sisat niyetjtaıize uygun ve mahalline masruf 
olursa ona jböyle bir milyon, İ,5 milyon, bir mil
yon 250 bijı liralık biı tahsisat değil, daha ileri 
giderek oıitipft bütün ihtiyaçlarını karşı]ıyacak 
tahsisatı kojjmak, her şeyden evvel bir Türk va
tandaşı olajrâk borcumuzdur. Mademki Halkev
leri bir küldür müessesesidir, buna üç senedir 
muhalefetim j vâki itirazı üzerine bir müstakil 
hüviyet ve^rfıek lâzım ve zaruri idi. İktidar bu
na bir türlja yanaşmıyor. Sebebi nedir? Bu mü
esseseyi bii kurduk, biz yaşatacağız ve binaen
aleyh şimdilik böyle bir müstakil hüviyet vermi
yoruz neti^elsine vardı arkadaşlar. Ben şu ka
naatteyim I jâ, eğer İktidar Partisi bu 
zihniyette ! lise kendisine bağlı müessese
nin de jblütün masraflarını kendi gelir 
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kaynaklarından Ödemesi lâzım ve zaruridir. 
Eğer bunu yapmıyorsa, eğer kaynakları buna 
kâfi gelmiyorsa, mademki Halkevlerinin kültür 
müessesesi olduğu iddia ediliyor, o halde millete 
maledelim. Milletin gelirlerinden idare ettiği
miz bu müesseseyi millete mal etmekten niçin 
çekiniyoruz. Çekinmiyorsak niçin geç vakitlere 
bırakıyoruz? Sebebi çok basittir, önümüzdeki 
1950 seçimleri geçsin, ondan sonra düşüneceğiz. 
dört senedir Halkevlerinin nd şekilde çalıştığı
nı burada tahlil edecek değilim. Daha dün o 
müessesenin çatısı altında milletin bir ferdi ola
rak, millet ekseriyetini teşkil eden bir grupa 
ne derece hücumlar edildiğini görüyoruz, bu va
ziyette bu müessesenin masraflarını milletin 
omuzlarına yüklemek, milletin gelirlerinden bu
nun yaşamasını temin için tahsisat ayırmakta 
samimiyet yoktur. Vereceğimiz tahsisat kültü
rü mü teşvik edecek, kültüre mi yardım edecek? 
Asla.. Asla, asla. İktidarın propagandasından 
başka bir şey temin etmiyor ve etmiyecektir. 

Bir arkadaşım dedi ki, Halkevi yaşıyor, ça
lışıyor, eğer bu tahsisatı kesersek yaşıyamıya-
caktır. 

Devhal söyliyeyim ki, Halkevleri değil, Halk 
Partisi yaşıyor. Halk Partisinin yaşaması için 
bu müessıese çalışıyor. Eğer eski düşüncede ise
ler Halk Partisinin, birçok gelirleri vardır, bu 
1 250 bin lirayı bünyesinden versin. Hiç olmaz
sa o zaman önümüzdeki seçimlere giderken mü
savi şartlarla gideriz. 

Sonra sayın arkadaşlarım, mühim bir nokta 
var Bu teşekkül nereden doğdu? 

EKREM ORAN (İzmir) — Türkocaklarm-
dan. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Evet. Türk 
Ocaklarından. O halde onlara rica edelim. Niçin? 

EKREM ORAN (İzmir) — Niçin'i sen bilir
sin. 

BAŞKAN — Rica ederim, söz istiyorsanız 
vereyim.. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Eğer biz bu
gün Halkevlerine müstakil bir hüviyet verilmeden 
tahsisat kabul edersek bu tahsisat yalnız ve yalnız 
Halk Partisinin yaşamasını ve Halk Partisinin 
propagandasını temin için ayrılmış bir para 
olacaktır. 

İşi maskelemeyin. Açıkça ifade edin ve -de 
yin ki, Halk Partisinin bu paraya ihtiyacı var, 
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tahsisatın kabulü, lâzımdır. Bu sebeple reyimizi 
kullanıyoruz deyin. 

Kültür müessesesi olduğu için halkevini 
yaşatmak lâzımdır, diyerek Meclisten tahsisat 
koparmak Halk Partisinin yaşamasına ve Halk 
Partisinin propagandasına ve hattâ Millet ek
seriyetini teşkil eden muhalefetin muvaffak ol
mamasını önlemek için bu parayı sarf etmek 
bilmem ne dereceye kadar doğrudur? Biz dün 
de bugün de bunun aîeyhindeyiz. İçimizden bir 
ses geliyor, O ses şu : «Yarın ne olacak?» Ya
rın, 1950 içinde yenilenerek gelecek bu Meclis 
çoğunluğu şüphesiz Türk Milletinin ekseriyeti
nin oyuna dayanacaktır. İnşallah şu parti veya 
bu parti ekseriyeti teşkil etsin. Hangi parti ek
seriyetle gelirse gelsin, o ekseriyet hangi par
tiye mensup olursa olsun, onun hürmetle elini 
sıkmak bir Türk vatandaşı olarak hepimizin 
vazifesi olacaktır. 

Onun için bu hüsnü niyetli yola şimdiden 
gidersek, maskeli sözlerle bir tahsisat almaya 
çalışmazsak bu herkesi tatmin eder. Buna ne
reden bakarsak bakalım, bu halkevlerine veri
len tahsisatı doğrudan doğruya Halk Partisi 
kendi masraflarına karşılık olarak alıyor. Son
ra Meclisin murakabesi nerede kalıyor arka
daşlar? Biz verdiğimiz tahsisatın murakabesini 
yapabilmeliyiz, Halk Partisi değil, millet ola
rak bu tahsisatın murakabesini yapabilmeliyiz. 
Bunun sarfiyatını Halk Partisi yaptığına göre 
millet olarak bunu murakabe edebiliyor mu
yuz? Tabiî murakabe edemiyoruz. Şu halde 
murakabesini yapamadığımız bir müessesenin, 
masraflarına murakabesini yapamadığımız bir 
müessesenin masraflarına karşılık bütçeye nasil 
bir tahsisat koyabiliriz. Bğer kültür müessesesi 
olarak düşünüyorsak müstakil bir hüviyet ve
relim. O zaman lâzımgclen masrafları da öde
yelim. 1 milyou 250 bin lira da çok bir para 
değildir. Bu {>arayı bugün halkevlerine dahi 
sarf etseniz bizim içimizde bir ukte bırakıyor
sunuz. 400 küsur milletvekilisiniz. Ne olur 
üçer bin lira verirseniz hemen hemen bu masraf 
karşılanır. İnşallah 1950 seçimlerinde hepiniz I 
de gelirsiniz o zaman olağanüstü ikinci öde
nekle açığınız varsa bunu karşılarsınız. \ 

Bütün bu noktalardan bu tahsisatı el birli
ğiyle kabul etmeyelim., millete diyelim ki; biz 
1950 yılında aynı şarjlarla muhalefetle birlikte j 
er meydanına gidiyoruz, siz kimi seçerseniz ona ' 
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boyun eğeceğiz. Mâruzâtım budur, takdir yük
sek heyetinizindir. 

BAŞKAN —• ismail Hakkı Baltacıoğlu. 
İSMAİL HAKKI BALTACIOÖLU (Kırşe

hir) — Sayın arkadaşlar; bu konu okadar girift 
ve okadar nazik bir konudur ki, insan onu bir 
ilim adamı objektif ligiyle incelemek zorunda, in
san onu Halkpartili adamı aşkiyle ve Demokrat 
parti müşkülpesentliğiyle incelemek zorundadır. 
Aleyhinde ve lehinde her sözü dikkate değer ̂ bu
luyorum ve kendi hesabıma, ne yapayım benim 
fâni varlığın Halk Partisine girmiş bulunuyor, 
acaba bitaraf olmak mümkün müdür? Çalışa
yım. Üç nokta üzerinde sizi oyalamak is
tiyorum. Her şeyden önce halkevlerinin le
hinde ve aleyhinde bir hüküm verebilmek için 
her şeyden önce onun görevinin ne olduğunu 
bir kere daha düşünmelidir. Halkevleri, ilk 
bakışta, bir mektep midir-? Hayır! halkevleri 
bir mektep değildir, bir mektep olamaz ve ol
mamalıdır. Bir kültür bakanlığı varken halk
evleri teşkilâtına lüzum var mıdır? ilk, orta ve 
yüksek öğretimi sonuna kadar bu bankaıılık ta
mim etse, yine de bu halkevlerine lüzum var
dır. Çünkü, halkevlerinin asıl hayati görevi 
öğretme olmayıp ulus hayatını yaşatmaktır. İlk 
görevi, kutsal görevi, akıllara, muhakemelere 
hitap etmeyüp gönüllere, vicdanlara, gayri 
meş'ura hitap etmektir. Halkevlerinin kaderi, 
bir münevvere çevre omma kaderidir. Arka
daşlar; günün birinde Anadolu'nun bir şehrine, 
bir kasabasına, bir köyüne gidersiniz, sokakla
rında dolaşırsınız çabucak ziyaretinizi bitirirsiniz 
yemeğinizi yersiniz ve tıraş olacak bir berber 
'bulursunuz. Fakat, yalnız saç ve 'bir mideden 
mi ibaretsiniz? Hayır gönlünüz, vicdanınız, 
gayrimeşruunuz da vardır. Zaten sizi oraya 
çeken nedir? Bu yol eziyetini size çektiren ne
dir? Bir sevgiliye kavuşmak değil midir? Çün
kü Türk'ün «cihanşümul olan kültürünü orada 
(bulacaksınız. Bunun için halkevine gideriz. 
Halkevi alfalbe okutur, coğrafya okutur, sosyo
loji konferansları verir, ancak asıl görevi, bü
tün maşeri hayatı yaşatır. Hiç taihnıiıı etmem 
ki, 'bu anlayışa itiraz edilsin. 

Demokrat Partili arkadaşlarımız halkevleri
nin bir siyasi propagandaya alet oluyor tarzın
daki itirazlarından dolayı ben hiç kızmıyorum. 
Bu propaganda oluyor mu, olmuyor mu? Mese
le budur. 
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Arkadaşlar, biz o kadar cahil ve o kadar 

akılsız adajmlar mıyız ki, halkevinin sinesine ge
len, oturar., yerleşen insanlara, «Zinhar Demok
rat Partiye rey vermeyin» diyelim veyahut o 
kadar izanız adamlar mıyız ki, onların yüksek 
vatanperverliklerinden zerre kactar şüphe ede
lim. Hayırj, jkatiyen böyle şeye- tenezzül etmeyiz. 
Çünkü vicjdftni bir mesele olduğu kadar bu hu
susta kâfi) derecede propaganda şuurumuz da 
vardır. K^nj. böyle ahmakça propaganda yap
mıştır? Vik ı 'değildir. 

Arkadaşlarımdan son derece samimî olarak 
diliyeeeğiıja. j hir nokta var, mesmuatla, söylenti 
ile hareket! etmesinler, lütfen ve merhameten 
kendileri 43.0 buralara 'gelsinler. Her iki partiye 

mensup bıiyük ilim adamlarımız var : Tengir-
şenk, Fuaid1 Hulusi Demirel ıgibi. Ben onların 
mânevi talebeleriyim, kendilerine hürmetim 
vardır, injandığım adamlardır. Niçin gelip kon
feranslar jvfermezler, niçin ede'biyat, sosyal yar
dım kollatrı toplantılarında 'bulunmazlar? Buna 
ne engel vardır? Ancak o zaman hurada şöyle 
çalışıyorlar^ Iböyle çalışıyorlar diye tam objek
tif ıbir fikir serdetmiş olmazlar mı? Niçin böy
le yapmı^cjrlar? Niçin mutlaka halkevlerini 
Halk Parjtişinin Ibir uzvu gibi anlıyorlar. 

Efendin^, şimdi Ibir de muhtariyet meselesi 
vardır : Bjeiîi şahsan halkevleri muhtar mı olsun, 
yoksa îkfeiİar Partisi tarafından desteklenirse 
daha mı [iyi olur? Bunun hakkında bir karar 
vermiş ıbijr adam değilim. Düşünmedim ve elim-
'de kâfi <<|e|rece'de materyal da yoktur. Yalnız 
herkes ^i'jbi ben de istiyorum ki, halkevleri 
muhtariybtf içinde çalışmalıdır. Eğer halkevle
rine muhtiiriyet verilirse Halk Partisinin kay
bı ne olur'i Millet ve Demokrat Partilerinin ve
ya müstakil olan vatandaşların büyük kazanç
ları ne olııH Ben bunu anlıyamıyorum. Mantı-
kan şu neticeye vardım; üniversite gibi muaz
zam bir jkuruma muhtariyeti esirgemiyen ve 
hattâ bu j ıjnuhtariyeti mutlak şekilde veren bir 
partinin,' halkevinden muhtariyeti esirgemesi 
mevzuu fy$his olabilir mi? Nerede vardır, bizim 
üniversitedeki kadar muhtariyet? Talebelere 
ait 'bir tiiîiük meselesi komisyona gelmişti, ora
da üniveşrısite mümessili1 olan arkadaşlara ko
misyon *j,zası âdeta yalvardı, bu işleri bize ge
tirmeyin! (kendiniz halledin diye! 

Bu nkii muhtariyetler daima müspet netice 
mi veriri? |Şartlar nedir? Gelirsiz geleneksiz bir 
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muhtariyet ne netice verecektir? Bu sözlerim
le halkevlerine verilmesi demiyorum, fakat ve
rilirken sağlam verilmelidir. Üniversiteye bir 
kere muhtariyet verdik. Sonra geri aldık. Ne
den? Şartlardan dolayı. * Onun için böyle bir 
kültür çevresi, böyle bir kültür kurumu yüksek 
bir değer taşır. Ve böyle, ifade ettikleri gibi 
için'de â'di bir propaganda yapacak kimse yok
tur, akılsızlıktır. Muhtariyet daima mevzuuba-
histir, şartlar ve gelirler sağlandığı takdirde 
muhtariyet verilmelidir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Sayın is
mail Hakkı Baltacıoğlû'nun bir cümlesi üzerine 
bendeniz tekrar söz aldım. Aynen şöyle dedi
ler: [Biz bu kadar akılsız, bilgisiz miyiz ki, açık
ça demokratlara rey vermeyin diyeceğiz, onların 
vatanperverliğinden şüphe edeceğiz, asla]. 

Arkadaşlar, benim gibi siyasi hayatta tecrü
besi bilgisi az olanlarla belki fazla hisse kapılarak 
konuşabilirler. Fakat Sayın Baltaıeıoğlu gibi, se
nelerden beri milletvekili olan, [hattâ öyle mil
letvekilleri arkadaşlarımız vardır ki, meslekleri 
birinci devredenberi milletvekilliğidir], Birinci 
Devreden beri Milletvekili olan politikada pişmiş 
olan bir kimse hiç bir zaman böyle konuşmaz. 
Halkevlerinde konuşurken böyle açıktan açığa 
muhalefetin düşmanlığı politikasını yapmıya-
caktır. Pek tabiîdir ki, propagandasını yapar
ken örtülü sözlerle gizli kanallardan, istifade 
edecek, tecrübe ve bilgisinden istifade ederek 
bunu yapacaktır ve esasen Baltacıoğlu'da bu 
suretle mütemadiyen bizi cımbızlamaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, bu zatın vicdanına hitap 
ediyorum, Afyona geldiklerinde, Kütahya, Eski
şehir'e geldiklerinde, hattâ kazalarına gittikle
rinde halkevlerinde yaptığı konferanslarda, ver
diği propaganda nutuklarında hiç bir zaman De
mokrat Parti lehine idarei kelâm etmedi, ilmin
den istifade ederek imalı sözlerle daima, C. H. P. 
si adına ve lehine idarei kelâm ettiler. 

ÎSMAL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşehir) 
— Daima muhalefet lehine konuşutm. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Elbette 
muhalefet aleyhinde söyliyemezsiniz. söylediği
niz anda sizin demokratik hislerinizden bilginiz
den şüphe ederim. Elbette eyle konuşa
caksınız. Siz bilginizden tecrübelerinizden 
istifade ederek muhalefeti metheder süsü 
altında Cumhuriyet Halk Paprtisini konuş-
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malarınızda göklere çıkardınız. Bunlar birer va
kıadır. Hiç bir zaman bu konferanslarınızda 
demokratik nişlerinizi izhar etmediniz beye
fendi. 

Afyon Karahisar'mdaki nutuklarımız gaze
telerde intişar etti. Vaktinizi israf etmemek için 
bunları bkumıyacağım. Size samimiyetle söyli-
yeyim ki; halkevleri bugün H. Partisinin malı 
haline gelmiştir. Size bu hususta misaller vere-
biririm. Binaları halk yapmıştır; fakat bunlar 
C. Halk Partisine ferağ edilmiştir. Meselâ Af
yon'da Düver'de, İstanbul'da Fatih'te halktan 
zorla beşer, onar lira toplanarak binlerce liraya 
bina yapılmıştır; sonradan bu bina Halkevi 
veya halkodası Halk Partisine intikal ettirilmiştir. 
tapuya raptedilmiştir. Bu hususta size başka 
isimler de vermek mümkündür. Vatandaşlar ta
rafından verilen paralarla yapılan bu binalarm 
oradaki halkevlerinin Halk Partisi adına 'çev
rilmesi ve tapulandırılması içimizde hüzün ya
ratıyor. Bu söylediklerim tapu kayıtlariyle sa
bittir arkadaşlar. Afyon Karahisar'daki Halk
evi binası halkeviriin malı olduğu halde Halk 
Partisinin malı olmuştur. Halbuki biz o halk
evlerine buradan bütçeden milyonlarca lira ve
riyoruz. Binaenaleyh söz söylerken realiteyi, 
vakıayı göz önüne alarak konuşmak lâzımdır. 
Ben belki Sayın Baltacıoğlu gibi bilgili değilim, 
söz kabiliyetim az olabilir. Fakat ben açıkça 
ve vicdanımın yolunda yürüyerek ısrarla söy
lüyorum ki C. H. Partisi halkevlerinin varisi 
mutlakı halini almıştır, Halkevlerini ölmeden 
öldürmüştür mirasına şimdiden konmuştur. 
Evet biz de sizin- kadar istiyoruz, halkevleri 
bu memlekette kültür vasıtaları olsun. Ama 
halkevlerinin Atatürk zamanındaki, kuruluş 
zamanlarındaki faydalı faaliyeti yoktur. Faa
liyeti ara sıra yaptığı Halk Partisi lehine bir 
iki müsamereden başka bir şey değildir. Bir 
arkadaşım bana aynen şunu söyledi. Bir piyes 
temsil ediliyordu, piyesin bir sahnesinde altı ok
lu bayrak teşhir edildi. Kültür vasıtası bumu 
dur? Tiyatro sahnelerinde bile Cumhuriyet Halk 
Partisinin propagandası yapılıyor. Binaenaleyh 
bunu Baltacıoğlu'nun anladığı mahiyette anla
mamanızı rica ederim. Bu memlekette kültürün 
gelişmesini istiyenlerden biri de bendenizim. 
Binaenaleyh kültür sahasında ileri gitmek isti
yorsak böyle gayesi politika olan propaganda 
yerlerinden vazgeçmeliyiz. Siz her şeye kadirsi-
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niz, çoğunluğuna dayanarak bu kanunu ve bu 
tahsisatı kabul edeceksiniz, fakat her şeyden 
evvel memleketin bir bütün olarak menfaatleri
ni göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 
Burada iddiamızı kısa kısa değil, uzun uzun ya
pacağız. Gayemiz politika hudutları haricinde, 
vicdanımızdan gelen sese dayanarak hakikaten 
en samimî ve hâlis müdafaasıdır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Parasına do
kunmayın da.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Yerine 
masruf olmadıkça dokununuz. Şunu da ilâve 
edeyim ki, burada ağzımdan vicdani kanaa
timden ve onun esasını teşkil eden temiz duy
gularımdan başka bir şey çıkmayacak. Vaziyet 
düzelinceye kadar konuşacağım, Baltacıoğlu '-
nun sözleri ağrıma gitti, bir taraftan C. H. P. 
nin kendisi, şiddetli bir şekilde C. H. Partisinin 
propagandasını aynı çatı altında yapar, diğer 
taraftan buraya gelir ,yüzümüze güle güle, bil
gisine bürünerek çok ağır ithamlarda bulunur. 
Yapmayın arkadaşlar. Parayı yerine sarfedin. 
Verilmesin demiyoruz, halkevlerine verilsin. 
Burada arka arkaya süratli kanunlar çıkarıyor
sunuz, halkevlerini partiden ayırınız, kurultay 
murultay olmaz. Bunun parasını millet veriyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı direktif ve
recekmiş. Söylenen bu. C. H. P. Kurultayı bu 
hususta mutlaka bir karar verecekmiş, o karar 
üzerine, o direktif üzerine B. M. Meclisi hareket 
edecekmiş. Ben bunu, B. M. Meclisinin yüksek 
varlığına bir tecavüz olarak telâkki ederim. 
(öyle değil sesleri) B. M. Meclisi ne benim, ne 
şunun, ne bunun partisinden direktif alacak de
ğildir, onun varlığı yüksek bir varlık olarak ele 
alınmıştır. Binaenaleyh bugün bu halkevleri 
bahsinde iddia ve ısrar ediyoruz. Onlara hük
mi şahsiyet verilmedikçe bu para verilmesin di
yoruz. Bundan daha mantıki ne var? 

Sonra Türk ocakları. Evet Türk ocakları 
açıldı. Halkevlerine kıyas edelim. Bilmiyorum. 
üye değilim. Fakat o bugün mânevi ve hükmi 
bir şahsiyet sahibidir. Niçin ayni gayeyi güden 
böyle müesseselere vermiyoruz da.. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Hepimi Î 
Türküz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Burada 
Türk'lük falan mevzuubahis değildir. Sizin için 
Türksün, Türk değilsin falan demedim ki. Yal
nız Türk ocakları, onların da gayesi aynıdır, 
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kültür müejsseseleridir. Niçin Türkocaklarma da -
vermiyorsulnuz?. Misal olarak söylüyorum. 

Binaenaleyh hukuki mahiyeti bulunmıyan ve 
bugün hukjujH bir varlık halinde olmıyan biv 
teşekküle #ajra veremezsiniz. Bunun aksi olarak 
bu parayı jkpyuyorsunuz. Bilhassa iddiamın is
patı için Bjajtacıoğlu'mm gazetelerde sütunlar 
dolduran jj-ajzılarını şahit olarak gösteriyorum. 
Bundan dalıa iyi delil olabilir m i l 

EKRE]V)[ İORAN (İzmir) — Efendim, ben ar
kadaşım İ^Şıdar heyecanlı konuşmıyacağım. 
Çünkü söyjr|eceğim şeylerde hakkıma çok emi
nim. Lüzumuz heyecan çok kete hakkından 
emin olmıy ı̂ja. insanlarda görülür. 

FAiiRîl SARAKAYA (Elâzığ) — Güzel. 
EKREK^JORAN (Devamla) — Şimdi ben 

esasen Sayjııjı Kâmil Gündeş arkadaşımın beya
natı üzerinejsöz aldım, onun bâzı beyanlarını 
tahlil deecpğim. Ama, özçoban kürsüden inme
den evvel jr{irkocaklarma veyahut halkevi gibi 
olan diğer j ıjaüesseselere niçin yardım etmiyor
sunuz da sö-cjtece halkevine yardım ediyorsunuz, 
buyurdular^ jBuna evvelâ cevap vereyim : 

Kendilerinin yaşı ufak olduğu için, tabiî ha-
tırlıyamazlj»^. Ama, Maliye bu gibi cemiyetlere 
her zaman jyferdım etmiştir. Nitekim yardım et
mediğini sârjfediği Türk ocaklarına, Türk Ocağı 
olaraktan miradaki halkevi binası yapıldığı za
man Hazmeı Maliyenin 500 000 lira verdiğini 
kendilerine! hatırlatayım. Binaenaleyh bu kültür 
müesseselej'ijae müracaat ettiği zaman daima 
Hazinei M&ljiye yardım etmektedir. Meselâ; is
tanbul'da Mi* Darülşafaka vardır, Bu müessese
ye her senjî İHazinei Maliye yardım etmektedir. 
Zannederhjı bu sene bütçesine de böyle bir yar
dım parasi konmuştur. Şimdi bu ciheti bu su
retle tebaıfüp; ettirdikten sonra Kâmil Gündeş 
arkadaşıminj • bir iddiasına geçiyorum : 

Arkada^ı|m buyurdular ki, Halk Partisi mil
yonlar sarie^meye muktedir bir cemiyettir. Ne
den halketilae kendi bünyesinden para vermi
yor?. Bunıj. pir defa Halk Partisi kongresinden 
sorarız. Yaldız ben bu arkadaşın bu sözünü se
net ittihaz i ederek kendisine şu suali soracağım: 
Milyonlar js^rfma muktedir Cumhuriyet Halk 
Partisi keıjdi propagandasına veyahut sair işle-
lere sarfetJDafek için Hükümetten para almaya 
halkevleriıjd I tavassut eder ekten bir hile yap
maya, böyje) bir hileye tevessül etmeye mâna ve 
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mahal var mıdır? Ama diyecekler ki, fazla 
mal göz mü çıkarır? Kendi bünyesine, kendi iş
lerine sarfetmek üzere halkevlerini tavsit ede-
rekten Cumhuriyet Halk Partisi para alıyor. 
Sayın arkadaşımı tekzip etmiş olmıyarak şunu 
arzedeyim ki, memleket idaresini kudretli el
lerinde bulunduran Cumhuriyet üa lk Partisi 
kendi bünyesine sarfetmek için halkevlerini 
tavsit ederekten para alacak bir müessese de
ğildir. Onun Türk insafının bu kadar insaf
sızlığa müsaade etmemesi lâzımgelir. Eğer ikti
darı elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Par
tisi elemanlarının, böyle vasıtalara müracaat 
ederekten para alacak kadar insafsız kimseler 
.olduğunu tasavvur buyuruyorsa bunun böyte ol
madığını da Sayın Demokrat Parti Lideri olan 
zattan sormasını, öğrenmesini rica -ederim. (Kâ
fi sesleri) 

BAŞKAN — İki arkadaş daha söz istemiştir. 
(Kâfi, reye sesleri) 

Bölümlere devam edilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümü bir daha okutuyorum. 

B. 
625 

626 

627 

628 

629 

630 

631 

Lira 
Halkevleri * 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Türk Tarih Kurumuna 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Dil Kurumuna 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Hukuk Kurumuna 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Türk Coğrafya Kurumuna 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ağaç Koruma Derneğine 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Ekonomi ve Tasarruf Der
neğine 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE K. ADINA MUAMMER ERİŞ (An
kara) — Arkadaşlar, yüksek huzurunuza su
nulmuş olan Bütç-e tassarısmda bu bölüm «Millî 
Ekonomi ve Tasarruf Derneği» diye yazılmış
tır. Halbuki derneğin ismi «Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu» dur. O suretle tashih edil
miştir arzederim. 
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BAŞKAN — 631 nci bölümü kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

Bâzı milletlerarası derneklere 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Menkul kıymetler ve kambiyo 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2834 sayılı Kanuna göre kuru
lu kurumların yönetim giderleri
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îzmir Fuarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin (A) fıkrası gereğince îş 
ve îşçi ulnıa. Kurumuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tiftik Cemiyetine 

Lira 
15 000 

1 

35 000 

2.1060 0 : 
! Yozgad 

C. Arat 
Niğde 

î. R. Soyer 
Mardin 

A. Kalav 
Van 

M. Koçak 
Hatay 

S. Bedir Uluç 

1 

A 

Ağrı 
M. Aktan 

Bitlis 
Z. Geboloğlu 
Ağrı 

Alpaslan 
Diyarbakır 
P. Kalfagil 
Samsun 
H. Berk 

Niğde 
F. Ecer 

Sivas 
î.. Uğur 

Tokad 
M. Lâtifoğlu 

Giresun 
A. Ulus 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

50 000 

350 000 

10 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir öneri 
ge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 638. bölümünde 

Tiftik Cemiyetine yardım olarak on bin lira tah
sisat konulmuştur. 

Geçen sene olduğu igbi bu tahsisatın bütçe
den çıkarılmasını saygı ile arzederiz. 

Elâzığ 
M. Arpacı 

Muş 
H. Dayı 
Kara 

A. Sürmen 
Trabzon 

S. Sarıalioğlu 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzincan 

R. Bayındır 

Kocaeli Tunceli 
. S. Pek M. Tan 
Bolu Balıkesir 

î. Yalçın E. Altan 
Balıkesir Çankırı 

F. Bilâl A. t. Zeyneloğlu 
Kars Çankırı 

F. Aktaş R. Dolunay 
Tekirdağ Kar* 

Z. Ersin Cezaroğlu Z. Orhon 
Malatya Malatya 

E. Doğan A. Taşangil 
Erzurum Mardin Kocaeli 
S. Altuğ Y, 

Mardin 
Dr. A. Uras 
îstanbul 

A. R. Arı 
Tokad 

F. Eken 

Mardin A. Faik Abasıyanık 
Bitlis izmir 

M. Ertan S. Gülcüoğlu 
Denizli Bursa 
H. Ora) Dr. Tv Simer 
Bursa Tokad 

F. Yılmazipek R. önder 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Bütçe 
Komisyonunuz bu dernek için buradaki yardı
mı kabul ederken, derneğin faaliyetlerini mem
leketin menfaatlerine uygun mütalâa ettiğinden 
dolayı, Tarım Bakanından aldığı izahat göz 
önünde bulundurmuştur. Takdir Yüksek Kamu
tayındır. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
geçen sene de bu ödenek konmuş, Yüksek Mec
lis millet partisinin bu şekilde harcanmasına mü
saade etmemiş ve tahsisatı bir kararla bütçeden 
çıkarmıştı. Bilmiyorum, Bütçe Komisyonu ve
rilmiş bir karar olmasına rağmen yine bu sene 
bütçesinde bu parayı huzurunuza getirmiştir. 
10 bin lira 10 bin liradır. Bunu vermeye hiçbir 
mecburiyetimiz yoktur arkadaşlar. 

MUAMMER ERtŞ (Ankara) — Arkadaşlar, 
mâruzâtımı şahsım ıamma yapıyorum. Arkadaş
ların belki hakkı vardır, filhakika Tiftik Cemi
yetine böyle bir para verilirken, geçen yıl bu 
bölüm Yüksek Huzurunuzda okununca, tahsisa
tın kaldırıldığı da malûmuâlinizdir. 

Arkadaşlar; bu sene bu işleri tetkik eder
ken Bütçe Komisyonunda alâkadarları dinledik. 
Arkadaşlarım bilirler, bu mevzuda alâkadar Ta
rım Bakanlığı mümessili aynen şöyle söyledi: 
-Yaptığı hizmetleri övdükten sonra- Bu cemiyet 
mümasil cemiyetlerin üstünde çok faydalı hiz
metler japmıştır, ben bunu huzurunuzda arzet-
mek isterim, dedi. Komisyonunuz da kabul etti. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. Fakat Ankara 
mmtakasmda bellibaşlı bir mevcudiyeti olan bu 
cemiyete biraz daha güler yüzle bakmanızı rica 
ederim. 

MUSTAFA ARPACI (Elâzığ) — Ben Tiftik 
Cemiyetine tahsis edilen paranın lüzumsuzluğu
na kani olduğum için riyasete verilen önergeye 
ilk imza atan olduğum halde, milletvekillerine 
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de imtiyazlı!muamele yapıldığı için olacak, baş
kanlıktan il}* olarak söz istediğim halde söz ver
medi. 

BAŞKAN — Çok uzakta oturduğunuz için, 
söz istediğmizi görmedim. Ben ancak sıraya gö
re söz istijjrenleri kürsüye davet ediyorum. 

MUST^fA ARPACI (Devamla) — îlk söz 
alanlardanjııja fakat ancak şimdi söz sıram gel
di. (De?ark jdevam sesleri) 

Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı Bütçesinin du
rumu hepi|m|izce malûmdur. Bâzı h^yır cemiyet
lerine yarjlım imkânlarım arıyalım. Fakat ben 
Tiftik Cenjriyetine her hangi bir yardımın yapıl
masını uyjğjüin bulmuyorum. Geçen yılda mez
kûr tahsisjaj; çıkarıldığı yüksek malûmunuzdur 
ve kayderj fte sabittir. En başta ihraç maddesi 
olarak sözjüj geçen Tiftik Cemiyeti mükemmelen 
kendi kendini idare edecek bir durumda bulun
maktadır. j İpu itibarla bu tahsisatın bütçeden 
çıkarılın a$ujıa Yüksek Meclisin karar vermesini 
saygılarım!^ rica ederim. 

(Elâzığ ^Milletvekili Mustafa Arpacı ve (50) 
arkadaşınjnj! Önergesi tekrar okundu) 

BAŞK|^]tf —: Mustafa Arpacı ve 50 arkada
şının 10 %i\\ liralık yardım tahsisatının bütçe
den çıkarmaması hakkındaki teklifini kabul 
edenler., ^miyenler . . Kabul edilmiştir. 

Şu haldie Tiftik Cemiyetine ayrılan 10 bin 
liralık yafcdım tahsisatı bütçeden çıkarılmıştır. 

B Lira 
2 400 000 701 Onat'iıa işleri 

Yüksek Başkanlığa 
1950 s|ejaesi Maliye Bakanlığı Bütçesinin 7 

ııci yatırımlar kısmındaki 701 sayılı bölümün 
birinci y4p|ı ve imar işleri maddesine dört yıl 
içinde hiçj tjahsisat konulmamış ve bu devre için
de bir IIi|tkümet konağı yapılmamıştır. Bundan 
dolayı Hükümet teşkilâtı dağınık bir şekilde ça
lışmaktadırlar. 

Halkıı^ dilek ve şikâyetlerine müspet cevap 
vermek vje Devlet otoritesinin korunmasını sağ-
lıyabilmefc için bütçenin 701 sayılı faslında açı
lacak b i r i c i maddeye hükümet konakları ya
pımı için i|tç milyon liralık bir tahsisat konul
masını tekUî ederiz. 

Bolu I Çorum Maraş 
L. Göreli H. İlgaz E. Soysal 

Çorum Sivas Çanakkale 
N. Ünjelı N. Yücer Ş. Uma 
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Denizli İstanbul Balıkesir 

II. Oral A. Rıza Arı O. N. Burcu 
Çankırı Sivas Bolu 

R. Dolunay N, Ergin 1. Yalçın 
Çoruh Bolu Maraş 

A. Zırh H. R. öymen A. Yaycıoğlu 
Bolu Kastamonu Trabzon 

C. özçağlar Dr. F. Ecevit M. R. Tarakçıoğlu 
Sivas Kars Bitlis 

Gl. F. Tirkeş A. Sürmen M. Ertan 
Elâzığ Erzincan Çorum 

M. Arpacı Z. Ağca E. Alpsar 
Kastamonu Mardin Tunceli 
F. Mağara Ş. Ekmen M. Tan 

Sinob Amasya Yozgad 
L. Aksoy A. Ey mir C. Arat 
Niğde Tekirdağ Zonguldak 

H. Mengi E. Ataç N. Kormer 
Kastamonu Malatya 

B. Tûmtürk M. Naim Karaköylü 
Çorum Kocaeli Antalya 

N. Atalay C. Aksu N. Aksu 
Konya Yozgad Samsun 

Ş. Ergun Z. Arkant H. Berk 
Trabzon Samsun Zonguldak 

M. Yarımbıyık R. Isıtan A. Gürel 
Bilecik Sivas Van 

R. Bozüyük I. Uğur R. Oktar 
Niğde Tekirdağ 

î. Refik Soyer Z. Ersin Cezaroğlıı 
Balıkesir Balıkesir 

E. Çeliköz II. Şeremetli 

BÜTÇE KOMİSYONU, SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Hü
kümet konakları inşaatına tahsis edilmek üzere 
bu bölüme 3 milyon lira konulması hakkındaki 
teklifin kabulüne maddeten imkân mevcut ol
madığını arkadaşıma arzetmek isterini. Teklif 
sahibi arkadaşımız lütfeder karşılığını da bulur
larsa ozaman konması hakkındaki mütalâamızı 
arzederim. Karşılığı mevcut olmıyan birşey 
üzerinde bütçede yer alması veya herhangi bir 
nispette yer alması hususunda mütalâa arzet-
meyi zait addederim. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar bendeniz 1950 yılı Bütçesini hazırlıyan, 
ıslahatçı zihniyetle çalışan Sayın Maliye Baka
nını tenkid etmek için söz almış değilim ve yine 
Hükümetin teklif bütçesi haricinde ve tasarruf-
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la paralar bulmak suretiyle memlekette imar ve \ 
kalkınma işlerine daha çok hizmet etmiş ve yar- I 
dım sağlamış, yapıcı bir zihniyetle çalışan 
Bütçe Komisyonunu tenkid için de söz almış de
ğilim. Yalnız bâzı kasaba ve bucaklarda ilce i 
teşkili için kanun kabul ediyoruz, ve buralara 
hâkim, kaymakam gönderiyoruz ancak tasarruf 
esbabı sübûtiyesinden olan Hükümet konak
larını ihzar etmiyoruz. Hâkim kahvede karar 
veremez; kaymakam, muhtarın odasında oturup 
kaza işlerini göremez. j 

Benim burada söz alışımın sebebi, dört se
neden beri intihap dairelerimizde, bizi her yıl 
kongrelerde ve her fırsatla Hükümet konak
ları mevzuunda arkadaşlarımızın temenni ve şi
kâyetlerini huzurunuzda aksettirmek için söz 
aldım. 

Kendi intihap bölgelerini gezen diğer ar
kadaşlarım da bu şikâyetleri dinlemiş oldukları
nı beyan etmişlerdiı. Bundan cesaret alarak bu 
mevzuu huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar; İçendi intihap dairemden bah
sedeyim. Mudurnu ilçesi yüz senelik bir üee 
merkezidir. Burada bit- Hükümet konağı yok
tur. Kaymakam belediyenin bir odasına sığınmış 
bir vaziyettedir. Adliye teşkilâtı da bir dükkâ
nın üzerinde oturmaktadır. Düzce ilçesi harap 
bir binada, Akçakoca ve Mengen ilçelerinde de 
Hükümet konağı şimdiye kadar İm binaların ya 
pılmâsı için iki kaynak vardır. Birisi iane, .yani 
halk yardımı, ikincisi de Devlet Bütçesine ko
nan tahsisatlardı. Bugüne karlar birinci kaynak 
yani iane ile, bu memlekette, gördüğünüz Hü
kümet konakları camiler ve hastaneler yapıl
mıştır, mektepleri de yapan yine bu iane müesse
sesidir. tane işlerinde suiistimaller olduğu öne 
sürülerek bu müessese kapatılmıştır. 

İkinci müesses olan Devlet müessesesi, 
yani Maliye Bütçesinin yapı ve imar işleri için 
açılan fasla ise, bir sıfır konmak suretiyle ka
patılmıştır. Binaenaleyh bu memlekette ilce ku-
ruyourz, kaymakam gönderiyoruz, Adliye teş
kilâtı kuruyoruz demek kâfi değildir. -Bir Ad
liye teşkilâtının kaza yetkisini kullanabilin-"' 
için birçok şartlar ve vasıtalar gerekmekte w-
bunların temin edilmesine ihtiyaç görülmek!v-
dir. Bolu'da bütün adliye teşkilâtı ve ağır ceza 
mahkemesi, eski hastanenin bir paviyonunda ça- J 
hşmaktdaır ve yürekler acısıdır. Bu mahkeme i 
nin gördüğü dâvaları takip vesilesiyle oraya ge- j 
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len gazetecilerimizin yazdıkları bu acıklı. :a ri-
yeti gazetelerde okumuşsunuzdur. Yapı işleri
miz bu halde iken buna goz yummak, t;:h:,:::;\t 
vermemek doğru olamaz. Devlet otoritesini bu 
yönden, takviye etmek mecburiyetindeyiz. Bi< 
bu işi, Devlet bütçesinden yapmaz, iane ile ya
pılmasına da müsaade etraiyecek olursak, haki
kati görmemiş oluruz. Bir misal arzedeyim; bü
tün halkın istifade ettiği suya bir koku arız ol
muş, suya kokunun nereden geldiği arauma-
yıp suyun tamamen kapanmasına benzer.. Yapı
cı tamamen kapamak değil onları, güze! işler bir 
hale getirmek lâzımdır. Bolu'da 8 tane ilce var
dır, bunun beş tanesinde Hükümet konoğı yok
tur. Bu itibarla muhit halkının her günkü şi
kâyetleri bu mevzndadır. 

.1940 Seçiminden sonra muta ad d it bakanlıkla
rı taciz ettik, rica ettik, nihayet 1948 Bütçesiyle 
40 kadar Hükümet konağı yapılacağını vadet-
tiler. Bütçeye aldılar, mahalline yazdılar ^e 
Hükümet konakları yapdacak ürelerin isim!-1-
rini de gazetelere verdiler, yerlerini hazırlattı
lar. Yerleri, halk kendisi aldı, Hükümete te
berru etti. Hattâ birgün Mudurnu'da bu J^?'.-
zu açıldı. 

Halen Başkanımız »lan Incedayı'da Bayındır
lık Bakanı olarak hazır bulunuyordu. Orada 
şikâyeeleri beraber dinledik. Halkın hazırladığı 
yeri bizzat gördü ve Mayısta temeli atılacağını vah
detti. Orada bir ihtiyar dedi ki, yüzlerce insan
dan bunu dinledik, fakat tahakkuk etmedi, bi
nayı görmedikçe inanmıyacağım dedi ve ha
kikaten bu da tahakkuk etmedi. 1948 de vadedi-
len vo gazetelere geçen bu şeye, 1949 da da ol
madı. 1950 de de bir kuruş konmadı. Binaena» 
le,yh bizim şikâyet etmeye ve söz söylemeye hak
kımız vardır. Maliye Bakanından bu faslın ka
panmamasını temin etsin. Tasarruflardan bu mad
de beslensin. Ne yaparsa yapsın, bu sene bu işe 
el koymuş olalım. Bu iş için üç milyon lira isti
yoruz. Eğer bunun bütçenin içindeki tasarruf
larla temini mümkünse mesele yok. Mümkün de
ğilse, şimdi tasarruf ettiğimiz 10 bin lirayı bu 
maddeye koyalım, faslı kapamıyalım, onu da Hü
kümet yine yıllık tasarruflarla beslesin. 

Çok rica ediyorum, Hükümetten ve Komisyon
dan bunu kabul etsinler. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
ZİYA ERSİN CEZAROÖLU (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşları", Bütçe Komisyonu Sözcüsüne 
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bir kelime) jle cevap vereceğim, ondan sonra ma
ruzatımı yapacağım. 

Diyorlar ki, bu takriri imza eden arkadaşlar, 
varidattın yerini bulurlarsa biz de düşünürüz, el
bette çarefii'bulunur. Ama, Bütçe için Öyle bir 
mekanizma (koymuşlar ki, Meclise gelen Bütçede 
bir noksaıj. görülür ve bir ilâve^yapmak için bunu 
50 kişi tamdık ettikten sonra bu, yeniden görü
şülür veyiHut da bu maddeye bütçe tekniği için
de bir çare I bulunur. Yoksa elli imzalı bir teklif 
olmazsa bil!madde değiştirilemez. Ben işin tek
niğini bihin|yorum, işlemesi için elli imzalı bir 
teklifin yapılmasını zaruri görüyorum. Noksa
nım varsa; düzeltirsiniz. 

BAŞKJAJN — Zaten müzakere ediyoruz. 

ZÎYAJljlRSÎN CEZAROĞLU (Devamla) — 
Maddenin) |değiştirilmesi için elli imzalı önerge 
lâzımdır, i !Şu parayı koymak için bu teklifi yap
mış oluyorıim. 

Şimdi,; ^00 senedenberi Osmanlı adında yaşı-
yan ve bin j seneden beri de Anadolu ve Rumeli 
Türklüğüiı^ hâlâ birçok yerlerde bir bina buluna
mamıştır: 
tiyle buna^ 
Hükümet 

jBir memlekette bir kaza kurulmuş vak-
âyan sonra kaymakam, ve nihayet 

|djemişiz. 
ArkadjaŞİar, bir buçuk milyar bütçesi olan, 

muasır d ü e t l e r içinde varım diyen Türk Mil
letinin h4k|mi, kaymakamı, . idarecisi ve Hükü
meti temsil eden zevatı, bâzı yerlerde kira ile 
dahi oturacak yer bulamamaktadırlar. İnsan 
bundan nüjşün duymaz mı? Mebus olarak bir 
yere gidiyoruz, kaymakamı, adliyeciyi görmek 
icabediyoiv Kaymakam bir yerde, adliyeci bir 
yerde, KÎymakamı görmiye giderken o binanm 
merdivenlerinden çıkarken yıkılacak diye kor
karsınız. iBu memlekette bir buçuk milyarlık 
bütçeyi yapan bizler, bu acıları görüp de Hükü
met konakları tahsisatını sıfıra indirirsek biz de 
sıfıra çıkjafız. Arkadaşlar, bizim bütçemizin 
içinde imja^a hiç yer verilmemiş olsaydı, derdim 
ki, eh, ne) yapalım, bizim bütçemiz o kadar fakir 
ki, imar j yapamıyoruz. Hangisinin aleyhinde 
söyliyeyimf Aleyhinde söylersem kendim de 
üzüntü doyacağım: Yol için 60 milyon, diğer 
bir kaljtıjııma için 10 milyon koymuş
ken 13; milyona çıkarıyoruz. Ama bizi 
memleket j için yâr ve ağyar e karşı gös
terecek b$an ve içinde huzurla milletimizi 
idare eddefek olan memurların oturabileceği bir 
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hükümet konağımız birçok yerlerde, yok. Size 
Tekirdağ Vilâyetinden bahsedeyim: Hayrebolu'-
sunda, Şarköy'ünde, Çorlu'sunda hükümet ko
nağı denebilecek bir şey yoktur. Daha tuhafı, 
Çorlu, Londra - Bağdat asfaltı üzerindedir. Bu 
asfaltın Edirne - İstanbul kısmı da yapıldı. Bu 
yoldan birçok turistler geçer, bu turistlerin 
imza edilecek, görülecek evrakı vardır. Bunu 
nerede görecekler? Hükümet binasında. Doğrusu 
ecnebiler bizim hükümet konağını görünce kor
karlar. Gerçi biz hükümet konaklarını ecnebiler 
için yapacak değiliz; fakat bizim için yapmaya 
mecburuz. Biz orada çalışacak,, mesai saatleri 
içinde memurlarımızın faydalı olmaları için 
yapmaya mecburuz. • 

Ben bütçemizi yapan arkadaşlarımın teknik 
bilgilerinden rica ediyorum, buraya hükümet 
konakları için şu bütçenin pul parası kadar, üç 
milyon lira kadar bir para koymuşlar. Bunu 
kendilerinin yüksek teknik bütçe bilgilerinden 
ricade haklıyım arkadaşlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; millet işlerini görmek için ilk 
lâzım olan vasıta Devlet memurlarının ve Dev
let mahkemelerinin oturacağı yeri temin etmek
tir. Hepimiz biliyoruz ki, birçok kazalarda ne 
hükümet konağı vardır, ne adliye binası. Fa
kat bunun yanı başında ormanlarda Orman 
Umum Müdürlüğünün yapmış olduğu şahane 
binalar görülür Fakat o orman idaresi kad
rosunu teşkil eden memurlar evvelce hükümet 
konaklarının bir odasında barınır]arken şimdi 
öyle olmuştur ki, bir tek mıntakada çalışan bir 
işletmenin on tane kazaya yetecek binalara ma-
likiyeti nazara çarpar. 

Hükümet konaklarının yapılması için gere
ken parayı bulmak okadar güç değildir. Bizim 
genç Maliye Bakanımız kendi bütçelerinde tet-
kikat yaparlarsa orada bu parayı tasarruf etme 
imkânınm gayet tabii olduğunu görürler. Ben
deniz maliyeci olmadığım halde ve bütçeyi baş
tan aşağı bir maliyeci kafası ile tetkik etme
diğim halde bâzı yerlerden bu paranın tasarruf 
edilmesinin mümkün olduğu kanaatine vardım. 
Meselâ her bakanlıkta ek görevler vardır. Bir 
memur,, birçok yerlerde, beş altı yerden para 
alır. (Eskidendi sesleri). Binaenaleyh bu ek gö-
reylere sarfedilen paralar pekâla hükümet ko
naklarına ayrılabilir. 

Sonra arkadaşlar; telefon ve elektrik işleri de 
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gayet mühimdir. Hepiniz dairei intihabiyeleri-
nize gittiğiniz zaman görürsünüz ki müdürlerin 
ve umum müdürlerin odalarında mükemmel bir 
abajur altında 2 - 3 bin mumluk şahane lâmba
lar sabahtan akşama kadar yanar ve onun altın
da bir müdür bey iş görür. Bu lâmbaları sön
dürmek lâzım geliyor. Bence buradan da bir 
miktar tasarruf yapılabileceğini zannediyorum. 
sonra her memurun yanında bir telefon var. Yal
nız Millî Savunma Bakanlığı müstesna. Çünkü 
bir bakan arkadaş bunları tahdit ve tâyin etmiş. 
Orada 3 yahut 5 telefon vardır. Diğer bakan
lıklarda her müdürün veya her şefin yanında iki 
üç telefon var. Böyle olacağına bakanlıklarda 
bir veya iki santral yapılır, konuşmak istiyen-
ler oraya gider konuşur. Aksi halde böyle yüz
lerce telefonun işleme masrafı nereyi bulur? 
Bütçeyi tetkik edersek bunu anlarız. Bu, elek
trik, telefon ve bir de ek görevlerden birkaç 
milyon tasarrufumuz olacağını umuyorum. 

Bir de bu kürsüden her sene kira bedelleri 
için konuşurum. Biliyorsunuz bizde lükse karşı 
dehşetli bir incizap vardır. Hepimiz koltuklara 
kurulup vantilatörlü odalarda çalışmak isteriz. 
Fakat bir de işini yaptığımız adamları düşüne
lim. Onlar akşam olduğu vakit derhal yatarlar. 
Hatla ufacık bir çıra bulurlarsa hayvanlarına 
belki yem verirler. Bulamazlarsa akşam üzeri 
verdikleri yemlerle kifafı nefsederler. Biz on
ların memurları olduğumuz halde vantilatörlü 
koltuklarda otururuz. Bir defa vantilatörlü kol
tukları kaldıralım. Bir müdürün yanında top
lanması lâzım gelen memurları bir araya getire
lim ve bu suretle dışarıdan kira ile tuttuğumuz 
binaları boşaltalım. Bu kira bedellerinden isti
fade ederek milletin, Devletin muhtaç olduğu 
binaları yapalım. 

BAŞKAN — Tefeelioğlu konuşmanız bütçe
nin heyeti umumiyesi üzerinde oluyor. Tasarruf
ları madde madde söyleyin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ben 
öyle soyuyorum, madde madde soyuyorum. 
Yani tasarruf edecek yer bulamıyoruz, siz bu
lun, tasarruf yapalım diyorlar, ben de mad
deleri soyuyorum. Yerini gösteriyorum. Biz 
milletvekilleri her sene buradan bağırıyoruz, ba
ğırıyoruz, alt tarafı yok. Onun için son ola
rak bağıralım, çünkü bundan sonra yapılamaz, 
artık müsaade ediniz de son olarak bağıralım. 
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BAŞKAN — İstediğiniz kadar bağırmiz, 

müdahale eden yok, yalnız heyeti umumiyesine 
temas etmeyin. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Tasar
ruf edilecek yeri gösteriniz dediler de, biz de, 
yerlerini gösteriyoruz. 

Sonra Avrupa'ya muhtelif sebeplerle tetkik 
seyahatma gidenler var artık bunlara bir son 
verelim, oralardan tasarruf edeceğimiz para
ları da buraya verelim. 

Mütehassıs işini de aftık asgari hadde indi
relim. 

Sonra, bilhassa en mühim olan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin vaziyeti vardır bunların büt
çeleri buraya gelmez bunlarda birçok masraf
lar vardır, bunların tasarrufu kaabildir bun-

. ların işlerini burada tetkik edelim, bunlardan 
yapılacak tasarruflardan elde edeceğimiz para
ları Hükümet konaklarına verelim. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurlarına verilen temet
tü ve ikramiyeler vardır. Bunları da kaldıra
lım; diğer Devlet memurları gibi olsun. Ora
dan tasarruf edilecek paraları da buraya tah
sis edelim. 

İşte arkadaşlar; benim arzettiğim mevad 
bunlardır, şimdilik hatırıma bunlar geldi. Fa
kat bunlar gibi daha birçok kalemler bulmak 
mümkündür. Eğer Maliye Bakanı arkadaşımız 
bu işi tetkik edecek olursa beş milyon liralık 
bir tasarruf bulmuş olur. Bunlarla da Hükümet 
konakları yapılır zannederim! 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; hü
kümet konakları vaziyeti hakkında arkadaşla
rın izah ettikleri ihtiyaç ve zarureti bendeniz 
de takdir ediyorum. Hattâ, Çorum Hükümet. 
konağı o kadar çürük ki; bu vaziyeti Bayındır
lık tBakanı arkadaşımla, Tekel Bakanı arkada
şımız gördüler ve bu binanın içinde oturulanı ı-
yaeağma kani oldular ki, mühendislerle de tet
kik ettirmişler. Bu bina ne tamamiyle yapılır 
ve ne de tamir edilir, ve ne de içinde oturulur, 
hükmünü vermişlerdir. Bunlar hanikaten büyük 
zaruret ve ihtiyaçlardır. Fakat bendeniz, hükü
metin bu mühim ihtiyaçları katı surette ihmal 
ettiğine kani değilim. Düküme', Bütçesinde bir 
denklik ve zaruretlerin tercihi şeklinde bir büt
çe tanzim etmiştir. Bu «ene Hükümet konakları 
tahsisatına para koymamıştır. Fakat Bütçe Ko
misyonumuz, muvafık gördükleri hususlar için 
19 milyon lira kadar bir tahsisatı bütçeye koy-
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muş, karşılığını da kolayca bulmuştur. Yani 
açığa tahsisat koymuş istikrazı dahilî ile kapan
sın demiş. Eğer bu ihtiyaçlar, onun takdir etti
ği ihtiyaçların üstünde değilse hükümet konak
larına olan ihtiyacı zaruri değildir. Fakat be
nim kanaatime göre bu ihtiyaçların üstündedir. 
Şark' kalkınması için beş senede onar milyon 
liradan 50 milyon lira sarfedilecektir. Arzu edi
lir ki üç milyon lira daha konsun, ve bu ihtiyaç 
mümkün mertebe giderilsin. Şimdi açığa tahsi
sat veren Bütçe Komisyonu, bu teklif sahibine 
karşılık bulsun, diyor. 

Efendiler, gayet kolay, mesele, kendilerinin 
takip ettikleri usule göre 19 milyonluk istikra
zı 22 milyona çıkarmaktan ibarettir. Onun için 
Bütçe Komisyonunun bu işte biraz ciddî ve sa
mimî olmasını arzu ederdim. Burada bu faslı 
kaldırmayıp muhafaza etmesi ve tek bir rakam 
da olsa koyması ve bu koyacağı rakamı açıktan 
istikraz rakamına ilâve etmesi doğru olurdu. 
Hükümeti bu işte samimîdir, bütçe vaziyetini 
takdir ediyorum, Hükümetin bu ihtiyaçları na
zarı dikkate alacaklarından eminim. (Bravo ses
leri) 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım; hü
kümet konakları ihtiyacını biz de takdir ediyo
ruz. Hattâ bendeniz intihap dairemi dolaşırken 
bâzı hemşehrilerim, birçok kazalarımızda hükü
met konağı olmadığı için şikâyette bulunmuş
lardır, bunda ısrar etmişlerdir ve kendilerine 
biz de Hükümet olarak konakları ihtiyacını gö
rüyor ve takdir ediyoruz. 

Fakat bu arada karşılamaya mecbur oldu
ğumuz daha hayati ihtiyaçlarımız yüzünden 
hükümet konaklarına maalesef imkân ayıramı
yoruz dedim. 

Arkadaşlar; İsmet Eker üstadımızın ifade 
ettiği gibi, hükümet konakları ihtiyacını Hükü
met olarak takdi rediyoruz. Ancak, bu sene büt
çesinin takdimi vesilesiyle arzetmiş olduğum 
veçhile, bütçenin tanziminde başlıca üç esası 
göz önünde tu t tuk: 

Birincisi, âmme hizmetlerinin 1950 senesin
de de 1949j Senesindeki esaslar dairesinde yürü
mesini temin etmek, 

İkincisi, Millî savunmamıza gerekli imkân
ları vermek, 

Üçüncülü, memleketin kalkınması yolunda 
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doğrudan doğruya veya dolayısiyle istihsale ma
tuf hizmetlere bütçenin hareket kabiliyeti nis
petinde imkân vermek. 

Hükümet konakları ihtiyacını, gerek kendi 
intihap dairemde'ti temaslarımla şahsan, gerek
se milletvekili a: kadaşlarımın bendenize vâki 
olan müracaatla? ndan dolayısiyle anlamış bu
lunmaktayız. 

Ama bütçe; htiyaçlarımızla imkânları kar
şılaştıran bir mü îssese olduğuna göre bu sene 
daha hayati ihtiyaçlar karşısında "bütçemizde 
hükümet konakları için gönlün istediği şekilde 
bir ödenek konamamıştır. 

Evvelâ şunu tasrih edeyim ki bu münakaşa 
şimdi belki de yerinde olmuyor. Çünkü hükü
met konakları inşaatı tahsisatı bu bölümde de
ğildir. Maliye Baaknlığına ait olan bu bölüm 
yalnız onarıma aittir. Asıl hükümet konakları 
bölümü Bayındırlık Bakanlığnıdadır ve orada 
mevcut olan (500 000) lira da yeniden hükümet 
konakları yapmak için değil, evvelce başlamış 
olup da bitirilemiyen ve ikmalinde zaruret bu
lunan üç kazadaki hükümet konakları için bo-
nulmuştur. Asıl yeri, münakaşanın yeri burası 
değildir. 

Arkadaşlar, İsmet Eker üstadımız ben zan
nediyorum ki - hakikaten malî işlerle uzun za
man uğraşmış, ve Bütçe encümeni Riyasetinde 
bulunmuştur. - beni güç durumdan kurtaracak 
şekilde ve zaman zaman lütfettiği gibi mütalâa
da bulunacaklardır. Fakat sayın üstadımız İs
met Eker, bu defa umduğumun aksine mütalâa
da bulunmuştur. 

Bütçe Komisyonunda Hükümet teklifine ya
pılan ilâveden dolayı ve yalnızca buna istinat 
ederek o iş için imkân bulundu, buna da imkân 
bulunsun, diyorlar. Bütçe Komisyonunda yapı
lan ilâvenin mahiyetini kısaca tebarüz ettireyim. 
Hiç şüphesiz Bütçe Komisyonu sözcüsü arkada
şım da bu mevzuda sizi tenvir edecektir. 

Arkadaşlar, biz bu sene bütçeyi hazırlarken 
kabili tehir bâzı hizmetler için ödenek koyma
dık. Bu arada düşündük ki, Emlâk Bankasının 
sermayesine mahsuben verilmeni zaruri olan 
beş milyon lirayı imkânlarımızın mahdudiyetin-
den dolayı ve demin arzettiğim prensipler mu
vacehesinde bir milyon lira olarak koyalım, de
dik. Sonra, Devlet Kırtasiye Umum Müdürlüğü
ne yine kanunu mahsusu ile verilmekte olan pa
rayı az bir miktarda tesbit edelim, dedik. Bu 
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mahiyetteki ödeneklerimizi bu yolda tesbit ettik. 
Bunu teklif ederken, bu ödenekleri noksan gös
termek hedefi yoktu. Çünkü geçen senelerde de 
zaruri addedilmiyen veya imkân bulunamıyan 
ahvalde, kanunların mecburi kıldığı halde bu 
mahiyetteki ödeneklerde az konulmuş ve bu da 
bütçe komisyonunda bu şekilde kabul edilmiştir. 

Burada hukuki bir mevzu ortaya atılmış
tır. O da şudur, hususi kanunlarında asgari had
di tesbit edilen ödeneklerin dununda, bütçe ta
sarısına bir ödenek konabilir mi, konamaz mı? Bu 
uzun boylu münakaşa mevzuu olmuştur. Ve ne
ticede hukuki bakımdan, kanunda yazılı miktar
dan az ödenek konmasının doğru olamıyacağı 
kanaatine varılmıştır. Bütçe Komisyonumuzun, 
Hükümetin teklifinden fazla olarak koyduğu 
ödeneklerin bir kısmı bu mahiyettedir, asıl mü
him mevzu; Bütçe Komisyonunda ve Büyük 
Mecliste zaman zaman ortaya atılan, hükü
met konaklarından çok büyük dâvamız olan, 
zirai kredi mevzuudur. Bugün Ziraat Bankası
nın imkânları memleketteki zirai kredi ihtiya
cının çok azma tekabül etmektedir, istihsale 
doğrudan doğruya müessir olması bakımından, 
Ziraat Bankasının imkânlarını artırmak da Hü
kümetinizin güttüğü politikanın başında gel
diği için, memleketin ihtiyacı, komisyonun ve 
Yüksek Meclisin arzusu nazarı dikkate alına
rak Ziraat Bankasına da yeni bir imkân veril
miştir. Bütçe Komisyonu ile müşterek olarak. 
Memleketin istihsal hayatında mühim bir fak
tör olması bakımından Ziraat Bankasına geçen 
sene verdiğimiz (7) milyon lira bu sene (8) mil
yon lira daha ilâve edilmiş ve bu suretle Zira
at Bankasına verilecek miktar aşağı yukarı 
16 - 17 milyon liraya baliğ olmuştur. İhtiyaç 
bununla karşılanmış değildir ama ne de olsa 
ihtiyacın bir kısmı giderilmiş olmaktadır. Bu
nun haricinde (3) milyon lira Şark kalkınması
na ilâve edilmiştir. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu 
Şark kalkınması mevzuu geçen sene bütçemize 
girmiştir ve geçen sene bu mevzua 10 milyon 
lira tahsisi mümkün olmuştu. Bu sene de Hükü
metçe 10 milyon lira olarak teklif edilmiştir. 
10 milyon lira Hükümetiniz teklif -etmiştir. 
Şark kalkınması, bizim görüşümüze göre, mem
leketin umumi kalkınması için yapılmakta 
olan gayretlere ilâveten, yurdun her bölgesini 
takatimiz çerçevesinde, bir an evvel kalkmma-
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I sına imkân aramış olması şeklinde ifade oluna

bilir. 
Hükümet teklifi üzerinde bu revizyonlar ya

pılırken, her şeyden evvel Maliye Bakanı olarak 
bendeniz istikraz imkânlarını da hesaba kat
mak mecburiyet ve zaruretinde idim. Sayın 
İsmet Eker arkadaşımızın dedikleri gibi evvelâ 
ihtiyaçlar tesbit edilmiş ondan sonra karşılık 
bulunmuş değildir; aşağı yukarı istikraz mev
zuunda imkânlarımız ölçülmüş, bu imkânlar dâ
hilinde bu ihtiyaçlara bu miktarlar serpiştiril
miştir. Bunu hassaten dikkat nazarlarına arzet-
meyi vazife bilirim. 

Arkadaşlar; Hükümetiniz de hükümet ko
naklarının bir an evvel yapılması mevzuunda 
sizinle beraberdir. Fakat bu sene ihtiyaçlar 
uzun boylu sıralanmış ve fakat buna imkân bu
lunamamıştır. Elbette ki, ileriki senelerde, daha 
ferahlı olduğumuz senelerde bu husus da ele 
alınacak ve hükümet konaklarına malik olmı-
yan birçok kazalarımız hükümet konağına 
kavuşturulacaktır. Ama bu arada son dakika
da Maliye Bakanınız sıfatiyle bendenizin 3 - 5 
milyon lira bulmama imkân yoktur. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Yarım milyon 
olsun. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Yarım milyon lira dediler. 
Bir hükümet konağı .bedelini 250 bin lira kabul 
edersek yarım milyon lira ile ancak iki Hükü
met konağı yapılabilir, bir milyon lira olsa dört 
tane yapılabilir. Fakat buna dahi imkân bu
lamadığım için Yüksek Heyetinizden, bilhassa 
takriri veren arkadaşımdan beni güç duruma 
düşürmemeleri için takrirlerini geri almalarını 
hassaten rica edeceğim. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; sa
yın Maliye Bakanımızın verdiği izahat hakika
ten tatmin edicidir. Fakat benim buradan ko
nuşmamın kendisini tizmüş olduğuna muttali ol
mak itibariyle ben de çok üzüldüm. 

I Ben Hükümetin bu işleri takdir etmediğini 
değil, ettiğini söyledim. Hükümet konaklarını 
bugünkü durumdan kurtarmak için bir istikraz 
yapılmasını dahi teklif etmedim. Eğer Hükümet 
konakları için istikraz yapılır diye söylemiş ol
sa idim, Büttçe Komisyonu reisliği etmiş olmak 
itibariyle, beni tenkit etmesini tamamen haklı 

j bulurdum, fakat böyle bir şey söylemedim. An-
| cak Bütçe Komisyonu sözcüsü muhterem Muzaf-
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fer Bey gjayet hafif bir cevapla, karşılığını bu
lunda bunuj da kabul edelim, demişti, Onun için 
bu hafif oupılenin yaptığı tedai beni burada söz 
alıp söylejıneye sevketmiştir. Yoksa 19 milyon 
lira açığa! verilen tahsisatın yerinde olmadığı 
hakkında bir mütalâam yoktur. 

Şimdi hepimiz takdir ediyoruz ki, Hükümet 
getirdiği bütçe ile bütün memleketin en mühim 
ihtiyaçlarını tatmin etmek. gayretini göstermiş
tir ve hariste kalan ihtiyaçlar da kendilerini 
üzen bir I ihtiyaç olarak kalabilir; bunu temin 
etmek içijı [de çalışacağından eminiz'. Hakikaten 
HükümeiJ konakları için istikraz gibi bir teklif 
yapmadığıma ve bunun için Maliye Bakanı ar
kadaşımızın üzüldüğüne göre, takrir sahibi ar
kadaşımızın bu hususta ısrar etmemesini kendi
le r imin b<şn de ricaediyorum. 

K A S I ^ E N E R (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar^ sajyin Maliye Bakanını dinlememiş olsay
dım söz ajlıiııyacakttım. Memleketimizin hakika
ten ihtiyaçları son derecede fazladır ve büyük
tür. Hastane ihtiyacımız, Hükümet konakları ih
tiyaçlarımız, yol ihtiyaçlarımız ve bilhassa Ba
kanın çiftçinin kalkınması bakımından kredi 
üzerinde duruşları bütün bu ihtiyaçların ne ka
dar azim: olduğunu belirtecek birer misaldir. 
Borçlarınızın yekûnu iki milyarı geçtiğine gö-
re,saym Ijsıjnet Eker arkadaşımızın üzerinde dur
duğu dâhili istikraza gitmekde çok müşkül bir 
vaziyet hjâşıl edebilir. Bugün hakiki gelirimizi 
nazarı dikkate alacak olursak ve yine bugünkü 
dünya anval ve şeraitini göz önüne getirecek 
alusak ve Millî Savunma bütçemizin tenkisi de
ğil, tezyidi cihetine gitmek lüzumunu göz önün
de bulun(jurursak hakiki gelirimizin ancak, Mil
lî Savunıjnö. ile beraber idari masrafları karşı
lamaktan] İleri gidemiyeceği hakikat noktasına 
gelmiş oljuruz. Her sene dâhili istikrazlarla, 
borçlarla i ânım e hizmeti işlerini görmek zorunda 
kalan Hükümetin gideceği yol şüpheli ve tehli
kelidir. 

Bendenizin şahsi kanaatime göre, maliyeci 
değilim,. îajkat şahsi teşebbüs sahibi olarak ken
di işlerimi i idare ederken edindiğim intibaa gö
re; yapılması lâzımgelen tasarrufu nereden ya
parız ve IbİLi yapılan tasarrufları âmme hizmet
lerine nelştekilde tahsis edebiliriz bunları kesti
rebilirim ' Bunların üzerinde esaslı surette du-
rulmadık^a, dökme su ile bu değirmenin dön-
miyeceğimi görmekteyiz ve meydandadır. 
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Müdafaa bütçesine katiyen dokunamayız, 

hattâ artırmamız gerekeceği noktasına işaret 
ettikten sonra geri kalan ikinci mühim kısım 
idare mekanizmasında yani kadrolar üzerinde 
durmak mecburiyetini bize gösterir. 

Geçen seneki Ibütçenin yüzde 55 i, bu sene 
yeni kurduğumuz tesislerle, umum müdiran ve 
müdiran ve sair kadrolarını nazarı dikkate ala
rak, idari bakımdan asgari yüzde 80 i bulan 
masraf muvacehesinde milletçe kalkınmamıza 
imkân olmadığına işaret etmek isterim. 

Grupta da zaman zaman arzettiğim gibi ve 
'bu Yüksek Meclisin toplandığı günün arifesin
de teşekkül eden Hükümetin, tktidar Hüküme
tinin programında (belirttiği gibi, dört seneden 
beri üzerinde durulması lâzımgelen ve fakat 
en ufak bir malûmata dahi destres (olamadığı
mız kadro teşkilâtı üzerinde durulması lâzımge-
lirdi. Bu Yüksek Meclisten çıkmış olan Beledi
yeler Kanununda.... 

BAŞKAN — Müsaa'de buyurun, mütalâaları
nızın hepsi kıymetlidir, hepsinin değeri vardır. 
Fakat burada şimdi (heyeti umumiyesi üzerine 
(bir konuşma değil, maddeler hakkında ve yal
nız Hükümet konakları hakkında müzakere 
açılmış bulunmaktadır. 

KASIM ENER (Devamla) — Buraya nere
den varidat ayrılalbileceği hakkında Sinan Te-
kelioğlu arkadaşımız palyatif bâzı tedbirler 
gösterdi. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Varidat mena
f imi arıyor (Gülüşmeler) 

KASIM ENER (Devamla) — Bu varidat 
menbamı (bulmak için kadrolar üzerinde dur
mak lâzımdır. Bu kadro üzerinde durmak fik
rini ifade ederken bu husus hakkındaki kanaat 
ve mütalâamı da şimdiden açıklamak zorunda
yım. (Devam sesleri). 

Bize şimdiye kadar verilen malûmat ve bi
zim de üzerinde durduğumuz hassasiyetle sa
mimiyetle üzerinde durduğumuz nokta şudur ki, 
kadro üzerinde dururlarsa psikolojik ve sosyal 
bir çöküntü hâsıl olur. Bendeniz Sayın Maliye . 
Bakanına soruytorum ve rica ediyorum; tekaü
de sevfeolunan memurun yerine, kendiliğinden 
çıkan memurun yerine, vazifesini kötüye kulla
nıp çıkarılan memurun yerine, başka memur al
mayıp, birleştirilmesi mümkün olan iki işi bir 
memura idare ettirilmesi suretiyle acaba bütçe? 
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de 'hakiki bir tasarruf" yapılması mümkün ola
maz mı? Biraz evvel üzerinde durduğum teka
üde sevkolunmak ve diğer Ihaller kanaatimce 
sosyal perişanlığı meydana getirmiyecektir. Ya
pılacak şey 1946 Hükümetinin programınca be
lirtilen esas teşkilât kadroları kanununun Yük
sek Meclise getirilmesidir. Talnî bu yapılmadık
ça tensikat ve tasarruf işi tanzim edilemez. Bu 
hiç malî işlerden anlamıyan her hangi bir va
tandaş için derhal 'belirir ve meydana çıkar. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Kapıyı genç
lere kapama aslanım. 

KASIM ENER (Devamla) — Sayın Arvaa, 
Türk gençleri yalnız memur olmak için yetiş
miyor. 

ÎRRAHÎM ARVAS (Van) — Şimdiye ka
dar Öyleydi. Belki bundan sonra değişir. 

KASIM ENER (Devamla) — Ona da niyet
leri yoktur. İş sahibi, enerjik elemanlar olarak 
yetişmektedirler. Gençliği, Devlet kapısına göz 
dikmiş .olmaktan tenzih ederim. 

Arkadaşlar; hulâsatan arzediyorum ki, da
hilî istikraz gibi, falan maddeden kısmak sure
tiyle şu işi yapmamak gilbi palyatif tedbirler
le değil, 'bu Devletin bütçesinde en mühim mas
raf unsurunu teşkil eden kadrolar üzerinde 
durmak ve onda sosyal perişanlığı mucip olmı-
yacak çareler aramak lâzımdır. Eğer tensikat 
yapmak suretiyle tasarrufa gitmiyecek olursak 
sayın arkadaşlar, bütçemizin bugünkü istita-
atına ve Türk Milletinin bugünkü vergi verme 
kabiliyetine göre - ki, çoktur, fazladır - kalkın
ma dâvamıza, âmme hizmetlerimize yardım et
memize imkân yoktur. Kanaati naçizanem bu 
dur. Bu iş politika bakımından değil, millî ba
kımdan ele alınmasında zaruret olan bir iştir. 

Bunun için Maliye Bakanından soruyorum : 
Amerika'dan, Avrupa'dan mütahassıs geti

rilmesi teşebbüsüne girişilmiş midir 1 Ama bu 
işleri kendimiz daha iyi başarabiliriz kanaati 
naçaizanesindeyim. idare memurlarımız hangi* 
formalitelerle, nasıl kalkınacak, hangi şekilde 
tasarruf ve tensikat yapılabilir, bunu hariçten 
gelecek uzmanlardan daha iyi yapabilirler ve 
belirtebilirler. Ricanı : 1946 Hükümet Progra
mında dahi zikredilen ve kadro üzerinde duru
lacağı ve bunun için hariçten mütahassıs getiri
leceği vâdolunan bu konu, son zamanlarda Noy-
mark'm da bir rapor hazırladığı gazetelerdeki 
bâzı neşriyattan manzurum olmuştur. Ne şekil-
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de ve ne durumdadır?. Netice alınmış mıdır?. 
Yoksa, aılnmak üzere midir?. 

Sayın Maliye Bakanı izah etsinler ve kadro 
Teşkilât Kanunu üzerindeki esasları hazırlıya-
cak olan bu etütler üzerinde Hükümetin duru
mu bendenize ve dolayısiyle Yüksek Meclise 
bildirsinler. 

ABDÜLIIAK FİRAT (Erzincan) — Bende
niz de bir sual soracağım. 

BAŞKAN" — Söz bitsin de, suallere geçince 
sorarsınız. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş
lar, Hükümet konakları inşaatı münasebetiyle 
bütçenin tümü ve bütçe üzerinde yapılması 
mümkün tasarruflara mütaallik mülâhazalar 
hakkında maruzatta bulunacak değilim. 

Bütçe Komisyonu adına arzedeceğim şey; 
bu Hükümet konakları için kabul edilmesi iste
nilen ödeneğe taallûk edecektir. 

Arkadaşlar, bu Hükümet konakları inşaatı 
işinin memleketimiz için bir mesele olduğunu 
ve üzerinde durulacak, lüzumlu bir ihtiyaç teş
kil ettiğini, Bütçe Komisyonunuz da esasen na
zarı dikkate almış ve' bunun tahakkukunu ara
mıştı. Çünkü biz de teklif sahibi arkadaşlarla 
beraber, kani bulunuyoruz ki; halk hizmetinde, 
Devlet teşkilâtımızın bu hizmeti lâyikıyle yeri
ne getiribilmesi çalışılabilecek münasip binalara 
ihtiyaç göstermektedir. Binanın durumu işin ve
rimine tesiri olduğu malûmdur. 

Tsmet Eker arkadaşımızın bu konuda misal 
olarak Çorum Hükümet Konağını göstermeleri 
çok haklıdır. Bende kendileri kadar, bu Hükü
met konağının hakikaten ne tamir edilebilir, 
ne de içinde oturulabilir bir bina olmadığı ka-
naatindyeim. 

Benim bu seçim dairemde ve Sayın Bakanın 
da secim dairesinde, Hükümet konaklarının ay
ni ihtiyaç içinde olduğunu burada ifade etmek 
isterim. 

Arkadaşlar, hakikaten ismet Eker arkada
şımız emin olsunlar, samimî ve ciddî olarak bu
nun tedbirlenmesi ve karşılamak imkânını araş
tırdık üzerinde durduk. Dediler ki, Bütçe Ko
misyonu diğer ihtiyaçlar için arzu ettikleri za
man karşılık buluyorlar. Demek ki, bunu arzu 
etmedikleri gibi bir kasitleri olduğunu sezdim de 
bu noktayı cevaplandırıyorum. Bütçe Komisyo-
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hunuz istediigi şeylere tahsisat kovam, istemediği 
şeylere tahsilat koymıyan bir mevkide değildir. 
Bütçe Komisyonu Bütçeyi incelerken yüksek tak
dirlerinize^ :|hjizhar olacak şekilde hareket etmeyi 
kendisi içinjjcjaima rehber ittihaz etmiş ve Hükü
metin getirdiği Bütçeye bâzı ilâveler yaparken 
sizin kabul ibiıyurduğunuz kanunların zaruretine 
ve burada ijzlfcar buyurduğunuz arzuların icabına 
tâbi olmakta^ başka birşey yapmamıştır. Bizim 
zammettiğimiz giderler başlıca iki kalemde top
lanmaktadır "[• Bunlardan birisi Emlâk Kredi 
Bankasına; dfct milyon lira ilavesidir. Sizin Ka
bul buyurd|ı$unuz bir kanun, bunun için bütçye 
her sene asgari olarak behemehal (5) milyon lira 
konmasını ^rair bulunmaktadır. Fakat gördük 
ki, Hükümet, getirdiği bütçeye (1) milyon lira 
koymuştur.; Bunu (5) milyon liraya çıkarırken 
Yüksek Kamutayın kabul ettiği kanunun hükmü
nü yerine getirmekten başka hiç bir tesire tâbi 
olmamıştır.1 En büyük kalemi teşkil eden Zira
at Bankasıjıa verilecek para meselesi de, Ziraat 
Bankasının] sermayesinin yükseltilmesi hakkın
daki kanına burada müzakere edilirken bu mü
essesenin sermayesinin birden * evvel'fiilen ve 
maddeten yükseltilmesi hususunda Meclisin itti
fakla izhar etmiş :olduğu arzuya tebaiyet etmek
ten başka bir hisse tâbi olmadık. 

Sayın îlsmet Eker, Fasıl kaldırılmıştır bu
yurdular. ! Fasıl kaldırılmamıştır. Fasıl inşaat 
tertibinin i bulunduğu Bayındırlık Bütçesinde 
mevcuttur. [ Şunu da ilâve, edeyim ki, arkadaşlar. 
biz bütçeni^1 içinde Hükümet konaklarına bu yıl 
için tahsisajt '[ayırmak imkânını bulamamak gibi 
ıztırarı birj Surumda kaldık. Fakat bunu büsbü
tün bıraktnjaİık. Hükümet konaklariyle bunlar 
gibi aynı d»|umda olan ceza evlerinin de muay
yen bir prig^am altında kısa bir zamanda dü
zenlenmesini!! vazife olarak Hükümete tahmil 
edilmesi hı^sişunu temenni eden bir kaydı Büt
çe raporuıriu^a ekliyerek yüksek tasviplerine sun
muş bulunjajroruz. Ben de sözlerimi bitirirken 
Sayın Mali^İ! Bakanı arkadaşımız gibi bu işin bir 
programla j- düzenlenmesi hususunun Hükümete 
bırakılmasıfcıjı teklif sahibi arkadaşımızdan rica 
ederim. | 

MALÎMİ BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Koc^jli) — Efendim Hükümet konakları 
inşaatı doljajrısiyle Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
onarım ıriajd^lesinde çıkan münakaşa, bilhassa 
Sinan Teiil|oğlu ve Kasım Ener arkadaşlarımın 
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temas ettiği konular bâzı hususların tekrar açık
lanmasını icabettirdi. Bilhassa Sinan Tekelim 
oğlu arkadaşımız; 1950 Bütçesinde birtakım mas
raflar sokulmamış olsaydı, bu binalar yapıla
bilirdi dediler. Bunun mânası odur ki, Hükümet 
1950 yılı Bütçesinde mevcut imkânlar muvace
hesinde lâzımgelen tasarruf zihniyetiyle hare
ket edememiştir. 

Kasım Ener arkadaşım daha esaslı bir dâ
vaya temas buyurdular; dediler ki Bütçemizin 
Millî Savunmaya ayırması lâzımgelen ödenek
leri artmaya mahkûmdur, memleketin kalkın
maya ihtiyacı vardır, bu sahaya da fazla öde
nek ayrmak mecburiyetindeyiz, nihayet vergi 
takatimiz mahdut ve imkânlarımız da meşbudur. 
buna mukabil bütçe yükünün % 80 ni klâsik 
kadrolar işgal etmektedir, bu kadrolardan bir 
kısmının kaldırılması ve mevcutlarında tensikat 
yapılması hususu zaman zaman söyleniyor, fa
kat tatbik edilemiyor, bu husustaki Maliye Ba 
kanının noktai nazarı nedir?... 

Önce Sinan Tekelioğlu arkadaşıma arzedeyim 
ki, Hükümetiniz mevcut imkân ve şartlar içinde 
elinden gelen tasarruf tedbirlerini almıştır ve 
Bütçe Komisyonu da iki ayı mütecaviz çalışma
larında daima tasarruf zihniyetiyle lâzımgelen 
tetkiklerde bulunmuştur, bu mevzuda inceleme
ler yapmıştır. Bunun dışında şahsi takdir ola
rak bu tasarrufun yeri var mıdır, yok mudur! 
Bu, daima kabili münakaşadır.- Bâzı arkadaş
lar, bâzı hizmetler yerine diğer hizmetlerin 
görülmesinin çok daha iyi olacağı kanaatinde-
dirler. Bunun imkânı var mıdır, yok mudur? 
İşin içine girdikten sonra hâdiseler dışarda 
görüldüğü kadar basit olmuyor. Bir defa mesul 
bir insan sıfatiyle, yerinin nasıl doldurulaca
ğını bilmeden bir şeyi yıkamazsınız ve her hangi 
bir tetbiri alırken, hizmetlerin arkasından yürü
tülmesini, mesul insan sıfatiyle daima göz önün
de tutmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşım eğer bir az emek sarfederek bu 
sene bizim hazırladığımız gerekçeyi tetkik buyur
muş olsalardı Devlet hizmetlerindeki tahsisatın 
ne mikyaslarda ve nerelere de attığını görür
lerdi. Bu sene Millî Eğitim Bütçesinde bir artış 
vardır, bunu kesebilir misiniz arkadaşlar? Ar
kadaşlarımdan çok rica ederim gerekçe bu za
viyeden ve teknik bakımdan tetkik edilirse me
sele kalmaz. Aksi takdirde tenkitler gayet ko
laylaşır. İşin içi dış görünüşüne benzemez. Taş-
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ra teşkilâtımızda bugün birçok yerlerde kadro 
darlığı karşısındayız. Hizmetler bu yüzden ta
mamen karşılanamıyor. Buna mukabil merkez 
teşkilâtında da yer yer fazlalıklar vardır. Bun
lar üzerinde çalışıyoruz. Emekli Kanununun tat
bikatı ve Memurin Kanununun verdiği salâhi
yetlerle ,bu.yolda yürüyoruz. 

Fakat arkadaşlar bunlar bir anda ve bir de
fada alınacak tedbirler değildir. Ancak zaman
la alınacak tedbirlerdir ve biz de zamanla alı
yoruz. Fakat derhal şunu ifade edeyim ki, bir 
tarafın teşkilât kadrosu fazladır diye tenkisler 
yapmak zamana muhtaç iken ,diğer taraftan ye
ni yeni hizmetler kendisini göstermektedir. Ma
arif bu meyandadır, sıhhat bu meyandadır, bil
hassa arkadaşların üzerinde hassasiyetle dur
duğu tarım işleri bu meyandadır. 

Tasarruf hususundaki değişik görüşlere gö
re hareket edilebilir, biz her şeyin en iyisini 
yaptığımızı hiçbir zaman iddia etmiyoruz, sarf 

ve imkânlar nispetinde elimizden gelen gayret
leri sarfetmekteyiz. Memleketimizin bence, ana 
dâvası, ihtiyaçlarla imkânlar arasında ahenkli 
bir münasebet kurabilmektir. 

Şurasını da kaydetmek mecburiyetindeyim 
ki, biz, tarihimizin gelişi itibariyle her şeyi Dev
letten bekleriz, ayni zamanda, 1923 ten itibaren 
modern bir Devlet kurmak iddiasında olduğu
muz için, hizmetlerimiz imkânlarla muvazi ola
rak gelişmemiştir. Vakıa budur. Modern Devlet 
hizmetlerinde bir gelişme vardır. Fakat ; mo
dern Devlet anlayışa ile görüyoruz ki hizmetleri
miz inkişaf etmiş, normal imkânlarımız, ihtiyaç
ları karşılıyacak duruma gelmemiştir, mahdut 
kalmıştır; vergi sistemimiz inkişaf etmemiştir. 
Hükümet bu devrede, Yüksek Meclisin kabul 
buyurduğu yeni vergi sistemi ile, bu gayritabiî-
liği izaleye matuf büyük bir adım atmıştır. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın-
Bakan Hükümet konakları münasebetiyle bir su
al sormak istiyorum. 

Hiç şüphe yoktur ki, bir yerde milletin var
lığı; hususi binaların güzelliği ile anlaşılır, Hü
kümetin varlığı da Hükümet konaklarından an
laşılır. 

Eski idarelerin ihmal ettiği Hükümet konak
larının bâzı yerlerdeki manzarası çok elimdir, 
peri§andır, hattâ diyebilirim ki, bâzı yerlerde 
halkın seviyesi ve refahı, iktisadi durumu iler
lemediği için kira ile dahi toplu oturulabilecek bir 
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I yer bulmak, Hükümeti idare eden insanları bir 

sakaf altında birleştirmek imkânı da bulunama
maktadır. 

Bir yere gidiyorsunuz, en ziyade Şark vilâ
yetlerinde görüyoruz, bilhassa ilçelerde ne bi
leyim kahve peykeleri, perişan hanlar bunların 
meskenleri olmaktadır. 

Şimdi, acaba arkadaşlarımızın bahsettiği gi
bi, ben şimdi bunlar yapılsın ve yapalım demi
yorum, çünkü buna imkân olmadığını uzun uza-

I dıya tafsil buyurdunuz, artık bu bedahet karşı
sında muhakkak yapalım demiyorum. Fakat ar
kadaşlarımızın bahsettiği bu tasarruf menbala-
rından veya fazlai varidattan toplanacak bir 
ihtiyat deposu içerisinde katre katre toplanacak 
paralardan, çünki bu Hükümet konakları işi 
doğrudan doğruya Devlete taallûk ediyor, bun
ları yapmak için bir sıra, bir etüd, bir plân, bir 
program, hazır mıdır, yapılmış m idil*? Yapılma-

I mışsa, çok rica edeceğim, ehemmi mühimme ter
cih edecek bir yol tutalım. Bunları bir seri ha-

I İtlide perişan manzaralarından kurtaralım. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAlL RÜŞTÜ AK-

I SAL (Devamla) —• Bir program vardır (den
dim. 

BAŞKAN — Bir nual daha var. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bendeniz de 

I bu işi hallüfasıl etmek için ortasının bulunması 
mümkün olmaz mı diye düşündüm. Bir başlan-

I ğıç olarak şimdi buradaki 10 000 lirayı koyalım, 
I bir fasıl açılmış olsun, bu bir başlangıçla gele-
I cek bütçelerde devam edilsin. Bunun imkânı 
I yokmudur? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-
I SAL (Devamla) — Saym Arvas arkadaşımızın 
I buyurduğu gibi, bu işe başlanmıştır, ve Bayın-
I dirlik Bakanlığında Hükümet konakları ikmali 
I inşaatı için konmuş bir para var, buna konabi-
I lir bence daha mâkuldür, tekrar arzedeyim; Hü-
I kümet, tekrar arzedeyim, arkadaşımla hem fi-
I kirdir, tamamen onların duydukları endişeleri 
I duymaktayız. Hükümet dairelerini göçebe olmak-
I tan çıkarmak üzere memleket şerefi ile mütena-
J sip bir takım devamlı yerler meydana getirmek 
I büyük meselemiz ve endişemizdir. Hükümetiniz 
I bu mevzu üzerindedir. 
I Tabiî sene içindeki bütçe imkânlarına göre 
I ek ödenekler veya münakalelerle, imkân hâsıl 
I olduğu takdirde, bu işi yapmaya çalışacağız. 
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Fakat bugüin&en Maliye Bakanı olarak buna kar
şılık bulmapija imkân yoktur. 

Sayın ijûltfi Gören ve arkadaşlarımın endi
şelerini Hü)qim.et hissetmektedir, amma teklifleri 
kabul Duyurulacak olursa biz çok müşkül duru
ma düşerizj jBu itibarla geri almalarının muva
fık olacağı, jkanaatiyle bunu rica ediyorum. 
(Doğru doğrb. sesleri). 

Hükümetinizde bu mevzuda hassastır. Elbet-
teki lâzımgjelen tedbirleri alacaktır. 

FAZIL İAHMET AYKAÇ (Elâzığ) — Arka
daşlarım, vlafeit çok azaldı. Beş dakika var. Mü
saade buyurun. 

İBRAHİM. ARVAS (Van) — Aman efendim, 
devam buyutun hürmetle dinleriz. 

FAZIL AÎHMET AYKAÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar çok teessürle ve teessüfle görüyorum 
ki, Maliye ; Vekili arkadaşımızın yerden göğe 
kadar hakkı1 vardır. Keski bunun tam aksi 
bir kanaatim olsaydı ve gelseydim, bu kürsü
den muhakemelerine muakis bir kanaatle ko-
ımşsaydım.j ı 

Vaktinizi! almamak için size son bir hâdise
den bahseldeeeğim. Cenevre'de intişar eden 
Journal de; Cifenev gazetesi birkaç hafta evvel 
bir başmekjale neşretti. Mekalenin serlevhası 
(Hypertropjhic de leta), yani Devletin daha-
nesi ve bütüta cihanda İsviçre gibi her türlü 
vaziyetini jıijzam altına almış bir memlekette 
bile hayat (seyrini, Devlet faaliyetini her şubei 
insaniyete ^övketmek mecburiyeti hâsıl olma
sından dolşyjı gayri kabili içtinap olan masraf
larını anlatttyorda. Bunun çaresi nedir? 

Binaenaleyh hali hazırda bütün dünyanın 
cazibe kan^tıjyuna tâbi olduğu gibi, bizim dahi 
tesiri altıridan kurtulmamıza imkân olmıyan bir 
vaziyet içi^cje bulunduğumuzu ifade eden be
yanatına t^ıjtıamen iştirak ediyorum arkadaşı
mın. j ;' 

Şimdi, .düjali soran arkadaşlarım içinde, aca
ba bizim faaliyetlerimize yardım edebilmek için 
tahsisatı nh [kadar daha esaslı bir nizam altın
da mütalâa etmek kabil olacağı sualini de çok 
yerinde buluyorum. Fakat bunun cevabının da 
öyle bir dakikada, beş dakikada alelade bir 
etüdle husuU geleceğine inannlardan değilim. 
Çünkü bütail dünya malî komisyonlarda oldu
ğu gibi bülıüiJi dünya parlâmentoları da bunun 
için hakikaten endişe içindedirler. Buna hepi-
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m iz şahit oluyoruz. Binaenaleyh ben de arka1 

daşlarımdan rica ediyorum, teklifi geri alsınlar. 
BAŞKAN •— Arkadaşlar, iki arkadaşımız 

daiha söz almıştır. Yalnız 'başkanlık şu hulâsayı 
yapmayı yerinde bulmuştur. Maliye Bakanı ar
kadaşımız Hükümet konakları yapımına ait fa
sıl ve maddeler Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinde mevcuttur. Hükümet konaklarının ikma
line ait ödenek orada vardır, şimdi tayyedilen 
on Ibin lirayı da oraya devretme'k imkânı var
dır ve muvafakat ediyorum diyor. Bir zaruret 
olursa sene içinde, Kamutayın bu tezahürünü 
dikkatte tutarak, Hükümetçe mümkün olan ta
sarruflardan bunu artırıp daha fazla gayrette 
'bulunacağını arzetmiş 'bulunuyor. Bu beyanatı 
kâfi görürseniz.... (Kâfi sesleri). 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Bir sual soraca
ğım, tatmin edilirsem teklifimden vazgeçeceğim. 
Benim bildiğim yeni inşaat için, Maliye Bakan
lığı yapı ve imar 'bölümüne gerekli tahsisat ko
nur, bayındırlık bunları yapar, inşaat için ba
yındırlık tahsisat ister. Bu iş yenidir, maliyeye 
aittir. Maliye tahsisat kor ve Bayındırlık Ba
kanlığı inşaatı yapar, öteden heri hu Iböyledir. 
Bitmemişse yeniden tahsisat istenir. Fakat ma
liye keridi 'bütçesinden millî emlâk için tahsi
sat istemezse bayındırlığa koyduğumuz on 'bin 
liranın hiejbir faydası olamaz kanaatindeyim. 
Maliye Bakanının, hugünkü vaziyetin üç mil
yon vermeye müsait olmadığı şeklindeki ifade
lerini 'ben de kalbul ediyorum, diğer imza sahi
hi arkadaşlarımdan ricada bulundum : On (bin 
lirayı 701 nci bölüme koymak suretiyle birinci 
maddeyi açalım ve vâdettikleri şekilde ilerde 
'bu iş üzerinde durmalarını rica ediyorum. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Esasta 'bir mutahakatsızlık 
yok. Yalnız biz, inşaat tahsisatını Bayındırlık 
Bütçesine koyuyoruz. Binaenaleyh Ibu maksada 
ait tahsisat oraya konahilir. 

LÜTFI GÖREN (Bolu) — Yeni inşaata da 
veriyor musunuz? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Tahiî. Bütün inşaat tahsisa
tı Bayındırlık Bütçesinde yer almıştır. 

ZÎYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
önergeyi imzalıyan 50 küsur Milletvekilinden bi
ri olarak şunu öğrenebilir miyim? önerge, imza 
sahiplerinin tamamı tarafından geri alınmadık
ça oya konulup karara bağlanması gerektir. 

783 



B : 40 17. 
Acaba, Sayın Maliye Bakanı bu önergenin şim
di bırakılarak Bayındırlık Bütçesinde müzakere
sini kabul ederler mi? 

BAŞKAN — Bu önerge hakkındaki muamele 
bu celsede bitecektir. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, benim vazifem, bu 
binaların inşası hakkındaki imkânları, şartları 
ifade etmektir. Arkadaşlarımıd ister öner
gelerini geri alırlar, ister almazlar. Benim vazi
fem izah etmektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Tek
rar hulâsa ©diyorum; Maliye Bakanı, yani Hü
kümet, Hükümet konaklarının inşaatına ait iş-
liyen maddenin Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinde olduğunu vazıhan ifade etti. Hükümet 
yani inşaat için maddi imkân buldukça o mad
deye nakledip o meyanda bu Hükümet konak
larını yapacaktır. 10 bin liranın da oraya kon
ması imkânı Kamutayca onandığı takdirde, 
buna da muvafakat -ediyorlar. Sene içinde im
kân olursa oradaki fasla nakletmek suretiyle 
yeni inşaatı süratlendirebiliriz diyorlar. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — O halde önergeyi 
geri alıyoruz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bayındırlık Büt
çesinde müzakere edilmesi şartiyle geri alına
bilir. Doğrudan doğruya bir arkadaşın geri al
maya hakkı yoktur. 

BAŞKAN — O halde oya sunmak üzere öner
geyi takrar okutuyorum. 
(Lûtfi Gören ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

701 nci bölümü bu şekliyle kabul edenler... 
Bölüm kabul edilmiştir. Yalnız Maliye Baka
nının izahatı Heyeti Umumiyece göz önünde tu
tulmuş bulunmaktadır. 

B. Lira 
711 Millî mülkler kamulaştırma ve 

satmalma giderleri 103 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalınacak taşıtlar karşılığı 1 758 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Damga Basımevi demirbaşların-

£ . İ9Ö0 Ö : İ 
B. Lira 

dan mevcut makine ve araçla
rın onarılması ve yenilenmesi 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

724 Doğu Anadolu ve Edirne ili kal
kınma giderleri 
(Bakanlar Kurulu karariyle 
bakanlıklar bütçelerinin ilgili 
tertiplerine aktarılır.) 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — Kı
sa konuşacağım. 

Doğu kalkınması için yeniden bütçeye 10 
milyon lira konmasından ve komisyonca da 3 
milyon lira eklenmesinden dolayı teşekkürleri
mi arzederim. 

Geçen sene tahsis edilen 10 milyon lira ile 
yol, millî eğitim ve sağlık işlerinden bir kısmı 
yapılmıştır. Geçen sene doğu illerine gelen 
Başbakan ve diğer bakanlardan bir kısmı bu 
yapılan işleri yerlerinde görmüşlerdir. Doğunun 
ihtiyaçları yeniden verilen bu on üç milyon lira 
ile de karşılanamıyacak kadar çoktur. Onun 
için ricam şudur: Doğuda en mühim mesele yol
du?. İkincisi de mektep. Mektep için sizlere 
köylerden behsetmiyeceğim, ve yalnız Erzurum 
şehri içindeki durumu arzedeceğim. Valinin 
Millî Eğitim Bakanına gönderdiği mektubun 
bir sureti de bendedir. Şehirdeki 7 500 çocuk
tan 3 700 ü okumuyor. Onun için bu faslı tak
sim ederken okul meselesine çok önem verile
ceğini ve bu kısma fazla tahsisat ayrılacağını 
ümit ederim. Bu yaz Ali Ravi bölgesinde bir ilk
okul yapılsın. 

3 ncü mesele; ışıksızlıktır. Bunu Başbakan 
ve Bakanlarda gördüler. Vilâyet konağında ken
dileriyle petrol lambası ışığında oturduk. Bunun 
için de bir kolaylık vardır; Tortum şelâlesi bü
tün doğuyu ışığa kavuşturacak, birçok hizmet
leri (ulaştırma, sınai, aydınlatma, ısıtma) yapa
caktır. Bunun için bu paradan, Hükümetten ve 
sayın Maliye Bakanımızdan rica ederim bu pa
ranın içinden bir miktar behemahal ayrılarak 
Tortum şelâlesinin DU sene için hiç olmazsa pro
jesini hazirlatsmlar. önümüzdeki senelerde de 
diğer kısımları yapılır. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yokturr. 724 
ncü bölüm kabul edildi 
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Sermayesine mahsuben Türkiye 
Ziraji (Donatım Kurumuna 1 500 000 
BAŞİIfAN — Kabul edilmiştir. 
3202J »ayılı Kanun gereğince 
Zirajat Bankasına ödenecek ser
maye karşılığı 7 399 097 
BAŞJRAN — Kabul edilmiştir. 
Kanatılan gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler 8 000 000 
BA!=jlÇAN — Kabul edilmiştir. 
Serıh&yesine mahsuben Türkiye 
Eml^k ve Kredi Bankasına 5 000 000 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

791 

792 

Lira 
Sermayesine mahsuben Eti Ban
ka 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 1 000 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
3867 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 3 717 011 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

Saat biri geçmiştir, öğleden sonra 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

mm* 

İ K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTtPLER : Hilmi öztarhan (Manisa), Sait Koksal (tsparta) 

*mm* 

C — pçvlet Borçları Bütçesi 

BAŞKJAN — Devlet Borçları Bütçesinin gö 
rüşülmesipe geçiyoruz; tümü hakkında söz isti-
yen var njnf 

A B Î D t o POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arijajdaşlar; Devlet Borçları üzerindeki 
görüşlerirçıijjsi Umumi Bütçe tenkidlerimizde be-
littiğimiz j iğin burada fazla vaktinizi almayaca
ğım. Yajnlız bir iki nokta üzerinde duracağım. 

Sayın ] galiye Bakanının bizim bütçe tenkid-
lerimize (verdikleri cevaplarda borçlar üzerinde 
bir meseleye temas ettiler ve dediler ki; borçla
rımız a r t ı y o r , eksiliyor, diğeri ise borçları 
millî bünye üzerinde müspet tesirleri bulunduğu 
mealindeki) beyanatları üzerinde kısaca dura
cağım. I [ 

Sayın arkadaşlar, gerek Maliye Bakanlğmm, 
raportör şıffatı ile bize verdiği ve gerekse 1950 
bütçe tasarısında gösterdiği borçlarda 290 mil
yon liralık |ibir azalma görülüyor, halbuki borç
larda haÛiİi bir azalma yoktur. Azalmış göste

rilen bu 290 milyon lira azalmanın 90 milyon 
lirası itfa bedellerine yani evrakı nakdiye itfa 
bedellerinden, 150 milyon lirası da doğrudan 
doğruya İngilizlerin yapmış olduğu bir para 
ayarlamasından ileri geliyor. Bir kısmı da ge
çen sene borçlar meyanmda gösterilen bir kısmı 
borçlardan ileri geliyor. 

Geçen sene sayın Maliye Bakanının 21 Şubat 
1949 tarihinde Meclis kürsüsünde verdiği beya
natta; 1948 sonunda Umumi' Muvazeneye ait 
boraların 1 milyar 632 milyon lira ve katma 
bütçelerin de 405 milyon lira olduğunu ifade 
buyurmuşlardı. Buna nazaran bizim; Umumi 
Muvazeneye dâhil ve mülhak bütçelerimizin borç 
lan yekûnunu iki milyar 37 milyon lira olarak 
göstermişlerdi. Halbuki bu seneki borç, Bütçe 
tasarısı münasebetiyle verdikleri rakamlara 
göre 2 milyar 105 milyon lira olarak gösterili
yor orada 68 milyon liralık bir borç eksik gös
termiş bulunmaktadır. Şimdi burada iki vazi
yet hâsıl oluyor. 

Ya geçen sene bütçesinde bir kısım borçlar 
gösterilmemiştir, veyahut bu sene bâzı borçlar 
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fazla gösterilmek suretiyle bu sene borçları 
azalmış gibi gösteriliyor. Bu, her iki noktadan da 
bütçe tekniğine ve bütçe samimiyetine uygun 
olmıyan şayanı dikkat bir şeydir. 

Binaenaleyh arzettiğim gibi ya geçen sene 
bu borç gösterilmemiştir veyahut da bu sene 
borçların indiğini göstermek için . gösterilmiş 
bulunmaktadır. Bu ciheti aydınlatmalarını rica 
ediyorum. 

Sonra, borçlarımız acaba çok mu, az mı? Borç 
iyi mi, kütü mü? Bunun üzerinde de bir parça 
duracağım. 

Arkadaşlar, hakikaten borçlarımız çok ağır
laşmış bir vaziyettedir. Biliyorsunuz, maliyenin 
resmen verdiği kayıtlara nazaran, halen 2 milyar 
148 milyon lira; borcumuz vardır. Bundan baş
ka toprak mahsullerine olan 25 milyon ve 
Adana Anlaşmasiyle İngilizlere henüz miktarı 
malûm olmıyan ve yollardan demiryollarından 
şunlardan bunlardan geçici yıllaıra sâri borçla
rımız aynı zamanda bu sene belki de aldık ve yıl
başına kadar Emekli Sandığından almaya mecbur 
olduğumuz 80 milyon lira ile Amortisman San
dığına verilecek 20 milyon liralık tahvillerle be
raber borçlarımız iki buçuk milyara varmış ve^ 
hattâ belki de geçmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; 2,5 milyar liralık borç bize az mı
dır, çok mudur? Biraz bunun üzerinde dura:-
lım. Sayın Maliye Bakanı diğer devletlere na
zaran bizim borcumuzun az olduğunu, millî geli
rimizin % 25 - 30 arasında olduğunu söylediler. 
Diğer devletlerde bu nispet % 40 - 50 arasında 
tehalüf ettiğini ifade buyurdular. 

Arkadaşlar, vaziyet bu nispetlerle ölçülemez. 
Bir memleketin borçları, serveti gelirleri ve ha
yat standardı ile ölçülür. İngiltere'nin borcu 
millî gelirin % 50 si kadar olabilir. Fakat bizde 
% 10 nispeti bile çoktur. Şunu arzedeyim ki, bir 
insanın yüz lira bir geliri olursa, bunun lOlirası-
smı borcuna ödemesi zordur, bu gelirin % 10 unu 
vermesi demektir. Çünkü yüz lira esasen o ada
mın kendi ihtiyacını karşılıyacak vaziyette de
ğildir. Halbuki, bir adamın bin lira geliri olur
sa, bu % 20 üzerinden pekâlâ 200 lira ödiyebilir. 
ve kendisine geride 800 lira kalıyor demektir. Bu 
sekiz yüz lira ile az çok ihtiyacını tatmin, edecek 
vaziyettedir. 

Onun için, kendi Millî servetimizi, Millî ge
lirimizi ölçmeden, hesap etme'den, borçları-
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mızı diğer devletlerle mukayese edip yüz
de üzerinden ifade etmek; azdır, çoktur diye 
fbir neticeye varmak, her halde bizi salim bir 
neticeye isal etmez. 

Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, bizim vergileri
miz bugünkü hayat standartlarına göre yüksek
tir. Vergilerin, daha fazla yükseltilmesi kabili
yeti kalmamıştır. Haya t standartları düşmüş
tür. Altın ve döviz mevcudumuz azalmıştır. 1945 
te 213 ton »lan altın stokumuz, bugün 137 tona 
inmiştir. Yine o tarihlerde 150 - 180 milyon 
olan dövizimiz erimiş ve hattâ aleyhimize olarak 
30 - 40 milyon açık vermektedir. Hulâsa bu 
malî vaziyetler karşısında bizim borçlarımızı az 
görmek azımsamak doğru değildir. Bunu her se
ne mütemadiyen artırmamak, kabartmamak, ve 
borçlarımızı düşünmek zaruret ve mecburiyetin
de yiz. Borçlarımız her sene artmıştır ve bu sene de 
artmaktadır. Biliyorsunuz bu sene bütçesine 
20 milyon istikrazı dahilî koyduk. Diğer taraf
tan Amerikalılardan Marshall Yardımından al
dığımız 35 milyon Dolarlık kredi de nihayet bir 
borçtur. Bu vaziyet karşısında bizim borçları
mız ferah verici ve emniyet verici değildir. Bil
âkis endişe verici mahiyet almaktadır. Bunu 
burada arzetmek isterim. 

Sonra borçlarımızın bir hususiyeti de bir 
taraftan mütemadiyen senelerden beri dalgalı 
borçları azaltalım derken, bu borçlar da endiçe 
verici bir mahiyet arzetmektedir. 

Şunu da belirteyim ki, artık membalarımız 
kurumuştur, başka yerden borç alacak vazi
yette değiliz. Çünkü, bize şu da gösteriyor ki, 
çıkardığımız istikrazı dahilî tahvilleri satılmı
yor. Beş milyon liralık son çıkardığımız istik
razı dahilî tahvilinin ancak 963 bin liralığı sa
tılmış ve dört milyon liralığı da Amortisman 
Sandığına devredilmek zarureti hâsıl olmuştur 
arkadaşlar. 

Demek ki, artık bizim borçlarımız son mer
halesine vâsıl olmuştur. Ama, Sayın Maliye 
Vekilimiz borçların faydalı işlere sarf edildiğin
den dolayı Millî bünye üzerinde müspet tesiri 
olduğunu ve endişe edilemiyeceğini söylediler. 
Bu bir noktai nazardır. Şunu da ilâve edeyim 
ki; bir zamanlar Maliye Nazırı Cavit Bey de 
bütçe açıklarının fazileti terbiyetkârisi vardır, 
diye ifade etmişlerdi. Belki bizim Maliye Veki
limiz de bilmem buraya kadar varacaklar mı? 
Artık yüksek takdirinize bırakıyorum. 
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AHMEÖ VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim,' bu sene tatbikma başlanmış olan 
Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle bâzı vilâ
yetlerde mükellefler müşkülâtta kaldıklarını 
bize bildirdikleri için buna yüksek huzurunuzda 
arzetmeyi jbİr vazife telâkki ettim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Gelir Büt
çesi konuşulduğu zaman mütalâanızı ovakit söy
lersiniz. $oz hakkınız mahfuzdur. 

MALÎYpö BAKANI ISMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocieli) — Efendim, borçlarımız hakkın
da Umumi]- Bütçe müzakereleri sırasında arzet-
miştim. Şimdi Sayın Abidin Potuoğlu'nun bu 
mevzuda bâzı noktaları ileriye sürmesi üzerine, 
ben de bâzı noktaları açıklryacağım. 

Bir defa Abidin Potuoğlu arkadaşım nedense 
borçlarımızın miktarı hususunda Maliye Bakan
lığının sal(ih rakamlar vermediği yolunda bir 
endişe altı i<jladır. Bu endişesini zaman zaman 
ifade etmeHedir. Geçen sene de aynı noktai na
zarı ileri sürmüşlerdi. Kendilerinin çok samimî 
olduğu kanaatindeyim. Bununla beraber bir 
zan altında bulunduğumuzu görüyorum. Bu iti
barla samimî olmasına rağmen benim de açıkla
mam zarttreti vardır. Maliye Bakanlığının 
mevcut borç yekûnu kayıtlara müstenittir. Bu
nu saklamak mümkün değildir. Esasen bunda 
amelî bir fayda da mevcut değildir. Şunu sa
rahaten açjıklıyayım ki; borçlarımız ne gösteril
mişse ond^n! ibarettir. Buyurdukları gibi Adana 
mülakatından sonra İngiliz'lerden aldığımız 
malznne jmevzuunda henüz halledilmemiş ve 
mahiyeti taayyün etmemiş bir mesele vardır. 
Bundan bagka bütün borçlarımız, verdiğimiz 
tabloda gösterilmiştir. Geçen seneki beyana
tımla bu : seneki beyanatımı karşılaştırdılar 
ve dediler ki ; arada bir tenakuz var geçen 
sene eemaıjiyekûn 1948 senesi sonu itibariyle 
borçlanmış 2 037 000 000 lira demiştiniz bu seri e 
2 439 000 000 liralık borç var diyorsunuz bunun 
mahiyeti nodir? Filvaki geçen seneki beyana
tımda 19-jtS senesi sonu itibariyle kayıtlarımıza 
geçen borç1 yekûnu 2 037 000 000 lira idi. Bu sene 
2 439 000 |000 diye ifade etmiş olmamın sebebi, 
Devlet Iktjiaadi teşekküllerinin ve belediyelerin 
borçlarını I biü sene cetvel içerisine almış olma
mızdır. Ebediye ve iktisadi Devlet Teşekkül
leri b o r ç l u m Devlet borcu olarak addetmeye 
imkân yolitiar. Ancak Hükümet, kalkınma Ban
kasına botlarımızı bildirirken, dış ödeme im

kânlarımızı belirtme bakımından bütün bu borç
ları birlikte mütalâa etti. Bir düalite olmaması 
için de bu yıl mezkûr borçları cetvele ilâve et
tik. Binaenaleyh gerek 1948 sonu ve 1949 Büt
çesi ve gerekse bu yılki bütçelerde borçlarımız 
deyince Devlet borçları arasında bir mukayese 
yapmış bulunuyorum, bu sebeple aradaki bir 
suitefehhümden ibaret kalıyor. Bu noktaya 
böylece işaret ettikten sonra Abidin Potuoğlu 
arkadaşımız Maliye Bakanı dış borçların malî 
bünye üzerinde müspet tesirleri olduğuna dair 
bir beyanatta bulundu dediler. 

Benim gerek Bütçe Komisyonunda ve gerek 
burada borçlar hakkındaki beyanatımı duyan
lar bilirler ki, tarafımdan borç lehinde bir be
yanat yapılmamıştır. Yalnız bana borçlarımızın 
çok olduğu söylenmiş, ben de buna karşı demi
şim ve demekteyim ki, borçlarımızın çok olup 
olmadığının meydana çıkması ancak bir takım 
mukayeselerle anlaşılabilir. Gönül ister ki, borç
larımız çok az olsun. Ancak bize ait borçların 
çok olup olmadığı hususunda bir neticeye var
mak için bir mukayeseye gitmek lâzımdır. Ge
çen sefer yaptığımız mukayeselerde arzettim 
ki, Türkiye'nin borç yekûnu hakikaten arka
daşlarımın ifade ettikleri veya kendilerine gel
diği şekilde korkunç değildir. Bunu bir ar
güman olarak ifade etmiyorum, bir muka
yese olarak söylüyorum, bu bir şeniyet hük
mü değildir ve başka türlü mukayeseye im
kân yoktur. Yine geçen sefer ifade ettim ki, 
Amerika'nın borç yekûnu iki yüz elli dokuz 
milyar dolardır. Buna mukabil bütçesi kırk 
milyar dolardır. Demekki orada 6 misli bir faz
lalık vardır. Borçlar, Millî gelirin üstüne çık
mıştır. 

İngiltere'nin borç miktarı yirmi beş milyar
dır. ingiliz bütçesi ise üç buçuk milyar civarın
dadır. 

Arkadaşlar; bunlar 1947 rakamlarıdır. 1949 
rakamları elimizde yoktur. Ferde düşen borç 
yekûnu ile Millî geliri nispet edecek olursak 
Türkiye'de 14,9, Kanada 14,20, izlanda 11,57, 
isveç 49,94, ingiltere 79, Amerika 128,06 dır. 
Demek ki, mukayeseler yapılacak olursa borç
larımızı • hakikaten ve bizim bünyemizi yıka
cak tâbiri ile vasıflandırılacak bir vaziyette de
ğildir. Bununla beraber borcumuz yoktur ve 
azdır, tekrar borçlanalım gibi bir şey demek 
istemiyorum, iç ve dış imkânlarımız varsa, ran-
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ta'bl işlere sarf edilmek şartiyle (borçlanmakta 
maJhzur yoktur dedim. Zannediyorum ki, heye
ti umumiyenizin de aynı maksat ve 'gaye için 
'borçlanma mevzuunda ıbenimle hemfikirsiniz-
dir. 

Sonra geçen sene ile (bu senenin mukayesesi
ni yaparken geçen sene ile bu sene arasında 
290 milyon liralık !bir düşüş vardır. Bunun ifa
desini arzetmiştim. Bunun 90 milyon lirası 
Merkez Bankasındaki 'bankm'ot karşılığı portfö
yünü tasfiyesi neticesi hâsı] olmuştur. 150 mil
yon lira da 28 memleketin parasının devalüas
yonundan mütevellit dış borçlaranızdaki azal
maktadır. 

Buna mukalbil 'sene içinde bâzı istikrazlar 
ve bâzı itfalar da olmuştur'. Bendeniz bunun 
muhassalasını arzettiın. Bunu arzederken borç
ların düşüp kalkması vaziyetini 'ortaya sürmüş 
değilim. Dış borçlarımızın, 1948 nihayeti itiba
riyle resülmalinde bir azalma vâkıdır. Bunun 
se'beibi arzettiğim -gîbi ikidir, birisi Merkez Ban
kasındaki 'baııkmot karşılığı dolayısiyle iki de
fa hesaba giren 90 milyon liranın tasfiyesi, di
ğeri de dış memleketlerde vâki olan devalüas
yondan mütevellit 150 milyon liralık azalmadır. 
Başka memleketlerin aldıkları kararlarla bizim 
'•borçlarımız düşmüştür. 1946 senesinde devalü
asyon yaptığımız zaman 'borçlarımızın arttığı 
gibi.. Başka milletlerin devalüasyon yapmasın
dan 'borçlarımızda nispî bir eksilme olmuştur. 
'bunu biv iftihar meselesi olarak değil bir vakıa 
olarak arzettiın. 

Sonra arkadaşımız diyorlar ki; istikraz im
kânlarımız azalmıştır ve misal göstererek di
yorlar ki, Ağustos içinde ihraç ettiğimiz tahvil
ler beş milyondur, bu beş milyon değildir 20 
milyondur, yalnız 15 milyonu % 6 faizli, 95 ih-
raçlıdır beş milyonu da ikramiy elidir, 15 milyonu 
satılmıştır, arkadaşımız teferruatını iyi bilirler, 
'bunun hepsini tasarruf enbalbı almamıştır, ban
kalar ve kurumlar da almıştır, ikramiye mevzu
unda ise, halk ikramiyeli istikraza kıymet ver
memiştir. Bu demek değildir ki, 'beş milyonluk 
'bir istikraz bile arlık satılamıyacak 'bir hale 
gelmiştir. Nitekim halk da bu istikrazlardan 
mühim bir kısmım satın alınışlardır.'Tasarruf 
erbafbı, 'bankalar, şirketler, tüccarlar daiha zi
yade. yukarda da arzettiğim gibi, ikramiyesi/ 
fakat faizi yüksek istikrazlara rağlbet göster
mişlerdir. 
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Size 'bu istikrazlara olan rağbetin !bir misa

lini göstermek üzere Ziraat Bankasının birkaç 
gün evvel çıkardığı tahvilleri gösterebilirim. 
Bu tahviller 'birkaç saat içinde tamamen ka
panmıştır. Bu sene biz bütçemizin istikraz mev
zuunu yalınız yeni tadil edilen Emekli Sandı
ğının imkânlarına hasretmiş bulunmaktayız. 
Bunun sebebi iktisadi Devlet "Teşekküllerine 
ve diğer teşekküllere istikraz imkânları bağış
lamak içindir, yani bunu Devlet bütçesine ka-
nalize etmek istemedik. Yoksa bugün de pe
kâlâ mütevazı şekilde bir istikraz yapmak im
kânı mevcuttu. 

Sonra arkadaşım bir aralık döviz, altın mik
tarımızın azaldığından bahsettiler. 

Bütçenin umumi görüşülmesi sırasında da 
areztmiştim, 1949 senesi nihayetinde filvaki al
tında 22 milyon Türk Liralık bir azalma vardır. 
Döviz de ise azalma değil bilâkis biraz fazlalık 
vardır.. Türk Devleti 1950 senesi başında 1949 
senesi başına nazaran dış iştira gücü bakımın
dan daha iyi vaziyettedir. Evvelâ mevcut dö
vizlerimiz geçen seneye nazaran biraz daha 
fazladır. İkinci sebep bize tanınmış olan 55 mil
yon liralık tiraj haklarıdır. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sırrı Day.. 
SİRKİ DAY (Trabzon) — Muhterem ark ı-

daşlar; Sayın Potuoğlu arkadaşımızın tatlı ten-
kidlerinin ve kıymetli Bakanımızın mııkni ce
vaplarını dinlerken, hâtıramda geçmiş düyu-
uu umumiye vaziyetimiz ile bugünkünü borç 
durumunu kıyasladım ve kendi intihalarına 
da yüksek huzurunuzda arzetmeyi faydalı te
lâkki ettim. 

Biliyorsunuz ki, Lozan Muahedesi mucibin
ce bize düyunu umumiye hissesi olarak büyük 
bir rakam isabet etmişti, öyle bir rakam ki, 
onu rakam olarak, altın olarak, kâğıt olarak 
katiyetle ifade imkânı yoktur; komplike bir 
rakam. Osmanlı Devleti istiklâli pahasına bu borç
ları yapmış bulunuyordu. Öyle istiklâli pahasına 
ki, eğer Osmanlı Devleti daha bir müddet diğer 
sebepler yüzünden münkariz olmasaydı, mu
hakkak düynu umumiye kendisini ifna etmeye 
kâfi gelirdi. Çünkü öyle bir Devlet ki, varida
tına sahip değil Öyle bir Devlet varidatını tan
zime; bütçesini yapmaya kaadir değil. Malî ik
tidarı milletlerarası bir idare elinde. 
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Lozan niuahedesiyle, malûmuâliniz olduğu 

gibi biz kejıiimize taallûk -eden borcu vermeyi 
ve anlaşmaft^r yapmayı taahhüt ettik. Osmanlı 
borçları tansım. edildiği zaman bizden başka hiç
bir Devlet .alacaklılarla müzakereye bile yanaş
madı. O zajmanm Hükümetlerinin hakikaten da
ima tarih tyoyunea medhedilmeye değer muvaf
fakiyetlerinden sonra Meclisin de tasvibine maz-
har olarak ı bu borcumuz tarafların mutabakat
ları neticesinde ödenmiş oldu. O günden bugüne 
memleketin imar işlerini, muhtaç'olduğu müda
faa işlerini' $ıralıyarak karşılamak için muhtelif 
düşünceler • belirdi. Demiryolu yapmak için, yol 
yapmak için türlü imar hareketlerimiz için, 
bugünkü meali lüzumundan fazla tazyik etmeye 
sebep yoktur. Ne borç yapalım diyenler oldu. 
Bunun kargısında da dendi ki; borç borç müşkül 
hallerde memleketin malî vaziyetini büyük sar
sıntılara miâruz bırakabilir, bu sebeble bugün ne 
kazanırsak, onunla işlerimizi görelim. Bu, bir
birine zıt hazariyeler karşısında Yüksek Mecli
sinizden mülhem olan Hükümetin kararı şu 
oldu: biz memleketin imarı için büyük, geniş 
ölçüde paraya muhtacız. Bunun kuvveti, kay
nağı 18 - 19 milyona varan memleket nüfusunun 
iştira kabiliyetinin yüksekliğini temin etmeye bağ
lıdır. Ve yin£ bu istikrazları mümkün olduğu ka
dar kendilerine müracaatla temin etmek zaruridir. 
Ancak, bizi memlekete gelecek yabancı sermayeye 
yüz çevirmiş değiliz. Bir şartla ki, memleketin 
istiklâli tamamen masun kalsın, ve malî bünye
mize Millî İrademize sahip olsun. Hariçten gele
cek sermayeye; hususi teşebbüs olsun, Devlet 
teşebbüsü olsun lakayt kalmadık. Bilâkis arka
sından koştuk, maalesef hariçten bize esaslı bir 
kredi teminine umumi şartlar imkân vermedi he
sap devresinde İngiltere ve Fransa'dan son za
manda Amerika'dan bir miktar para bulabildik. 
Bu halde bütün ihtiyacımız vergi ve borç ola
rak bize vatandaşlar temin etti. iftiharla tekrar 
edeyim ki] Cumhuriyetin başından bugüne ka
dar, yüksek murakabeniz altında Devletimiz 
kendi bütçesine koyduğu paralarla bütün taah-
hütletrini | i |a etmek şerefine mazhar olmuştur. 
Binaenaleyh gerek iç ve gerekse dış sahalarda 
ifa edilmekniş hiçbir taahhüt mevzuubahis olma
mıştır. Hiç kimse muayyen olan günde Devletten 
alacağı parft acaba verilir mi verilmez mi diye 
hiçbir endişe duymamıştır. Bu hale gelinceye-
kadar meıpleketin çektiği sıkıntıları hatırlarsınız. 
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milyon liraya kadar indi, Memleketin mal selâ
metini temin etmek için türlü sıkıntılar çekildi. 
Tütün rejisinin mubayaası mevzuubahis olduğu 
zaman Maliye Bakanlığının satmalına mukavele-
sindeki taahhüdünü yapacağına inanılmadı. Fa
kat bu taahhüt de günü gününe ifa edildi. Bu 
idare memleketten çekilmek zarureti ancak o 
zaman idrak etti. Devletin taahhütlerini mun
tazaman ödemekte olması; halkın; Devlet taah
hütlerinin vaktinde eda edileceğine inanmış ol
ması sayesinde Devletin işte dışta sağlam bir 
malî itibarı temin edildi. Bütçemiz her taksitle
rini ödeyecek imkânlara erişti. Türlü tehlike
lerle meşbu bir istikbal kaîşısmda bir harb 
olursa elbette o harbde işimize yarıyacak im
kânlarımızın mahfuz kalması veya ihtiyatları
mızın mevcut bulunması istenir. Fakat takdir 
buyurursunuz ki o kadar geniş ihtiyaçlarımız 
vardır ki arzettiğim şartlarla temin ettiğimiz 
iki milyar liralık istikraza ilâveten daha bir 
miktar para bulup bu işleri bir an evvel yap
malıyız diye temennilerde bulunulması da doğ
ru olabilir. Hakikaten kabili tehir olmıyan ih
tiyaçlarımız var fakat memleketin verimi, haricî 
vaziyet ancak buna imkân vermektedir. Ve za
manla bu iki milyar liralık bareun memleket ik
tisadi durumunun ve Devlet gelirlerinin inkişa
fı nispetinde artmasından korkmam. Geçen gün 
Millî Savunma Bütçesi konuşulurken son sene
lerde yalnız Millî Savunmaya sarfedilen para
nın iki milyarı aştığını söylediler. Demek ki son 
senelerde yalnız millî savunmaya harcadığımız 
para bizim bugünkü borcumuzun yekûnuna mü
savidir. İnsafla söylemek icabederse ve bugün
kü durumumuzu diğer Devletlerle mukayese 
edecek olursak, bugünkü malî durumun Hükü
metin büyük bir muvaffakiyeti telâkki etmemek 
imkânsızdır. Harb devresi henüz bitmemiştir, 
bu müddet içinde Hükümetin imar işlerine de 
para ayırabilmiş olmasını tebrik etmek isterim, 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim bendeniz bir noktaya işaret edeceğim. Ge
çen sene gösterilmiyen borcun bu sene gösteril
mesinin, sayın Maliye. Bakanı mükerreren iti
raf buyurdukları için raporun şu yerinde yazıl
mış bulunmasının üzerinde bir şey söyliyecek 
değilim. 

Yalnız dediler ki biz borç yaptık fakat mem
leketi imar ettik. Yani imar işlerine envertis-
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manma sarfettik. Bendeniz bu cihet üzerinde 
durmak istiyorum. 

1939 senesinde beş yüz küsur milyon lira 
olan Devlet borcu bugün 2,5 milyar liraya yük
selmiştir. Yani on sene zarfında iki milyar lira 
daha borç yapmış oluruz. On senelik bütçele
rimize 'bakarsak meclis (binası, opera foinası, şu 
ve bu inşaatı hepsi içerisinde olduğu halde biz 
envestismana, imara ve inşaata ibu kadar para 
sarfetmişizdir. Yani şu neticeye varıyor ki, 
eğer biz iborç yapmasaydık milletten, memleket
ten aldığımız vergilerle foir çivi dahi çakamıya-
eaktik. Dernek oluyor ki, 'biz bu borcu memle
ketin iman için değil, 'bütçe açığını kapatmak 
için yapmışızdır.» 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli)—Tekrar huzurunuzu bir dakika 
işgal edeceğim. Potuoğlu arka'daşımızla bu 
mevzularda anlaşamıyoruz. Bendeniz bütün ya
pılan istikrazlar şu maksatla yapılmış diye bir 
ifadede 'bulunmadım. Hepiniz 'biliyorsunuz ki, 
1939 da şu kadar olan borç miktarı şimdi 2 mil
yarı (biraz aşmıştır. Çünkü araya (bir harb dev
resi girmiştir. 1941 ilâ 1944 senelerindeki gelir
lerimiz masraflarımızı karşılıyamamış ve Millî 
Müdafaa masraflarımız birden bire artmıştır. 
Yapılan istikrazların mühim 'bir kısmı Millî Sa
vunmamıza harcanmıştır. 

Bu borç miktarı hakkında noktai nazarımı ifade 
ederken mutlak şekilde hepsi memleketin kalkınma 
ve ranta'bl işlerine sarfedilmiş iddiasında bu
lunmadım. Ancak, borç meselesi mevzuuîbabis 
•olurken benim kanaatim odur ki, Iborçlar iki 
milyarı aşmış olmasına rağmen rantabl işlere ve 
memleketin iktisadi kalkınmasına sarfedilmek 
kayıt ve şartiyle yeniden "borçlanmakta zarar 
yoktur, dedim. Bunu tasrih etmek için huzuru
nuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

B. Lira 
801 Emekli, dul ve yetim aylık ve 

ödenekleri 79 431 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmetler akrşılığı aylık
lar 505 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

803 551 sayılı Kanun gereğince mâ-
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ıfillere verilecek arazi bedeli 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 6 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

805 2Ö94 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (İkramiyen % 5 faizli 1933 
İstikrazı) tahvilleri 1 135 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (% 7 gelirli 
Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 
istikrazı tahvilleri 2/ 850 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

807 3388 sayılı Kanun, gereğince çı
karılan (İkramiye!i ve % 5 faizli 
1938 İstikrazı) tahvilleri 785 000 
BAŞKAN —, Kabul edilmiştir. 

808 4057 ve 4625 sayılı Kanunlar ge
reğince çıkarılan (1941 Demiryo
lu İstikrazı) tahvilleri 5 623 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

809 4275 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (Millî Müdafaa İstikrazı) 
tahvilleri 12 793 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

810 4938 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (Kalkınma istikrazı) tah
villeri 11280 000 
BAŞKAN — Kabul-edilmiştir. 

811 5072 sayılı Kanun gereğince çıka
rılan (% 6 faizli 1947 Hazine,) 
tahvilleri, 19 785 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

812 5185 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (% 6 faizli 1948 İstikra
zı) tahvilleri 10 439 691 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

813 4753 sayılı Kanun egreğin,ce çı
karılan (Toprak) tahvilleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

814 5382 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (1949 İstikrazı) tahvil
leri 10 496 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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459 sayılı Genel Mahsup Kanunu 
gerekince çıkarılan % 2 faizli 
tahvillerin 1932 - 1949 yıllan ku
pon bedelleriyle nakden ödenecek 
kesir^r 
BA^$AN — Kabul edilmiştir. 
151^ |:2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3520) Sayılı kanunlar gereğince 
nakcfejjı ödenecek borçlarla kaldı
rılmış Hatay Devletinden dev
redilen borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Olağanüstü ödenek karşılıkların
dan ı doğan borçların itfa bedel
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4640 sayılı Kanun gereğince su 

kredisi için yapılacak öde-
karşılığı 

BAŞIfAN — Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı Kanunun geçici birin
ci mjafldesi gereğince Zirai Dona
tım te|urumu sermaye kredisi için 
yapılacak ödemeler karşılığı 
BAŞIİAN — Kabul edilmiştir. 
4913J İayılı Kanunun geçici mad
desi] gereğince Devlet Kâğıt ve 
Basıjırf Genel Müdürlüğü sermaye 
kreötisd için yapılacak ödemeler 
karşjdjiğı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hü^njiB bağlı borçlar 
B A $ İ A N — Kabul edilmiştir. 
Cez^, ftvleri kredisi faizi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5358 sayılı Kanunun ikinci mad
desi; gereğince Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yapılan 
ödemler karşılığı 7 
BAİKAN — Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanun gereğince 
DevjLet Üretme Çiftlikleri "serma
ye krfedisi için yapılacak ödeme
ler 
BAŞJIfAN — Kabul edilmiştir. 
2434 Sayılı Kanun gereğince Bir
leşip Sosyalist Sovyet Cumhuri
yetleri İttihadı Hükümetinden te-
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min olunan kredi taksiti 1 653 105 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

826 3525, 3738, 4171 ve 4882 sayılı 
Kanunlar gereğince temin olunan 
Kredi ve istikrazlar 28 987 702 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi: 

2- — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/619) [1] 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/620) [2] 

BAŞKAN — Bu bütçenin; Ankara Üniversi
tesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Istan-
'bul Üniversitesi ve îstaribul Teknik Üniversite
si katma ^bütçeleri ile birlikte müzakere edece
ğiz. 

Tümü hakkında söz istiyen arkadaşlar : 
Evvelce söz alanlar : Mustafa Reşit Tarak-

çıoğlu, Fazıl Ahmed Aykaç, Nazım Poroy, Su-
ut Kemal Yetkin, Hıfzı Oğuz Bekata, Dr. Kâ
mil idil, Emin Soysal. 

Şimdi söz istiyen arkadaşlar : Tezer Taşkı-
ran, Fahri Karakaya, Adnan Adıvar, ibrahim 
Arvas, Osman Ocak, Izzeddin Çalışlar. 

MÎLL EĞİTİM BAKANI TAHSlN BANGU-
OĞLU (Bingöl) — Efendim; Bakanlık bütçesi
nin Üniversiteler Bütçesi ile birlikte müzakere 
edileceğinden haberdar değildik, onun için rek
törleri davet etmedik, müsaade ederseniz a y n 
ayrı müzakere edelim, evvelâ Bakanlık Bütçe
sinin müzakeresini rica edeceğim, rektörleri ça
ğırmak iyi olur. 

BAŞKAN — Sorulacak şeyleri karşılıyamaz 
mısınız ? 

MlLLÎ EĞlTlM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Yarma bırakılırsa iyi 
olur, bugün yalnız Bakanlık Bütçesinin müza
keresini rica ediyorum. 

dır. 
[1] 179 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 124 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim; üni

versiteler muhtar ibirer müessese oldukları için, 
'bütçelerinin, mümessillerinin huzurunda görü
şülmesi, memleket için, üniversiteler için çok 
daha faydalı olacaktır. 

Tensip (buyurursanız, üniversitelere ait büt
çeleri diğer bir günde görüşelim. 

BAŞKAN — Bakanın mütalâası nedir? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANT TAHSİN BAN-

GTJOĞLü (Bingöl) - - Ben de böyle rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü, Ankara Üniversitesi ve Bakanlık bütçele
rini ıbir arada görüşebilir miyiz? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANT TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Evet, 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Büyük Millet Meclisinin sekizinci dev
resine Millî Eğitim devresi demek yerinde olur. 
Hakikaten 'bugün Millî Eğitime Büyük Mecli
sin tahsis ettiği paranın yekûnu 200 milyona 
varmıştır. Ben 23 yıl evvel Millî Eğitim Bakan-
lığm'da çalıştığını zaman bu bütçenin yekûnu 
7,5 milyon lira idi. 

Hakikaten Büyük Meclise Muhalifi ile, İk
tidarı ile memleket gençliğinin yetişmesi için 
'büyük fedakârlıklar ka'bul etmiştir. 

Her yık Billî Eğitim Bütçesi konuşulurken 
,'bu kürsüden söylediğimiz fikirlerin iyi tesirle
rini görmemiş olsaydık Iburadan Hükümete ve 
yüksek millete karşı konuşmak ihtiyacını, zev
kini duymayacaktık. 

Arzettiğim gibi gençliğin yetiştirilmesi ba-
Ibmda yaptığımız ilk iş millî eğitim* teşkilâtını 
genişletmek oldu. Millî Eğitim işleri formasyon 
devrindedir. Bendeniz bu hüyük mevzuun ek
sik gördüğüm bâzı noktalarına kısaca temas 
edeceğim. 

Arkadaşlar; vatandaşın, vatandaş hakkına 
riayet etmesi, vatandaşın vatandaşı sevmesi, va
tandaş hakkını tanıması, iyiliği sevmesi, hak
sızlıktan kaçınması ve kötülükten sakınması, 
kötü olan her şeyden sakınması, cemiyetimizin 
düzeni için birinci derecede lâzım olan ruhi bir 
nizamdır. Bu ruhi nizamın bir an ruhlardan 
silindiğini farzedelim. İnsanlığımız tamamiyle 
kemalinden uzaklaşır, âdeta hayvanlığa yaklaş
mış oluruz. İnsan kemali arzettiğim mefhumlar 

ve kıymet fikirleriyle kendini gösterir. Bu da 
ancak çocuklara, yarın her biri bir vatandaş 
•olacak olan çocuklara ve gençlere okullarımız
da ahlâk terbiyesi vermekle mümkündür. Ahlâk 
terbiyesi demek çocukların ve gençlerin mâne
vi varlıklarını teşkil etmek demektir. Hakikata 
hürmet, insan haklarına hürmet, ancak böyle 
ibir mânevi varlığın ruhlara yerleşmesiyle müm
kündür. 

Arkadaşlarım: diyorlar ki; ahlâk terbiyesini 
müfredat programlarına ahlâk dersi koymakla 
öğretilmez, yaşamakla öğretilir. Okulların zab-
tü raptı, öğretmelerin ahlâkı, tavrı hareketi ve 
nihayet çocuğun yaşadığı ailenin ve içtimai 
muhitin ahlâk muhiti olmasıdır ki, çocukların 
ruhunda ahlâk formasyonunu teşkil eder. Okul 
muhitinin fazilet üzerine teessüs etmesi elbet-
teki çocukların ruhunda iyi tesirler bırakır, 
ama kâfi değildir. Neden kâfi değil? Şundan 
kâfi değil. Ahlâk, şuuri hâdiselerdir; bilinen, 
duyulan hâdiselerdir. İyiliği anlamıyan, kötü
lüğü bilmiyen iyiliğe yaklaşmaz, kötülükten 
kaçmaz. Meselelerin izahı lâzımdır. Aklın iyi
liği ve kötülüğü kabul etmesi lâzımdır. Bunun 
içindir ki, mutlaka bir öğretmenin tavassutu
na, araya girmesine zaruret vardır arkadaşlar.' 
Böyle olunca, o zaman derslerin arasında ah
lâk dersi diye bir ders koymak zarureti varıdır. 
Nitekim lâyik terbiyeyi kabul eden bütün dün
ya devletlerinde ahlâk, ders olarak okutulmak
tadır. Bugün Fransız'ların elimizde mevcut 
ilk, orta, lise ve bilûmum teknik okullarının 
hepsinin müfredat programlarında ahlâk, ders 
olarak, konmuş ve okutulmaktadır. 

Geçen Sonbaharda Başbakan Sayın Günal-
tay İzmir ilalkevinde bir konferans vermişti. 
O konferansta buyurdular k i : «Bir millet ancak 
iki esasa dayanarak yaşar, yükselir. Birisi ah
lâkı diğeri maddi temeli. Ahlâk demek kıymet 
hükümlerinin memleket şuurunda umumileşmesi 
demektir.» Başbakan söylüyor; «Ahlâk âmme 
vicdanının bu kıymet hükümlerine bağlanmış 
olmasiyle tahakkuk eder. O vakit umumi. 
efkârın takbihi, ahlâk kaidelerine riayetin en 
büyük müeyyidesi olur» Uzatmıyaynn; ve niha
yet bu da mekteplerde çocuklara ahlâk dersi 
vermekle mümkün olur. 

Sağlık bilgisi, temizlik, mikroptan kaçmak. 
Temiz muhitte yaşama ile mümkün olur. Yani 
teiniz bir muhit içinde yaşadıkça insan temizliği 
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öğrenir. Anıa mekteplerimizin programlarında 
sağlık bilgisi ders olarak verilmektedir. Bir 
nevi mânevi varlık ve onu korumak bilgileri 
demek olkn ahlâkın dahi böylece ders olarak 
okul programlarına girmesi: ieabeder. Ne hik
mettir ki/ biz bu kürsüden dördüncü yıl aynı 
mevzuu tekrar eder dururuz, öğretmenler bunu 
ister, ana,ı baba bunu ister, Başbakan bunu ister, 
milletvekilleri bunu ister ama programa bir 
türlü girmez. 

Değerli arkadaşım Tahsin Banguoğlu'nun 
bu boşluğu doldurmalarını bilhassa kendilerin
den rica ederim. 

Arkadaşlarım, bunun gibi bir boşluğa daha 
kısaca temas edeceğim: ilkokullarımızda 1,5 
milyon çocuk vardır. Bu çocukların sağlığı hiç
bir teşkilfc bağlı değildir. Yani doktor yoktur. 
İlkokullarımızda çocuklarımızı doktor muayene 
etmez, böyle bir teşkilât yoktur. Bu, büyük 
bir boşluktur arkadaşlar. Başka memleketlerde 
çocuk doktoru olarak yetiştirilen hususi dok
torlara bu ilkokul çocukları teslim 'edilmektedir. 
Eskiden sigorta yoktu, binaların üstüne bir lev
ha asılırdı «Ya Ilâfiz» «Yarabbi sen bu binayı 
muhazaza et», okullarımızda doktor olmayınca 
çocuklarımızın sağlıkları için okul binalarının 
alnına «Ya 11 Af iz» levhasını asmaktan başka ça
re yoktuıj. i 

Yine roejn Sayın Banguoğlu'ndan, ilkokulla
rın sağlık [ mevzuunu ele almalarını, şimdiye 
kadar yapıjaış oldukları sahadaki iyiliklere bir 
iyilik katmak bakımından temenniye lâyık gö
rürüm. 

Arkadaşlarım, çocuk vatanın en kıymetli 
varlığıdır |)nun için ona müteveccih olan ted
birler ne l$adar sağlam ve ne kadar yerinde 
olursa âtiden o kadar emin oluruz. Bugün bi
zim teknik'; okullarımız vardır. Ama şehir ve 
kasabalarda. Ondan çok istifade olunuyor. Ar-
zettigim gijbi bir buçuk milyon çocuk vardır 
ilkokullarjdâ. Bunların hepsi ortaokul ve liseye 
giderlerse; ^memleket hercümerç olur. Ne lise, 
ne üniversite bunları alabilir ve ne de böyle ye
tişecek bir nesli cemiyet besliyebilir. 

Ilkokiuîcfan mezun olan köylü, kasabalı, şe
hirli çocuklardan ortaya veyahut teknik okula 
gitmiyece f İolanlar yani başka tahsil yaymıya-
cak olanları başıboş bırakmak doğru değildir. 
Başka mejnileketler bu gibi çocukları sanata ve 
mesleke liaizırlarlar. Böylece bu yaştaki çocuk-
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lar köyü için, kasaba ve şehir için ve kendi nef
si için faydalı unsur olurlar. Bu cihet de tama-
miyle bizde boştur, açıktır, bu mevzuun da ele 
alınmasını memleket gençliğinin yetiştirilmesi 
bakımından yerinde bulurum. 

Geçen yıl Şûra toplandı. Ortaokullara mes
leğe, ziraate ve sanata müteveccih dersler kon
du. Çok hayırlı bir iştir ama programda deği
şiklik yapılması ile maksat elde edilemez. On
lara öğretmen yetiştirmek, onları alet ve edevat
la teçhiz etmek ve böylece hakiki mânasiyle 
tekniğe müteveccih bir istikamet vermek bizim 
Millî Eğitim Bakanlığımızın muvaffak olmasını 
temenni ettiğimiz çok mühim bir memleket işi
dir. Ben teknik öğretimden bahsederken; ge
çen gün komisyonda olduğu gibi tekrar etmek 
isterim ki ziraat sanatları, hayvan mahsulleri 
sanatları, su mahsulleri sanatları, gemi tamirci
liği, gemi inşaiyeciliği ve hulâsa halkın ekme
ğini kazandığı sanatlar vardır. Bu sanatların 
tenik öğretmen dairemizin irşat ettiği ve gös
terdiği istikamette' yükselmesi bu memleketin 
âtisi bakımından çok yerinde bir iyilik olur. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlar, bendeniz söze başlarken affmızı ri
ca etmek mecburiyeti içindeyim. Zira, bugün 
huzurunuzda arzetmek, ferşetmek istediğim fi
kirlerin epeyce bir kısmını, yine muhterem hu
zurunuzda yirmi yıldır birçok defalar tekrarla-
mışımdır. Bugün hemen hemen aynı kadro için
de bâzı mülâhazaları hapsetmiş olmak, hâdisa-
tın ve mesleğin tabiatının iktizasıdır belki. O 
sebeple iptidaen affmızı istiyerek söze başlıya-
cağım. 

Maarif .nezareti, Maarif Vekâleti, Kültür 
Bakanlığı ve nihayet Millî Eğitim Bakanlığı, 
yani bir milletin umumi terbiyesini her bakım
dan salâhiyeti haiz bîr teşekkülün ismi. Bende
niz, yirmi yıl zarfında bu kürsüden hakikaten 
Maarif Vekâletinin, Kültür Bakanlığının bir 
gün Millî Eğitim Bakanlığı olması lâzımgeldiği-
ni temenni ederdim. Çok bahtiyarım ki bu ad
daki Bakanlığın bütçesini, muhterem Bakanı 
ile beraber, karşınızda mütalâa etmek saadeti
ne ermiş bulunuyorum. Şu halde size soruyo
rum: Millî Eğitim, zamandaş anlayışiyle ne de
mektir ? 

Bizim zamandaş anlayışımızda Millî Eğitim; 
bir memleketin bedenî, fikrî, ahlâki, vicdanî, 
iktisadi, bediî ve her sahada çalışan muazzam 
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bir teşekkül demektir. Mektep, kitap, hoca bun
lara vasıtadır. Bütün bunları elde edebilmek 
istiyen için arzettiğim gibi bir memleket bu sa
halarda yetişimi için bu teşkilâtın bu suretle 
tanzimi icabeder. Böyle olunca biz ne kadar 
yıldanberi demin kendisini alkışlıyarak dinle
diğimiz sayın Tarakçıoğlu'nun dedikleri gibi 
bu kadar büyük fedakârlıklar ederek ve bu ka
dar güzide unsurlar yetiştirerek işi onların eli
ne verdik. O halde bizim bedenî durumumuz, 
fikrî durumumuz, ahlâki durumumuz, bedenî 
durumumuz nedir? 

Arkadaşlarım, bendenizin naçiz anlayışıma 
göre bunun muhtasar bir tablosunu yapmak da
hi belki huzurunuzu tasdi edecek bir konferans 
mahiyeti arzedebilir. Onun için bendeniz iki 
noktaya dokunacağım : 

Beden terbiyesi mevzuundan başlıyayım : 
1908 den, yani bizim toprağımızda cismani ter
biye mefhumunun artık maarif kadrosuna dâ
hil olduğu tarihten itibaren birçok emekler sar-
fettik ve etmekteyiz. Şimdi soruyorum: Bu kırk 
senelik faaliyet neticesinde bizim bugün yetiş
tirmekte olduğumuz evlâtlarımızın sıhhati, asa
bi mukavemeti, metaneti, hıfzıssıhhaya riayet 
derecesi, kendi sıhhatlerini iyi korumak, o 
vatandaşlardan maddi ve manevi sahada büyük 
verim alabilmek için acaba bizim yetiştiğimiz 
zamanlarda, her türlü nimetlerden mahrum 
olarak yetiştiğimiz devirlerden kontenjanımız 
çok yukarıda mıdır? Hayır diyebilmek için çok 
şükür ki elimde bir vesika yok. Yok diyebilmek 
de neye müstenit olacaktır? Var diyebilmek 
için de aynı samimiyetle yüksek huzurunuzda 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki, elimde kâfi 
delilim yine yoktur. Birçok vilâyetlerde ve bil
hassa İstanbul'da bu hususu müşahitlerden de 
anlayabilmek için müracaat etmişimdir. Sırf 
kendi kafamda mümkün olduğu kadar sıhhate 
yakın bir mefhumu anlayabilmek ve memleke
timizin terbiyei bedeniyesinde hangi salâh nok
talarının yerleşmiş olduğunu anlayabilmek için. 
Bu mevzuda salâhiyet sahibi olan bâzı doktor 
arkadaşların verdikleri cevaplar benim gönlü
mü sevindirecek ve tatmin edecek mahiyette de
ğildir. Bilâkis benim bu kürsüde tekrarladı
ğım memleketimizin bedenî terbiye faaliyetine 
dair hatırıma gelen naçiz mülâhazalarımı arze-
derken bâzı defa çok küflü bir kafa, çok örüm-
cekli bir düşünüş sahibi olduğumu bana ihsas 
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eden bâzı istihzarlarla karşılaşmıştım. Fakat 
zaman beni teyit etti. 

Şimdi geçiyorum, fikir sahasına; ilköğretim
de, orta, yüksek ve teknik tahsilde bizim bu 
aziz evlâtlarımızın müfekkiresinin muhtelif me-
lckâtına yeni hafızasına, dikkatine, idrakine ve 
sair melekâtma hadim olacak faaliyetimizin ve
rimi ne merkezdedir? Arkadaşlar, bu hususta 
çok şükranla itiraf etmeyi ve onu temine mu
vaffak olan arkadaşlarıma millet huzurunda te
şekkür etmeyi bir vazife bilirim ki, çok mahsûs, 
- gayrikâfi olmakla beraber, çok mahsûs - bir 
terakki vardır. 

Geliyorum demin Mustafa Reşit Tarakçıoğ
lu arkadaşımın temas ettiği ve benim en ziyade 
haizi ehemmiyet addettiğim ahlâki terbiye bah
sine. Pekiyi bilirsiniz ki arkadaşlar, bütün 
dünyada tahakkuku en güç ve birçok şeraite 
tâbi olan terbiye şubesi bu sahadır. Biz bunu 
geniçliğimizde ve okuduğumuz edebi eserlerde 
insanların gençliğini, cinsi duygularını bir çer
çeve içinde tazyik etmeye, hapsetmeye mütema
yil fikirlerimiz vardı. Halbuki ahlâki terbiye
den anladığımız mâna, nedir? Tarakçıoğlu arka
daşımın söylediği gibi, doğruluk sevgisi, bil
hassa gençlerimizde telkin etmiyecek kadar sa
hip olmak, hakkı tanımak, doğruluğa değil 
yalnız muhabbet etmek, hattâ içindeki hamlei 
imanla kendisinin, hayatından, menfaatinden fe
dakârlıkta bulunmak gibi, hasısaları sağlıyor 
mu? Tabiat, biz insanlara bu hasletleri bol, bol, 
avuç avuç atmaz. Bunlar, bilhassa ileri bir de
mokrasi tatbik etmeye başlamış bir millet evlâdı 
için elbette birinci derecede ehemmiyeti haiz 
şeylerdir. Şimdi bu bakımlardan bizde, hakika
ten kuvvetli iman verici, bizi teşvik edici tabi
atın sermayesi vardır. Çünkü biz Türkler ah
lâki seven insanlarız, mertliği seven insanla
rız, ciddiyeti seven insanlarız; fedakârlığı se
ven insanlarız, evlâtlarımız da aynı nimetler
den ekseriyeti âzîmesini almış çocuklarımızdır. 

Ancak insanlık âleminde bu küçük sermaye
lerin mutlaka işlenmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh, hakikaten Millî Eğitim unvanı 
diye burada tehlikeli ve yüksek şerefli vazifeyi 
üzerine almış olan müessese, mensubu olan aziz 
kardeşlerin vazifesi pek büyümüştür. Kendile
rinin bilgisine, imanına, irfanına gerçek bir ima
nım olduğu için bu sahada muvaffakiyetlerini 
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hem diliyor, |hem umuyor ve bu ummada da ken
dimizi haklı buluyoruz. 

Arkadaşlar; ikinci bahis, dil dâvası olmuş
tur. Bunu itçj'noktai nazardan mütalâa etmek 
isterim. ' 

Birincisi, i yine demin de arzettiğim gibi, dâ
hil olduğumijiz geniş demokrasi âleminin, vatan
daşın kendi ana diline malik olması, sahip ol
ması, onun | üzerinde reyini, fikrini kudret ve 
emniyetle izhara muvaffak ve kemale gelmiş bu
lunmasının ehemmiyeti hususiyesi vardır. Ev
velki gün büroda, îhsan Tigrel arkadaşımız ga
yet ince ve Jjayet siyasi nükteye uygun bir ifa
de ile anlattnış olduğu gibi memleketimizin 
müstakbel inkişaf atı bakımından bu dâvanın 
bâzı havalideki ehemmiyeti büsbütün arttı! 
Millî Eğitini işlerini; tedvir eden arkadaşları
mızın himmetlerine bir yeni yük daha ilâve et
mek mesuliyetinde kaldık. 

İkinci ds}va : Arkadaşlarım; biz saltanatı il
ga ettiğimiz) gibi saltanat dilini de ilga ettik. 
Yani dilimlide de bir demokrasi ilân ettik. 

Dilimizde demokrasi ilân ettik demek, lisan
da da memlekette medeni gayeyi tahakkuk 
ettirmek için faaliyete girdik demektir. Çün
kü memleketimizde demokrasi ilân ettik. Bunu. 
memleketimizin fakir, memleketimizin âciz, za
vallı, hertüıflü fikir ve ilim nimetlerinden mah
rum olarak!basit bir ömre katlansın diye yap
madık. ' 

Dilimizdie demokrasi ilân ettik demek, dili
mizde de biı mahrumiyet meydana gelsin diye 
değildir arkadaşlar. Bilâkis bu nimetlerden ek
sik olanlar varsa bunların vücut bulmasını te
min için btmu yaptık demektir. Binaenaleyh 
bendeniz bu sahada büyük bir yakazaya ihti
yaç olduğu! kanaatindeyim. Çok teşekkür ede
riz. Son za|manlarda bizim memleketimizdeki 
dil faaliyetini daha çok nizam vermek gayesiy
le bilgin, seçkin, muhterem kalem sahibi arka
daşlardan $a bir heyet faaliyete başlamış bu
lunuyor. Kendilerine Meclisten ve gönülden mu
vaffakiyetler temenni ederiz. 

Üçüncü ı nokta; arkadaşlar, ecnebi toprak
larında dolaştığı zaman ingiliz'cenin Anglo -
Sakson mitletleri tarafından bugün dünyanın 
milyonlarca insanlar tarafından konuşulmakta 
olan îngili£ 'penin nasıl cihan şümul bir ehem
miyet aldırını görüp şaşmamak, ve düşünme
mek mümkıîn değildir. Vaktiyle Türkiye'de 

1950 0 : 2 
diplomat dili diye Fransızcaya ehemmiyet ver-, 
mişsek, bunu Millî Eğitim Müessesesi kendi ki-
mayei mahsusa altında bir tedris mevzuu ih^ 
das etmişse, benim kanaatime göre îngilizceye 
de bu ehemmiyeti, vermek ve bu dilin derinlik
lerine kadar dalabilecek kimselerin memleket
te yetişmesini temin etmek gerektir. Bu dâva
nın artık Millî Eğitim Bakanlığının en başta, 
gelen vazifelerinden biri olduğuna kaiim. Ben
deniz öğretmen okullarında Anglosakson 
dostlarımızın yardımından da istifade ederek 
behemehal Türk evlâtlarına, Türk çocuklarına 
bu dili çapaçul surette okutmak yerine, disiplin
li tedrise kaadir olabilecek öğretmenler ye
tiştirmek zarureti içinde bulunuyoruz. Bina
enaleyh elbette Millî Eğitim Bakanlığının mü-
tahassıs unsurları, bizim kudretlerimiz dâhilin
de ihtiyaçlarımızı düşünürler. Bu pek . mü
him dâvayı unutmamalıdırlar. 

Arkadaşlar, zaten lütûflarmızı, müsamaha
nızı âdeta suiistimal edecek derecede uzun ko
nuştum, bu bakımdan daha fazla söylemeyi za
it telâkki ederim. 

Sözlerimi Atatürk 'ün güzel bir vecizesi ile 
nihayetlendireceğim. Büyük Şefimiz şöyle de
mişti : «Memleketin hayrı namına hatırımıza 
gelen şeylerin hepsini hiçbir şeyden çekinme
den söylemek vazifemizdir. Ancak, bizim söy
lediğimizi yapmadılar, beğenmediler diye küs
meye de hiçbirimizin hakkı yokturj». 

Bendeniz de hatırıma gelen bir iki noktayı 
arzettim. Takdir ve tensip muhterem heyetini--
zindir. 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem .ar
kadaşlar, Millî Eğitim Bütçesi müzakere edilir
ken biraz müzeler, eski eserler üzerinde ve bu
na müteferri bahisler üzerinde durmamak be
nim elimden gelmiyor. Bir parça vaktinizi alır 
ve sizi rahatsız edersem kusura bakmayın. 

Sözlerime muhterem Millî Eğitim Bakanına 
teşekkürle başlıyacağım. Çünkü geçen hafta 
Bütçe Komisyonunda müzakeresinde İstanbul'
daki Arkeoloji müzesi binasının» yıkılmış olan 
ve geçen sene verilmiş olan para ile itmam edil-, 
memiş bulunan çatısının itmam edileceğini ve 
bunun için lâzım olan paranın Bakanlık Bütçe
sinden ayrılacağını vait buyurdular. Bu bir teb
şirdir. Arkeoloji müzesi İstanbul'un bir zine-
tidir. Filhakika bâzı gazetelerde, şurada bura
da, birtakım kimseler, bu müze Fatih'in -eseri 
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olan Çinili Köşkün karşısında inşa edildiği için 
mânâsız bir milliyet hissi de ortaya atmak su
retiyle yıkılmalıdır gibi bâzı sözler söylemekte
dirler. Bu sözler nihayet gülünç olmaktan ileri 
geçmez. 

Bakınız, geçen gün gazetelerde okudum: Be-
. den Terbiyesi Genel Müdürlüğü, muhterem ar

kadaşımız Lûtfi Kırdar tarafından İstanbul'a 
hediye edilen sergi binasını satın almak, onu 
deviralmak üzere imiş. Beden terbiyesi, bize 
satın bu binayı, demiş. Bunun bedelinin tâyini 
için bir bilir kişi heyeti kurulmuş ve bu heyet 
bu binaya dört milyon lira kıymet takdir etmiş. 
Arkeloji müzesi bu sergi binasından daha büyük 
ve geniştir. Bugün o bina yıkılırsa, yerine nere
de ve nasıl ve bilhassa en mühim nokta olarak 
kaç para ile böyle bir müze yapabiliriz? Bunlar 
manasız ve belki de üzerinde durmak icabetmi-
yen sözlerdir. Ama bu milletin parası bu kadar 
çok, bu kadar bol mudur ki, daima sırası gel
dikçe yıkmaktan bahsediyoruz. 

Arkadaşlar; bence Millî x\rkeoloji müzesi, 
merhum Hamdi Beyin eseri olan bu bina Gül-
ha.ıe Parkının içindedir; karşısında en güzel 
Türk eserlerinden olan Çinili Köşk, diğer ta
rafında Asarı Şarkiye müzesi vardır. Bu bina
lar buraya âdeta bir çeşni veriyor. Buranın 
bahçesi daha güzel yapılır ve bu muhtelif mi
marileri gösteren bu manzumenin bahçesi daha 
iyi tanzim edilir, etrafına tarhlar yapılırsa bu 
nokta îstanbul Şehrinin ne kadar iç açıcı ve gö
nül ferahlatıcı bir yeri olur. 

Millî Eğitim Bakanımızın müzenin ahşap ol
duğu için beton anneye çevrilmekte olan çatı
sının yapılması için vaitlerini büyük bir mem
nuniyetle kaydettim ve bunu bir beşaret say
maktayım. Çünki açık söylemekte bir mahzur 
yoktur, maarifimizin kıymetli binalarına bir 
yangın belâsı musallat olmuştur. Vaktiyle böy
le bii' tehlike yoktu. Hamdi Bey tarafından bir 
ksımı ahşap, bir kısmı kârgir olarak yaptırıl
mıştı. Şimdi o ahşap kısmı mümkün olduğu ka
dar beton arnveye çevirmek lâzımdır. Muhterem 
Banguoğlu arkadaşımız Ankara'da Eti Müzesi 
olan yerin yaıkmda tamirine dair pek kati söz 
vermemiş olmakla beraber Millî Eğitim Bakan
lığı Bütçesinin, raporunda bahis konusu edilmiş 
olan bu bina üzerinde de durmak lâzımdır. Bu
radaki Eti Müzesinin bir an evvel inşasının ik
mali çok arzu olunan bir keyfiyettir. Bu bina, 
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ruhunu gösteren bir binadır, biliyorsunuz. 
Arkadaşlar, millî eserler bahsinde dururken 

en ziyade teessürü mucip olan şey bu binaların 
yıkılmasıdır. Şu oluyor, bu oluyor.. Evet fakat 
artık öyle bir edebiyat yapmaya, lüzum yok, 
200 milyon lira lâzım diyorlar, zor iş. Fakat 
ufak tefek tamirlerimizi yapmak lâzım ama bu
nu da yapacak mütahassıs mimarımız maalesef 
yoktur. Gönül arzu eder ki, mütehassıs mimar 
yetiştirme bahsinde, yani restorasyon mimarı 
yetiştirmek hususunda Hükümet en mühim va
zifeyi üstüne alsın. Avrupa'ya tahsile giden mi
marlarımız, tabiî halk restorasyon yaptırmıya-
cağı için daha ziyade halkın işini görecek, alel
ade mimariye çalışmaktadırlar ki bu da pek ta
biîdir. Restorasyon şebekesinde ihtisas kazan
mak için çalıştırılacak mimarın mutlaka Hükü
met memuru olması şarttır'. Bu hususta Hükü
metten rağbet ve teveccüh görmiyen gençleri
miz tabiîdir ki bu şubeye o kadar iltifat etmez
ler. Bunu temin için Maarif Bütçesinin içinde 
kabarık bir fasıl görmek insanın en büyük ar
zusudur. Eski eserlerimizi korumak bahsinde 
kimsenin ihtilâf ettiği yoktur; binaenaleyh böy
le bir faslın Millî Eğitim Bütçesine girmesi he
pimizi çok sevindirecektir. Böyle bir heyet, 
mühendis ve mimarlardan mürekkep bir reste-
rasyon heyeti teşekkül ettiği zaman, memleketi
miz abidatmın ve sair mebaninin tamiri elbette-
ki kalplerimizde çok rahatlık verecektir. 

Bugün bu rahatlığa malik değiliz. 1'opkapı, 
Çiniliköşk'ün resterasyonu hakkında gazeteler
de neler yazılmaktadır; görüyorsunuz. Doğru
mu? Pek iyi bilmiyorum. Fakat bu yazılar pek 

i acıdır. Yine Millî Eğitim Bakanına teşekkür 
ederim ki, İstanbul'a bir heyet, göndermiş, bu 
hususta gazetelerde vâki olan neşriyatın sıhhati 
hakkında etraflı ve derin tahkikat yaptırmakta 
bulunmuştur. Bunu haber aldım ve çok sevin
dim. Gönül arzu eder ki, bu hususta mesuliyet
ler varsa bu mesuliyetler meydana çıksın ve 
müsebbipleri cezasız da kalmasın. 

Fakat arkadaşlar, yine bu imar, tamir ve 
saire hususunun üzerinde dururken İstanbul'da 
Ayasofya müzesinin hatıra gelmemesi kabil de
ğildir. 

Geçen sene kıymetli arkadaşımız" Hamdullah 
Suphi Bey, ki şimdi rahatsız bulunmaktadır, 

) geçen ay Londra'ya gidip muvaffakiyetli bir 
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ameliyat geçirdikten sonra istanbul'a dönmüş 
ve hâlâ zaYİı bulunduğu için huzurunuza çıka
mamıştır, z^ıfnederim ki burada olsa idi bu mev
zua temas Edecektir. Evvelâ bu vesile ile kendi
sine, hepindin iştirak edeceğinize kani bulun
duğum, bir1 sağlık temennisinde bulunurum. Ar
kadaşımız ^eçen sene Bakan Banguoğlu'na Aya
sofya müzejsüıin gerek içinde ve gerek dışında 
hafriyat yapılmakta olup olmadığını huzurunuz
da sormuştu, Bakan Tahsin Baııguoğm'mm ce
vabı aynen) §udur: Bunu geçen seneki zabıtla
rın 278 ncij sayfasında buldum: Hamdullah Sup
hi Tanrıövfcr müzenin ahşap çatısının yapılması
nı istiyorlar. Bu çatı yapılacaktır. Ayasofya'da 
bâzı .hafriyat yapılmış. Bu binayı zedeliyeeek 
derecede bir hafriyat değildir, önümüzdeki sene 
hafriyat y^pılmıyaeaktır.) Fakat arkadaşlar 
bakanın bu. kati ifadesine rağmen yine hafriyat 
yapılmıştırı Bundan anlaşılıyor ki vekil doğru 
haber vermemişlerdir. Bu hususun tahkikini 
rica ederhiji. Hattâ bu hafriyat Ayasofya'nm 
yanındaki (Saint İrene) kilisesinde yani eski 
askerî müzjede de yapılmaktadır. Halbuki bura
lar çok evselleri eski eserler bakımından arke-
oloğlarea ajr^nmıştır. Birşey bulunamıyacağı ma
lûmdur. Hja^tâ bütün ecnebi arkeologlar bu ara
maya hayret etmektedirler. Buna katî bir son 
vermek icdbetmekle beraber, şunu da söylemek
ten geri durmıyacağım ki bu sene gerek kar ve 
gerek yağıpurların fazlalığı hasebiyle açılan bu 
hendekler su ile de dolmuştur. O derecede ki 
(Saint - İrene, kilisesine vehim gelebilir; bu da 
tahkik ediljegek, üzerinde durulacak bir meseledir. 
Biz, Atatürk 'ün dahiyane fikirli müzeye çevir
diği Ayasofyanm ve eski Bizans binalarının 
muhafızıyıjz. Bunları fransızca tâbid ile- (Fat-
si maine internasional) dir. Memleketimize turist 
getirmek istiyoruz. Gelecek olan turistlerin hı-
ristiyanlığa merbut olmaları hasebiyle meselâ, 
Ayasofya' da A m e ri ka 'lıla r t ar af ı rıdan meyda na 
çıkarılan miijzayikleri görmek isterler. Onun için 
biz, bunları iyi muhafaza etmeliyiz. Bunları iyi 
muhafaza etmezsek hakkımızda ne denir bilmem? 
Ayasofya; ipŞizesinden 'bahsederken şumı da ilâ
ve etmek Mtırıma geliyor: bâzı işlerimiz fazla 
bir genişlipç|e tutulmuştur. Ben zannederim ki 
İstanbul'da i: bir Arkeoloji Müzeleri Müdürlü
ğü varken, |3bir de Ayasofya Müzesi Müdürlüğü 
kurmak fi^ladır. Ayasofya Müzesi bir tek bi
nadır. Raffcja Bizans eserleri filhakika mevcut-
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tur. Fakat bunlar ya camiye . kalp edilmiştir, 
cemaatleri ve bakıcıları vardır, yahut da boş
tur. Bu sebeple yalnız Ayasofya için büyük kad-
rosiyle ayrı bir müdüriyet, tasarruf yapmak .is
tediğimiz bu sırada israftır. Ayasofya Arkeolo
ji Müzeleri İdaresinin nezareti altında (Con-
servateur) denen bir (muhafız) tarafından pe
kâlâ idare edilebilir; bunun üzerinde de durul
masını bilhassa huzuru âlinizde Eğitim Bakanı
mızdan rica ediyorum. 

Arkadaşlar bu bahsi kapatmadan yeni haber 
aldığım bir hâdise üzerinde de kısaca durmak 
zorundayım. 

Bendeniz İstanbul'da mevcut olan (Eski 
Eserleri Koruma) encümenine, adam kıtlığında, 
üye diye seçilmiş, bulunuyorum; arkadaşlarım 
beni bâzı hukuki meseleler olursa belki bir fikir 
veririm diye seçmişlerdir. 

Bu işi memnunlukla görmekteyim ; bu se
beple bana, orada olmadığım zaman ve encü
men toplandığı vakit ,onun zabıtlarını gönde
riyorlar. Üç, dört gün evvel aldığım bir zabıtta 
merhum, Maarif Nazırı Abdürrahman Sami Pa
şanın, Sultan Mahmut Türbesindeki mezarının 
etrafındaki demir parmaklığının kaldırıldığı ve 
merhumun torunu, Vehap Beyin encümene mü
racaatla şikâyette bulunarak, Bakanlığın bu hu
susta nazarı dikkatinin celbedilmesinin istenil
diği yazılıyordu. Anlamadım; Encümen Reisin
den sordum. Evvelki gün aldığım cevapta de
niliyor k i : Bundan yedi sene evvel Abdürrah
man Sami Paşa merhumun - ki arkaşımız Ham
dullah Suphi Beyin babası Suphi Paşanın ba
basıdır kabrinin etrafındaki parmaklıklar kal
dırılmıştır.-

Şaşırdım senelerce Maarif Nazırlığı, Girit 
Valiliği etmiş olan bu Abdürrahman Sami Pa
şa ve eski sadrıağzamlarımızdan Fuat Paşa için 
yazdığı meşhur ve içinde şu: 

«Her ten biter bir dert ile, 
Geh germ ile, geh sert ile, 
Uğraşmaya her fert ile, 
değmez bu dünyayı ehass» 

Beyitleri ile de tanınmış olan Abdürrahman Sa
mi Paşadır, işte bu zatın, Sultan Mahmut hazire-
sindekî kabrinin etrafındaki parmaklıklar kal
dırılmıştır. en doğrusu bunu anlıyamadım. Bir 
memleketin medeni seviyesi, bir de mezarlarının 
muhafazası ile ölçülür, Avrupa memleketlerine 
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bakınız, mezarlarına nasıl bakarlar ve bunları [ 
muhafaza ederler. Bizim memleketimizde tapu 
kayıtlarının noksan olmasından bazan insan 
malik olduğu bir eve tesahup edemiyor, fakat 
öldükte sonra mezarına da malik olmazsa bu şa
yanı hayret bir şey olmaz mı? Anlaşılıyor ki, 
şimdi Vehap Bey - ki, Hamdullah Suphi Beyin 
büyük biraderidir - encümene tekrar müracaat
la şikâyetini tekrar ediyor. Vehap ve Hamdul
lah Suphi Beylerin bir arkadaşı olmaktan ziya
de, sizin aranızda yer almış bir mebus sıfatiyle 
yazıyor ve Millî p]ğitim Bakanından parmak
lıklar nerede ise buldurarak yerine koydurma
sını istiyorum. 

Arkadaşlar, bu eski eserler bahsinde daha 
fazla durmak istemiyorum. Ama dün türbeler 
hakkında gündemde mevcut olan kanunun mü
zakeresi yapılamadığı için bu türbelerin açıl
ması hakkında da müsaadenizle o kanunda sar-
fedeceğim zamana mahsuben bir iki kelime 
söylemek isterim; artık Türbeler Kanunu gel
diği zaman söz alacak değilim. Kanunun kabul 
edileceği muhakkaktır. Başbakan dün Seçim 
Kanunu müzakere edilirken; en iyi tatbik edi
len kanunlar milletin ruhundan kopup gelmiş 
olan kanunlardır, dedi. Bendeniz zannederim 
ki, bu türbelerin açılması hakkındaki kanun bu 
kanunlardandır. Tabiî bunu söylerken vaktiy
le, hâlâ da vardır ya, eski maarif binası altın
da bir (Tezverenbaba) Türbesi vardı ki, ben ta
biî bu gibi türbeleri kastetmiyorum, bu türbe
yi bilmemdeki sebep de şudur. Hukuk mekte
binde okurken birçok arkadaşlar imtihana 
girme sırasında zihin açıklığımıza yarar diye 
buraya girip 10 - 20 para atardık. Oradan ge
çerken Tezverenbabaya küçük bir hediye verir
dik. İstanbul'da bu nevi türbelerin isimlerini 
dahi bilmem. Zaten türbe kelimesini de doğru 
bulmam. Geçen sene Bütçe Komisyonunda ar-
zettim, bahsimizin mevzuu olan türbeler birer 
anıt - kabirdir. Vaktiyle bunlara türbe denmiş, 
başka kelime bulunmamış. Çoğu, kahramanla
rın, büyük paşaların yaptırdıkları türbelerdir. 
Bunların bir kısmı da türbe yaptırmamışlar
dır. En büyük Sadrâzamlarımızdan Köprülü 
Mehmet Paşa Sultan Murat Türbesinin karşısın
da yatıyor. Yanında yine en meşhur Sadrâ
zamlardan oğlu Fazıl Ahmet Paşa da yatmak
tadır. Bunların türbesi yoktur. Bir parmaklık
la, çevrilmişlerdir. Mevcut türbelerden milletin 
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kalbinde yeri olan Fatih ve Yavuz türbeleri var
dır. Bu ikisinin türbesi artık kapalı kalamaz. 
Hele yakında 500 ncü fetih yılını kutlarken. 

Arkadaşlar, inkılâbın icaplarını Türkler se
ve seve kabul etmişlerdir. Ettik. Bu meyanda 
bâzı işler belki aceleye de geldi. Fakat acele 
yapmak da inkılâbın icaplarmdandı. Kanunda 
selâtin türbeleri denmiştir. O zaman bunların 
kapanması lâzımdı. Zaten Fatih'ten, Yavuz'dan 
ve Süleymanı Kanuni 'den bir müddet sonra in
hitat devri başladı. Diğer selâtinin Millet isim
lerini dahi iyice bilmemektedir. Bu padişahlar
dan on tanesinin merazı Yenicamideki eski 
türbelerdir. Bendeniz Beşinci Murad'm cenaze
sinin naklinde bulundum, mektepte genç bir 
adamdım, halk içine karıştım. Kanun bu gibi 
türbelerin açılmasını emretmemektedir ve sey-
yaliyeti vardır; yani hangi türbelerin açılması 
muvafık olacağını tâyin salâhiyetini Vekiller 
Heyetine veriyor. Gayet güzel Bakanlar Heyeti 
tabiî ki başta Fatih ve Yavuz olmak üzere bu 
gibi birçok kahramanların türbelerini Türk Mil
letine açık bulunduracaktır. Bunun terbiyevi 
faziletini burada söylemeyi zait addederim. Ço
cuklarımızı götürüp Fatih'in türbesini göster
meliyiz, Yavuz'un türbesini göstermeliyiz. Ga
ribeye bakınız ki, Barbaros Hayrettin Paşanın 
heykelini diktik, karşısında türbesi kapalı du
ruyor. 

Gazi Osman Paşa ki, intihap dairem olan To-
kad'm en büyük evlâdıdır. Fatih'te bulunan 
türbesi çok harap; 5 - 6 sene evvel oradan ge
çerken türbenin yıkılmak üzere olduğunu gör
düm. burada yüksek huzurunuzda bunu arzet-
tinı. Hasan Âli Bey talebimi ehemmi.vetîe nazarı 
dikkate aldı ve türbeyi o sene tamir ettirdi. Fa
kat penceresinden bakıldığı zaman bu tamirin 
tamam olmadığı ve sandukasının üstüne puşide-
nin dahi konmadığı görülür; bunun da tamam
lanmasını rica ederim. Ben tasarı vesilesile 
Başbakana olduğu kadar Millî Eğitim Bakanı
mıza da bilhassa minnetlerimi sunarım. Bu ka
nun bize onların bir yadigârıdır. 

Arkadaşlar, bu eski eserler ve türbeler hak
kındaki mâruzâtımı burada bitirirken müsaade 
buyurursanız bir parça da ben pek de haddim 
olmıyarak dilden bahsedeyim. Buna sebep şu
dur: Dil Kurultayı başlamazdan evvel arkadaş
larımız Muhittin Baha Pars uydurma kelimeler 
hakkında Millî Eğitim Bakanından bir sual sor-

798 — 



B : 49 17.2 
du ve Talhsin Banguoğlu hepimizi tatmin edecek 
bir şekilce bu uydurma kelimenin Kurultayda 
nıevzuub&his edileceğini söyledi. Muhittin Ba
ha Pars kürsiden indiği zaman kendisine, me
sele yalnız uydurma kelimelerde değildir, be
nim çok fenama giden birşey daha vardır, o da 
ecnebi kelimedir, «unuttum sonradan aklıma 
gelmedi»! dedi. Filhakika kürsünün verdiği he
yecanla; jhjsp bâzı şeyleri unutuyoruz. Ondan 
sonra Kurultay yapıldı, bulunmak isterdim, 
hastalandım, dişlerimin tedavisi için istan
bul'a gidip geldim. Böyle büyük heyetler 
içine girmekten her zaman kaçtığım halde, ne 
kadar olsa lisanıma hâkim olduğum ve yazı ya
zabildiğim için orada bulunup derdimi dökmek 
isterdim, 

Şimdji, bu bahse başlamak için size dört sa
tır okuyiacağım: Bu satırlar Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu, Belleteninin 1949 Ekim nüs
hasında çıkan bir makaleden alınmıştır. 

(Trakya'da otomobil - demiryolu rekabeti) 
serlevhasıirıı taşıyan mekale şöyle başlıyor: 
«coğrafi; Şartlara uygunluğu Trakya stebinin, 
Orta Anjadolu'nun geniş stebinden farklı olarak 
polikültür bir ziraat ve bununla müterafik ola
rak sık i nüfus ve daha yüksek kapasiteli bir 
iş entanbitesi bahsetmiştir. İstanbul gibi bir 
aksiyon 'merkezinin en uzak mesafeden bile bir 
günde • varılabilecek kadar yakında bulunuşu 
Trakya i$in ekonomik bir şans olduğu kadar 
halkın ekonomik norm ve fonksiyonu üzerinde 
derin bir etkide bulunmuştur.» Anladınız mı? 
Tabiî bıjı satırları okur okumaz belleteni bırak
tım. Arkadaşlarım, lisan nereye gidiyor? 

Ben jbÖyle yazı yazanların maksat ve gayele
rini anlamıyorum. Bu memlekette Fransızca bi
len çok ama ekseriyet değil. Bir muharrir ken
di yazısının elbette ki, ekseriyet tarafından 
okunmasını ister, ohalde büyük yazı yazmak ken
di menfaatine aykırı değil midir? Bunu oku
yunca bu' belleteni çıkaran İstanbul Turing Ku
lübü Rdisi arkadaşım Reşit Saffet Beye gittim 
«Nedir bu?» dedim; okudu, şaşırdı. O Devlet 
Demiryollarında bu şekilde yazılar yazılıyor-
muş, orjicjlan gelmiş bir tetkik yazısı imiş Şimdi 
ben Detlfet Demiryollarından, matbuata rica 
ediyoruhıi böyle makaleler gönderecek ise bunları 
Türkçe ibllenlere yazdırsın. Yazının altında Mu
zaffer jjttjik imzası var. Ben Bay Muzaffer Atik'-
den de jr|ea ediyorum, böyle kelimeleri bir daha 
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yazılarında kullanmasın; lisan elden gidiyor. 

Şimdi size bir tedriç yapacağım, bir tedricî 
sâit: Çok bahtiyarım ki, Bilim Heyetinin muh
terem Reisi Memduh Şevket Esendal da gelmiş 
beni dinliyor. Son zamanlarda bir (local) keli
mesi çıktı: Marmara lokali. Çok rica ediyorum, 
bildiğimiz «local» kelimesi Fransızlar tarafın
dan «yer» mânasında kullanılır. Bu local Fran-
sızeada daha ziyade sıfattır: (Couleur local) 
güzel sanatlar bir tâbir olduğu gibi mevziî has
talıklara da (affection local) denir; isim olarak 
umumi surette (yer) manasınadır, bu yerin tulü, 
arzı şu kadardır gibi, yoksa içinde toplanılan bir 
yer mânasına hiç gelmez. Paris'in (Guartier 
latin) mahallesinde Voltaire sokağında büyük 
bir toplantı yeri vardır, adı Salle Voltaire) dir 
(local Voltaire) değildir. Bizde Üniversitelileri
mizin toplandığı yere (Marmara binası) veyahut 
(Marmara Solonu) diyelim; (Salon) kelimesi 
milletlerarası olmuştur; bunu hem gençlerimiz
den, hem de gazeteci arkadaşlardan rica ediyo
rum. 

Sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü muhte
rem Sadrettin Celâl da bir beyanında Dil Fakül
tesine vaktiyle yazılamamış, talebe için (enskrip-
siyon) olmadılar diyor. Bu ne demektir arka
daşlar? Sadece kayıt olmadılar demektir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Köylü mektebe 
girmesin diye söylüyor. 

NAZIM POROY (Devamla) — Ben şaşmak
tayım. Ve nihayet bizim Seçim Kanununa yar
dım eden bir ilim Heyeti vardır. Azasına bu 
kürsüden hürmetlerimi gönderirim. Fakat bu 
hürmetim kendilerine şu söyliyeceğim sözleri de 
söylemeye mâni değildir: İlim Heyeti bakınız 
yaptığı bu kanun tasarısı gerekçesinde neler 
yazmış. Fikirleri üstünde duracak değilim; za
ten ham dolsun Meclis kanunu istediği 
gibi kabul etti ve çıkardı. ilim Hey
etinin kullandığı kelimeler şunlardır : Fu~ 
ziyon, • operasyon, Fonksyon, rejisyonal 
rejiondit, karakter. Bunların hepsinin Türkçesi 
vardır. Yok mu? Düşününüz Fransa'da yahut 
ingiltere'de bir yargıtay hâkiminin, bir lordu.. 
Oturmuş bir rapor yazıyor. Bu rapora yabancı 
kelimeler sokaç mı Maazallah! Yakışır mı? 
itiraf edeyim ki bu, beni hasta ediyor. Bu sev
diğimiz ve muhtaç olmıyan lisan için yabancı 
kapılara dayanmışız hoygoycular gibi dilenci
lik ediyoruz. Bizim pek çok kelimelerimiz var-
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dır, olmıyaııları arayıp bulabiliriz. (Bay Esen-
dal'ı işaretle) İşte ilim heyeti reisi başını sal
lamakla beni tasdik ediyor, ben de bundan çok 
bahtiyarlık hissediyorum, (ierek siz, Memduh 
Şevket Esendal ve gerekse bütün bu mesaiye 
nezaret vazifesiyle mükellef olan siz, muhterem. 
Millî Eğitim Bakam, her ikinizden de rica edi
yorum, mevcut vasıtalarla, bu yabancı kelime
lerden dilimizi kurtarınız. Anlayamadığım bir 
nokta da lisanda en büyük meziyet vuzuh oldu
ğu halde böyle yabancı kelimelerle bu vuzuhun 
yok edilmesine nasıl acmılmadığıdır. Bütün kuv
vetinizle çalışarak gençlerimizi bu sâri lisan 
Afetinden, bu mikroplardan kurtarmanızı bil
hassa rica ederim. 

Mâruzâtımla sizleri çok yordum, kusura bak
mamanızı rica ederek kürsüden iniyorum. 

SÜÜT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın 
arkadaşlarım; 1950 yılı Bütçesinin görüşüldü
ğü şu sırada geçen yıllara bakmak, Millî Eği
tim alanında elde edilen başarıları göstermeye 
kâfidir. 

Bilhassa ilk ve teknik öğretim alanında kay
dedilen ilerlemeleri görüp de iftihar duymamak 
mümkün değildir. Bu noktaya işaret ettikten 
sonra çok ehemmiyetli telâkki ettiğim birkaç 
nokta üzerinde duracağım. Ve sözlerimi büyük 
bir maarif dâvasına, temasla bitireceğim. 

Son yılın eğitim işlerine bakacak olursak 
göze ilk çarpan şey, üzüntü ile söyliyeceğim, 
birçok eğitim kurullarımızın lâğvedilmesi keyfi
yetidir. 

Evvelâ, İstanbul'da birçok lise ve ortaokul
lar kapatılmıştır. Bu nokta üzerinde durmuyo
rum, çünkü lise ve ortaokullar aynı tipte olan 
birtakım eğitim kurullarıdır. Lüzum görülürse 
burada açılır, lüzum görülürse orada kapatılır. 
Bunun hakkında bir mütalâa serdetmiyorıım. 

Ama raemlekette birçok hizmetler görmüş 
olan ve memlekete birçok değerli öğretmenler 
yetiştirmiş bulunan Yüksek Öğretmen Okulu
nun ortadan kaldırılmasını; izah ettiğim .mucip 
sebeplerle izah edemem. 

Dördüncü Millî Eğitim Şûrasında bu kuru
mun kaldırılması, bilâkis ıslahına gidilmesi, ye
niden teşkilâtlandırılması hakkında bir karar 
da alınmıştı!'. Böyle olduğu halde bu müessese 
kapatıldı, orada okuyanlar da muhtelif fakül
telere dağıtıldı. 

Savın arkadaşlar; bir müesseseyi kaldırmak 
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kolay bir şeydir. Ama kurmak için sarfedilen 
emekleri düşünürsek ıslah cihetine gitmediğimiz 
için hakikaten üzüntü duymamız icabeder. 

Bir kere, mazisi olan müesseseler memleke
tin irfan hayatında kendilerine mahsus bir hü
viyet taşırlar ve tesirli bir rol oynarlar. 

Bir misal arzedeyim: Fransa'da Yüksek Öğ
retmen Okulu (Eeole Normale Sııperieure) de
dikleri bir mektep vardır, hYansa'mn birçok 
üniversiteleri, fakülteleri bulunduğu halde hiç
bir zaman bu kurumu kaldırmak hatırlarına 
bile gelmemiştir'. Bu müessese o kadar hYansız 
hayatında müessir olmuştur ki, buradan çıkıp 
da Fransa'da en mühim mevkilere gelen insan
lar daima kartvizitlerine veya yazdıkları kitap
lara «Anelen eleve de J/Ecole Sııperieure» yani 
Yüksek Öğretmen Okulunun eski öğrencisi un
vanını koymakla iftihar duymuşlardır. Bütün 
bunları söylemekten maksadım, bu gibi mües
seseleri, eğitim kurullarını yaşatan ve verimli 
kılan, onların mânevi havaları, gelenekleridir. 
Bilhassa uzun mazisi olan. memlekete faydalar 
sağlamış olan müesseseleri icabediyorsa ıslah 
cihetine gitmek doğrudur. Ama şimdi kaldır
dık sonra isi ah edeceğiz, bunu demek değildir. 

Kaldırılan diğer bir müessesemize de temas 
edeceğim. Bu da Eğitim Enstitüsüdür. Bu mü
esseseyi kurduk, bilhassa asırlık mazisi olan 
müessese üzerine kurduk. Âdeta erkek ve kız 
öğretmen okullarını birleştirdik, sınıf artırarak 
ikmal ettik, bu kurum çok iyi çalışıyordu. Bu 
müesseseyi de gaip ettik. Halbuki İstanbul gibi. 
kültür hayatında çok eski bir mazisi, canlı bir 
kültür geleneği olan büyük bir şehrimizde bu
nun çok büyük faydası olacaktı. 

Kaldırılan bu iki müesseseden belki bahset-
miyeeektiın; evet, bu ilga etmek keyfiyeti, ge-
nişliyerek varlığı, ile övündüğümüz bir- müesse
seye dirayet istidadını, göstermeseydi, bahset-
miyecektim. 

Ankara'da Oazi i'.ğitim Enstitüsünün içinde 
bir resimiş şubesi, vardır. Bu resim-iş şubesi, 
1924 senesinde dünyaca tanınmış Amerikan ter
biyecisi üon ihvey'ia yazdığı bir rapor üzerine 
ve daha başka tetkiklere dayanılarak kurulmuş 
ve kurulmadan evvel Almanya'ya, İsveç'e ilk 
öğretimde yetişmiş bâzı. kıymetli, arkadaşlar 
gönderilmişti. Bu arkadaşlar tahsillerini ikmal 
ettikten sonra ve muhtelif Avrupa memleketle
rinin pedagoji enstitülerinde stajlarım yaptık-
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tan sonra ı yurda dönmüşler ve 1932 senesinde 
Gazi Terbiye Enstitüsü içinde resim-iş şubesini 
kurmuşlarıdır. 

Arkadaşlar, bu resim-iş şubesi kültür haya
tında çok ehemmiyeti olan bir eğitim koludur. 
Yalnız çocuklarda beceriklilik, yapılan işten 
zevk alma bakımından değil, ruhî hayatı teşkil 
bakımında^n bütün derslerin merkezi telâkki 
edilmesi izabeden bir koldur. 16 neı asırdan be
ri mek.epjtere yavaş yavaş girmeye başlıyan ve 
zamanımızda birçok Avrupa memleketlerinde, 
mekteplerde yer alan bu dersleri, Almanya'da, 
ingiltere'de, isveç'te, Portekiz'de, Danimarka'
da, Finlandiya'da ve daha birçok yerlerde müs
takil kurumlarda okutulduğunu görürüz. 

Bazanida resim-iş dersi Gazi Terbiye Ensti
tüsünde (Muğu gibi mevcut bir müessesenin 
içerisinde) donulmuş, yer almıştır. Bu dersleri 
kurslar halinde veı-en memleketler de vardır. 

* 
Bu sonuncuların pek verimli olmadığı milletler
arası eğitjiuı bürosunun neşrettiği bültende an
laşılmakta. w> bu resim-iş dersinin kültür ha
yatındaki ehemmiyetli rolü belirtilmektedir. 18 
seneden beri bizde büyük hizmetler başaran, 
çok kıymjetli gençler mezun eden bu kurum, 
açtığı sorlgilerle dikkati çekmiş, takdir kaşan
mış, mezun ettiği gençlerin gittiği yerlerde, bu 
gençlerini elde ettikleri başarılarla, hakikaten 
memleketin en iyi çalışan organlarından biri ol
duğuna göstermiştir. 

Binatfıjmleyh bu şubenin iyi çalışmadığı, ran
dıman vermediği söylenemez. Hakikat bunun 
tam aksi<jlir. 

Dördüjncü Millî Eğitim Şurasında, Millî Eği
tim Bakanlığından çok yetkili bir zat, bu mües
sesenin kapatıhnıyaeağmı ifade etmiştir. Böyle 
olduğu, halde, varlığı ile iftihar duyduğumuz 
bu mektebimizin kaldırılması yoluna gidildiğini 
esefle görüyoruz. Bu sene, bumektebin bu şu
besine ö^rfenci alınmamıştır. Bu vaziyet, Bütçe 
Komisyâıtu raporunda şöyle tasrih edilmiştir; 
«resim-iş j îjjşıüzik bölümleri şimdiden kaldırılmış 
denebilir] Ancak bu şubelerdeki öğrenciler me
zun olunö4ya kadar faaliyette bulunacaklar, 
yeniden |btl şubelere öğrenci ahnmıyaeaktır.» 

Böylej^ memeleketin emektar bir kurumu 
18 sene çalıştıktan ve çok büyük başarılar el
de ettiktfsu sonra kapanma yoluna girmiş bulu
nuyor. Htapbuki Millî Eğitim işleriyle uğraşan-
lanmizım | l i l l î Eğitim dâvalariyle ilgili vatan-
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daşlarımızın arzu ettiği şey bunun aksinedir. 
Bundan iki sene evvel istanbul'da Yıldız'da 
'bir resim - iş ve musiki semineri açılmıştı. Bu
raya orta mektep öğrencileri arasından seçilen
ler alınmış; zannederim resim-iş için 40,musiki 
için 30; bunlar burada iki sene okuduktan son
ra Gazi Eğitim Enstitüsünün resim - iş ve musi
ki kısmına alınacaklar 'burada yetişeceklerdi. 
Bu seminer bu şubelerin bir nevi fidanlığı idi. 
Bir sene gayet güzel çalıştıktan sonra geçen se
ne bu seminer kaldırıldı, fidanlık gitti. Sıra 
ormana, resim - iş şubesine geldi. Halbuki Gazi 
Eğitim Enstitüsü içinde bulunan beden eğiti
mi, hususi ibir kanuna intizaren bugün müsta
kil yüksek 'bir okul olmuştur. Gönül ister
di ki, resim - iş ve musiki şubeleri de Yüksek 
Beden Okulu gibi yüksek birer kurum olarak 
ortaya çıksın. Şimdi denilecek ki : Biz bunu 
kaldırmıyoruz, burada okutulan dersleri mev
cut olan birtakım müesseselere dağıtıyoruz. Ya
ni, resmi, Güzel Sanatlar Akademisine, musiki
yi Konservatuvara, oyma taJhta ve demir işini 
de sanat okuluna veriyoruz. Bütçe Komisyonu 
raporunda da bu flokta kaydedilmiştir. Halbu
ki malûmunuzdur, Dünyanın hiçbir yerinde 
güzel sanatlar akademisi, resim - iş öğretmeni 
yetiştirmez. Eğer bu müesseseye resim - iş dersi 
koyarsak akademinin kendi bünyesini bozmuş 
oluruz. 'Keza büyük muvaffakiyetle çalışan mu
siki şubesini konservatuvara veremeyiz, çünkü 
konservatuvar öğretmen değil sanatkâr yetişti
rir, ağaç ve demir işlerini sanat mekteplerine 
nakledenleyiz, çünkü sanat mektepleri birta
kım kalifiye i§çi yetiştirir. Halbuki resim - iş 
dersleri doğrudan doğruya pedagojiyle alâkalı 
ve gençler üzerinde sanat zevkinin inkişafına 
yarıyan derslerdir. Bu resim - iş ve musiki şu
besindeki dersleri bu saydığım üç müesseseye 
dağıtmak kanaatimce doğru değildir. 

ilkokullarımızı gözden geçirirsek ilkokulla
rımızda tedrisat hakikaten iyidir, Eğitim me
totları yerindedir, Ama resim ve musikide za
yıftır. Bu noktayı bundan üç sene evvel yine 
belirtmiştim* Ilkokullardaki resim- iş ve musiki 
dersini sınıf öğretmeninden alıp bu dersleri yet
kili arkadaşlara vermeliyiz. Aksi takdirde isa
betli bir adım atmış sayılmayız. Asıl insanı 
üzen şey, tam orta mekteplerin programına re
sim - iş dersi konulduğu bir sırada, resim - iş der
sini öğretecek müesseseyi ortadan kaldırmamız-
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dır. Çünkü bu şubeden çıkan arkadaşlar şim- | 
diye kadar yalnız resim dersi veriyorlardı. 
Tam ortaokullara resim - iş dersleri konuyor, 
bu defa kaynak ortadan kalkıyor. 

Bu mevzua da böylece temas ettikten' sonra 
diğer bir noktaya geçiyorum. 

Bu mevzu da lise sınıflarının 3 seneden 4 se
neye çıkarılmasıdır. Bu mevzu üzerinde lehte 
ve alelyhte çok şey söylenebilir. Bu mevzuun 
bütün şümulü ile huzurunuza getirip sizi yormak 
istemem, çünkü meselenin gerek aleyhinde; ge
rek lehinde aynı kuvvette deliller getirilebilir. 
Nitekim 4 ncü Millî Eğitim Şûrasında İstanbul 
Üniversitesi bu hususta muhalif kalmıştır. Be
nim üzerinde durmak istediğim nokta bu kadar 
mühim olan ve Şûrada oy birliği ile karara bağ
lanamayan, aleyhinde ve lehinde çok şey söyle-
nebilen bir mevzuun acele olarak tatbik edilme
si keyfiyetidir. Çünkü bu mevzu, yani liselerin 
3 ten 4 e çıkarılması mevzuu gerek Devletin, ge
rek bütün aileleri yakından ilgilendiren bir mev
zudur. Nitekim lise ders konularının, 4 yıllık teş
kilâta göre tesbitini inceliyen komisyon raporun
da bu noktaya şu şekilde işaret edilmektedir. Li
se dâvası gibi çok karışık ve çapraşık bir dâva
nın iyice incelenmeden, kısa bir zamanda halle
dilmesine girişmenin doğru olmıyacağı, liseler
deki öğretim süresi aırtırılacaksa bunu esaslı in
celemeler sonunda karara bağlamak gerekir. 
Bu rapordan anladığım bir kaç satırdır. Bakan
lık, Eğitim Şûrasının kararını tatbik ediyor, de
nilemez. Çünkü Yüksek öğretmen Okulunun, 
İstanbul'daki Eğitim Enstitüsünün ve Ankara'-
daki Resim - İş Şubesinin kaldırılması hakkında 
Şûraca bir karar verilmemiştir. Hattâ aksine ka
rar verildiği halde bunlar kaldırılmıştır. Şu 
halde Şûrada alman kararlar, derhal tatbik edil
mesi icabeden kararlar değildir. Üzerinde, uzun 
uzun durulmaya, düşünülmeye değer mevzular
dır. Ehemmiyetli telâkki ettiğim bu konulara 
böylece temas ettikten sonra huzurunuzda Millî 
Eğitim Bakanından candan rica ediyorum, bu 
resim - iş şubesinin kaldırılmasına gitmesinler. 
Büyük hizmetler yapmış ve yapmakta olan, bu 
müesseseyi her zaman kuramayız. 

Şimdi, sözüme başlarken ifade ettiğim ve Millî 
Eğitim hayatımızda ehemmiyetli olduğunu kabul 
ettiğim bir noktaya daha temas edeceğim. Bu nok
ta da liselerimizde okuyan gençlerin istidadı ve | 

. istidatlarına göre yetiştirilmeleri meselesidir. I 
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I Dört yıllık lise ders konuları projesinde, li

seler dört seneye çıkarıldığı takdirde sağlanan 
faydalar arasında şu noktalar zikredilmektedir: 

I (Öğrenciler istidat ve kabiliyetlerini tanı
yıp, ilerde tutacakları mesleği daha isabetle 
seçeceklerdir). Bu noktadan hareket ederek 
mevzuu açmak istiyorum. Evvelâ şunu kayde
deyim ki ; liselerin bir sene daha uzatılması, 
üçten dörde çıkarılmakla, gençlerimizin istidat
larını daha isabetle seçecekleri söylenemez. Çün
kü istidadın öğrenciler tarafından bilinmesi 
fayda temin etmez. Mesele istidatların daha ev
vel tesbit edilmesi ve gelişme imkânlarının ha
zırlanmasıdır. 

Bugün en çok öğrencisi olan okullarımız; 
Tıp ile Hukuk Fakültesidir. Diğer okul ve fa
külteler bu kadar rağbet görmemektedir. An
kara Hukuk Fakültesinde üç bine yakın öğren
ci var. Acaba bu gençlerimiz hukuka kendi is
tidatlarının icabı ile mi intisap etmişlerdir? Bu
nu söyliyemeyiz. Çok defa ana, babanın tesiriy
le, çok defa istikbali daha iyi temin etmek en
dişesiyle bu sahalara intisap etmişlerdir. Hal
buki biz çocuklarımızın daha orta mektebin son 
sınıfında iken, ilmî usullerle istidatlarını tesbit 
edersek ve onları istidatlarının kendilerini ve
rimli kılacağı sahalara sevkedersek, o vakit el
de edilen netice yalnız ferdî bakımdan değil 
içtimai bakımdan da son derece mühim olur. 

Çünkü bu bir hakikattir ki iktisadi verim 
bile vatandaşların, istidatlarının geliştirilmesi 
neticesinde elde ettikleri işe bağlıdır. 

Bu nasıl olur? Bunu tatbik eden memleket
ler vardır. Bunu Fransa iki seneden beri tedri
ci olarak tatbik ediyor. Orta mektebin son sı
nıfına gelen talebe müşahede altına almıyor,, 
sınıfta gayet salahiyetli öğretmenler tarafın
dan tetkik ediliyor, onların yavaş yavaş nele
re istidatlı oldukları tesbit olunuyor. Ve bu mü-
şahade lisenin birinci ve ikinci sınıfına kadar 
devam ediyor ve aynı zamanda bu müşahade 
tecrübelerle takviye ediliyor, psiko teknik lâ-
boratuvarlarda bunların kabiliyetleri ölçülür, 
bunlar tesbit edildikten sonra çocukların isti
datları gruplara ayrılır, böylece bir sınıftaki 
bütün öğrenciler müşterek dersler okurlar, fa
kat ayrıca, aynı istidat grupuna ayrılan çocuk
lar ayın sınıflarda okur. Binaenaleyh bir sabit 

I ve müşterek sınıf vardır, bir de istidada göre 
I ayarlanmış, aynı istidatları toplıyan ve onlara 
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hitabeden sınıflar vardır. Belki bu işleri der
hal yapamayız. Ama bu yola gitmeliyiz. Bizim 
Ankara Teknik öğretmen Okulunda bir psiko -
teknik lâböratuvarı vardır. Hakikaten iyi ça
lışıyor. 1946 yılında kurulmuştur. Ve mektep
teki birçolk talebeler üzerinde ayırmalar yap
mıştır. istidatları tesbit etmiştir. Ama bunlar 
nihayet bitinin tesviyeci, birisinin marangoz 
olmalarını sağlıyacak şekilde birtakım ayır
malardır. Bu usul bütün lise cihazında tatbik 
edilmelidir. Belçika'da bugün yüz, Fransa'da 
160 meslekî istikamet lâböratuvarı yani psiku -
teknik lâböratuvarı vardır. Yapacağımız şey, 
eğer istiyorsak, yetişen çocuklarımızın enerji- •• 
leri heder | olmadan, kabiliyetleri körlenmeden 
onlardan njıemleket için yüzde yüz verim sağla-
mamızdır. Bn sistemi memlekete tedrici olarak 
sokmak mecburiyetindeyiz. Bu, iş geniş bir prog
ram ve uzun bir zaman ister. Ama bugün adım at
mazsak her geçen dakika kaybedilmiş demek
tir. î lk olarak mevcut elemanlarla Ankara'da 
ve İstanbul'da bu nevi liseler açarız, sonra tah
sil görmek üzere Avrupa'ya bilhassa Belçika ve 
Fransa'ya,: çünkü buralarda psiko - teknik lâbo-
ratuvarlar ison derece inkişaf etmiştir, 50 kadar 
öğrenci göndeririz. Tahsil müddeti iki yıldır. 
Göndereceğimiz öğrencilerin yüksek tahsillerini 
yapmış kintseler arasından seçilmiş olması tabi
îdir. işi böyle plânladıktan sonra zannediyo
rum ki, en çok beş, altı senede bu arzettiğim 
şekildeki faaliyet müspet neticelerini verecek
tir. ; 

Fransa jiki seneden beri bu plânın tatbikma 
başladı demiştim. Bunu birden bire her lisesi
ne tatbik etmedi. Tedrici olarak, bâzı liselerin
de bu yeni sınıfları açtı. 

Sözelrimi bitirirken, huzurunuzda, feragatle 
çalışan, kendilerini yıpratırcasına vazifelerine 
veren vefakâr maarif mensuplarına, öğretmen
lere saygılarımı sunmayı bir vicdan borcu bi
lirim. Ve bîr kere daha Eğitim Bakanından bu 
resim - iş |şubesi hakkındaki dileğimin yerine 
getirilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — 15 arkadaşın daha sözü vardır. 
Söz Hıfzı Oğuz Bekata'nmdır. 

H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Millî Eğitim mevzuunun ehem
miyet ve ştjniulü meydanda. Bu itibarla bendeniz 
bütün bu ^ümül içinde muhtelif sahalara doku-
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nacak değilim, sadece bir iki noktayı arz ile ik
tifa edeceğim. 

Millî Eğitimin iki ana mesnedi vardır: Eşya, 
eşhas. 

Eşya hepimizin bildiği gibi okullar ve vası
talardır. Eşhasın ise başında öğretmenler eglir. 
Öğretmen eşyaya can verecek olan, ruh verecek 
olan unsurdur. Bu unsurun gönül huzurunu, is
tikbal emniyetini ne kadar iyi temin edebilirsek, 
eşya o nispette ruh, can kazanır ve netice, itiba
riyle memleket için $aha çok fayda ve verim 
sağlanır. Bu itibarla ben öğretmen mevzuu üze
rinde bir iki noktaya temas edeceğim: 

Biri; öğretmenlerin nakil ve tahvil işleridir. 
Bu, İller Kanunu ile kısmen halledilmiş görünü
yor. Fakat bütün memlekette çok iyi tatbik edil
diği kanaatinin hâsıl olmayışından doğan üzüntü 
mevcuttur. Bunun çok esaslı bir şekilde halle
dilmesi ve öğretmenin muhitin şartlarına, tale
benin hususiyetlerine gayet iyi adapte olduğu 
yerlerde, memur tahvili tarzında değiştirilme
mesi, bence öğretim sahasında çalışan kimseler 
için çok esaslı bir teminat olur. 

Birinci arzım ve ricam budur. 
Diğer taraftan, öğretmenler hep bildiğimiz 

gibi evvelce hususi idarelerden aylık alırlardı. 
Birçok zamanlar 3 - 4 ayda bir aylık alıyorlar
dı. öğretmenler maaşlarını vaktinde alamamak 
yüzünden çok sıkıntı çeken bir zümre hâline 
gelmişti. 

Umumi Muvazeneye alındıktan sonra bu ıs
tırap kayboldu. Ve fakat onun yerine, henüz 
halledilememiş bulunan bir yenisi kondu. O da 
şudur: Öğretmenler, birçok defa ehliyetleri ve 
geçirdikleri hizmet süreleri itibariyle, terfie lâ
yık oldukları halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
edememekte ve bu yüzden huzursuzluk çekmek
tedirler. 

öğretmenlerin kadro darlığı ve kadrosuzluk 
dolayısiyle sıkıntıya düşürülmemesi ve millî 
eğitim sahasında daha verimli hale getirilmesi 
için vaktinde terfi ettirilmeleri zaruridir. 

Bu arada mühim telâkki ettiğim bir noktayı 
daha arzetmek isterim: 

Biz bir köy eğitimi seferberliği yaptık. Bili
yorsunuz ki, köy enstitülerinden mezun olan 
öğretmenler bugün 12 000 i egçmişdir. Bu, ya
vaş yavaş kırk bini bulacaktır. Köy enstitüsü 
mezunu öğretmenleri maaşa geçirmek suretiyle 
Yüksek Meclis hakikaten büyük bir meseleyi ve 

803 — 



B : 49 17. 
büyük bir sıkıntıyı halletmiş bulunuyor. Bun
lar arasında bir zümre vardır ki bu zümrenin 
vaziyeti muallâktadır. Gezici başöğretmenler 
ve denetmen]er. 

Millî Eğitim müdürlerinin mağdur durum
ları da ıslaha muhtaçtır, 

Yüksek Köy Enstitüsünden mezun olmuş öğ
retmenler gezici başöğretmen ve denetmen olu
yorlar. Bunların eğitim bahasında gördükleri 
iş müfettişliktir. Halbuki adları denetmendir; 
Gezici Başöğretmendir. Bunlar müfettişlerin 
her türlü vazifelerini yapmakta olmalarına rağ
men müfettişlik haklarından mahrum bulun
maktadırlar. Geçen sene Bütçe vesilesiyle bu 
mevzua dokunulmuştu. Millî Eğitim Bakanı da 
bunlara müfettişlerin sahip oldukları hakların 
verileceğini ve yakında bu işe ait kanunun Mec
lise getirileceğini vâdetmişti. Aradan bir yıl 
geçtiği halde bu kanun halen gelmemiş ve bu 
sıkıntı halen önlenmemiştir. 

Bu arada köy eğitimi sahasında büyük eme
ği olan ve adedleri altı bini geçen eğitmenlerle 
de alâkalanmak zarureti vardır. Kendilerine 
terekküp eden vazifeyi feragatle köylerde başar
maya çalışan bu eğitmenlerin de büyük sıkın
tıları var. Biz her yıl ancak bin kadar öğret
men yetiştirdiğimize göre 40 bin köyün 40 bin 
okuluna öğretmen buluncaya kadar daha 10 - 15 
sene bunlardan faydalanmaya mecburuz. 40 bin 
köy okulu için köy enstitüsü mezunu bulunduğu 
halde dahi yine bunlardan faydalanmak mecbu
riyetindeyiz. Çünkü, bâzı okullara iki üç öğ
retmen vereceğiz, bunlardan birisi enstitü me
zunu olursa birisi de eğitmen olur. Buna mu
kabil eğitmenlerin durumu cidden acınacak bir 
haldedir. Ayda ellerine 30 lira kadar para ge
çer. Bu, hem onları, maddi sıkıntıya mâruz bı
rakmakta * hem de istikballerine, henüz ne ola
cakları belli olmadığı için, emniyetle baktırma-
maktadır. O halde bu meselenin de, bir kurs
tan geçirip öğretmen yapmak suretiyle halledil
mesi bir zaruret halinde karşımızdadır. Son sö
züm şu olacaktır: Bizim memlekette üniversite 
hayatı iki şehirde inkişaf etmiş ve etmekte bu
lunmuştur: İstanbul ve Ankara. Bu inkişaf, bir 
bakımdan bâzı zaruretlerin icabı olmakla bera
ber, yalnız iki şehre inhisar etmesi dolayısiyle 
pek çok da sıkıntılar tevlit etmektedir. Bu iki 
şehirdeki talebelerin umumi yaşama ve çalışma 
hayatını, yurt ve barınma vaziyetini tetkik eden-
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ler muvaffak olabilmek için çocukların çok sıkın
tı çektiklerini görmektedirler. Bu, bir bakımdan, 
yüksek tahsil hayatının sadece iki merkezde 
tekasüf etmesinin icabı sayılmaktadır. Acaba 
bu iki merkezin dışında memleketimizin tarihî 
coğrafi ve sosyal ehemmiyetleri de taşıyan Sivas, 
Konya, İzmir, Diyarbakır , Erzurum gibi mer
kezlerin de, üniversite kadrosiyle olmasa dahi, 
bu şehirlerin hususiyetlerine de uygun düşecek 
bâzı fakültelerin kurulması faydalı olmaz mı? 
Ben bu suretle yurdumuzda yepyeni, aydınlık 
bir hayat yaratılacağına inanıyorum. 

Bu itibarla, bu noktalar üzerinde Sayn Millî 
Eğitim Bakanımızın düşüncelerinin ifadesinde, 
memıeket ölçüsünde fayda mülâhaza ediyorum. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar; 
bendeniz de mâruzâtımı mümkün olduğu kadar 
kısaca arzetmek isterim. 

Millî Eğitim sahasında yapılan hamleler cid-
CÜBII takdire şayandır. Fakat teknik bâzı hu
suslar ve noksanlar üzerinde konuşulur ise fay
dalı neticeler elde edilmesi mümkün olur. Kendi 
görebildiğim kusurları barada arzederek bâzı 
faydalar temin edebileceğimi zannediyorum. 

Evvelâ ilkokul mevzuundan başlıyorum: İlk
okulda çocuk, öğretmenle bağdaşmış bir halde
dir, orada rasyonel bir tedris sistemi vardır. 
Tedrisat ucuza mal olmaktadır. Elimde Millî 
Eğitim Bakanlığının bir istatistik broşürü var. 
1947 - 1948 senelerine ait olan bu istatistikteki 
rakamların gösterdiği neticelere göre şehirlerde 
beş senelik tedrisatı sağlamak için vasati 400 li
ranın bir çocuk için kâfi geldiğini ifade müm
kündür. Buradan yukarıya doğru çıktığımız 
zaman tedrisatın gittikçe pahalılaştığmı görü
yoruz. Bunun sebeplerini sonra arzedeceğim, 

ABDÜLHAK FİRAT (Erzincan) — Nerede 
bu? Bizim memlekete ait mi? 

Dr. KÂMİL İDİL (Devamla) — Evet, bizim 
memlekete aittir. 

İlk tedrisat metotlarının herhalde bizim 
memleketimize uygun biri sistem olduğu anlaşılı
yor ve buraya girenlerle çıkanlar arasında bü
yük bir uygunsuzluk yoktur. Girenler ve çıkanlar 
arasındaki nispetler birbirine çok yakın. Fakat 
ondan sonra bu nispetlerin gittikçe azaldığını 
görüyoruz. Çünkü ortaokula giren çocuklarla 
hocaları arasındaki münasebetler birbirine ay
kırılık arzediyor. Çünkü ortaokulda pedagojik 
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sistem değişiyor. Bu sistem aykırılığı dolayı-
siyle ortaokulun ilk sınıfındaki randıman bir
den bire düşüyor. Burada dikkati çeken şey, 
% 40 - 50 nispetinde çocukların sınıf geçtiğidir. 
Bu da ne çocuğun, ne de hocanın kusurundan 
ileri gelmejktedir. Bu, daha çok - metot ku
surlarından, kitap ve dil kusurlarından ileri 
gelmektedilr. Benim iki gocuğum var. Biri ilk 
diğeri de ortaokula gidiyor. Ortaokula giden' 
çocuğumun kitaplarını .şöyle gözden geçirdiğim 
zaman görüyorum ki, çocuğun evde kullandığı 
dille kitap jdili pek uygun değildir. Kusur diye 
ileri sürütecek olan ilk fikir terimlerdir. Fa
kat bu terim mevzuu değildir. Çocuklar yeni 
terimlere daha çok uyuyorlar. Üçgen, dörtgen
leri daha iyi anlıyorlar. Fakat ifade tarzı, ki
tapta yazılış tarzı çocuğa zor geliyor, anlıya-
mıyor. Bu durumda çocuk ebeveynine müracaat 
ediyor, itiraf edeyim ki ben dahi birkaç defa 
okumak suretiyle anlıyabildiğim kısımlarla kar
şılaşıyorum. Bu itibarla her ebeveyn çocuğunu 
cevaplandıramıyor, kolay bir iş değil. Demek 
ki, kitaplajrı daha güzel yazmak lâzımdır. Bu 
noktaya Millî Eğitim Bakanımızın dikkat naza
rını çekmek, faydalı bir nokta olacağı kanaa
tindeyim. 

Ortaokuldaki çocukların 3 senelik tahsili 
memlekete bin liraya mal oluyormuş. Bundan 
sonra lisenin üç senelik tahsili ise memlekete 
3 000 liraya mal olmaktadır. Liseye girenlerle 
çıkanlar arasındaki nispet ortaöğretime naza
ran daha [büyüktür. Bunda da mevcut faktörü 
birçok noktalarda aramak icabediyor. Ben öyle 
zannediyojrılm ki, biz biraz liseye fazlaca yük
leniyoruz.! Üç sene lise tahsilini yapacak ço
cuğa yapamıyacağı kadar bir yükü yüklemek 
ve ondan bugünkü hayat şartlarına göre birşey-
ler istemek' gibi, memleketteki hayat şartları 
için elde mevcut olması lâzınıgelen birçok şeyler 
yoktur ocj:a yoktur, çalışma için bol saha yok
tur, kitapl yoktur, imkân yoktur, lâboratuvar 
yoktur, clers levazımı yoktur, daha birçok şey
ler yoktur. Bunlar elde mevcut olmadığı halde 
yüklü biri ders programı kabul edildiği zaman 
çocuğun ıfauvaffak olmaması kadar tabiî bir ne
tice yoktur. Bu bakımdan lise tahsiline devam 
edenlerin! Başarısı orta tahsilden daha aşağıdır. 

Arzettâğim rakamların hepsi şehir çocukla
rına ait istatistikler olduğuna göre ilk orta, li
se nispetleri böyle üçer misli azaldığına ve ba-
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sarının l/S nispetinde aşağıya doğru düştüğünü 
gösteriyor. Bunun üzerinde dururlarsa her hal
de daha faydalı neticeler vereceğini tahmin ede
rim. 

Şimdi üniversiteler meselesine geçmek isti
yorum. 

Üniversitede, yine istatistiklerde görüldüğü 
üzere, bizim yüksek okullarımızla fakülteler me
zunları ortalama senede 6 900 liraya malolmak-
tadırlar. Her sene mezunlarını 22 milyon küsur 
lirayı, yani üniversitelerin senelik bütçelerini 
mezunlara taksim ettiğimiz zaman her diploma 
alan şahsa 6 900 lira isabet etmektedir. Bunun 
dışında hususiyet arzeden bâzı fakülteler vardır 
ki meselâ Ankara Tıp Fakültesi geçen sene ver
diği mezunları 20 bin liraya malolrauştur. Bu 
dünyanın hiçbir yerinde mevcut olmıyacak bir 
nispettir. 

Bunun rasyonelleştirilmesi hususu üzerinde 
durulması icabeder. Biz üniversiteyi, âdeta bir 
üniversite mezunu fabrikası yapmak üzere kur
muştuk. îlk zamanlar buna ihtiyâcımız vardı. 
Üniversite mezunlarımız azdı. Fakat gün geçtik
çe üniversite mezununa ihtiyacımız azalmakta
dır. Üniversiteye girenlerin, kendisinin Devle
te maliyetini düşünmesi icap eder. Bunu düşün
mediği müddetçe, kendisinin de o maliyete bir 
az iştirakini temin etmek zaruridir. Nitekim 
başka memleketlerde bütün üniversiteler kendi
lerine dâhil olan insanlardan bir ücret alırlar. 
Bizde alman ücret lâşey mesabesindedir. Alman 
on lira ücretin sembolik olduğunu söylemeye lü
zum yoktur. Bir hekim bu memlekete yirmi bin 
liraya mal olunca, e bu, bir az fazladır; dünya
nın her hangi bir yerine tahsil için göndersek 
bundan daha ucuza mal olur. Sonra bu mezun
ların mecburi hizmetleri de yoktur. 

Şimdi bir çocuk ki sınıfta kalıyor bu her ka
lan çocuk maliyeti yükseltiyor bu randıman dü
şüklüğü ,talebinin az mezuniyeti maliyetin yük
selmesini intaç etmektedir. Bu, elbetteki mem
leket ve Hükümet için bir yüktür. 

Eğer talebe bunu düşünürse ve kendisinde 
de bir hissei mesuliyet bulunursa daha çok ça
lışır, bunda şüphe yoktur. Vaktaki talebeye 
bir para ödeme tahmil edilir o zaman, canı ya
nar daha çok çalışır. Ben bunu Yüksek Meclise 
iştirak ettiğim günden beri mütaaddit defalar 
söyledim, Üniversite rektör ve dekanlariyle olan 
temaslarımda da daima bunu söylemişimdir, 
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Üniversiteye giren talebeler para ile iştirak et
medikçe biz onların randımanını yükseltenleyiz 
ve bu randıman yükselmedikçe de iyi talebe çı
karmamıza imkân yoktur. Bu bakımdan gerek 
üniversite, gerek Millî Eğitim Bakanlığının dik
kat nazarlarını çekerim. 

Üniversiteye girme şartları Suut Kemal Yet
kin arkadaşımız mevzuubahis ettiler. Bugünkü 
şartlar içerisinde liseyi bitiren her hangi bir 
kimse istidadiyle uygun bir fakülteye girmek 
istiyor. Orada talebe adedi muayyen kadroyu 
doldurduğu için almıyorlar, hukuka gidiyor, 
orada da kadro bulunmuyor, başka bir mektebe 
gidiyor. Kendi istidadiyle kabili telif olmıyan 
bir tahsil yapmak zorunda kalıyor. Bunun ne
ticesinde randımansızlık oluyor. Şayet Üniver-

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Faydalı 
olur mülâhaz asiyle söz alan arkadaşların isim
lerini okuyorum : 

Emin Soysal, Tezer Taşkıran, Fahri Kara-
kaya, Adnan Adıvar; İbrahim Arvas, Osman 
Ocak, Izzeddin Çalışlar, Yusuf Ziya Ortaç, Fu-
ad Hulusi Demirelli, Ali Menteşoğlu, Salih 
înankur, ibrahim Refik Soyer. 

Buyurun Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, ben

deniz sözlerime üniversiteden başlıyacağım. 
(Üniversiteler yok sesleri). 

BAŞKAN T— îstaribul hariç. Ankara Üniver
sitesi var. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Şu soru dai
ma zihnimi işgal eder. Üniversitelere ilim mües-
essesesi diyoruz. Aca'ba ilim müessesesi dediği
miz üniversitelerden mezun olan gençlerin yüz
de kaçı ilme intisap ediyor? Bunu öğrenmek is
tiyorum. Ve bu meselenin üzerinde durmamız 
lâzımdır. Eğer üniversitelere sarf ettiğimiz pa
ra, sadece memur yetiştirmek gibi bir netice ve-
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site paralı olacak olursa istediği gibi çalışır, 
istidadına uygun tahsili yapar. Öyle kimseler 
tanıyorum ki eczacı olmak istemiştir imkân bu-

. lamamıştır, birçok kimseler doktor olmak iste
dikleri halde mühendis mektebinde okumak 
zorunda kalmışlardır. Kendi arzuları dışında 
mekteplere girmek zaruretinde kalan birçok ça
lışkan ve başarı gösterecek kabiliyette insanlar 
vardır ki bu sebepler dolayısiyle hayatta mu
vaffak olamamışlardır. Bugünkü metodlarda 
az çok kusur vardır. Bu bakımdan da dikkatle
rini çekmek zorundayım. 

BAŞKAN — 15 dakika Oturuma ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17.55 

riyorsa hakikaten üzerinde düşünülür. İlim mü
esseseleri olduklarına göre yüzde kaçı ilme in
tisap ediyor? 

Sayın arkadaşlar, Ankara Üniversitesinin 
Tıp Fakültesi ibinası hâlâ yapılmamıştır. Yani 
Tıp Fakültesi binasızdır. Bir iki sene evvel bir 
miktar tahsisat da konulmuştu, haşka yere har-
camışlar. 

F. K. B. sınıfındaki çocukların ders vaziyet
leri acıklıdır. Bu çocuklar hu dersleri Gazi Ter
biye Enstitüsünde, bir kısım derslerini Ziraat 
Fakültesinde.'bir kısım derslerini de Cebeci'de
ki Hıfzıssıhha Enstitüsünde görürler. Müselle
si a üç dıl'ı üzerinde gelip giden talebeler hay
lice perişanlık çekerler. 

Diğer taraftan Tıp Fakültesi lâboratuvarla-
rında profesörlerin çalışacakları mesai odaları, 
sonra kütüphaneleri bakımından topyekûn Tıp 
Fakültesinin 'binasızlığı acıklı bir manzara arz-
ediyor. Bunu, Hükümetin hir an evvel hallet
mesini hendeniz gerekli görürüm. 

Sayın arkadaşlar, bu yüzden gençlerin Tbir 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sait Koksal (İsparta). 
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çoğu derslerinde muvaffak olamıyorlarsa bu 
suçu münhasıran gençlere atfetmek bendenizce ; 
doğru değiildir. Evvelâ biz Meclis olarak ve , 
Hükümet olarak bir etüdiyenin yetişmesi için 
lâzımgelen nıilyöyü teşkil etmemiz gerekir on
dan sonra ida çocuğun... (Bunlar ne kelimeler 
sesleri). 

Sizin aıüıyacağmız ilmî olsun diye bu keli
meleri kullanıyorum. (Gülüşmeler). 

Böyle demezsenı üniversel olmamış. (Gülüş
meler). 

Binaenaleyh bu Tıp Fakültesi binası işini 
halletmeliyiz. 

Ziraat Fakültesinin vaziyetine gelince; ben 
denizce, Ziraat Fakültesinin tarım kısmı Ada
na Ovasına, veteriner kısmı Erzurum'a, bina 
da Tıp ve Fen Fakültelerine tahsis etmelidir. 

Ziraat muhitinde ve toprağında yapılır. Si
yah tahtaya, beyaz tebeşirle fasulye ekilip bi
çilmez. 

Orman Fakültesinin de Bolu'da kurulması 
yerinde olur kanaatindeyim. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) —Yaşa;.. . . 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Sayın arka

daşlar; Tıpı Fakültesinden geçen sene F. K. B. 
şubesinden Î280 öğrenci sınıfta kalmış. Bu genç
ler Meclise; müracaat etmiştir. Dilekçe Komis
yonu, bu müracaatı, Millî Eğitim Komisyonu
nun mütalâasını almak üzere havale eylemiş
tir. Millî Eğitim Komisyonu, üniversite madem 
ki, muhtardır, Üniversite Muhtariyeti Kanunu 
çerçevesi dâJhilinde halletmesi, lâzımdır kanaa
tiyle mühlet verdi. Bilmiyorum, üniversite bn 
nevi memlejket işlerini, memleketin menfaatleri 
bakımından mütalâa edip halledecek mi etmi-
yecek mi ' '280 gencin tamamen sınıfta bırak
mak için hepsini suçlu görmek doğru olamaz. 
işi halletmek lâzımdır. Beher genç senede en 
aşağı bin liraya maloluyor. 280 bin lira eder. 
Bu kolay şey değil. Ama ciddî ilim yapma me
selesi de mjevzuulbahistir. O da ayrı bir mesele. 
îlim müesseselerini tam olarak kurun ondan 
sonra bu illim meselesi düşünülsün. 

Sayın arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı 
birkaç seneden beri Ankara'da bir teknik üni
versite inşaatiyle meşguldür. Son zamanda Ba
kanlar Kurulunun aldığı kararla bu inşaat, bir 
kısmı yapılmak üzere, tehir edilecekmiş. Ben
denizce Türkiye'de ikinci bi rteknik üniversite 
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kurulacaksa bunun behemahal Doğu - Anadolu '-
da Elâzığ'da, Diyarbakır'da, Malatya'dan bi
rinde kurulması lâzımdır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Van'da, Van'
da. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Istnbul Tek
nik Üniversitesinin elemanları Sivas'a kadar 
Samsun'dan iskenderun'a bir ip çektiğimiz za
man bu havaliye gidip iş görmektedirler. Se
bebi? Öbür tarafta valiler, belediyeler su mü
hendisi, mimar, inşaat mühendisi bulamıyor. 
Bulmak için yaptıkları teşebbüslerinin çoğu 

. ^kim kalıyor. Ve kıymetli mühendisler de ora
lara ekseriyetle gitmiyorlar. Eğer Türkiye'nin 
ikinci bir üniversiteye ihtiyacı varsa bunun be
hemahal Doğu - Anadolu 'da kurulması zaruridir. 
(Bravo sesleri). 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Niye istan
bul'daki nakledilmiyor da Ankara'da'ki nakle
diliyor ? 

EMtN SOYSAL (Devamla) — Bunun, bü
tün yüksek mektepler ve üniversite fakültele
rinin iki merkezde toplanması fikrinden doğ
duğu aşikârdır. Memleketin bütün yüksek mek
teplerini bir veya iki merkezde toplamak 
Devlet için külfetli olduğu gibi memleketin kal
kınması bakımından da tehlike arzedebilir. 
Münhasıran Anadolu'nun ücra köşelerinden 
istanbul' a gelen talebelerin pek çoğunun nasıl 
heder olduğunu göz önüne getirmenizi rica 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, son zamanlarda şöy
le bir mesele de var. Sınıfta kaldıklarından do
layı Meclise vâki talebe müracatlarını tetkik 
eden iki komisyon bu taleplerin isteklerini 
tetkikle meşguldür. Büyük Millet Meclisi bir 
nevi talim heyeti haline gelmiştir. Bunun sebe
bi nedir 1 Bunun sebebi, talimatlarımın kanaa
timce yeniden tetkik edilmeye muhtaç olmasın
dan ötürüdür. Herkes, imtihan, mektebe girme 
çıkma talimatnamesi yapmıya salahiyetli de
ğildir. Bu talimatların pedegoji enstitüsünden 
geçmesi en başta da bir revizyona tâbi tutul
ması lâzımgelir, bunun lüzumuna bendeniz ka
niim. Nitekim Tıp Fakültesinin hâlâ esaslı bir 
talimatnamesi yoktur. Herkes Hükümeti tenkid 
eder, ne olur herkes her yerde kapısının önünü 
süpürse ve her yer temiz kalsa. 

Sayın arkadaşlar, Fen Fakültesine 1943 ten 
bu yana 4,5 milyon lira sarfedilmiştir. Bugüne 
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kadar 37 talebe mezun olmuştur, bunlardan 16 
tanesi muallim ve bir tanesi de memur olmuş
tur, geriye kalanın nereye gittiği belli değil. 
Düşünmeye değer, mühim bir mesele.. Müspet 
ilimler konusunda memleketin büyük hamleler 
yapmay amuhtaç olduğunu tebarüz ettirmek va
zifedir. Geçen senelerde Yüksek Meclisin aldı
ğı karardan beri, hamdolsun, üniversitede bü
yük vakalar olmuyor. Ruh ve ideal bakımın
dan hepimiz görüyoruz ki, herkes işine doğru 
tıpış tıpış gidiyor. 

Arkadaşlar; şimdi yüksek müsaadenizle, 
Millî Eğitimin diğer sahalarından bâzı nokta
lara temas edeceğim. 

Bir defa Sabık Bakan Sayın Şemsettin Si-
rer ve Tahsin Banguoğlu'nun Bakanlıkları za
manında ve 8 nci Büyük Millet Meclisinin Mil
lî Eğitim Bakanlığı sahasında yaptığı çok kıy
metli işlerden bâzılarını şükranla kaydetmeden 
geçemiyeceğim. Bunlardan birisi köy enstitüsü 
mezunlarının maaş işinin halli ve ilkokul öğ
retmenlerinin maaşlarının intibakının yapılma
sı ve ayrıca ilkokul öğretmenlerinin genel mu
vazeneye geçirilerek hakikaten memleket maari
finin bütünlüğü bakımından bir elâstiki veçhe 
kazanmış olmasıdır. 

Sonra, köy okulları inşaatında yaptığı ta
dilât Kanunu ile Devlet, bütçesine 30 milyon 
lira gibi bir paranın yüklenmesini kabul etmiş
tir ki, bunu meslektaşlarımız adına, şükranla 
karşılamamanın imkânı yoktur. 

Sayın arkadaşlar; bu arada birçok düzelt
meler yapılırken toplanan Millî Eğitim Şûrasın
da ilk, orta ve lise müfredat programlarının 
yeniden tanzimi ve bugünkü demokratik siste
mine göre tertibi hakikaten iftihar edilecek bir 
iştir. İlk, orta ve lİ3e müfredat programlarının 
başlarına konulan direktif, tertip tarzı ve Millî 
Eğitim sahasında bütün öğretmenlerin bir sis
tem takip etmeleri yolundaki bu eser bir mer
haledir ve övünülecek bir şeydir. Bu itibarla 
Bakanlık mensuplarım ve bu sahada emeği ge
çen arkadaşları takdirle anmak yerinde olur. 
îyiye iyi, kötüye kötü, yanlışa yanlış demek 
bendenizin itiyadıdır. Allah bu yoldan ayırma
sın. 

Köy okulları inşaatı bilirsiniz ki bir dert ve 
bir mühim mesele idi, 1946 da bütün Türkiye 
köylerinde büyük bir dâva idi. Bu mühim dâva 
halledilmiştir arkadaşlar. Şimdi yapılan mek-
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I tepler artık iki senede yıkılmıyor. Bir devre 

vardır ki, o sırada yapılan mektepler hemen yı
kılıyordu, Şimdi bizim vilâyette o devre içinde 
yapılan mekteplerin tamiri için 50-60 bin lira 
istiyor, bir kısmı da yıkılmıştır. Fakat şimdi 
yapılanlar sağlam. En aşağı 200-300 sene daya
nacak binalar halinde yapılmaktadır. Bundan 
köylü memnun, vali memnun, kaymakam mem
nun, maarif müntesıpleri memnun, içine giren 
öğretmenler memnun ve köylü ile dövüşmeden 
çalışmaya kavuşmuş bulunmaktadır. Bu mevzu
da yüksek heyetinize ve Millî 'Eğitim Bakanına 
şükranlarımı sunmak yerinde olur. 

Arkadaşlar, yaz cylarmdan beri 152 mualli
min nakli meselesi mevzuubahis olur durur. Ge
rek Sayın Şemsettin Sirer ve gerek Sayın Ban-
guoğlu zamanında bu güzel hareket yapılmıştır-
ki bunu bendeniz takdirle karşılarım. Mesele 
şudur arkadaşlar: 

1946 da, o günkü konuşmamda da arzetmiş-
tim, biz Meclise geldiğimiz zaman muallimler 
muhtelif yerlerde israfil şekilde kullanılıyorlar
dı. 90 lira asli maaşlı bir edebiyat hocası hafta
da iki saat ders veriyordu, 70 lira asli maaşlı 
bir ta!"ih hocası iki saat ders veriyordu ve mek
tepteki dokuz tane stajiyer bomboş oturuyor
lardı. 

Bu iki meselenin halli uğrunda girişilen bu 
dâvada herkesin yerli yerini temin etmişlerdir-
ki işte 152 muallimin nakli meselesinin bu za-

I viyeden mütalâa edilmesi gerektir. Bunda bir 
mesuliyet varsa 152 muallimi evvelce lüzum ve 
ihtiyaç olmadan istanbul'a yerleştirenlerdedir. 
Fazla olan muallimi, bu fakir milletin parasını 

I israf etmemek için bir yerde toplanmasına ben 
muarızım Bendeniz bu hamleyi ancak takdirle 
karşılarım. İşleri ihtiyaçlara göre ayarlamak 
lâzımdır. Eğer bunda bir mesuliyet aranıyorsa; 
bunları oraya yığanlarda aramak lâzımdır. 

I Sayın arkadaşlar; Millî Eğitim sahasında 
umumi meseleler mevzuubahis olduğu zaman, 

I bugünün gidişine göre; başta demokratik terbi-
I ye meselesi gelmektedir. Buna dair müfredatta, 
I tamimlerde ve emirlerde ileri adımlar atılmış

tır. Ancak demokratik terbiye; mekteplerde bir 
metod meselesidir. îşi bu zaviyeden Millî Eği-

I tim Bakanlığının tetkik edip ona göre tedbir 
alması lâzımdır. 

I Bunun yanında ekonomik terbiye veya ter-
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biyede ekonomi meselesini de Millî Eğitim Ba-
' çalılığının, çtüd etmesi bizim için zaruridir. 

Sayın arkadaşlarım, mekteplerimizde üçüncü 
bir prensipin de takip edilmesi lâzımgelir. Bu da 
iş terbiyecidir. Mektebin içinde ve dışında iş 
terbiyesidir. Bizim orta ve liselerde hattâ üni
versitelerdeki gidişimiz zengin bir mirasyedi 
Devlet gidişidir. îş terbiyesi bakımından bu me
seleyi de |ele almak lâzımdır, bu istikamette 
Millî Eğit&m Bakanlığının kuvvetli hamleler 
yapması lâzımdır. 

Dördüncü mühim nokta, millî eğitim saha
sında ele alınacak mühim mesele sosyal karak
ter meselesidir, bir. İkincisi de yaratıcı ve ya
pıcı ruh meselesidir, ama taklitçi ,değil, Yaratıcı 
ruhtadır. |5u yola yavaş yavaş gitmeliyiz. Efen
dim sosyajl karakter bakımından bu mesele ile 
Türkiye'de mekteplerde ve hariçte Devletçe 
milletçe ve başta Millî Eğitim tşkilâtımız .ol
mak üzerç yalancılıkla mücadele kampanyası 
açmalıyız*. ı Bir cemiyette yalan var mıdır, o ce
miyette hiçbir şey tutunamaz. Dünyanın en mü
kemmel kanunlarını yaparız arka pılânda yalan 
olduğu içM yürümez. Dünyanın en mükemmel 
metotlarımı ı getiririz, arka pılânda yalan oldu
ğu için mjiŞmir olmaz. Dünyanın en mükemmel 
âlimini getirin, yalana alışmış kimselerle iş 
yürütemei jTürkiye 'de yalanla mücadele etmek 
lâzımdır. JAJhlâk, mücerret bir şey değildir, bir 
kutu değjldjir. 

Bendemi|ce başta yalanla mücadele etmek lâ
zımdır. Şarık'ın karakteri, Asyatik zihniyetin 
ifadesi yalandır. Bununla ilk mektepte, üniver
sitede, Mi l i s te , çobanın kulübesine kadar mü-
temadiyerj., idurmadan mücadele etmek lâzımdır. 
Düşününüz, çocuk 4 - 5 yaşma gelinceye kadar 
ne temiz, İne saftır. Yalanı öğrendiği gün bu 
çocuk üzgjünlüğe kapılıyor. însan tabiati budur. 
Ya cemiyetin hali? Yalan, müthiş şey. Bu cemi
yette yapılacak en mühim mücadele yalanla mü
cadeledir. | 

Bu unjumi prensipten sonra, bendeniz, ilk, 
orta ve zfraat okullarının müfredatlarında, şe
kil bakımımdan değil, muhteva bakımından ta
dilât yapmanın zaruretine kaniyim. 

Bir de,fâ ziraat okullarını Millî Eğitim Ba
kanlığı ürerine almalıdır. Ziraat okulları ıslaha 
muhtaçtır;. Teknik ziraat okulları ve lise derece
sindeki ziraat okulları bu ıslaha muhtaçtır. Bu 
işi de elel almalıdır Millî Eğitim Bakanlığı. 

. 1950 O : 8 
Diğer taraftan muhite göre, bu müessesele

rin de müfredatlarını muhitin ihtiyaçlarına göre 
tadilât yapmalıyız. 

Diğer bir mesele daha arkadaşlarım, lisan 
meselesi. Sayln üstat Nazım Poroy temas bu
yurdular. Lisanda ifratla tefrit arasında bir 
nokta seçmek mecburiyeti vardır. Kâh ifrata, 
kâh tefrite sapıp «zaviyetam mütebadilatanı dâ-
hiletan» diyemeyiz, o geçti.. Fakat «ordinata 
molekül sayısı apseninin öksenine asimtottur.» 
da diyemeyiz. (Gülüşmeler, anlamadık sesleri). 

Tekrar edeyim: Artık «zaviyetam mütebadi-
lâtmı dâlıileten» diyemeyiz. O geçti Fakat 
«ordinata molekül sayısı apsenin öksenine asim
tottur.» da diyemeyiz. (Gülüşmeler). 

Bu cümleyi bendeniz uydurmadım. Üniversi
te doçentinin yazdığı bir kitabın 30 *ncu sahif e-
sinden aldım. 5 - 6 fizik hocasına okudum, 
onlar da anlıyamadılar. Ben de kitabı bıraktım. 

Şimdi efendim, lisanda da ırkçılığa gitmi-
yelim. Ama, milleti küçük görüp de Arap'm, 
Acem'in şeyine de dönmiyelim. İtidal ne gü
zel şeydir. Fazla uydurmaya da gitmemeli. 

Baktım bu defaki içtimalarda tadilât yapa
lım, diyorlar. 

Arkadaşlar; bir ders kitabında üç kelimeyi 
değiştirmek, beş kelimeyi değiştirmek. Bu 
millete en aşağı 300 bin, 500 bin liraya mal 
olur. Bu fikir millet çocuk oyuncağı değil. 
Cebimde telgraflar var, intihap dairemden, 
aman kuraklık var, para gönderin deyip duru
yorlar. Biz de burada mütemadiyen buralara 
para sarfediyoruz. Bırakalım artık böyle şey
leri. Millete yazık oluyor. Bundan sonra geri
ye doğru gitmiyeceğiz ama şu Ulus gazetesinin 
bir sahifesinde iki günde, üç günde bir makale
ler çıkıyor. Okuyun o keîimeleri, nasıl kelime
lerin namusuna tecavüz ediyorlar görürsünüz. 

Bir muharrir bir kelime değiştirmiş ve yan
lış kullanmışta bütün Fransa ayağa kalkmış. 
Mütemadiyen kelime, değiştirmek, bu olmaz 
Millî Eğitim Bakanlığının burada muvazeneli 
ve mutedil hareket etmesini bilhassa rica ede
rim. Şuradan buradan üç beş kelime toplıyarak 
kendisine âlim süsü verenlerin artık rica ederim 
bu lâkabı ellerinden alalım. İlmi her yerde kul-
lanmıyalım, ilim kelimesinin de kendisine göre 
bir haysiyeti vardır. Herif 50 - 60 kelime alı
yor âlim oluyor. Ne âlimi? Lisan âlimi. Allah-
tan kork be. Ama bu sahada Millî Eğitim Ba-
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kanlığımızın ve bilhassa ilk öğretim öğretmen
lerinin lisan sahasında millete lâyık olduğu şe
kilde bir terakki temin ettiklerini de kaydet
mek yerinde olur. Sayın arkadaşlar, bakınız 
Maarif Vekâleti oldu, kıiltür Bakanlığı oldu, 
Millî Eğitim Bakanlığı oldu değiştir babam de
ğiştir. Böyle şey olmaz efendim. 

Doğu - Anadolu'da kültür meselesini yenibaş-
tau ele almak lâzımdır. Oraya göre müfredat 
programı, oraya göre ders kitabı, oraya göre 
mektep, oraya göre muallim yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. Bunu bilmek lâzımdır. (Bravo 
sesleri). Bunun ne demek olduğunu Sayın Mil
lî Eğitim Bakanına ayrıca arzederim, müsaade 
buyurulursa bunu huzurunuzda teşrih etmiye-
yim. 

Sayın arkadaşlar: Maarif Teşkilâtı Kanunu 
el'an gelmedi. Bunu rica edeceğim. Türkiye'nin 
bugünün ihtiyaçlarına göre bir maarif teşkilât 
kanununa ihtiyacı olduğunu geçen içtimada Sa
yın Millî Eğitim Bakanı da ifade buyurmuşlar
dı. 1923 e göre kurulmuş bir Maarif Teşkilât 
Kanunu 1950 ye göre ve Sekizinci Büyük Millet 
Meclisinin mesaisinin memlekette yarattığı ha
vaya göre yürümez. 

öğretmen yetiştirme işi, gayet mühimdir, 
bu iş darmadağınıktır. Bir sözlü soru münase
betiyle arzetmiştim, bu hususta da cezrî ted
birlere lüzum ve zaruret vardır. Eğitim işi bir 
oyuncak değildir. Ciddî bir iştir. Binanın, 
vesaitin herşeyin yanında bu işi yapacak öğret
mendir, ilkinden üniversitesine kadar. Bu işi 
halletmeliyiz. Millî Talim ve Terbiye Dairesinin 
yeni bir revizyona ihtiyacı vardır. Onun teş
kilâtını genişletmeli, salahiyetli kılmalı ve il
mî bir doz vermelidir. Bu arada bir terbiye 
teknik bürosu kurmalıyız. Bunu tekrar arzet-
mek mecburiyetindeyim, Büyük Millet Meclisini 
Talim Terbiye Dairesi haline getirdik. Halbuki 
burada biz işi politik cepheden konuşmalı ve 
geçmeliyiz. Eğer biz Talim Terbiye dairesini iyi 
kurar ve işletirsek bu işler orada halledilir ve 
biz de birbirimizi yormayız. 

Sayın arkadaşlar; neşriyat işi çok mühim
dir. Köylere giden çocukların eline verilen bir 
tek okuma kitabı bir tek tarih ve birtek alfabe kitabı 
vardır. Eğer bunlarla köylü okuyor dersek ken
di kendimizi aldatmış loluruz. Köye, yağmur gi
bi yardımcı kitaplar yağdınlmalıdır. Üç sene 
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evvel Millî Eğitim Bakanlığında kurulmuş köy 
neşriyat bürosu vardır. Bu büroyu ıslah edip 
kuvvtlendirmek ve neşriyatı esaslı şekilde ele al
maya mecburuz. Diğer memleketlerde buna ben
zer binlerce kitap çıkarılıyor. Biz de de koy 
neşriyatı elzem ve zaruridir. 

Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, şehir ve ka
sabalarda okul binası halledilecek had bir mese
ledir. Milletvekili bulunduğum seçim bölgemde, 
merkez şehirde bugün 15 aded okul binasına ihti
yaç vardır. Mevcut 7 okul binasının bir kısmı es
ki evdir ve bir işe yaramaz haldedir. Bundan 
üç sene evvel Bursa da 27 ilkokul binası vardır. 
Bunlardan birisi Cumhuriyet devrinde; ikisi es
kiden yapılmış biri de yeni yapılmış vaziyettedir. 
Geri kalan 20 küsur bina kiralık ve harap evler
dir. Ankara'da bugün semtlere göre, iyi çalışa
cak şekilde 22 ilkokul binasına ihtiyaç vardır. 
Kasabalarda ve şehirlerde bu iş zınk demiş dur
muştur. özel idarelerin parası kâfi gelmiyor, 
Devlet para vermiyor. Millî Eğitim Bütçesi ka
bardıkça kabarmıştır, buraya para ayırmıya im
kân yok. Ne olacak? Bir taraftan da bunu hal
letmenin zamanı gelmiştir. Bu bakımdan şehir 
ve kasabada oturan vatandaşa, köylü vatandaş
lara mektep binası inşaatında yüklediğimiz mü
kellefiyetler nevinden bâzı mükellefiyetler yük
lemek mecburiyetindeyiz. Doğrusu budur. Bun
ların çoğu çürük, çoğu da gayrikâfi. Sonra da 
bir kısmı mühimmine Devlet kira vermekte ve 
bu suretle israf yapılmaktadır. 

Mekteplerde araç meselesi; arkadaşlar, bu yaz 
köylerde dolaşırken hakikaten çok .üzüntülü şey
lerle karşılaştım. Mektep var ki, haritası yok, 
Türkiye haritası param parça olmuş, mektep var 
ki müfredat programı yok, bilmem şimdi gitti mi? 
Mektep var ki, termometresi yok, cetveli yok, 
susu yok, busu yok. Müfredat programındaki 
mevzu ve maddelere bakıyorsunuz,, Türkiye Vi
yana usulü tedrisat yapıyor diye insan seviniyor. 
veyahut falan yere göre tedrisat yapıyor diye 
seviniyor. Ama mektebe gidiyorsunuz, hani ve
sait? Vesait yok. Programındaki konuları iş-

'liyebilmek için vesaite ihtiyaç vardır. Vilâyet
lerde valiler bu noktaları takdir edemiyorlar, 
Mekteplere vesait temin etme meselesini. 

Bu meyanda ortaokulların araçları meselesi 
çok mühimdir. Listeler çıkarmaya lüzum yok, 
bir müdür, iki muallim talebeler kırık çıkık beş 
on sıra. 
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Birçok [vatandaşlarımız birçok yerlerde ha

miyetler gösteriyorlar, güzel sıralar, binalar yap
tırıyorlar, ^ fakat bunların yapamadıkları yerler
de bu araçları Millî Eğitim Bakanlığının istan-
dart şekilde temin etmesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, ilk öğretimde bir eğitmen 
işi vardır. jHıfzı Oğuz arkadaşım temas ettiler, 
buna ihtiyacımız vardır. Bu eğitmen olmadan 
her hoca beş sınıfı birden okutamıyor, yanında bir 
eğitmen olduğu takdirde hem arkadaş oluyor ve 
hem de beraber çalışıyorlar, arkadaş oluyorlar 
ve hem de birinci sınıfı okutuyor. Hem güzel 
arkadaş oluyorlar, hem yardımlaşıyorlar, hem 
yetişiyorlar, hem de yetiştiriyorlar. Eğitmen 
işinde bunları kaldırmaya doğru gitmemeliyiz. 
Kurslar açmalıyız. Buna küçük köyler çok muh
taçtır. 

Arkadajşlar; Millî Eğitim sahasında açılan 
müesseseleri tekemmül ettirmeden, lüzumlu key-
fiyetli elemanları yetiştirmeye başlamadan yeni 
yeni müesseselerin açılmasına gidilmemesi ka
naatindeyim. Bu bakımdan Millî Eğitim Ba
kanlığının ı bu sırada, teknik öğretim sahasında 
mevcut eklikleri, araçları, binaları tamamlama
dan yenileri açılmamalıdır. Bu hususta on se
neye sâri,75 milyon liralık bir tahsisat tasarısı
nı hazırladıklarından dolayı kendilerini tebrik 
ederim ve bunu şükranla karşılarım. Bu, yerin
de bir iştir. Gönül isterdi ki bu, yüz milyon ola
rak getirilsin. Çünkü bu saha ehemmiyetlidir 
ve yüz miljyonluk iş vardır bendeniz buna kani
im. 

Sayın arkadaşlar, teknik öğretim sahasında 
övünülecek taraflarımız var. Bu müessesedeki 
disiplin - Öiğer müesseselere nispetle demiyece-
ğim - kenjdi karekterleri içerisinde hakikaten 
övünülecek vaziyettedir, öğretmenler ve tale
belerin çalışma sahasındaki disiplini dikkati 
çekmektedir. Hele teknik öğretimdeki bir ruh 
ve karektçr daima gözüme çarpar; sağlam bi
na, temelli iş yapma yok mu, bu da benim ho
şuma gid4r« Bu müesseseler kendi malzemele
rini kendileri yapma işi hakikaten güzel ve ye
rinde bir şeydir. 

Teknik öğretim sahasında senelerden beri 
öğretmeni îrjin ders saatlerinde bütün mesailere 
iştirak etmesi ve âzami istifadeler göstermesi 
bu fakir riteimleketin ihtiyacına göre yerindedir. 
Teknik (öğretim müesseselerinden yetişen 
gençlerdeki! tevazu, iş ruhu hakikaten aramla-
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cak ve övünülecek bir şeydir. Hele bir Yapı İn
şaat Okulu vardır ki ,buradan yetişenler alnın
dan öpülecek gençlerdir. 

Ancak arkadaşlar ,Teknik öğretim sahasın
da yapılması lâzımgelen işler vardır k i ; yük
sek müsaadenizle azıcık bunları da arzedeceğim. 

Son zamanda teknik öğretim sahasında tale
be azalma işi vardır. Bu talebe azalma işi mü
esseselerin kuruluşunda ve bünyesinden ziyade 
bilhassa şu iki membadan gelmektedir. 

Sanat mekteplerinden mezun olan gençler, 
parasız olup müstekillen ve müştereken bir dük
kân veya iş sahası temin edecek kudrette de
ğildirler. Çünkü sanat mekteplerine orta ve fa
kir ailelerin çocukları gitmektedirler. Realite 

ıdur. Bunu Hükümetin ele alıp halletmesi lâ
zımdır. Bir Halk Bankası vardır, küçük sanat 
erbabını tutan ve ona kredi veren. Ya onunla 
işi halletmeli veyahut da bu işi kökünden hal
letmek için bir banka kurup sanat müessesele
rinden mezun olan elemanları biraz paraya ka
vuşturmak, sermaye vermek gerekir. Ancak on
lar da bu suretle gayelerine ulaşabilsinler. Yok
sa çocukların çoğu sanat öğrenip çıktıkları hal
de para olmadığı için memur oluyorlar. 

ikinci mesele, bizim şöyle bir devreye gir
memiz lâzımdır. Bir kısım şehir ve kasabaları
mızda sanat mektebi mezunu olmıyan veyahut 
bir sanat heyeti huzurunda imtihan vermiyen 
ustalara inşaat yaptırmamalıdır. Artık hiç ol
mazsa şehir ve kasabalarda bina yapacak kim
selerin elinde bir vesika olmalıdır. Bu suretle 
bu müesseselerin kredi ve kıymetlerinin biraz 
daha artacağına kaniim. 

Üçüncü meselede, bu memlekette iş adamına 
verilen kıymettir. 

Efendim, şimdi bir sanat mektebi mezunu
nun köyünde ve bir lise mezununun! da köyünde 
vaziyetini tetkik ettinizse görmüşsünüzdür ki 
sayın arakdaşlar, birisine beyefendi birisine efen
di ve yahut birisine Ahmet Bey ötekisine ulan 
ahmet denir. Bu mesele mühimdir. Memleketi
mizde iş adamına, iş elbisesini giyen adama, iş 
yapan adama, bu memleketin bütün yüklerini 
- sırtında taşıyanlara demiyeceğim - iş sahasında
ki ağırlıklarını gösteren bu adamlara hakikî say
gını göstermek ve yaratmak lâzımdır, tik çağda 
Grek devrinde işçiler hor görülürdü. Orta çağda 
da böyle idi. Osmanlı devrinde de hemen hemen 
öyle idi. Fakat dünya değişmiştir. Teknik ele-
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manlarla bu memleketin kalkınmasını temin et
mek lâzımdır. Bu bakımdan bunlara saygı gös
terilmesinin ben şahsan bir itiyad haline getiril
mesini isterim arkadaşlar. 

Teknik okullarımızda öyle tertibat almalıyız 
ki; ilk ve orta okullarımızın ders araçlarım bu
ralarda yapmalıyım. Ve hattâ bu araçları yap
ma işi bakımından bir iki müessesemizi bu işde 
çalıştırmak yoluna gitmeliyiz. 

Sayın arkadaşlar, sanat okullarının bulun
dukları muhitlerde çırak ve kalfaların, yani ma
hallî sanatlarda çalışan çırak ve kalfaların kurs
tan geçirilmesi çok faydalıdır. Bu usul kız ens
titülerimizde vardır. Erkek sanat enstitülerin
de de ele almalıyız. Kendi kendine çeşitli sanat
lara intisabeden çırakları, kalfaları muhtelif 
kurslardan geçirerek memleketin seviyesini iler-
letmeliyiz. Sanat okullarımız bu işi esaslı şekil
de üzerlerine almalıdırlar. 

Bunlar bir teknikten ziyade bence birer te
mennidir ve istektir. Muhitin karekterlerine gö
re mevzuları ele almak. 

Zirai hayatla ilgili bir kısım müesseselere 
karekter vermek. Sanat enstitülerinde zirai ha
yatla ilgili alet yapmak işini ele almış değiliz. 
Bunun için milyonlarca lira vererek Avrupadan 
birçok aletler getirtiyoruz. Bunları bu müesse
selerde yapabiliriz. Yoksa Marşal Plânından al
dığımız parayı getirttiğimiz aletlere 3 - 4 yıllık 
zaman için sarfederiz. Pulluk, tırmık, mizer, 
triyor gibi aletleri bu enstitülerde pek âlâ ya
pabiliriz. 

Bir kısım şehirlerimizde ticaret kursları aç
malıyız. Buralarda tam teşkilâtlı, Ticaret lisesi 
açmak imkânı yoktur. Çünkü pahalı ve eleman 
bulmaya imkân yoktur. 

Müstakbel yurt müdafaasında ve bugünkü 
hayatın . icaplarına göre Millî Eğitim Bakanın
dan son bir riçade bulunacağım o da şudur: or
ta ve liselerin son sınıflarında makine ve mo
tor dersi okutsunlar. Müstakbel bir muharebe
de bütün ordunun makineleşmesi mevzuubahis 
olduğu zaman; dur efendim öğreteyim diye bir 
sene beklemek mümkün olamaz. Eğer Ameri
ka 'da bir tayyareci altı ayda yetişiyorsa bu altı 
ayda yetişen çocuk, ilk orta ve yüksek mektebi 
bitirinceye kadar her devrede makine ve mo
toru nazari ve fiilî olarak öğreniyor da onun 
için altı ayda tayyare kullanabiliyor. Bu ba-
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i kımdan memleketin ihtiyacına göre orta ve li-
! selerin son sınıflarında makine ve motor ders-
i lerini. nazari, nazari olmaktan ziyade fiilî 
| olarak okutmalıyız. Ve bahusus, affedersiniz, 
j merkeple 4 - 5 saatte gideceği yere bisikletle 

yarım saatte gitmesini sağlıyacak şekilde ona 
I makineyi öğretmeliyiz, tabiî bunlar birden ol-
! maz. Ama zamanla bunu ona öğretmek ve te-
' min etmekle mükellefiz. 
j Arkadaşlar, son olarak ricalarım şunlardır. 
( Millî Eğitim Bakanlığının muhtelif yerlerindeki 
j tesisleri içerisinden veya yanından Devlet yol-
I lan geçmektedir, Bayındırlık Bakanlığı bura-
j larda atelyeler kurmaktadır. Bendenizce Baym-
I dirlik Bakanlığının kuracağı atelyeler bu te

sislerin dışında değil içinde kurulmalı, Baym-
| dirlik Bakanlığının kendisine lüzumlu gördüğü 
j elemanı bu müesseseler bu bilgilerle teçhiz et-
j tiği takdirde bu zaviyeden Millî Eğitim Ba-
j kanlığiyle Bayındırlık Bakanlığının ve yine 
i aynı Bakanlıkla Ziraat Bakanlığının ele!e verip 

birlikte yürümesi lâzımdır. 
Köy Enstitülerindeki sanat müesseseerinin 

t teknik tedrisatça ele alınması ve düşünülmesi 
lüzumuna da kani bulunmaktayım. (Alkışlar) 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhte-
: rem arkadaşlar, son yıllarda Millî Eğitim sa • 
I hasında, bilhassa ilk ve teknik öğretimde görü

len inkişafı şükranla anmak bir borcumuzdur. 
! Bu konuda hayırlı, başarılı bir inkişaf yolunda-
ı yız. Ancak bunun yanında iyi işlemıyen taraf-
j larımızı da ortaya koymak ve tedbirler alınm-
i sini dilemek de ayrıca borcumuzdur. Müsaade

nizle ben bunlardan önemli saydığım bir iki hu
sus üzerinde durmak istiyorum: 

Bunlardan birisi nakiller meselesidir. Ben bu 
konuya kadrolar namı altında, bundan evvelki 
bütçelerde diğer Bakanlar zamanında bir iki 
kere temas etmiştim. 

Nakiller, millî eğitimde en önemli konulardan 
biridir. Bu mevzu Muhterem Emin Soysal ar
kadaşımızın buyurdukları gibi yalnız istan
bul'da 152 öğretmenin nakli meselesi değildir. 
Bu, ilköğretimde, teknik öğretimde her hangi 
eğitim şubesinde olursa olsun, bir öğretmenin 
nakledildiği zaman tâbi olması lâzımgelen esaslar 
meselesidir. Mevzuu bu bakımdan ele almak ve 
üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bunu şu 
endişe ile arzediyorum: Bana öyle geliyor ki; 
müessir bir tedrisin en mühim şartlarından bi-
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risi, öğretmenin hevesle, istekle, vaziyetinden 
emin olarak ve gayretlerinin görüldüğüne ina
narak çalışmasıdır. Bunun en büyük şartı da 
bulunduğu yerde vazifesine devam edeceğine 
ve zaruret olmadııkça nakledüemiyeceğine emin 
olmasıdır. Son yılda Millî Eğitim sahasında 
gerek Bakanlıkça, gerek vilâyetlerce geniş öl
çüde nakiller yapıldığı ve İstanbul'a ait kısmı
nın da geniş neşriyata sebep olduğu malûmdur. 
Evvelâ şuntı arzedeyim ki, memleketin her han
gi bir yerinde öğretmen kifayetsizliği, darlığı 
varsa oraya bol öğretmeni bulunan yerden nakil 
yapılmasında ben de Bakanlıkla mutabıkım. 
Ama nakil nasıl yapılmalıdır? Mesele burada
dır. Bizde nakiller tedrisat aylarından hemen 
evvel yapılır. Dersler Eylül sonunda başlar. 
öğretmen nâkilleri ise Eylülün başında veya or
tasında yapılır. Bir nakil lâzımgeliyorsa, bunun 
mutlaka okulların kapanmasından hemen sonra 
yapılması gerek müesseselerimizin selâmeti, gerek 
Öğretmenlerin çocuklarının okullara yetiştiril
mesi, ev bulması, kış hazırlıklarını yapması, hu
lâsa bir naklin icabettirdiği çeşitli külfetleri kar
şılamaları bakımından kati bir zarurettir. Bana 
öyle geliyor ki, İstanbul'da ve diğer yerlerde 
yapılan nakillerin en sakat tarafı burasıdır. Bu 
nâkil işini,l Sayın Bakandan rica ediyorum, ders 
senesi başından alalım, ders senesi sonuna geti
relim. öğretmenler de nerede çalışacaklarını bu 
suretle ders bitiminden pek kısa bir zaman sonra 
bilsinler ve hususi hayatlarını ona göre tanzim 
etsinler. 

Yine bu konuda kendilerinden ikinci bir ri
cam nakillerde kıdemlerin de hesaba katılması
dır. şahsi) zaruretler olduğu zaman, muayyen 
şahısların ne yaşma, ne kıdemine bakmadan bir 
yerden diğer bir yere nakli icabediyorsa sene
nin ortasında dahi nakledilebilir. Buna şüphe-
yoktur. Fakat böyle bir zaruret olmadığı za
man, başka sebeplerle yapılan nakillerde kıdem
li ve emekliye ayrılacak olan, yaşını doldurmuş 
olan öğretmenleri yerleştikleri' muhitten, alış
tıkları dost ve talebelerinden, hulâsa muhtaç 
oldukları bütün mânevi havadan uzaklaştır-
mamnlar. jKenüz mesleğe intisap etmiş olan ar
kadaşlara! bunu tatbik 'buyursunlar, bunlar için 
yeni bir muhit edinme kolay ve faydalıdır da. 

Temas etmek istediğim ikinci mesele, mual
lim mekteipleri meselesidir. Suut Kemal Yetkin 
arkadaşım'; yüksek muallim mektepleri cephe-
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i sinden bu mevzua temas 'buyurdular. Bu mekte-
i Ibin kapatılmasının zararlı bir netice doğuraca-
i ğını çok güzel bir şekilde ifade ettiler. 
! Müsaade "buyurursanız ben de, eğitim ensti

tüleri cephesinden muallim mekteplerine gel-
i mek istiyorum. İstanbul'da, kız ve erkek mual-
j lim mekteplerini' birleştirerek bir eğitim ensti

tüsü kurulmuştu. Son zamanlarda; bir buçuk 
I iki sene kadar bu yeni sistem içinde, eğitim 

enstitüsü namı altında çalışan bir müessese bu 
! ders senesi başında kapatıldı. Eğitim enstitüle-
I rinin sayısı ikiye indirildi, 'buna mukabil muh-
! telif yerlerde yeni muallim mektepleri açıldı. 
| Memleketin muhtelif köşelerinde irfan ocakları 
• sayısının her gün artması elbette frizi sevindi-
i rir. Ama İstanbul Muallim mekteplerini kapat* 
\ tığımız zaman düşünmemiz lâzımgelen bâzı de-
ı rin hususlar vardır kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Istanlbul Erkek Mu
allim Mektebi yüz senelik mazisi olan bir mu-

f allim mektebidir. Daha bir sene evvel, 1948 de 
açılışının yüzüncü senei devriyesini kutladık. 

İstanbul Kız Muallim Mektebi 80 senelik 
} bir maziye maliktir, 1870 te kurulmuş ve ayrı

ca kadınlık tarihinde hususi bir önemi olan bir 
müessesedir. Çünkü kadınlar için ilk mektep-

] lerden sonra ilk defa, tâli bir müessese olarak 
kurulan bir müçssesemizdir. Şimdi biz bu mü-

J esseselerimizi kapatmış bulunuyoruz. Bu arka-
ı daşmız âcizane olarak o müessesede dört, sene 
j müdürlük yapmıştır. Hizmetini yakından tam-
j maklığım dolayısiyle bu kapanışı büyük bir hü

zünle karşıladım. 
I Ben, bilhassa maarif salhasın'da şerefli bir 

mevkii bulunan memleketimize, göğsümüzü ka-
ı bartan hizmetler gören irfan müesseselerimizi 
i kapatırken çok titiz davranmak zaruretinde ol-
j duğumuza kani bulunuyorum. Yeni muallim 

mektepleri açarken, İstanbul'dakileri bundan 
i dolayı kapatmamız lâzımgelmez. Kaldı ki, sırf 
I şehir olarak düşünülse bile İstanbul yetişecek 
• muallimler için yalnız okulu bakımından değil, 
i bütün bir çevresiyle büyük bir tesir yapıcı, mu* 
I allimi bilgi ve görgü bakımından zenginleştirici 
I muhitlerimizden biri, belki birincisidir. Bu mev-
! zua da bu suretle temas ettikten sonra müsaa-
I denizle bir üçüncü konu üzerinde durmak isti-
; yorum. 
| Muhterem arkadaşlar; bütün ilçelerimizde 
i günden güne ortaokul sayısı artıyor ve millet-
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vekili olarak hepimiz intihap dairelerimize git- j 
tiğimiz zaman daima ortaokul talebi ile karşı
laşıyoruz. Vatandaş haklıdır, çünkü; ilkokul
dan sonra çocuğuna daha fazla feyiz verecek 
ve onu hayatta daha iyi tu tundur a cak yeni bir 
tahsil müessesesine ihtiyaç duymaktadır. Va
tandaşlarımızın, bizim üzerimizde yaptıkları, tâ
bir caizse, tazyik ve talepler bundan doğmak
tadır. Fakat biz bu ortaokulların sayısını artı
r ırken acaba oradan çıkacak mezunların hayat
ta tutunmaları bakımından lâzımgelen tedbirle
rimizi almış bulunuyor muyuz? Bugün sadece 
açıyoruz, fakat yarın bu mekteplerden çıkacak 
yüzlerce, binlerce mezunla karşı karşıya gelece
ğiz. Bu ortaokullardan bir diploma temin etmek 
dün belki düşünülebilirdi, Çünkü ortaokul me
zunları da bir memuriyete girebiliyordu, fakat 
bugün lise hattâ üniversite mezununun memu
riyet kapısında kolay kolay yer bulamadığı aşi
kârdır. Bugün Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesin
den mezun bulunan 700 kadar genç henüz işe 
yerleşmemiş bulunuyorlar. Şu halde bu orta
okullardan mezun bulunan çocuklar diplomala
rını aldıkları gün ne kazanıyorlar? Ben bunu 
endişe verici bir mevzu olarak düşünmekteyim; 
ve sayın Bakanın beni bu hususta tatmin etme-
sine hakikate» muhtacım. Bana öyle geliyor ki, 
bizim bu ortaokullarımız, çocukların ilkokullar
da aldıkları malûmatı biraz daha tevsiden baş
ka bir hizmet görememektedirler. Ve bu bakım
dan yarın onlara diplomaları faydalı bir hiz
met göremiyecektir. Meğer ki daha ileri dere
celi bir sanat okuluna veya bir liseye devanı 
etsinler. Bu da her çocuk için mümkün değil
dir. Ve şunu da arbedeyim ki matlup da değil
dir. 

Artık liselerimiz kapılarını çok darlaştırma 
yoluna gitmelidir. Lise, hangi müesseseden ge
lirse gelsin hakikaten üniversite tahsili yapmak 
kabiliyetinde bulunan çocukların çok elenerek 
alındığı bir müessese olmalıdır. 

Tekrar arzediorııuı, ortaokul çocukları dip-
lomalariyle hayatta kendilerini mesutedecek bil
vasıtaya sahip değildirler. Onun için sayın Ba
kandan rica ediyorum, ortaokullarımızı bu yek-
nasak toptancı tipinden kurtarmaya doğrun 
gidelim. 

Muhitin özelliğine göre onlara aynı zaman
da sanat bilgileri, hayatta faydalı ve mesut ol
mayı sağlıyaeak bilgilen vermeye çalışalım. Bu- | 
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nun kolay olmadığını biliyorum. Memleket ye-
nibaştan bir etüde muhtaçtır, mahallî ihtiyaç
lar ayrı ayrı tesbit edilmelidir fakat bunu yap
madığımız takdirde, yarın öyle zannediyorum -
ki, ortaokul mezunlarının husranlariyle ve aile
lerinin ümit kırıklığı ile karşı karşıya kalaca
ğız. 

Onun için sayın Bakandan çok rica ediyo
rum; ortaokul da liseye geçme kapısının esaslı 
bir süzgeçten geçmek şartiyle açık bulundursun
lar. Fakat ortaokulları hayatta tutunmaya ya
rar bilgiler veren ve bulunduğu yerde tutuna
rak mesut olmaya namzet gençler yetiştiren 
müesseseler haline getirsinler. 

Kendilerinden son bir ricam da; bir soru 
halindedir : 

Acaba korunmaya muhtaç çocuklar için bu
güne kadar alman tedbirler neler olmuştur ve 
büyük şehirlerde taramalara başlanıldı mı? 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhte

rem arkadaşlar, kıymetli arkadaşımız Tezer 
Taşkıran'ı dikkatle dinledim. Bilhassa lise ve 
ortaokul mezunları üzerindeki fikirlerine ta
mamen iştirak ediyorum. Yalnız bendeniz bir 
noktaya ilişeceğim. Geçen gün Elâzığ'dan bir 
mektup aldım. Üç sene evvel liseden mezun ol
muş, askerliğini yapmış bir genç bana yazdığı 
mektubu size okusam hem ağlar hem de güler
siniz. 

Diyor ki : Ben bir köylü çocuğuyum, civar
daki kaza ve nahiyelerden bir vazife istedim. 
Bunun için üç türlü müsabaka imtihanına gir
dim. Bu vazifeyi başkalarına verdiler, ben bir 
vazife alamadım. Halbuki bütün bu civardaki 
kaza ve nahiyelerde, istediğim partiye rey ver
di rebilecek durumdayım, diyerek isyan ediyor 
ve beni tehdit ediyor. Kendisine verdiğim es
vapta. tehdit mi ediyorsunuz?. Yoksa rüşveti 
kelâmda mı bulunuyorsunuz?. Seçimde kazan
dırırım veya kazandırmam diye. Vaziyetimiz bu
dur, bu hususta başka birşey söylemiyeceğim, 
bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanının ehemmi
yetle durması lâzımdır. 

Sonra, okullardaki dil dersleri hakkında no 
karar aldılar?. Benim oğlum bu sene lisenin son 
sınıfmdadır., kızım liseyi f>;eqen sene bitirdi, 
ikisi de Fransızca okudular ve okulda devamlı 



B : 49 17.2 
olarak bit dil dersinden 10 numara aldılar, fa
kat cahildirler, 'Fransızca bilmiyorlar arkadaş
lar. Buna Irağmen on numara alıyorlar. Nasıl 
veriliyor biti!numara bilmem?. Biz de liselerde 
lisan dersljeti okuduk, sizlerin Fransızca ko
nuştuğunuzu görünce, bugün milletvekili oldu
ğum haldel: ibu sahada kendimin de cahil olda-
ğumu anlıyorum. Bunun üzerinde de durmak 
lâzımdır. | 

Sayın arkadaşlarım, intihap dairemde köy 
okullarını [bir senede yapmıştık, bunu yapa'i 
mütaahhit (»arkadaşların 1. 800 lira kadar ala
cakları vardı, geçen sene de bu kürsüden Millî 
Eğitim Bfcjanlığı Bütçesi münasebetiyle arzet-
miştim, vajtajıdaşlar, karşılarında Devlet var 
diye bu işi [taahhüt etmişler ve taahhütlerini ye
rine getirnjtiıjjilerdir. Bugün onların yaptıkları 
okul binar^Unda çocuklar mükemmelen okuyor
lar. Bütçeyji tetkik ettim, fakat eski yıllar borç
larına ait jblrşey göremedim, Bakana sordum, 
bir kanun j getirmek üzere olduklarından bah
settiler, o kânunu gördüm onda da, bu borçla
rın bir kişimi, belediyelere, özel idarelere tak
sim ve devjr&diliyor, bu vaziyete göre daha bir* 
iki yıl bu vatandaşların haklarını almalarına 
imkân yokj demektir. Bu borçlar Devletin şe
refi, itibaridir. Bir an evvel ödenmesi iktiza 
eder. 

S'onra Içöy okulları; bu okulların yapılma
sında kulla|nalacak malzeme ve masraflar için 
Devletin Sairdim yapmasına karar vermiştik. 
Kendi seçi^n çevremde şahit oldum. 

Eski kajnfLnun hükümleri cari iken birçok 
sıkıntılara! jkfttlanmış olan köylülere yaptığımız 
okulların 200, 300 veya 800 lira gibi bir miktar 
paraya ihtiyaç arzeden natamam kısımlarının, 
mevcut muvacehesinde, bu paradan tamamlat
tırılması lâjzılm iken, bunu, tamir gibi göstere
rek, birtakım formalitelerle köy halkına yap
tırmak doğfnil değildir. Seçim çevremde bu ba
kımdan bir^öjk şikâyetlere şahit oldum. Bunun 
önünü almekj lâzımdır. Köylü biliyor ki, ancak 
tamamiyle [yapılıp, kendisine sapa sağlam tes
lim edilen Mekteplerin tamir ve imarı işiyle va
zifelidir. Natamam kalmış mektepler için nok
sanlarının îkjmalini köylüden beklemek doğru 
değildir. Bık nokta çok acıdır ve köylü bundan 
şikâyetçidir 1 

Sonra sayın arkadaşım Emin Soysal çok 
esaslı bir meseleye temas ettiler. Biliyorsunuz 
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ki köy enstitüsü öğrencilerinin içinden birtakım 
vatan hainleri çıktı, birtakım zararlı fikirleri 
ortaya atanlar çıktı. Şimdi görüyoruz ki, Millî 
Eğitim Bakanlığı bunları bâzı kurslara çağırı
yor. Bu kursla.- çok lâzımdır. Bilhassa ruhi ba
kımdan, ideoloji bakımından bunların üzerin
de ehemmiyetle durmak lâzımdır. 

Çok acı ile açıklamak mecburiyetindeyim 
ki; bunlara geçen sene yedek subaylık hakkı 
da tanınmıştır. Ben bir milletvekili olarak, bun
lardan birkaçından mektuplar aldım. Bunlar 
âdeta kendi kendilerinden şüphelenerek birta
kım şeyler yazıyorlardı. Güya bunlara kasten 
kötü numara verilerek alaya sevkediliyormuş. 
Bunlar hakikaten yedek subay olabilecek kabi
liyette değillerdir. O derecede yetiştirilmemiş-
lerdir. Bunlar üzerinde ehemmiyetle durmak 
lâzımdır. 

Sonra müsaadenizle bir az da şu kız sanat 
enstitüleri üzerinde duralım. Bizim vilâyette 
uzun seneler evvel teessüs etmiş olan bunlardan 
bir tanesi vardır. Burası memlekete şu ana ka
dar süs ve zinetten başka bir şey getirmemiştir. 
Senenin muayyen zamanlarında birtakım ser
giler açarlar. Şergidekiler birtakım lüks şeyler
dir. Bunlar yarının anneleridir, gitsinler yemek 
pişirmesini, ev idaresini öğrensinler. Kurabiye 
yapmak, şekerleme yapmak, pasta yapmak öğ
reniyorlar. îyi ama bunlar bizde geçer mi? Bun
lar, çok ilerlemiş memleketler için bir ihtiyaç 
olabilir. Fakat bizim memleketimiz o kadar iler
lemiş bir memleket değildir. Gerçi memlekette 
bunlar da lâzımdır ama çok ilerlemiş memleket
ler için lâzımdır. Açık söylüyorum, bu memle
kette ve benim seçim çevremde hakikaten fay
dalı olmamıştır. Buradan mezun olup da yurt 
açan, dikiş dikip bir şey kazanan bir kimse gör
medim. Bu, çok acıdır arkadaşlar. Hakikati söy
lemek lazımsa bu bir gösteriştir." Gösterişe git-
miyelim arkadaşlarım. 

Dr. ADNAN ADIVAR (istanbul) — Efen
dim, bu kürsüye gelirken çok düşündüm ve ka* 
rar verdim ki söyliyecek şeyleri, bundan evvel
ki senelerde bütçe münasebetiyle ve başka ve
silelerle söyledim. Bunun böyle olduğu üzerin
de şüphe ediyorken ,benden evvel çıkan arka
daşları dinleyince ,benim söylediklerimi tekrar 
arkadaşlar söyleyince anladım ki doğru imiş, 
binaenaleyh söyliyecek bir şeyim yoktur. 
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Yalnız ilkokullarda biraz inkişaf olmuş, on

dan bahsettiler. Doğrudur. 
Sonra liselere bir sene zammedilmiş!, bundan 

ne fayda hâsıl olacağını şimdilik kestirmeye im
kân yoktur, bunu ancak gelecek seneler görece
ğiz, yalnız hatıra gelen bir şey vardır, acaba 
bu ilâve olunan bir senede, İstanbul Üniversite
si Bütçesi müzakere edilirken göreceksiniz, bu
rada yabancı dile ehemmiyet verilmiştir, bu ilâ
ve edilen bu bir sene için yabancı dilde bir ye
nilik yapmak kabil midir? 

Sonra; İstanbul'daki meşhur yüz senelik 
Yüksek Muallim Mektebinin lâğvini Suut Kemal 
Bey arkadaşım söylediler; arkasından Tezer Ha
nım arkadaşımız da kız muallim mekteblerinin 
lâğvjnden behsettiler. Dikkat ettim; Tezer Ha
nım bu kız muallim mektebinin lâğvi hnsusunda 
konuşurken sesi titriyordu. Hakikaten bu mües
seselerin lâğvi acı bir şeydir. Bunların lâğvini 
te.ııkid ederken bizi maziperestlik ile itham etme
menizi rica ederim. Çünkü ilmin mazisi, diğer 
şeylerin mazisine benzemez. İlmî müessese ne 
kadar eksik olursa o kadar kıymetli olur. Bu hu
susta. bizi mazipehestlikle itham etmemenizi tek
rar rica edeceğim. 

Bunlardan başka birşey daha arzedeceğim. 
O da i Ankara'daki Operadır. Hakikaten çok 

güzel bir bina yapılmıştır. Avrupalılar bile bu
nun hakkında takdirlerini söylemektedirler. Ben 
bu binaya sarfedilen para hakkında birşey demi-
yeceğim. Bina çok güzeldir. Burada operalar ve 
piyesler temsil ediliyor. Bu operaları ve piyes
leri vermek için, hepimiz biliriz ki bir takım 
dekorlara ihtiyaç vardır. Bunlar ucuz ohnuyor. 
Meselâ Karmen Operası için lâzımeglen dekor
lara 60 bin lira harcanmıştır, Körağlu için 15 
bin lira, Küçük Tiyatrodaki oyun için 10 bin 
lira harcanmış. Bunlar, çoktur azdır diye bir 
münakaşa yapacak değilim, çünkü benim bildi
ğim birşey değildir. Ancak diğer memleketler
de bu dekorlar bir defaya mahsus olarak yapı
lır ve depoya konur, senede iki, üç, kaç defa oy-

nanacaksa bu dekorlar oradan alınır ve kulla
nılır, yani bunun için tahsis ve sarfedilen 10 bin, 
60 bin ne ise bir defaya mahsus olmak üzere 
sarfedilir. 

İşittiğime göre bizim bunları saklıyacak de
polarımız yokmuş, bunlar rüzgâr ve yağmura 
mâruz kalmakta, tekrar istifade edilemiyecek 
bir hale gelmekte ve o operayı tekrarlıyabilmek 
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için yeniden dekorlar yapılması lâzımgel inekte 
imiş. Bendeniz bu binayı yapan mimarla görüş
tüm, Pol Bonats çok mühim bir adamdır, binayı 
yaptığı zaman depoyu da nazara almış ve bunun 
için 500 bin lira tahmin etmiş. Hakikaten çok 
paradır. Biz şimdi bunu bütçeye ilâve edin de
sek buradaki maliye memurları ayağa kalkarlar 
ve ilâve •edin demiye taraftar değilim. Ben me
busların zam teklif etmeleri eleyhindeyim. Hü
kümet vasıtasiyle teklif edilmelidir. Hükümetten 
bir ricam var, bütçe çıktıktan sonra münakale 
tarikiyle bunlara, salaş, üstü kapalı bir yer te
min etmek kabil değil midir? verilen para ziyan 
oluyor. Benim istirhamım mütevazıdır ve çok 
faydalıdır. 

BAŞKAN — İbrahim Arvas. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz de Emin Soysal arkadaşım 
gibi Ankara Üniversitesi talimatnamesine doku
nacağım. Bu sene maalesef bu yüzden binden 
fazla çocuğumuğz sınıfta kaldı. Çünkü ne baba
ları, ne dedeleri ve ne de kendilerinin çalıştığı 
bir imtihan usulü ile birden karşılaştılar: 7 - 8 
dersten birden imtihan vermek. Bu, çok zor
dur. Bunun tadilini aziz Bakan arkadaşımız
dan bilhassa rica ediyorum. 

İlahiyat Fakültesinin açıldığı malûmunuz
dur. Bundan dolayı Hükümete ne kadar teşek
kür etsek azdır. Ancak tedrisatmdaki bâzı nok
sanları da biliyoruz. Bunların da ikmal edilme
sini aziz Bakandan rica ediyorum. İlahiyat Fa
kültesine şimdiye kadar kaydolunan talebe, an
ladığıma göre. seksen küsurdur. Millî Eğitim 
Bakanlığından burs alanlar da zannedersem .15 
kişi kadardır. Bu nispet pek azdır. Çünkü ana
sı, babası Ankara'da olanların ancak okuyabil
mesi mümkün olur. Anadolu'nun muhtelif yer
lerinde bulunan, okumak istediği halde fakir 
olduğundan okuyamıyan kimseler pek çoktur. 
Onun için rica ediyorum Sayın Bakandan, bu 
esasen kendi eseridir, = biraz fazla burs bedeli 
koysun, diğerlerine tercih etsin. 

Muhterem Nazım Poroy arkadaşımızın çok 
güzel tebarüz ettirdiği gibi, bozuk olan bu dil 
işine ben de bir nebze dokunacağım. Bendeniz 
lise mezunuyum. Oğlum lise 1 de. Maalesef be
nimle oğlum anlaşamıyoruz, birbirimizin lisanını 
anlamıyoruz. Ben oğlumun tedris lisanını an
lamıyorum. Şimdi ne diyeyim, bu faciayı ber
taraf etmesi için aziz Bakanımdan bilhassa is-
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tirhamda! bulunacağım. Baba oğul birbirinin ] 
lisanındâiı anlamasın; bu pek acı bir şeydir. j 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Ko- [ 
layı var, I tercüman kullanırlar. 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Sonra bi
zim Halk Partisi Grupunun malûmu ihsanınız 
bir kararı vardı. Pek yerinde bir karar. îlk 
mekteplerde din tedrisatı esasını kabul ettik ve 
anladığında göre, işittiğime göre bu iş lâyıkiy-
le yürürnjıüyor. Bunun sebebi de şudur: Biz bu 
dersi program harici koyduk, öğretmenlere faz
la bir1 anğarye şeklinde tahmil ettik, iki üç de
fa aziz bakanımdan rica ettim; hiç olmazsa bu 
dersi okutan öğretmenlere onar lira birşey vere
lim. Başka türlü olmaz. İmkânı malî bulun
madığını söylediler, bu yüzden bu iş çok ih
male uğradı ve bu iş de bendenizin, hattâ ekse
riyetin kanaatince meşum bolşevizme karşı ye
gâne silâhtır. Onun için Bakanımdan rica edi
yorum, buna biraz lüzumu kadar ehemmiyet 
versin bunlara hiç olmazsa 166 milyonun için
den yarım milyoncuk ayırıversin. , 

Sonra ötedenberi bakanım Bakanım Bakan 
oldukça ve ben de Mebus bulundukça daima 
istediğim birşey var, hiç vaz geçemiyeceğim 
birşey vajr: Şark üniversitesi. (Van'da değil mi 
sesleri ?) j 

Tabiî merkezi Van'dır. Bunu Atatük koy
muş, daha ne soruyorsunuz? Merkezi Van'dır, 
Van olmasının büyük bir ehemmiyeti var. Mem
leketimize civar olan diğer memleketlere, biz 
kendi kültürümüzü buradan yayarsak asıl he
defe daha yakından varmış olacağız. Bu noktai 
nazara bijrçok arkadaşlarım iştirak etmiştir, bu
nun lüzmjnuna kani olmuşlardır. Yalnız bende
niz bir milletvekili sıfatiyle bu teklifi ileri sü
rüyorum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ben de iştirak 
ediyorum. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Devamla) — Emin Soy
sal ve biıjçok arkadaşlar da bu kanaattadırlar. 
Biz kültürümüzü, harsımızı oradan yayacağız, 
bunun lüzumuna kaniim. Bunu bilhassa aziz 
Bakanımdan rica ediyorum. Bu dileğimden 
hiçbir suretle vazgeçmiyeceğim. 

Birçok, millî eğitime ait hususatı geçen ve 
bu sene imkân nispetinde Bakanlık yapmıştır. 
Aldığı bu kararlardan dolayı hakikaten teşek
küre lâyıktır. Kendilerine borcumu ifa ediyo-
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rum. Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

Orgl. ÎZZEDDİN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Maarifimizin ilmî ve teknik muhtelif meseleleri 
hakkında arkadaşlarımız, burada güzel ifadeli 
beyanatta bulundular. Maarif, benim ne ihtisa
sım, ne de salâhiyetim dâhilinde olmadığı için o 
gibi konulara girecek değilim. Kısaca bir iki mü
talâa ve bir iki ricada bulunacağım. 

Millî Terbiyemizde askerliğin başlıca bir yer 
alması lâzımdır. İlkokullardan itibaren orta ve 
lise tedrisatında askerlik ocağının, subay ol
manın büyük şerefi olduğunu telkin, etmek, mü
temadiyen anlatmak ihtiyacındayız. Harb Oku
lumuza Millî Eğitim Bakanlığı emrinde bulunan 
liselerden istekli hemen hemen hiç talebe çıkma
maktadır. Başka memleketlerde harb okulu
nun bütün talebeleri, umumi liselerden çıkanlar
dır. Askerî liseleri de yoktur. Biz de o netice
ye varmalıyız. Bu suretle bütçeden de tasarruf 
yapar ayrıca askerî liseleri beslemek külfetin
den kurtulmuş oluruz. Bir zaman gelecek ki, 
bu yola gidecek, askerî liseler fazla gelecek ayrı 
tahsil ,şekli, ayrı program, bu okullara ne lü
zum var, kaldıralım denecek, o zaman da Harb 
Okuluna kimseler gelmiyecek ordu zâbitsiz ka
lacaktır. Mekteplerde okutulan kitaplara, Türk
çe Edebiyat kitaplarma Askerliği sevdirecek, 
onun şerefli bir meslek olduğunu anlatacak,, ço
cuklara bunları telkin edecek yazılar koymak 
lâzımdır ki, Harb Okulumuz talebe bulsun, ora
dan yetişenler de büyük hizmetler ifa etsinler 

Geçen sene Eylül içerisinde seçim mmtaka-
mızda dolaşırken birçok köylerde, köy okulları
nın noksan olduğunu tamamlanmadığını gör
dük ve şikâyetler dinledik. Göbel Nahiyesinde 
iki köyde, Gönen'de Hasanbey, Tütüncüler köy
lerinde, Edincik'te, okullar tamamlanmış değil
di. Mektep bitmiş pencerelerini tahta ile ka
pamışlar, mektep gördük bitmiş tedrisat malze
mesi gelmiş, çocuklar mektebe gelip gidiyorlar, 
affedersiniz, bunun da defihacet edecek yeri 
yoktur. 

Raporları okuduğunuz zamanda 1949 - 1950 
senesi zarfında 720 köy okulunun inşa edildiğini 
memnuniyetle görüyoruz. Bence 720 ilkokul 
yapılacağına 600 olaydı da noksanları olan okul
lar da tamamlansaydı her halde daha iyi olurdu. 
Bir tamam iş yüz yarım işten daha iyidir. Okul
lar yapılmadan önce bütün ihtiyaçları cami ol-
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mak üzere keşifleri yapılır ve bütün ihtiyaçları 
tamamlandıktan sonra köylüye teslim edilir. 
Edineik Okulunda gördüğüm manzara ile ilçe
ler böyle okullara çocuklarına göndermemele
rinde haklıdırlar. 

Yine aynı seyahatimizde iki ilçede bütün il
ce köy okulları öğretmenleri, eğitmenleri ve 
muhtarlarını toplanmış gördük, biz de iştirak 
ettik, öğretmenlerin şikâyetleri yeni bir ka
nunla tatmin edildi, fakat eğitmenlerin ayni 
şekilde derdi mevcuttur. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı buna temas et
tiler. Aynı şikâyeti bize de yaptılar. Bizi köy
lerimizden uzak bir köye 20 lira maaşla gön
derdiler, geçinemiyoruz dediler. Daha 8 - 10 
sene 'bu öğretmenlere mu'htaç olacağımızı arka
daşlarımız ifade ettiler. O halde bunlara biraz 
daJha iyi şartlarla ve mümkün olduğu kadar 
köylerinden ayırmıyarak vazife vermek lâzım
dır. 

Rica edeceğim diğer 'bir nokta da; Burhani
ye ilçesinde halk gayet güzel bir ortaokul bi
nası inşa etmiştir. Sayın Bakan seyahatlerin
de her hal'de görmüş olacaklardır. Bu bina 
150 - 200 bin lira arasında bir binadır. Yalnız 
bâzı kısımları noksan kalmıştır. Bu noksan ka
lan kısmın da 10 - 15 bin liraya tamamlanaca
ğı hesap edilmiştir. Bu da bakanlıkça yapılır
sa o güzel ilce merkezinde Millî Eğitim Ba
kanlığı çok mükemmel bir ortaokul binası ka
zanmış olur. Bunu lütfetmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Menteşeoğlu, 10 dakikada 
söyliye'bilir misiniz ? 

Dr. ALÎ MENTEŞEOĞLU (içel) — Söyli-
yeceğim kısadır. 

Muhterem arkadaşlar; benden evvel söz 
alan arkadaşlarımızın hepsi dertlerimizi ayrı 
ayrı deşti ve teşrih etti. Binaenaleyh bendeniz 
pek kısa bir şekilde mâruzâtta 'bulunacağım. 

Sözlerime sanat enstitülerin'den başlıyaca-
ğım. Hakikaten memlekete çok büyük faydalar 
sağlıyan bu enstitülerin, gönül arzu eder ki, bir
çok yerlerde şubeleri açılsın veyahut yeni mek
tepler olarak meydana çıksın. B.u cümleden 
olarak kendi seçim bölgemde "büyük bir kaza
da, öyle bir kaza ki, birçok vilâyetlerden daha 
(büyük, belediye hudutları dahilindeki nüfusu 
35 bini bulan ve bütün çevresi itibariyle 90 ı 
geçen bir kazada, vaktiyle belediye tarafından 

2.1950 O : 3 
istimlâki yapılmış, sanat okulu yapılacağı 
vâdedilmiş, fakat bugüne kadar bu iş tahakkuk 
etmemiştir. Bunu Sayın Millî Eğitim Bakanı
mızdan bilhassa rica ediyorum. Balhis mevzuu 
olan yer Tarsus'tur. Çünkü burası söylemeye 
lüzum yoktur ki, Türkiye'de elektriğe ilk ka
vuşan 'bir yerdir. 1902 de elektriğe kavuşmuş
tur. Fakat daima teknisiyenini dışardan ara
mıştır, ufak tefek arızalarını 'bile maalesef dı-
şarda tamir ettirmiştir. Eğer kendi muhitinde 
'böyle bir mektep olsaydı harice gitmezdi. 

İkincisi, Çukurova, biliyorsunuz geniş mik
yasta makineli ziraat yapan bir yerdir. Ve 
makine ilk defa memlekete girdiği zaman, bu
rada kullanıldı. Fakat makineler için tamir 
atelyeleri mevcut olmadığından halkta makine 
aleyhine bir cereyan başladı. Çünkü makine bo
zulduğu zaman tamir edecek kimsesi yoktu, 
atelyesi yoktu. Bugün çocuklarımız civar yer
lerdeki okullara gidiyor. Bu okullardan istifa
de nispeti mahdut oluyor, çünkü talebenin bir 
taraftan diğer tarafa gitmesi, bilhassa fakir 
köylü çocukların uzak yerlere gidip gelmesi 
•başka şehirlerde okuması çok güç olduğundan 
dolayı burada vâde'dilen bu okulun açılmasını 
bilhassa rica ediyorum. 

j ikinci ricam; kız sanat enstitüleri hakkında
dır, kız sanat enstitüleri memlekete büyük fay
dalar sağlamaktadır, Adana'da bulunduğum 

I sırada kız lisesi ile kız sanat enstitüsü talebesi 
arasında bir münazara açılmıştı, nazik bir şey
di ve konu da şu idi : 

Lise kültürü mü, sanat kültürü mü? Diye 
bu nazik mevzuu seçmişlerdi ve sanat kültürü 
tezini müdafaa edenler galip gelmişlerdi. Ben
ce her ikisi de lâzımdır. Çünkü ikisinin de ay
rı, ayrı çıkacak yolları vardır. 

Bu büyük Tarsus Kazasında bir kız ensti
tüsü yoktur. Ancak akşam kız sanat okulu fa
aliyet halindedir. Burada bir kız enstitüsü açıl
masını bilhassa rica ediyorum. Çünkü buranın 
çocukları çok kabiliyetli gençlerdir. 

Birkaç kelime ile de ortaokullardan bahset
mek istiyorum. Bizim bölgemizde ortaokulların 
bâzıları halkın yardımı ile yapılmıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığı da; Mersin Lisesine, Tarsus 

! ve Silifke'deki ortaokulları için yardımlarda 
; bulunmuştur. Fakat bugün ortaokulsuz kazala-
•; rımız da vardır. Bilhassa bu kazaların arazisi 
'. fakirdir. Bu sene büyük kuraklığa mâruz kal-
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mışlaMır, bu yüzden başladıkları işi tamamiy-
le başaramamışlardır. Millî Eğitim Bakanı ge
çen sejne sembolik olarak geçen sene bir yardım
da bulunmuşlardı. Bu sene de bunu vâdettiler 
founu (hatırlatmak isterim. 

Bahsettiğim kazalardan birinde vakıa ted
risata | başlanmıştır. Fakat okulu tamam değil
dir. îlbttali için yardıma muhtaçtır. 

Gtijlnar ve Mut kazalarının vaziyeti oldukça 
acıklıdır, kendileri ellerinden gelen imkânı har
camışladır, fakat senenin kurak gitmesi ve 
(halkınım esasen fakir bulunması dolayısiyle bü
yük (bir sıkıntı içerisindedirler. Bu vatandaşla
rın da nuru nimetinden istifade edebilmeleri 

.1950 0 : 3 
için Hükümetin ve bilhassa Sayın Millî Eğiti» 
Bakanı Banguoğlu'nun yardım elini aratması
nı rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan İbarettir. 
BAŞKAN — Vakit geçmiştir, söz alan ar

kadaşların kimlerini okuyayım ki, ona göre 
yarın durumlarını muhafaza etsinler. 

Osman Ocak, Fuad Hulusi Demirelli, Orhan 
Seyfi Orhon, Salih înankur, İbrahim Refik 
Soyer. 

Yarın saat 10 da toplanmak üzere Oturuma 
$on veriyorum, 

Kapanma saati : 90 

t*m<4mmw •*• 
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1950 Yılı 

erbiyesi G. M. Bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/620) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1428 ~> 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30.XI. 
1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte »sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

GEREKÇE 

B. 

201 
202 
203 
204 

205 
206 

207 

208 

209 

221 
301 
303 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manlarının ücretleri 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek yalbancı dil para mü
kâfatı 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre memurlara verilecek ikramiye 
karşılığı 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

ı 

Bu 'bölümlerdeki ödeneklerde 1949 yılına nazaran 
hiçbir fazlalık mevcut olmayıp (48 186) liralık 
T>ir indirme yapılmıştır. 

Bu 'bölüme (1) liradan fazla ödenek konulmama
sı sebebi bugün ve önümüzdeki yıl bu şekilde bir 
tediyeyi icabettirecek bir durumun mevcut olma
masıdır. Buna rağmen ihtiyatî bir tedbir olarak 
(bölüm muhafaza edilmiştir. 

Bölümlerin muhteviyatı geçen yıla nazaran faz-
• ladır. Fazlalık sebepleri, bölüm Unvanlarında ya

zılı kanunların tatbiki icabıdır. 

) Geçen yıla nazaran 3 000 lira bir tasarruf sağlan-
^ mıştır. 
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Ödeneğin çeşidi 

305 Kira karşılığı 

306 Giyeeekler 

307 Yolluklar 
i 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
ftedavi giderleri 

309 Taşıt giderleri 

403 Temsil giderleri 
407 Mahkeme harçları 
418 Para taşıma ve banka işleriyle ilgili 

derler 

] 

423 Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü ge
nel giderleri 

451 Yayın ve propaganda işleri giderleri 
453 Milletlerarası kongre ve konferanslara 

iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
460 Danışma Kurulu üyeleri 
601 Bölge bütçelerine yardım 
722 Spor gereçleri 
751 Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü ya

pı ve kurma işleri 
1 

Umum MüdürJük bürolarının Millî Eğitim Ba
kanlığının icarı altında bulunan istasyondaki bi
naya nakli dolayısiyle kira ödeneği 1950 yılı için 
tasarruf edilmiştir. 
Bölümde görülen (750) lira fazlalık Beden Terbi
yesi Yüksek Enstitüsü için (D) cetveline ilâve 
edilen hizmetlilere ait olarak tesbit edilmiştir. 
Bu bölümde (2 000) liralık bir tasarruf sağlan
mıştır. 

Bölüm ödeneği geçen yılın aynıdır. 

Bu bölümde (110) liralık bir indirme yapılmış
tır. 

Bu bölümlerde azar azar tasarruflar yapılmıştır. 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 24 vsü. 
maddesindeki yetkiye dayanılarak açılmış olan 
Beden Terbiyeyi Yüksek Enstitüsünün genel gi
derlerine tahsis edilen bu ödenek ile hizmetin ifa
sı âzami hassasiyetle ve geniş tasarruf fikirleriy
le ancak mümkün olabileceği düşünülmüştür. 

Bu bölümlerde aynen muhafaza edilmiş rakamlar 
mevcut olmakla beraber (42 189) liralık da ta
sarruf sağlananları da vardır. 

Bu bölüme 1950 için ödenek vaz'ı 423 ncü bölüm 
münasebetiyle arzedilen esbabı mucibeye müste
nittir. 
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Rapor 
2 . I . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1950 yılı bütçe tasarısı tarafından tetkik edilmiş Ve ne
ticesi yüksek komisyona bu raporumla arzolunmuştur. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçesi geçen yıl yüksek komisyonca tetkik edilmez
den önce Devlet hizmetlerinden yapılabilecek tasarruflar dolayısiyle umumi bir inceleme ile tavzif 
edilmiş bulunan Su Komisyonunun sunduğu raporda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâtına 
da temas ve bu teşkilâtın amatörlerle idaresinin mümkün olabileceği mütalâa edilmişti. 

Su Komisyonunun bu mütalâası üzerine bütçe müzakeresine girişilmezden önce yüksek komis
yonda Genel Müdürlüğün mukadderatını tâyin ve tesbite matuf müzakere ve münakaşalar cereyan 
etmiş ve komisyona dâhil veya komisyon dışı birçok hatipler raporun leh ve aleyhinde söz almışlardır. 
Neticede; • - • • : „ . -

Komisyonda hemen hemen umumi temayülün, teşkilâtın muhafazasına, fakat bugünün icap ve 
şaftlarına göre Belen Terbiyesi Kanununun tadiline müteveccih olduğu görülmüş ve bu yolda 
karar alınarak Hükümetten kanunun yılı içinde tadil edilmesi ve yeni tasarının Meclise sunul
ması komisyon raporunda da açıkça belirtilerek bütçe tasarısı Kamutaya sevk olunmuştur. 

Kamutay görüşmelerinde bir iki hatip komisyonda ileri sürülen ilga veya kanunun tadili fi
kirlerini müdafaa etmişler ve sonunda Millî Eğitim Bakanı Sayın Tahsin Banguoğlu'nun (Be
den Terbiyesi Kanunu hakkındaki sözlere izin verirseniz kanının Kamutaya getirdiğim zaman ce
vap vereceğim) tarzındaki beyanatı üzerine bütçenin tümü hakkındaki müzakere yeter görülerek 
bölümlere geçilmiş ve Bütçe Komisyonunun tasarısı bir değişikliğe uğramadan kabul olunmuştur. 

Safahatını hülâsa ettiğim bu görüşmelerin neticesi, Millî Eğitim. Bakanlığının 1949 yılı biti
minden bu baptaki kanunun tadili ile Meclise arzını ve teşkilâtın umumi arzuya göre ayarlanma
sını ve daha faydalı ve daha verimli bir şekle konmasını hedef tutan verdiği bir söze bağlanmıştır. 

Bu sözün şimdiye kadar niçin yerine getirilmediğini Genel Müdürlükten sordum. İstişare Heyeti 
ile birlikte uzmanlardan ve bâzı Milletvekillerinden mürekkep bir heyetin bu konu üzerinde uzun 
zamandan beri çalışmakta ve tasarının hazırlanmakta olduğu ve birkaç gün içinde Hükümete 
sunulacağı, ve kanunlaştıktan sonra 1950 başlarında teşkilâtın bu kanuna intibak ettirileceği 
cevabını aldım. 

Bütçenin tahliline geçiyorum: 

1950 gelir ve gideri (994 002) lira üzerinden denkleştirilmiştir. 

Umumi yekûnda (119 651) lira fazlalık ve (133 653) lira eksiklik vardır. 

1949 gider bütçesi (1 013 004) lira olduğuna göre bu yılki giderler toplamı bundan (19 002) 
lira eksiktir. 

201 - 1 Bölümündeki memurlar aylığı 4047 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelindeki maaşlı (37) 
memura aittir. Bunlar merkezdeki memurlardır. 

Geçen yıl üst derece alanlar bu yıl normal kadroya intibak edeceklerinden bu yekûnde (300) lira-
ük bir inme görülmektedir. 
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202 - 1 Bölümündeki memurlar ücreti ayni kanuna bağlı kadroda bugün çalışan (31) ücretli 
daimî ve bareme tâbi memurların ücretleri karşılığıdır. Açık yoktur. Yalnız bu kadrodan geçen 
yıl olduğu gibi (7) tanesi mevkuftur. 

202 - 2 Bölümü (D) cetvelindeki hizmetliler ücreti olup bunlardan bir kısmı çıkarılarak yerle
rine Beden Terbiyesi Enstitüsü için (8) hizmetli konulmuş ve bu suretle (240) liralık bir indirme de 
yapılmıştır» 

203 v£ 204 Bölümlerinde önemli tasarruflar yapılmıştır. (E) cetvelinde iki uzman kalmış, bun
lardan bitri kayakçılıkta, diğeri de eskrimde çalışmaktadırlar. 

301 ve 305 nci bölümlerde de tasarruf vardır. Bu yıl, ısıtma ödeneği konmamıştır. Umum Müdür
lük Millî Eğitim Bakanlığının kirasını ödediği oinanın bir dairesinde oturmaktadır. Ve kira da ver
memektedir. 

306 neı bölümdeki (750) lira fazlalık, enstitü için (D) cetvelinde gösterilen hizmetlilere tahsis 
olunmuştur. 

307 Bölümünde yolluklarda (2 000) liralık bir eksik vardır. 

Müfettişler kadrosu maaşlı bir başmüfettiş ile iki müfettişten ibarettir. 

309 Bölümünde taşıtlar işletme giderlerindeki (610) liralık bir indirme ve buna karşılık (500) 
liralık bir onarma fazlalığı görülmektedir. 

Taşıt olarak iki motosiklet kullanılmaktadır. e'" '*' S ! - ,•...-••: ! 

311 Bölümünde kanunu gereğince fahrî hizmetler tahsisatı bu yıl (32) lira fazlasiyle (18 445) 
lira konmuştur. Bugün (12) federasyonla çalıştığına göre kâfi gelmediği halde idarede gayret göste
rilmektedir. 

421 nci bölümü teşkil eden ve esas faaliyete taallûk eden (426 760) liralık ödenek (Spor faali-
yeleri) konusuna mahsustur. 

1948 yılında (286 701) ve 1949 yılında (325 741) lira ile rakamlanmış olan bu bölüm, bugün 
memleketimizde idare edilmekte bulunan yirmiden fazla spor nev'inin yıllık faaliyet masrafları 
karşılığıdır. 

Bu bütçede gösterilmiş olan (326 760) lira ite yine bu mevzuda çalışılacağı tabiî bulunmakla 
beraber 1949 yılında yapılmış faaliyetler ve elde edilmiş neticeler hakkında kısaca bilgi vermeyi 
faydalı buldum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 yılı çalışmaları bir yandan programı gereğince spo
run muhtelif branşlarındaki ilerlemeyi sağlayıcı tedbirler üzerinde, bir yandan Bütçe Komisyonu
nun-geçen yılki görüşmelerinden aldığı intibalar gereğince Beden Terbiyesi Kanununun 24 neü 
maddesi hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bir yandan da ayni intihalara uyularak yeni kanun 
tasarısını hazırlamak esası üzerinde toplanmıştır. 

Spor çalışmalarının mâkesini teşkil eden iç ve dış karşılaşmaları daha evvelki yıllarla kıyaslan
dığı zaman keyfiyet ve kemiyet bakımından ilerlemeler bulunduğu göze çarpar. 

Bu arada tescilleri tamamlanan kulüplerin sayısı, lisanslarının kontrolü yapılan sporcu sayıları 
müsabakalara katılma nispetleri mütemadiyen artmış ve bugünün durumu eski yılların arzettiği ra 
kamlara nazaran yüzlerle yükselmiştir. Bu konudaki ihsai malûmatı kısaca arzetmekteyim. 

Beden Terbiyesi Kanunu tatbik mevkiine girdiği zaman (198) olan kulüp adedi, geçirdiğimiz 
kasım ayı jsonunda 37 si ihtisas kulübü olmak üzere tescilli (621) adede baliğ olmuş ve muamelesi 
yapılmakta olan kulüpler de buna eklenirse yekunu (1306) ya ulaşacağı anlaşılmıştır. 
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tescilli sporcu sayısı (30 427) dır. 

Tesisler hakkında da kısa malûmat aşağıdadır. 

(3 530) sayılı Kanuna göre her vilâyet bir beden terbiyesi bölgesidir. 

1938 yılından bugüne kadar hususi idarelerle belediyelerden alman % 2 ve % 4 lerden hâsıl 
olan yekûn (21) küsur milyon liraya baliğ olmuştur. Bu paranın % 80 i olan (16) küsur milyon 
liradan (10) küsur milyon lirası, mülkiyeti Genel Müdürlük adına tescil edilen (172) parça gayri-
menkule harcanmıştır. 

(21) milyonun % 20 si bölgelerin idari masrafları karşılığıdır. 

422 nci bolümü teşkil eden muayene merkezleri ödeneği geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
(8 000) lira ile rakamlandırılmıştır. 

Bu ödenekle sporcu sağlık kontrolünü temin yolunda şimdiye kadar alman tedbirlere devam 
edilecektir.. 

Bugün Ankara, İstanbul, İzmir, Seyhan bölgelerindeki spor muayene merkezlerinde devam ede-
gelmekte olan faaliyetlerden başka 1949 yılında İstanbul'da hekimler için Sağlık Bakanlığının mü
saadesiyle bir kurs açılmış, ve (180) küsur saat devam eden tedristen sonra (18) hekime belge 
verilmiştir. 

Bundan başka alman prensip kararına dayanılarak yurt dışına çıkan her sporcu kafilesine de 
bir hekimin katılması sağlanmıştır. 

Sağlık Dairesinin arama, ve beden terbiyesi ve spor çalışmaları ve neticeleri üzerinde çalışmalar 
vazifesi bugün geniş ölçüde Yüksek Beden Terbiyesi Enstitüsü tarafından deruhde edilmiş ve 
merkez teşkilâtına ait lâboratuvar ve tesisler enstitü binasına vazifedarlariyle birlikte nakledilmiş
tir. Bu suretle yetişen talebenin de bir yandan kendi faaliyetlerinin kontrolü, bir yandan da bu 
bakımdan stajları sağlanmış olacaktır. 

423 ncü bölümü teşkil eden Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü genel giderleri için (60 000) lira
lık ödeneği ihtiva eden bu bölüm, Beden Terbiyesi Kanununun (24) ncü maddesi gereğince yapılma» 
sı icabeden önemli bir mevzua aittir. Bu hüküm Genel Müdürlüğü öğretici yetiştirmekle de ödev-
lendirmiştir. 

Bütçe imkânlarına talik edilen bu vazifenin, teşkilâtın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandığı 
1942 yılından itibaren çalışılmış ise de tahakkuku yılma bu yıl girilebilmiştir. Kadro imkânları 
Yüksek Komisyonun geçen yılkı direktiflerine uyularak Teşkilât Kanununun ve Memurin Kanunu
nun verdiği yetkilerle sağlanmış ve bütçeye ayrıca külfet tahmil edilmemiştir. 

Geçen yıllarda temin edilebilen kısa kısa Ödeneklerle inşası tamamlanan bina da, Gazi Terbiye 
Enstitüsündeki salondan da faydalanmak suretiyle 1949 ders yılı başında bu enstitü çalışmaya 
başlıyabilmiştir. 

Üç yıllık tahsil süresi olan bu enstitüde yüksek vasıflı öğretmen, her spor şubesi için antrenör 
ve bölgeler için uzman, spor idarecileri yetiştirilecek, sporun teknik ve sıhhî konuları üzerinde 
araştırmalar yapılacak ve neticeleri yayınlanacaktır. 

Enstitünün kurulmasını takdir ile karşıladım. Beden Terbiyesi Kanununun iyi tatbik olunma
masının âmillerinden biri, ve belki en mühimi bu eksiklik olduğuna göre bu hususta geç kalınmış 
olsa bile bunu Beden Eğitiminin inkişafında yeni bir hamle olarak kabul etmek doğru olur. 

241 nci bölümü teşkil eden ve (Yayın ve propaganda işleri giderleri) adı altında geçen yıla 
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nazaran (1989) lira noksanı ile ve (21 591) lira ile rakamlandırılan bu bölümle yapılacak işler 
şunlardır: 

Cumartesi ve pazar günleri radyo spor servisi, ve büyük müsabakalardan nakil işleri, her hafta 
neşredilen ve haftanın bütün yurda şâmil ve yurt dışı mühim spor hareketlerinin teknik netice ve 
hususiyetlerini bildiren bültenler neşri, broşür ve kitap yayınları teknik kitapların telif haklarının 
satınalmması ve bastırılması, basılmış teknik eserlerin satınalmması ve ilgililere dağıtılması, teknik 
faaliyet ve öğretim faaliyetlerinin hızlanması ve memleketin muhtelif yerlerine tevzi edilerek gös
terilmesi. 

Kurs giderlerinin eskisi gibi bütçede bulunması zaruridir. 

Bu yıl bölgeler bütçelerine yardım bölümüne ödenek konmasına imkân bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

722 ve 723 ncü bölümlerdeki artışları tabiî buldum. Araçların yenilenmesi ve onarılması lâzımdır. 
Ve enstitüde yeni tesislere ihtiyaç vardır. 

733 ncü bölüm için de aynı mülâhazalar varittir. 

Gelir bütçesi Hükümetin verdiği ödenekle spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden başka bk 
şeyi ihtiva etmemektedir. 

0Qf n m -»«rw-" --

1950 de bu gelirlerde geçen seneye nispetle (15 000) liralık bir artış umulmaktadır. 

Beden Terbiyesi Kanununun yenilenmesi ve Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün buna göre 
yeni bir istikamete teveccüh etmesi muhakkak olduğuna göre zaten bunu bekliyen Yüksek Komisyonu
nuzun benden başka bir mütalâa beklemiyeceğini saygılarımla bildiririm. 

' • Ordu Milletvekili 
Hamdı Yalman 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 18 . î . 1950 

Esas No. 1/620 
Karar No. 44 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1950 
yılı Bütçesi hakkında Başbakanlığın 1 . XII . 
1949 tarihli ve 7 1 / 1428 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı komisyonu
muza havale Duyurulmakla Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Bu bütçeyi komisyon adına inceliyen rapor
törün raporu okunmuş, gerekli izahlar alınmış ve 
tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra 
madde ve cetvellerin incelenmesine başlanmış
tır. 

Gider bütçesi: 
Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesi geçen 

yıldan (19 002) lira noksaniyle (994 002) lira 
olarak tesbit edilmiştir. Bu yıl çeşitli tertiplerden 
yapılan indirmeler (188 658) lira ve yine türlü 
bölümlere yapılan eklemeler (119 651) lira 
olup noksan bu iki rakamın hasılasını teşkil 
etmektedir. Bunun izahı şöyledir. 

İkinci personel giderleri kısmında yabancı 
uzman kadrosunda (44 000) ve diğer tertipler
den de toplamı (4 186) liralık bir indirme yapıl
mıştır. 

Buna karşı bu. kısımda, Emekli Kanuniyle 
yıl içinde çıkan diğer kanunların bütçeleri ilgi
lendiren hükümleri icabı olarak, toplamı (17 951) 
lirayı bulan bir fazlalık bulunmaktadır. 

Üçüncü yönetim giderleri kısmında da başlı
ca Genel Müdürlüğün Millî Eğitim Bakanlığı 
binasında yer alması sebebiyle kira karşılığından 
(11 519) ve diğer tertiplerden de (5 808) ki, 
ceman (17 322) liralık bir indirme ve (1 282) 
liralık da bir ilâve yapılmış bulunmaktadır. 

Dördüncü, daire hizmetleri kısmında (3 139) 
lira indirilmiş ve bu yıl açılmış bulunan Beden 
Terbiyesi Yüksek Enstitüsü genel giderleri için 
(60 000) lira ve diğer tertiplere (1 019) ki top
lamı (61 019) lira ekleme yapılmıştır. Bölge büt

çelerine yapılan yardım bu yıl kaldırıldığından 
(40 000) lira tasarruf edilmiştir. 

Yedinci yatırımlar kısmında da (30 000) li
ra eksikliğe mukabil (39 399) liralık bir ekleme 
yapılmıştır. Bu ekleme spor gereçleri, yapıları 
vo sahaları için yapılan harcamaların ödenek 
ve ihtiyaç vaziyetine göre yeniden tanzimden 
ileri gelmiştir. 

Komisyonumuzda, Genel Müdürlük bütçesi
nin bölüm ve maddeleriyle birlikte teşkilâtın gö
revleri üzerinde de durulmuş ve geçen yıl Be
den Terbiyesi Kanununun yeniden tanzimi sure
tiyle bu kanunda değişiklikler yapılması 'hak
kında gerek komisyonumuzda ve gerek Kamu
tayda öne sürülmüş olan mütalâa ve talepler 
tekrarlanmıştır. Bu mütalâa ve talepler spor iş
lerinde Devletin vazifesi doğrudan doğruya spor 
faaliyetlerini idare etmek değil, himaye, teşvik 
ve murakabe etmek olması ve bu faaliyetlerin 
dernekler ve kulüpler içinde amatör ellerde da
ha iyi inkişaf edeceği kanaatine dayanmakta 
olup Beden Terbiyesi teşkilâtının doğrudan doğ
ruya Bakanlık bünyesine intikal ettirilmesi su
retiyle daraltılarak harcamaların hizmete tahsis 
edilmesinin hem ihtiyaca daha iyi cevap verece
ği vo hem de bütçede tasarruf sağlıyacağı neti
cesine bağlanmakta idi. 

Millî Eğitim Bakanı bu hususta bir kanun 
tasarısı hazırlandığını ve ortaya çıkacak eserin 
memleketin hakiki ihtiyaç1 arma lâyıkiyle cevap 
veecek mahiyette olmasını sağlamak üzere işin 
yetkili kimselere incelendirilmiş olup kanun ta
sarısının yakında Meclise getirileceğini ifade 
etmiştir. 

Bakanın açıklamasına göre yeni kanun tasa
rısı Bütçe Komisyonunda ve Kamutayda ileri 
sürülen müta1âalarm icaplarına uygun bir şekil-
do tanzim edilmiş olup başlıca noktalar olarak 
beden terbiyesi faaliyetlerini bütün vatan köşe
lerine yaymak, spor saha ve tesislerine ait inşa-
r)h Devlet ve özel idareler eliyle yapmak ve 
spor işlerinde öğrencilik ve yol göstericilikte 
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bulunmak esasları göz önünde tutulmuştur. 
Münhallere tâyin yapılmamak suretiyle mevcut 
teşkilâtın yeni kanun tasarısının derpiş ettiği 
daraltılmış teşkilâta intibakına şimdiden girişil-
diği ve yeni kurulan Beden Terbiyesi Enstitüsü 
için bu tasarruflardan da faydaİanıldığı da Ba
kanın izahlarından anlaşılmıştır. 

Bu yıl faaliyete geçirilen Beden Terbiyesi 
Enstitüsü bir taraftan Beden Terbiyesi Teşki
lâtı için yüksek vasıfta öğrenci ve idareci ve 
diğer taraftan da liseler için beden terbiyesi 
öğretmeni yetiştirecektir. 

Okullarda spor yuvalarının inkişaf etmekte 
olduğu, izcilik hareketlerine yeniden önem ve
rildiği ve bunun için yeni bir yönetmeliğin yü
rürlüğe konduğu ve ayrıca Milletlerarası izci
lik Teşkilâtına da girildiği belirtilmiştir. Ge
çen yıl memleketin beş yerinde beden terbiyesi 
kampalrı açılarak yazın tatil zamanlarını bu 
kamplarda geçirmek istiyen vatandaşların isti
fadesine arzedilmiş olduğu ve bu yıl bunların 
yurdun Şark tarafına müteveccih olmak üzere 
miktarlarının çoğaltılacağı anlaşılmıştır. Yur
dun birçok yerlerinde yapılmakta olan spor 
sahaları inşaatının merkezde yapılan kontrol
lerle plânlı ve ölçülü bir sistem altına alınarak 
ihtiyaçlara uygun bir hale getirildiği ve halen 
sitat, salon, saha, tenis kordu gibi tesisler ola
rak muhtelif şehir ve kasabalarda Beden Ter
biyesi Teşkilâtının 172 parça tapulu gayrimen-
kule sahip olduğu açıklanmıştır. 

Bütün bu izahlardan sonra Genel Müdürlü
ğün gideır bütçesi doğum yardımı için (500) 
liralık bir aktarma yapılmak suretiyle teklif 
gibi (994 002) lira olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

( & Sayı» 

Gelir Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde bilhassa 

spor faaliyetleri bölümünde (15 000) liralık bir 
artış kaydedilmiş ve bunun yıl içinde daha da 
fazlalaşması ihtimali ..bulunduğu açıklanmıştır. 

Geçen yıldan devredilen paralarda (77 945) 
liralık bir eksilme olup bütçeden yapılan yar
dım bu yıl (43 945) lira artırılmıştır. Bu izaha 
göre gelir bütçesi de (994 002) lira olarak Ko
misyonumuzca ayniyle kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısı: 
Tasarı her yıl bütçelerde bulunması gerekli 

hükümleri kapsamakta olup ayniyle kabul edil
miştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1950 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ekleri cetvellerle bir
likte Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
Gl. R. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 

İstanbul 
)r. A. Adıv&r 

Konya 

Başkan V. 
Diyarbakır 

1. H. Tigrel ; 

Ankara 
M. Eriş 

Bolu 
C. S. Siren 

Eskişehir 
Muhalifim 

27. Polatkan 
îzmir 

S. Dikmen 
Malatya 

)r. M. F. Dündar M. 8. Eti 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akahn 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
C. Ekin 
İsparta 

K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Ordu Seyhan 

H. Yalman A. R. Yüregir 
Tokad Urla Urfa 

R. A. Sevengü A> Akan E. Tekeli 
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HKÜMETlN TEKLÎFÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (994 002) li
ra ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (994 002) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerinin 
kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara ek
leme olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 1940 - 1948 yıllarına ilişkin 
olup, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğra
mamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar, 1950 Bütçe yılı gider bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 6. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yü% 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1950 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Maliye ve Millî 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N, Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakanı 
Münir Biı sel 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

î. R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid O rai 
Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

158 100 
1 

158 101 

108 900 
99 540 

208 440 

29 390 

59 000 

15 696 

7 500 
2 000 
1 000 

1 

10 501 

1950 yıl. 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

157 800 
1 

157 801 

108 900 
99 300 

208 200 

26 700 

15 000 

15 240 

7 500 
1 500 
1 000 

1 

10 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

157 800 
1 

157 801 

108 900 
99 300 

208 200 

26 700 

15 000 

15 240 

7 500 
2 000 
1 000 

1 

10 501 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya-UCÖI gcıc^ıııuc uucuc^ca s a 
bancı dil p a r a mükâfa t ı 0 

208 5439 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesine göre memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 0 260 260 
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Ödeneğin çeşidi 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak Ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı-

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

lığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

7 905 
0 
0 

0 
0 

7 905 

1 500 
1 750 

492 283 

1 000 
4 000 
1 500 

960 
2 240 

6 100 

900 

9 000 
5 000 

14 000 

20 130 
3 660 

1 

1 
1 

23 793 

1 500 
3 552 

462 048 

900 
1 

1 250 
850 

1 

3 002 

800 

9 000 
5 000 

14 000 

20 130 
3 660 

1 

1 
1 

23 793 

1 500 
3 552 

462 548 

900 
1 

1 250 
850 

1 

3 002 

800 

9 000 
5 000 

14 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

11 520 
1 500 

1 000 
3 000 
5 600 

1 

6 000 

15 601 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
2 250 

1 000 
2 500 
5 600 

1 

4 500 

13 601 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
2 250 

1 000 
2 500 
5 600 

1 

4 500 

13 601 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

1 000 1 000 1 000 

Taşıtlar işletme giderleri 
Taşıtlar onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Mahkeme harçları 
Para taşıma ve banka işleriyle 
ilgili giderler 
Spor faaliyetleri 

( S. Sayısı 

1 360 
0 

1 360 

18 713 

70 694 

500 
1 500 

1 000 
325 741 

: 124) 

750 
500 

1 250 

18 745 

54 649 

300 
1 000 

750 
326 760 

750 
500 

1 250 

18 745 

54 649 

300 
1 000 

750 
326 760 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 8 000 8 000 8 000 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü genel giderleri 0 60 000 60 000 
Yayım ve propaganda işleri 
giderleri 23 580 21 591 21 591 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
İçin yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 1 1 1 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 
Danışma kurulu üyeleri 
Kurs genel giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

1 
3 200 
3 000 

366 523 

1 
3 000 
3 000 

424 403 

1 
3 000 
3 000 

424 403 

Geçen yıl borçlan 
Igski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

İBölge bütçelerine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1 000 
1 000 

1 

2 001 

40 000 

40 000 

1 000 
1 000 

1 

2 001 

0 

0 

1 000 
1 000 

1 

2 001 

0 

0 

(S. Sayısı: 124) 



— 16 — 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı b 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Kora isyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Kurs taşıtları satmalma gider
leri 
Spor gereçleri 
Mevcut gereç ve araçların ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
gereç ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Beden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü yapı ve kurma işleri 
Bina yapımı, saha ve salon te
sisi giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

Spor muayene merkezleri yapı 
ve kurma işleri 

40 000 

0 

40 000 

0 

10 000 

24 399 

34 399 

1 10 000 

0 5 000 

15 000 

0 

10 000 

23 899 

33 899 

10 000 

5 000 

15 000 

Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

Diğer yapı ve onarma işleri 

Yedinci kıs?m toplamı 

1 

41 

1 

0 

1 

500 

503 

1 

1 

2 

1 500 

50 901 

1 

1 

2 

1 500 

50 401 
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ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

492 283 
70 694 

366 523 
2 001 

40 000 
41 503 

1 013 004 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

462 048 
54 649 
424 403 
2 001 

0 
50 901 

994 002 

462 548 
54 649 
424 403 
2 001 

0 
50 401 

994 002 

B 

Gelirin çeşidi 

Bütçeden yardım 

CETVELİ 

Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler 
Teberrular 
Çeşitli gelirler 
G-eçen yıldan artan para 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

850 055 

85 000 
1 
3 

77 945 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

894 000 

100 000 
1 
1 
0 

894 000 

100 000 
1 
1 
0 

TOPLAM 1 013 004 994 002 994 002 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 16 . VII . 1938 

özeti 

3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Başodaeı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret Görevin çeşidi 

175 
150 
130 
115 
100 
100 

75 
70 

100 
90 

Motosikletçi 
Masajcı 
laborant 
Kalorifer ve duşçu [1] 
Başhademe [1] 
Hademo [1] 
Antrenör 

Sayı Ücret 

1 
1 
2 

r-t 

1 
6 
2 
9 
3 
6 

12 

115 
115 
115 
230 

90 
75 

270 
230 
175 
150 
130 

B. M. 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle ter

cümanlarının ücretleri 

D. Görevin çeşidi 

6 Başkan muavini 
8 Sekreter 
6 Mimar 

L - CE' 

Sayı Aylık 

1 400 
1 300 
1 400 

rVELİ 

D. Görevin çeşidi 

7 Mütercim 
8 Mütercim 
9 Doktor 

Sayı Aylık 

1 350 
1 300 
2 250 

[1] Yüksek Beden Terbiyesi Enstitüsü için. 
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E - CETVELİ 

B. 407 — Mahkeme harçları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

B. 421 — Spor faaliyetleri 
Memleket içinde ve dışında her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine 

katılacak sporcu ve idarecilerin (Memur olup da bu maksatla görevlendirilenler 
de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, 
temizleme, ve temizlenme, gereği halinde bando ve benzeri müzik giderleri ve yabancı memleket
lere yapılacak seyahatlarde yalnız sporcuların giydirilme, teçhiz, tören ve spor kıyafetleri gider
leri, beden terbiyesi ve spor temas ve harekttlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri 
mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının yaptırma, satmalma, taşıma tanzim, 
onarma ve değiştirme giderleri, Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcula
rın bu törenlere katılmalarının gerektirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor 
hareket ve çalışmalarını belirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve 
benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve pılak 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 ncü maddesi gereğince ve
rilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, uluslararası spor 
temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri ka
zançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (Resmî vesika alınması mümkün ol-
mıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı GeneJ Müdürlükçe takdir olunur.) Tüzük gereğince ve
rilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapıla cak anlaşma üzerine verilecek paralarla bunla
rın her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğurlama, ziyafet giderleri 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 kar
şılığında yapılacak tesis, ıslahat onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, milletllera-
rası spor teıhas ve hareketerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya memleket içinde yapıla
cak başka spor temas ve hareketlerine hazırlıkları veya federasyonlarca başka türlü faaliyetleri 
için açılacak kap ve kursların genel giderleri veya bu kap ve kurslara çağırılacak sporcu ve 
idarecilere 4047 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek gündeliklirle yol paraları ve 
aynı kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince ödenecek tazminatlar, federasyonlar teknik müşavere 
heyetleri ve yüksek hakem ve Millî Olimpiyat Komitesi masrafları, Genel Müdürlükçe tesbit edile
cek spiker, hakem, kontrolör, mihmandar, gişeeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya ye-
dirmeleriyle günlük başka gerekli giderler, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lü
zumlu görülecek gezi veya toplantıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya 
iştirak ettirilecekler için icrası zaruri bulunan yol paraları ile gündelikleri veya bunların çağrıldık
ları yerlere giriş ücretleri federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyeti bakımın
dan tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları. 
beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta ücretleri, 
okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden terbiyesi 
ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

B. 422 — Spor muayene merkezleri genel giderleri 

Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu bölümden ödenir. 

B. 423 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü Genel giderleri 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 

derman, makine yağı* benzin, hayvan ve yem karşılığı, lâstik ve saire giderleri, hasta öğrencinin 
iyileştirilme karşılığı ile taşıt satmalma ve taşıma giderleri, yönetim giderleri, basılı kâğıt ve def-
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terler, lâbaratuvar ve işlik ve tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve sair öğre
tim levazımı, yayım, odacıların iş elbisesi, giyim eşyası giderleri, giyim eşyası veya diktirme be
delleri hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma ve konuşma kar
şılığı, öğretmen ve öğrencilerin grup halinde memleket içinde yapacakları öğrenim ile ilgili tatbi
kat, kurs ve benzeri faaliyet ve yolluk giderleri, sınıf, yatakane, mutfak, hastane ve sair tesisler, 
döşeme, demirbaş, öğretim aletleri, oyun ve jimlâstik tesisleri, araçları ve giderleri, beden terbiyesi 
müsabaka, mükâfat giderleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri giderleri, kitap, dergi sa
tmalına ve abone karşılığı, taşım ve basım giderleri, kaplama giderleri, küçük onarmalar, öğ
renci seçme kâğıtlarını inceleme ücretleriyle her türlü telif, tercüme hakları ve öğrencilerin uz» 
manlarma yaptırılan sağlık -yoklama ücretleri, gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin yiyecek, 
giyecek ve sair giderlerine karşılık verilecek burslar. 

B. 451 — Yayım ve propaganda işleri giderleri 

Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma, abone kar
şılıkları ve baskı, yayım, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve 
bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, spora ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski 
ve yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden terbi
yesi hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yayım, 
konferans giderleri veya bunların Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî ve milletler
arası spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde 
yazılmış her hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verile
cek karşılıklar, kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit veya albüm halinde dağıtılmak 
veya saklanmak üzere satmalmacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gi
der ve karşılıkları, beden terbiyesi ve spor filimleri ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi, 
federasyonlarca hazırlattırılmış veya satın alınmış filimlerin propaganda bakımından teşhiri gider
leri. 

B. 476 — Kurs genel giderleri 

Beden Terbiyesi kuruluşunda çalıştırılmak üzere yetiştirileceklerle halen çalıştırılmakta olanla
rın meslekî bilgilerini artırmak için -açılacak kursların yemek, giyecek, teçhizat, aydınlatma, ısıtma, 
temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları, taşıma ücretleri veya taşıtların işletme ve 
onarma giderleri, öğrencinin kurs kitaplığının kitap, defter ve benzerleri ders gereçlerinin sa
tmalma, çoğaltma, ciltleme, onarma giderleri ve genel Müdürlükçe belirtilecek öğrenci harçlığı 
veya harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 3888 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince verilecek yevmiyeler kursa geleceklerin geliş, dönüş yol paraları, tatbikata çıkış gi
derleri ve yol paraları, dershane, yatakhane mutfak, hastane ve sair tesisat giderleri veya kira 
karşılıkları, yapı, tamir bedel ve giderleri, kırt-asiye, döşeme, demirbaş ve ders aletleri satmalma, 
onarma ve. taşıma giderleriyle kursun gerektirdiği başka giderler. 

B. 722 — Spor gereçleri 
M. 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak gereç ve araçların karşılığı 

Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçleriyle bunlara ait mu
hafaza kaplarının yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları. 
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B. 731 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü yapı ve kurma işleri 

M. 1 — Bina yapımı, saha ve salon tesis giderleri 
B. 732 — Spor muayene merkezleri yapı ve kurma işleri 

M. 1 — Bina yapımı giderleri 
Yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, plân, resim, maket, keşif, ilân, ferağ ve intikal, 

kontrol vej idame giderleri. 

B. 733 — Diğer yapı ve onarma işleri 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün emrinde olan veya olmıyan her çeşit beden terbiyesi ve 

spor sıaha ive tesislerinin çalışmaya elverişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu mak
satla kiralanacak arazi, arsa, kira bedelleri, proje, maket ve plânların hazırlanma ve resimlendir
me ve çoğaltma giderleri. 

1949 yiknda Bakanlar Kurulundan alınan (E) cetveli kadrosu ve kararnameleri sureti 

Karar No. 3/9059 
Ücretle:^ Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesinin (2) nci bölümünün (E) cet

veline giren (3) ncü (Geçici hizmetliler ücreti) ile (4) ncü (Yabancı uzmanlar ücreti) maddelerine 
konulan Ödenekten verilmek üzere, adı geçen Genel Müdürlük emrinde çalıştırılacak hizmetliler ve 
yabancı uzmanlara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1 . I I I . 1949 tarihinden geçerli olmak üzere 
onanması; Millî Eğitim Bakanlığının 51 - 54/239 sayılı ve 23 . I I I . 1949 tarihli ve Maliye Bakan-
lğmm 1139 - 5/656 sayılı ve 30 . I I I . 1949 tarihli mütalâası üzerine, 5341 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre Bakanlar Kurulunca 15 . IV . 1949 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 

Süre 
Kadronun adı Aded ay Ücret Tutarı 

Güreş çalıştırıcısı 
» >> 
» » 

Antrepometri arşivcisi 
Bültenci 
Spor gereçleri onarıcısı 
inşaat teknik tesisatçısı 

» » » 

8 23 650 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

400 
350 
300 
325 
140 
150 
375 
325 

4 000 
3 500 
3 000 
3 250 
1 400 
1 500 
3 750 
3 250 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

2 4 Yabancı uzmanlar ücreti 
Süre 

Kadrosunun ad; Aded ay Ücret Tutarı 

Yabancı uzman 1 
» » 1 
» » 1 
» » 1 
» » 1 

1 400 
1 400 
1 400 
1 500 
1 800 

12 600 
11 200 
8 400 
12 000 
14 400 

58 600 

Karar No. : 3/9550 
Ücreti, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesinin (2) nei bölümünün (E) cetve

line giren (4) ncü «Yabancı uzmanlar ücreti» maddesine konulan ödenekten verilmek üzere, adı 
geçen Genel Müdürlük emrinde çalıştırılacak bir yabancı uzmana ait ilişik cetvelde yazılı kadro
nun onanması ve 15 . IV . 1949 tarihli ve 3/9059 sayılı kararla onanan kadrolarda (1 800) lira 
ücretli sekiz aylık bir yabancı uzman kadrosunun 1 . III . 1949 tarihinden itibaren kaldırılması; 
Millî Eğitim Bakanlığının 51-54/375 sayılı ve 25 . IV . 1949 tarihli yazısı ve Maliye Bakanlığı
nın 1139 - 5/1200 sayılı ve 23 . V . 1949 tarihli mütalâası üzerine, 5341 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3 . VI . 1949 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet înönü 

B. M. ödeneğin çeşidi 

2 4 Yabancı uzmanlar ücreti 

Süre 
Kadronun adı Aded ay Ücret Tutarı 

Yabancı uzman 1 4 3 200 12 800 
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S.Sayısı: |79 

1950 Yılı 

Üniversitesi Bütçesi 



Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/619) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1425 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Anfcara Üniversitesinin Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1949 ta
rihinde Büyük Millet. Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyim birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
S. Günaltay 

GEREKÇE 

Bölüm 201 — Aylıklar: 

Mevcut kadroya göre hesaplanmış ve buna göre Veteriner Fakültesinde 10 000 lira ilâvesi za
ruri görülmüştür. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti: 

T) cetvelinde geçen seneye nazaran hiçbir değişiklik olmadığından rakamlar aynen muhafaza 
edilmiştir. Yalnız Veteriner Fakültesinin emsaline nazaran düşük olan ücret kadrolarının yüksel
tilmesi için 40 000 lira zam yapılmıştır. 

Bölüm 204 — Yabancı profesörler ücreti: 

Bu bölümde de geçen seneye nazaran hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Bölüm 205 —r Geçici tazminat: 

Kadroya göre hesaplanmıçtır. 

Bölüm 206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar: 

Geçen seneler tatbikatı gözönünde tutularak ihtiyaca yetecetği tahmin edilmiştir. 

Bölüm 207, 208, 209, 217, 219, 221, 223 

İkinci kısmın ikinci başka haklar partisinde mevcut bu bölümlerden bir kısmı hizalarında ya
zılı kanunlar gereğince yapılacak kanuni ödemeler olup özel kanunlarındaki esaslara köre hesap 
edilmiş, diğerlerinin de ihtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 
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Üçündii |nsım: 

Bu kişinin büro giderlerine ait 301 nci bölümde yazılı kırtasiye, döşeme ve demirbaş, öteberi, 
aydınlatma ve ısıtma giderleriyle 303 ncü basılı kâğıt ve defterler, 304 ncü posta telgraf ve tele
fon, 306 ıjtcı giyecekler, 307 nci yolluklar bölümlerinde âzami tasarrufa riayet edilmek şartiyle 
geçen sentte nazaran indirmeler yapılmış ve memleket içi ve dışı inceleme yollukları da döviz he
saplarını ^olaylaştırmak maksadiyle ayrı ayrı maddeler haline sokulmuş, 308 nci tedavi giderleri 
bölümü g^çen seneki gibi muhafaza edilmiş ve 309 ncu taşıt giderleri bölümü de işletme ve onar
ma olarak iki kısma ayrılmıştır. 

Dördüıicti kısım: 

Bu kısıtmda yazılı bölümlerde de âzami tasarruf esasları göz önünde tutularak geçen seneye na
zaran hiçbir fazlalık kaydedilmemiş ve spor giderlerine de 1 lira konulmakla iktifa edilmiştir. 

Beşinci! kısım: 

Borç bölümlerini ihtiva eden bu kısma konulan ödeneklerin ihtiyaca yeteceği tahmin edilmiştir. 

Altıncı kısmı: 

Yardım bölümlerini ihtiva eden bu kısımdaki muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve yatak 
karşılığı ve iaşe karşılığı olarak hastanelere ödenecek paralar da aynen geçen seneki gibi bıra
kılmıştır. 

Yedinci kısun: 

701 nci bölüme fakültelerin çok zaruri onarımları için lüzumlu ödenekler konulmuş ve 785 nci 
döner serjmaye bölümüne de bu sene için 1 lira konulmakla iktifa edilmiştir. 

T Ankara Üniversitesi Bütçesi hakkında rapor 

13 . VIj . 1946 tarih ve 4936 sayılı «Üniversiteler Kanunu» nun 57 nci maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesi iBütçesinin uygulanması sonuçlarını ve faydalı bulduğum tedbirleri gösteren aşağıdaki 
raporu arziediyorum. 

1. Üniversitemizin 1947, 1948 ve 1949 yılları bütçeleri hakkında saymanlık tarafından veri
len rakamlar gözden geçirildiği takdirde, göze çarpan noktaların başlıcalarmı şöylece özetliyebilirim: 

a) Genel olarak rakamlarda bir kabarma temayülü görülmektedir. Kuruluş halinde bulunan ve 
pek çok eksikleri olan Üniversitemizde bu hal bir sağlık belirtisi olarak telâkki edilebilir. Yeni Fa
külteler Üniversiteye katılmakta, mevcutlara yeni sınıflar ilâve edilmekte ve hizmetin keyfiyet ve 
kemiyetçe geliştiği gözle görülmektedir. Bununla beraber bizde henüz araştırma, telif, tercüme v<3 
yayın işlerfyje kitaplık, kitap mecmua satmalmması gibi hususlara ayrılan meblâğlar yeter derecede 
görülmemekte ve bu kalemlerdeki artışlar' diğerlerine nispetle gayrikâfi gelmektedir. 

b) Tahminlerde henüz yeter derecede isabet sağlanmamıştır. Bilhassa aylıklar ve benzeri gider
ler için lüzumundan fazla ödenek ayrılmakta ve bunlar kullanılmadığından ödenekler âdeta «don-
maktadır».| |Ialbuki Devletin üniversitemize ayırdığı mahdut meblâğın böyle âtıl bırakılması değil, 
aksine olarklj; önemli ihtiyaçlara, bunların herbirine gereği kadar para ayrılmak suretiyle harcanması 
uygun olur. Bir yandan terfiler, öte yandan yeni alınacak arkadaşlar dolayısiyle ilerdeki yıllarda 
aylık ve benzeri giderler . kabaracak ve o zaman diğer hususlara para ayırmak daha güçleşecektir. 

c) C!c$rler henüz yeter derecede işlenmemiş görülmektedir. 1949 Bütçemize konulmuş olan ra-
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kam, tatbikat neticelerine bakılacak olursa, fazla eyimser bir tahmine dayanmıştır. Gelecekte tah
minlerin daha gerçek bir şekilde yapılması ve gelir kaynaklarının genişletilmesine çalışılması tavsiye
ye değer. 

2. Bu genel düşüncelerden sonra, muayyen noktalar üzerinde geçen yıl raporumda arzettiğim 
görüşleri tekrar etmiyeceğim. Bununla beraberbir nokta üzerinde yeniden durmak isterim. 

Döner sermayemiz henüz kullanılmamaktadır, denilebilir. Halbuki evvelce mütaaddit kereler ar
zına vesile bulduğum gibi bir Üniversite Basın vo Yayın evi için kullanıldığı takdirde, döner sermaye 
hem Üniversiteye gelir sağlamak hem de bütün yurtta neşriyatımızı yaymak ve tanıtmak suretiyle 
çok faydalı bir rol oynıyabilir. Rektörlük binası yakınlarında mevcut olan matbaa ile evvelce tedarik 
edildiğini sandığım makinadan da faydanılarak bir an önce bu işe girişilip girişilemiyeceğinin ince
lenmesi pek yerinde olur kanaatindeyim. 

Malî Danışman 
Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Okulu 

Maliye Profesörü 
Fadû H. Sur 

(S. Sayısı: 170) 



Rapor 
6.1. 1950 

* \ Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ankara Üniversitesinin 1950 yılı Bütçesi ilahiyat Fakültesi ile birlikte (7 401 300) liradır. 
Bunun 

3 070 100 lirası aylık 
906 280 » ücret 
320 003 » Yabancı Profesörler ücreti 

olmak ügere (4 296 383) lira tutmaktadır. Buna mesken zammı, çocuk, doğum, ölüm yardımları, 
yabancı öil para mükâfatı ek görev, Üniversite tazminatı, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler gibi 
özlük halklarla ilgili bölümlerdeki ödenek miktarını ekliyeeek olursak toplamı (5 483 711) lira 
olur. 

Bu, bütçenin % 74,09 nu teşkil eder, geri kalan % 25,91 Üniversitenin bütün hizmetlerinin 
karşılığıdır. 

(7 4Q1 300) liranın Fakülteler arasında dağılışı aşağıda gösterilmiştir: 

1949 1950 * 

168 307 165 969 Rektörlük 
155 301 147 836 » müşterek 

1 076 630 1 068 184 Dü Tarih E. Fakültesi 
868 742 848 485 Fen Fakültesi 
782 234 724 005 Hukuk Fakültesi 

2 361 504 2 156 835 Tıp » 
796 593 823 438 Veteriner » 

1 319 612 1 301 483 Ziraat > 
165 065 İlahiyat » 

Bu rakamlar gösteriyor ki Ankara Üniversitesinin 1950 yılı Bütçesinde ilahiyat ve Veteriner 
Fakülteleri hariç diğer Fakültelerin ödenekleri geçen yıldan noksandır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde icabettikçe açıklama yapılacak, değişiklikler yapılması gereken 
kısımlar liizerinde durulacaktır. 

Ankajra Üniversitesinin Prafesör, Doçent ve asistanlarını gösteren liste aşağıda gösterilmiştir: 

Dil, Tarih . 
Rektör 
Doçent 

• Coğrafya Fakültesi 

Kadro 

16 
35 

Fiilî 
durum 

16 
32 

T a z m i n a t 

ı— 

Alan 

16 
27 

1 

Al-
mıyan 

6 

( S. S*ywı: 179 ) 



T a z m i n a t 

Fiilî Al-
K.adro durum Alan mıyan 

Asistan 51 26 

Fen Fakültesi : 
Profesör 
Doçent 
Asistan 

Hukuk Fakültesi : 
Profesör 
Doçent 
Asistan 

Tıp Fakültesi: 
Profesör 
Doçent 
Asistan 

İlahiyat Fakültesi : 
Profesör 
Doçent 
Asistan 

Veteriner Fakültesi : 
Profesöir 
Doçent 
Asistan 

Ziraat Fakültesi : 
Profesör 
Rektör 
Asistan 

5424 sayılı Kanunla açılan İlahiyat Fakültesi henüz yenidir. Hukuk Fakültesinin içinde in
şası bitmiş olan bir katın, 4, 5 odasını işgal etmektedir. Bütçe bakımından Henüz bir tecrübe dev
resi olduğu için bu fakülteye verilen ödeneğin tam ihtiyaca cevap verip veremiyeceği üzerinde 
durulabilir bir husustur. Bu noktayı yüksek komisyona arzetmek isterim. 

Hukuk Fakültesi ilâve inşaatı bittiği için iç durum itibariyle biraz genişlik elde edilmiştir 
Bilhassa (26 000) ciltlik kitabı ihtiva eden güzel kütüphanesi ve yeni tanzim edilmiş kitap deposu 
ile bu kütüphane için bir tasnif memuruna ihtiyaç vardır. Karşılığı aynı bütçe içinde sağlanmak 
imkânı olursa yerinde olur. 

Hukuk Fakültesinin en büyük zorluğu, binaya ilâve yapıldıktan sonra kalorifer tesisatının 
yetersizliği dolayısiyle, binanın ısıtılmaması keyfiyetidir. Bayındırlık Bakanlığı da bir rapor
la bu durumu tesbit etmiş bulunmaktadır. Bayındırlık Bakanlığının keşfine göre. 

Bunun için (41 000) liraya ihtiyaç görülmektedir. Durum bir zaruret arzetmektedir. 

8 
15 
35 

i 9 
12 
27 

28 
30 
85 

5 
5 
7 

14 
5 
21 

10 
19 
35 

7 
13' 
22 

17 
4 
21 

25 
33 
79 

4 

1 

17 
3 
20 

26 
9 
29 

6 
7 

10 
4 

7 
10 

o 

16 
3 

26 
7 

1 
6 

7 

18 
13 

1 

1 

2 
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4936; sayılı Üniversiteler Kanununun 58 nci maddesinde (300 000) liraya kadar, her üniver 

siteye bir döner sermaye verileceği ifade edilmektedir. Halen üç yılda toplanan (150 000) lira 
kullanılmamaktadır. Döner sermayenin üniversitenin en uygun işlerinde kullanılmasının sağ
lanması çok faydalı olacaktır. 

Ankara Üniversitesinin Tıp ve Fen Fakültelerinin durumu büyük bir önem arzetmektedir. 

Fen Fakültesi 1943 yılında, Tıp Fakültesi 19-15 yılında kurulmuştur. Aradan geçen 5, 7 yıl için
de bu iki fakülte henüz yerleşmiş bir duruma gelememiştir. Fen Fakültesi Gazi Eğitim Enstitüsü 
binası içjuide iki müşterek sınıf iki müşterek lâboratuvar (Büyük) iki küçük lâboratuvar odası 
ile bir kütüphane ve yedi oda içinde öğretim yapmaktadır. 

Astromoni, matematik enstitüleri için ayrı bir bina kiralanmıştır. Fakültenin birçok öğretim ge
reçleri hepsi depo halinde dolap içinde ve dolaplar çok defa koridora dizilmiş bulunmaktadır. Bina
nın şehre uzaklığı ayrı bir konudur. 

• Tıp Fakültesinin durumu daha dağınıktır. Tıp Fakültesi, Gülhane, Numune hastanelerinin klinik
lerinden faydalanmaktadır. 

Fakat öğretim için gerekli dersane, lâboratuvar hemen hemen yok denilir. Fakülte Hıfzıssıhha 
Knstitüsümin bir binasının içine sığmış gibidir. Bunlardan dört salon, lâboratuvar olarak kullan ıl-
m&kta.^eşkiz küçük oda idare için, ikisi kitap odası, biri de dersanedir. Bu kadar teferruatlı yazmamın 
sebebi dutrıamu açık olarak Yüksek Komisyona bildirmektir. Lâboratuvarı, dersanesi, enstitüsü, semi
nerleri ile ilmî hüviyet vermeye çalıştığımız Ankara üniversitesi bu şartlar altında çalışmaktadır. 
Kurtarmak lâzımdır. 

Binalarda koridorlar dahi öğrenciler tarafından işgal edilmektedir. Bu kuruluş tamamlanmadıkça 
Ankara Üniversitesinin bu fakültelerinden istediğimiz, beklediğimiz ilmî araştırma ve inceleme zihni
yetinin verimli olacağına imkân görememekteyim. Bu hususta Sayın Millî Eğitim Bakanlığından 
rektör ve fakülte dekanlarından aralarında toplanarak gerekli tedbiri bulmalarını temenni etmek iste
rim. Bir taraftan da Teknik Üniversite binası durmaktadır. Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Matema
tik şubelerini bu binada yerleştirmek de düşünülebilir. Bu bina konusunu âcil bir iş olarak Yüksek 
Komisyona arzetmeyi bir vazife telâkki etmekteyim. Bunu hallettikten sonra üniversite bütçesinde 
kendiliğinden gerekli tasarruf sağlanacaktır. 

Saygılarımla. 

; Ankara Milletvekili 
F. Ûymen 
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Bütçe Koni 

T. B. U. M. 
Bütçe Komisyoorm 

Esas No. 1/619 
Karar No. 62 

Yüksek 

Ankara Üniversitesinin 1950 yılı Bütçesi hak
kında Başbakanlığın 30 . XI . 1949 tarihli ve 
71/1425 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı komisyonumuza havale bu-
yurulmakla Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bangu-
oğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Adı geçen Üniversitenin 1950 yılı Bütçesini 
komisyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunup bütçenin tümü üzerinde görüşmeler ya
pıldıktan sonra bütçenin madde ve bölümlerine 
geçilmiştir. 

Gider bütçesi : 
Bu üniversitenin gider bütçesi geçen yıla 

nispetle (719 778) lira noksaniyle (7 401 300) 
lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. Bu nok
sanlığın başlıca sebebi yurtların bu yıl üniver
site bünyeleri dışında bırakılması ve tıp fakül
tesi inşaatı için ödenek konulmamasıdır. 

Çok genç olan Ankara Üniversitesinin bina 
vaziyeti istanbul üniversitelerinkinden daha sı
kıntılı bir durumdadır. Gerçi yedi fakültesinden 
beşi üniversite teşkil edilmeden önce yapılmış 
bulunan binalarında yerleşmiş bir halde iseler 
de yeniden kurulan Tıp ve Fen fakültelerinin 
binasız olarak işe başlamaları ve harb yılları 
içinde yenide* bina yaptırmak güçlükleri bu sı
kıntının devamında âmil olmuştur. Hükümetçe 
Teknik Üniversite binalarmdan birinin Fen Fa
kültesine verilmesinin düşünüldüğü ve bunların 
da inşaatının ikmali için bir kanun teklif edil
mek üzere olduğu açıklanmıştır. 

Tıp Fakültesi ise kısmen Hıfzıssıhha Ensti
tüsü ile Gülhane Hastanesinde yerleştirilmiş ve 
hemen üniversite hastanesi haline gelmiş bulu
nan Gülhane Hastanesi yanında yaptırılan bir
takım paviyonlarda da tedrisata devam edilmekte 
okluğu anlaşılmıştır. 

Tıp Fakültesinin hazır olan ve bir milyon 
lira harcanarak «»as binasının temelleri de atıl
mış bulunan projesinin gerçekletmesi ıkırk mil-

8 — 
Lsyonu raporu 

15 .II . 1950 

Başkanlığa 

yon lira kadar bir ödenek istemektedir. Yaban
cı sermayesinin celbi suretiyle bu projenin ta
hakkuku yolunda çalışmalar olduğu da bildi
rilmiştir. 

Komisyonumuz, Üniversitenin önemli bir işi 
olan bina durumunun ıslahını ve inşaatının ta
mamlanması hususunun imkân dâhiline girme
sini sağlıyaeak çarelere baş vurulmasını temen
niye değer görmüştür. 

Tasarının masraf* bölümlerinin görüşülmesi 
«ırasında Komisyonumuzca bâzı değişiklikler 
yapılmıştır. 201 nci bölümünün ikinci# Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi maddesine (15 900) 
lira eklenmiş ve (L) cetveline 40 liralık asistan 
kadrosu alınarak buna mukabil cetvelden bâ
zı profesör kadroları çıkarılmıştır. 204 ncü ya
bancı profesör ve uzman bölümünün 1 ve 4 ncü 
maddelerinden ceman (41 800) lira indirilmiş 
ve 7 nci bölümüne (9 599) lira eklenmiştir. 
205/2 e (800) lira, (L) cetvelinden çıkarılan 
profesörler için geçici tazminat olarak eklen
miştir. 

Emekli keseneği bölümüne (800) lira ekle
nerek bunun bâzı maddeleri müşterek görüldü
ğünden birleştirilmiştir. Keza 219 ncu üniver
site tazminatı bölümüne (10 500) lira yine ay
nı sebeplerle eklenmiştir. 223 ncü bölüm için 
iki madde arasında (1 000) liralık hir aktar
ma yapılmış, 307 nci sürekli görev yollukları 
yalnız rektörlükte bırakılarak diğer fakültele
rin yolluklarından (2 100) lira indirilmiştir. 
Yeniden açılan kira (bölümüne, Fen Fakültesi 
Rasathanesi için (4 000) lira konulmuş ve 420 
nci bölümün maddeleri arasında (4 000) lira
lık bir aktarma yapılmıştır. Yayın giderlerinin 
İlahiyat Fakültesi maddesine de (2 302) lira 
eklenmiştir. 

602 nci böîümün birinci maddesi buradan 
çıkarılarak yeniden 424 ncü bölüm olarak cet
vele konulmuş ve 602 nin ikinci maddesinden 
indirilen (135 382) lira da bu bölüme aktarıl
mış ve bu «uretle hastanelerin öğretimi ilgilen-

( S. Sayısı : 179 ) 



diren gidenleriyle yatak karşılığı ayrı bir bö
lüm halini | ahmştır. 

Komisybiumuz yukarda yapılan izahlara 
göre 'gerekli değişikliklerle kabul ettiği gider 
bütçesi müjnj&sebetiyle şu hususların da raporu
muzda temjejmi edilmelerini yerinde görmüştür. 

a) Yabancı dil para mükâfatı Üniversite 
bütçelerinde yer almakta ise de Üniversite Ka
nunu gerekince, Asistan, doçentler ve profesör
lerin iki dil I bilmesi esası kabul edildiğine göre 
bu mükâfaraı ancak üçüncü bir dil öğrenilmesi 
halinde kıüljanılması gerektiğinden Teadül Ka
nunundaki) buna dair hükmün bu esası temin 
edecek şekil^ konulması hususunda Hükümetçe 
inceleme yapılması, 

b) Dötıer sermaye olarak geçen yıllar büt
çelerinden ayrılmış bulunan ödeneğin amacına 
göre işler ;bir hale getirilmesi için buna dair 
yönetmeliğin bir an evvel yapılması, 

c) Hukuk Fakültesi kaloriferinin istifade 
edilir bir hale getirilmesi, 

d) Klâsik mahiyetteki ilmî eserlerin bir 
programa bağlanmak suretiyle ve ehemmiyet 
sırasına göjrş tercüme ve yayınlarının daha ge
niş ölçüde! temini, 

e) Üniversitenin türlü Fakülteleri tarafın
dan yapılnjaikta olan araştırmaların en mübrem 
ih t iyaçlar ıma göre ayarlanmasını sağlamak 
üzere. ! 

1. Meıjıl|eketm sistemli ve programlı olarak 
etüd edilip) Her ilim sahasında realitelerin teshi
line çalışılması, 

2. Meıkljekete ait önemli konuların birinci 
sırada arattırılması için Devletle iş birliğinin 
sağlanması! 

Yukardja! arzedilen değişiklikler bütçenin 
toplamına ^jr tesir yapmadığından gider bütçe
si teklif gibi (7 401 300) lira olarak ayniyle 
kabul edihjaiştir. 

Gelir Bütçesi: 
Üniversitenin gelir bütçesi de geçen yıla nis

petle (719 |7|78) lira noksanlıkla tahmin ve tek-

liü edilmiştir. 
Noksanlık başlıca Hazine yardımında olup 

miktarı (779 003) liradır. Çeşitli gelirlerde de 
(50 000) liralık bir azalış vardır. Buna muka
bil. (20 000) lira harçlarda ve (89,225) *lira 
eski yıllardan devredilen nakitte bir fazlalık 
mevcut olup bunların toplamı ve hasılası yu-
kardaki farkı meydana getirmiş bulunmaktadır. 
• Gelir bütçesi de teklif gibi (7 401 300) lira 

olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
Bütçe tasarısı: 
Tasarının 1 - 3 ncü maddeleri ayniyle, 4 ncü 

maddesi bağlı (L) cetvelinde değişiklik yapıl
mak ve 5 nci maddesi de bağlı (R) işaretli cet
velde yukarda arzedildiği veçhile 602 nci has
taneler giderleri bölümünün başka şekle sokul
ması sebebiyle buna ait formülün kaldırılması 
suretiyle 6 ve 7 nci maddeleri ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ek ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

R. Erten t H. Tigrel M. Akahn 
Kâtip 

Ankara. Ankara Ankara 
F. öymen M. Eriş C. Gölet 

Aydın Diyarbakır Edirne 
Gl. R. Alpman C. Ekin M. N. Gündü&alp 

Eskişehir İsparta İstanbul 
Muhalifim K. Turan Dr. A. Adtvar 

A. Oğuz 
Kastamonu Kırklareli 
T. Coşkan Korgh K. Doğan 

Konya Malatya Niğde 
Dr. M. F. Dündar M. 8. Eti R. Gürsoy 

Ordu Samsun Seyhan 
H. Yalman M. A. Yörüker A. R. Yüregir 

Urfa Urfa 
A. Akan E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe yılı Kanun 
tasarısı 

JffADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1950 
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 401 300 lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara. Üniversitesi 1950 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
7 401 300 lia tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —• Ankara Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 3656* sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
lıizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösteilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile 
Büyük Millet Meclisine sunulur ve bunların el
deki kadrolara ekleme olmaması şarttır. 

MADDE 4. — 30 . VI . 1939 tarihli ye 3656 
sayılı Kanun ye ekleriyle 6 . VI . 1948 tarihli 
ve 5239 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1950 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlaı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T, Banguoğlu 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Adale4, Bakanı 
Fııad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe yıh Kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. .— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Eko. ve Ticaret Bakanı 
Ved$[ Dicleli 

G. ve Tê tfel Bakanı 
Dr. F, |$ Bürge 
Ulaştırmjft Bakanı 
Dr. K&rkal Satır 

S. ve S. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

ıı 
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A - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

îkinci hısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

62 100 

495 100 
281 400 
347 300 
969 300 
309 000 
485 500 

0 
18 000 

2 967 700 
— » . — 

-

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

62 100 

495 100 
281 400 
347 300 
969 300 
319 000 
485 500 
100 800 

9 600 

3 070 100 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

62 100 

511 000 
281 400 
347 300 
969 300 
319 000 
485 500 
100 800 

9 600 

3 086 000 

202 

204 

Hizmetliler ücreti 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Faküi-

30 000 30 000 

Yabancı profesör ve uzmanla
rın ücreti 

1 Dil ve Tarilı - Coğrafya Fakül
tesi 

2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk » 
4 Tıp » 
5 Veteriner » 
6 Ziraat » 

30 000 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

» 
» 
» 
» 
» 

* 

Bölüm toplamı 

70 680 
55 620 
52 020 

328 440 
90 000 

253 131 
0 

879 891 

70 680 
55 620 
52 020 

328 440 
130 000 
233 040 

6 480 

906 280 

70 680 
55. 620 
52 020 

328 440 
130 000 
233 040 

6 480 

906 280 

110 000 
108 000 
40 000 
78 000 

1 
1 

110 000 
108 000 
24 000 
78 000 

1 
1 

82 000 
108 000 
24 000 
64 200 

1 
1 

( S. Sayısı : 179 ) 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
(ideneğin çeşidi Lira Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 3 500 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi memurları çocuk zammı 7 000 
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 4 500 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 4 500 
Tıp Fakültesi memurları çocuk 
zammı 14 400 
Veteriner Fakültesi memurla
rı çocuk zammı 7 000 
Ziraat Fakültesi memurları ço
cuk zammı 14 000 
İlahiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 0 
Rektörlük memurları doğum 
yardımı 1 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi memurları doğum yardımı 2 000 
Fen Fakültesi memurları do
ğum yardımı 2 000 

( S . Sayısı : 179) 

İlahiyat Fakültesi . 0 1 9 600 

Bölüm toplamı 336 002 320 003 287 802 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
Rektörlük 3 682 3 682 3 682 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 26. 500 26 500 27 300 
Fen Fakültesi 15 888 15 888 15 888 
Hukuk » 20 400 20 400 20 400 
Tıp » 56 278 56 278 , 56 278 
Veteriner » 17 540 17 540 17 540 
Ziraat » 29 264 29 264 29 264 
İlahiyat » 0 5 976 5 976 

Bölüm toplamı 169 552 175 528 176 328 

3 500 ' 

7 000 

4 500 

4 500 

14 400 

7 000 

14 000 

2 500 

600 
1 000 

1 000 

3 500 

7 000 

4 500 

4 500 

14 400 

7 000 

14 000 

2 500 

600 
1 000 

1 000 
#• 
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B. M. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
: __ -«• 4 â v ^ 

Ödeneğin çeşidi 

Hukuk Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Tıp Fakültesi memurları do
ğum yardımı 
Veteriner Fakültesi memurları 
doğum 'yardımı 
Ziraat Fakültesi memurları do
ğum yardımı 
İlahiyat Fakültesi memurları 
doğum yardımı 
Rektörlük memurları ölüm 
yardımı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi memurları ölüm yardımı 
Fen Fakültesi memurları ölüm 
yardımı 
Hukuk Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
Tıp Fakültesi memurları, ölüm 
yardımı 
Veteriner Fakültesi memurla
r ı ölüm yardımı 
Ziraat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 
İlahiyat Fakültesi memurları 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

7 850 

2 000 

5 000 

0 

1 000 

2 000 

•2 000 

2 000 

4 000 

2 000 

3 000 

0 

92 750 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

200 

000 

000 

400 

600 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

83 200 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 200 

4 000 

1 000 

2 400 

600 

1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

1 000 

2 000 

3 000 

1 000 

83 200 
zr,—!•*•.,« ,:, s s s 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek olan 
yabancı dil para mükâfatı 20 000 10 000 10 000 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 1 000 1 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları kar
şılığı 3 105 5 065 218 777 

( S. Sayısı : 179 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi memurları % 5 emekli ve 
% 25 giriş kesenekleri ile artış 
farkları karşılığı 26 000 31 117 
Fen Fakültesi memurları % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekle-
riyle artış farkları karşılığı 
Hukuk Fakültesi memurları % 
5 emekli ve % 25 giriş kesenek-
leriyle artış farkları karşılığı 
Tıp Fakültesi memurları % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenek-
leriyle artış farkları karşılığı 
Veteriner Fakültesi memurla
rı % 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları kar
şılığı 
Ziraat Fakültesi memurları % 
5 emekli ve % 25 giriş kesenek-
leriyle artış farkları karşılığı 
İlahiyat Fakültesi memurları 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
neklerimle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

14 060 

15 610 

48 444 

15 450 

32 415 

0 
0 
0 

0 
0 

18 536 

21 962 

71 375 

22 495 

41 527 

5 900 
39 632 
15 000 

1 
30 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
39 632 
15 000 

1 
30 000 

Bölüm toplamı 155 084 302 610 303 410 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 5 320 5 320 5 320 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
4 600 
9 300 

4 667 
2 800 

• 2 800 
2 800 
2 800 
2 800 

4 667 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 
2 800 

( S. Sayısı : 179 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1949 
. Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

8 İlahiyat Fakültesi O 2 800 2 800 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

4936 sayılı 

Bölüm toplamı 

Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

42 287 

154 200 
62 400 
67 600 
60 000 
90 000 

126 000 
, 0 

560 200 

26 787 

154 200 
(52 400 
67 600 
60 000 
90 000 

126 000 
22 000 

582 200 

26 787 

164 700 
62 400 
67 600 
60 000 
90 000 

126 000 
22 000 

592 700 

Emekli dul ve yetim aylığı 5 000 1 1 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 10 000 0 0 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirilecek bil
ginlerin ücret ve giderleri 

1 Rektörlük 2 000 1 000 1 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi * 2 000 1 000 1 000 
3 Fen Fakültesi 3 200 2 000 1 000 
4 Hukuk » 1 000- 1 000 1 000 
5 Tıp » 600 500 500 
6 Veteriner » 1 1 1 000 
7 Ziraat » ' 500 500 500 
8 İlahiyat » 0 1 1 

Bölüm toplamı 9 301 6 002 6 001 

İkinci kısım toplamı 5 247 767 5 483 711 5 479 509 

( S. Sayısı : 179 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Büro giderleri 
1 Rektörlük kırtasiyesi 2 500 2 000 2 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kırtasiyesi 7 000 3 600 3 600 
3 Fen Fakültesi kırtasiyesi 2 500 2 000 2 000 
4 Hukuk » » 3 000 2 400 2 400 
5 Tıp » » 5 000 3 600 3 600 
6 Veteriner » > 4 500 3 600 3 600 
7 Ziraat » » 3 000 2 400 2 400 
8 İlahiyat » » 0 1 400 1 400 

. * v 9 Rektörlük döşeme, demirbaş"*?*?T?*y*! s!* 
ve tesisler 5 000 2 500 2 500 

10 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi döşeme ve demirbaşı 5 000 3 000 3 000 

11 Fen Fakültesi döşeme ve de
mirbaşı 24 000 20 000 20 000 

12 Hukuk Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 42 500 20 000 20 000 

13 Tıp Fakültesi döşeme ve de
mirbaşı 20 000 20 000 .20 000 

14 Veteriner Fakültesi döşeme ve : ' -uf 
demirbaşı 4 000 4 000 4 000 

15 Ziraat Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 4 000 . 4 000 4 000 

16 İlahiyat Fakültesi döşeme ve 
demirbaşı 0 3 000 3 000 

17 Rektörlük öteberi giderleri . 3 000 2 400 2 400 
18 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi öteberi giderleri 12 000 10 000 10 000 
m Fen Fakültesi öteberi giderleri 7 000 5 600 5 600 
20 Hukuk Fakültesi öteberi gi-" • '' -

derleri 7 250 6 000 6 000 
21 Tıp Fakültesi öteberi giderleri 19 000 15 200 15 200 
22! Veteriner Fakültesi öteberi gi-

. derleri 9 000 7 500 7 500 
23. Ziraat Fakültesi öteberi gider

leri 10- 000 8 000 8 000 
24 : İlahiyat Fakültesi öteberi gi

derleri 0 1 000 1 000 
(S. Sayısı: 179) 
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M. ödeneğin çeşidi 

25 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi aydınlatma giderleri 

26 Fen Fakültesi aydınlatma gi
derleri 

27 Hukuk Fakültesi aydınlatma 
giderleri 

28 Tıp Fakültesi aydınlatma gi
derleri 

29 Veteriner Fakültesi aydınlat
ma giderleri 

30 Ziraat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 

31 ilahiyat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 

32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ısıtma giderleri 

33 Fen Fakültesi ısıtma giderleri 
34 Hukuk Fakültesi ısıtma gider

leri 
35 Tıp Fakültesi ısıtma giderleri 
36 Veteriner Fakültesi ısıtma gi

derleri 
37 Ziraat Fakültesi ısıtma gider

leri 
38 İlahiyat Fakültesi ısıtma gi

derleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakiütesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 
6 Veteriner » 
7 Ziraat » 
8 İlahiyat » 

Bölüm toplamı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 

3 000 

3 000 

13 000 

10 000 

7 500 

0 
15 000 
8 500 

20 600 
12 000 

25 000 

25 000 

0 
347 850 

6 000 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 
15 000 
8 500 

23 000 
12 000 

25 000 

25 000 

1 
305 202 

6 000 

3 000 

4 000 

13 000 

10 000 

7 500 

1 
15 000 
8 500 

23 000 
12 000 

25 000 

25 000 

1 
305 202 

z=a>9t 

2 500 

1 000 
1 000 
2 500 
5 000 
2 000 
1 500 

0 
5 500 

2 100 

900 
900 

2 100 
4 300 
1 700 
1 350 
500-

13 850 

2 100 

900 
900 

2 100 
4 300 
1 700 
1 350 
500 

13 850 

( S. Sayısı : 179 ) 
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1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I 

M. Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 1 000 1 000 1 000 

2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-
i , tesi posta ve telgraf ücretleri 800 800 800 
Ş Fen Fakültesi posta ve telgraf 
! ücretleri 800 800 800 
4 Hukuk Fakültesi posta ve tel

graf ücretleri 1 000 1 000 1 000 
5 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
1 ücretleri 1 000 1 000 1 000 
6 Veteriner Fakültesi posta ve 

telgraf ücretleri 1 500 1 500 1 500 
Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 1 500 1 500 1 500 

$ ilahiyat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 0 500 500 

9 Rektörlük telefon giderleri 3 000 2 700 2 700 
10 Dil ve Tarih - Coğrafva Fakül

tesi telefon giderleri 2 500 2 250 2 250 
l l j Fen Fakültesi telefon giderleri 3 000 2 700 2 700 
\y! Hukuk Fakültesi telefon gider-

j , leri 2 000 2 000 2 000 
18 Tıp Fakültesi telefon giderleri 4 000 4 000 4 000 
14 Veteriner Fakültesi telefon gi

derleri . 5 000 4 500 4 500 
16 Ziraat Fakültesi telefon gider-

I leri 6 500 6 000 6 000 
İŞ İlahiyat Fakültesi telefon gi

derleri 0 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 33 600 33 250 33 250 

!" Kira karşılığı 0 0 4 000 
Giyecekler 

İ Rektörlük 2 000 1 500 1 500 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-
I tesi ' 6 000 5 000 5 000 
8 Fen Fakültesi 2 500 . 2 500 2 500 
4 Hukuk » 3 600 2 520 2 520 
Sı Tıp » 6 000 6 000 6 000 
Şİ Veteriner » 5 000 4 900 4 900 
I (S. Sayısı:. 179) 
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M. 

7 
8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ödeneğin çeşidi 

Ziraat Fakültesi 
ilahiyat » 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Rektörlük sürekli görev yol
luğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi görev yolluğu 
Fen Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 
Hukuk Fakültesi sürekli gö
rev yolluğu 
Tıp Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 
Veteriner Fakültesi sürekli gö
rev yolluğu 
Ziraat Fakültesi sürekli görev 
yolluğu 
İlahiyat Fakültesi sürekli gö
rev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi geçici görev yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev yol
luğu 
Hukuk Fakültesi geçici görev ; 

yolluğu 
Tıp Fakültesi geçici görev yol
luğu 
Veteriner Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Ziraat Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
İlahiyat Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinin yurt içinde araştırma 
ve ilmî inceleme yapma ve öğ
renci yolluk ve başka giderleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
0 

30 100 

100 

200 

300 

1 

1 000 

500 

500 

0 
2 500 

4 000 

3 000 -
, . , . £ - . 

3 000 

5 000 

2 500 

4 000 

0 

10 000 

1950 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
600 

28 020 

100 

200 

300 

500 

500 

500 

500 

500 
2 000 

3 200 

2 400 

2 400 

4 000 

2 400 

3 200 

500 

8 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
600 

28 020 

1 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
2 000 

3 200 

2 400 

2 400 

4 0t)0 

2 400 

3 200 

500 

8 000 

(9 . Siyim : 179) 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Fen Fakültesinin yurt içinde 
araştırma ve ilmî inceleme yap
ma ve öğrenci yolluk ve başka 
giderleri 4 000 3 000 3 000 
Hukuk Fakültesinin yurt için
de araştırma ve ilmî inceleme 
yapma ve öğrenci yolluk ve 
başka giderleri 5 000 2 500 2 500 
Tıp Fakültesinin yurt içinde 
araştırma ve ilmî inceleme 
yapma ve öğrenci yolluk ve 
başka giderleri 5 000 1 000 1 000 
Veteriner Fakültesinin yurt 
içinde araştırma ve ilmî incele
me yapma ve öğrenci yolluk ve 
başka giderleri 6 500 6 000 6 000 
Ziraat Fakültesinin yurt içinde 
araştırma ve ilmî inceleme 
yapma ve öğrenci yolluk ve 
başka giderleri 10 000 10 000 10*000 
İlahiyat Fakültesinin yurt 
içinde araştırma ve ilmî ince
leme yapma ve öğrenci yolluk 
ve başka giderleri 0 1 500 1 500 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yabancı memleketler yol
luğu 0 
Fen Fakültesi yabancı memle
ketler yolluğu 0 
Hukuk Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
Tıp Fakültesi yabancı memle
ketler yoluğu 
Veteriner Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Ziraat Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
İlahiyat - Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Bil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yabancı profesör ve uz
manların yolluk ve giderleri 3 750 3 750 3 750 

2 000 

2 000 

2 500 

4 000 

3 500 

9 000 

1 
>. -— * -

2 000 

2 000 

2 500 

4 000 

3 500 

9 000 

1 

(S. Sayısı: 179) 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul «edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

25 Fen Fakültesi yabancı profe
sör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 3 000 3 000 3 000 

26 Hukuk Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 3 750 2 000 2 000 

27 Tıp Fakültesi yabancı profe
sör ve uzmanların yolluk ve gi
derleri 3 750 2 000 2 000 

28 Veteriner Fakültesi yabancı 
profesör ve uzmanların yolluk 
ve giderleri 1 1 1 

29 Ziraat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 1 1 1 

30 ilahiyat Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzmanların yolluk ve 
giderleri 0 1 1 

Bölüm toplamı 81 353 88 954 86 854 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Rektörlük 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
3 Fen Fakültesi 
4 Hukuk » 
5 Tıp » 
6 Veteriner » 
7 Ziraat » 
8 İlahiyat » 

Taşıt giderleri 
1 Rektörlük taşıtları işletme gi- ] 

derleri [ 
2 Rektörlük taşıtları onarma gi-

derleri j 

1 000 

1 000 
1 500 
1 500 
5 000 
2 000 
2 000 

0 

1 000 

1 000 
1 500 
1 500 
5 000 
2 000 
2 000 
500 

14 500 

3 000 3 000 3 000 

1 1 

Bölüm toplamı 14 000 14 500 

( S. Sayısı; 179) 
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6 
i 
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..O
D 

\ 
9 

10 
i 

i 

• 

i 

ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi taşıtları işletme 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
giderleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 500 

Tıp Fakültesi taşıtları işletme ] 
giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları işlet
me giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Yatı Yurdu her çeşit giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 

1- 5 000 

- 25 000 

10 000 

48 500 

570 903 

8 800 
0 

591 655 
1 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

500 

4 000 

1 000 

8 000 
-

2 000 

8 000 

2 000 

33 501 

517 277 

4 000 
200 

0 
3 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

500 

4 000 

1 000 

8 000 

2 000 

8 000 

2 000 

33 501 

519 177 

4 000 
200 

0 
3 000 

Fakültelerin araştırma, incele
me ve öğretimi ilgilendiren ge
reçleriyle her çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner -» 
Ziraat » 

11 500 
152 140 
'15 303 
134 010 
84 000 

218 000 

11 500 
152 140 
15 303 

134 010 
84 000 

218 000 

11 500 
148 140 
15 303 

134 010 
84 000 

218 000 

(S. Sayısı: 179) 



— 24 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

451 

7 İlahiyat Fakültesi 0 2 000 6 000 

Bölüm toplamı 614 953 616 953 616 953 

421 Ziraat Fakültesinin çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma 
ve denemelerin her çeşit gider
leri 2 000 5 000 5 000 

422 Dilve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anado
lu araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 6 720 6 720 6 720 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit giderleri 10 000 10 000 10 000 

424 öğretimi ilgilendiren giderler 
1 Hastahanelerin öğretimi ilgi

lendiren giderleriyle yatak kar-

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

şıhğı 
Hastanelerde iaşe edilecek 
olan hizmetliler iaşe karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone 
giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi satınalma ve abone gider
leri 
Fen Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
Tıp Fakültesi satınalma ve abo
ne igderleri 
Veteriner Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 
Ziraat Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 
İlahiyat Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 

(S. Sayısı: 

O 

0 

0 

1 000 

17 000 

53 633 

22 500 

15 000 

2 500 

3 000 

0 
: 179) 

0 

0 

0 

1 000 

15 000 

43 000 

20 500 

14 000 

2 500 

3 000 

1 000 

91 250 

135 382 

226 632 

1 000 

15 000 

43 000 

20 500 

14 000 

2 500 

3 000 

1 000 
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i 

M. 

9 
10 

11 
, 

12 

13 

14 

15 

16 

._.... 

Ödeneğin çeşidi 

Rektörlük her çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi her çeşit igderleri 
Fen Fakültesi her çeşit gider
leri 
Hukuk Fakültesi her çeşit gi
derleri 
Tıp Fakültesi her çeşit gider
leri 
Veteriner Fakültesi her çeşit 
giderleri 
Ziraat Fakültesi her çeşit gi
derleri 
ilahiyat Fakültesi her çeşit gi
derleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

30 000 

21 500 

42 500 

19 000 

19 000 

23 000 

0 

289 633 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

30 000 

21 500 

42 500 

19 000 

19 000 

23 000 

2 000 

277 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

30 000 

21 500 

42 500 

19 000 

19 000 

23 000 

4 302 

279 302 

4489 sayılı kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

2 
3 
4 
5 
6 
7 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

» 
» 
» 
» 
» 

Bölüm toplamı 

10 000 
5 000 

10 000 
5 000 
4 000 

15 000 
0 

49 000 

10 000 
4 000 

10 000 
4 500 
1 000 
4 000 

1 

33 501 

10 000 
4 000 

10 000 
4 500 
1 000 
4 000 

1 

33 501 

Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin . J r; ; *: ^^ 
yolluk ve giderleri 

1 Rektörlük 5 000 5 000 5 000 
J2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 
£ Fen Fakültesi 
4ı Hukuk » 
5 Tıp » » 
§ Veteriner » 

(S. Sayısı: 179) 

5 000 
10 000 
5 000 
5 000 
5 000 

• 5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 

itttntii kabul edilen 
Lir* Lir* 

7 Ziraat Fakültesi 
8 İlahiyat » 

459 
479 

Bölttnı toplamı 

Spor giderleri 
Üniversite Armağanı 

Dördüncü kısım toplamı 

35 000 

5 000 
2 500 

1 616 261 

o 000 
1 

35 001 

1 
2 500 

993 876 

5 000 
1 

35 001 

1 
2 500 

1 222 810 
, -ti1.',,, ı̂ WUB333T 

Beşinci ktstm - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yıllan borçları 
2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 
'- Î *"? " f ••'?* : : i r - : . 

5 500 

4 500 
1 

4 501 

0 

10 001 

3 000 

4 300 
1 

4 301 

2 000 

9 301 

3 000 

4 300 
1 

4 301 

2 000 

9 301 

Altırun ktsim - Yardtmıuı 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 

1 Üniversite öğrenci bursu 25 000 
2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi ' 3 500 
3 Fen Fakültesi 5 1)00 
4 Hukuk » 2 000 
5 Tıp » 10 000 
6 Veteriner- » 0 
7 Ziraat » 500 

25 000 

3 500 
5 000 
2 000 
7 000 
1 000 

500 

25 000 

3 500 
5 000 
2 000 
7 000 
1 000 

500 

(S. Bayisi : 179 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komkyone* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İlahiyat Fakültesi 0 1 000 1 000 

Hastanelere yapılacak yardım 
öğretimi ilgilendiren giderler
le yatak karşılığı 
Hastanelerde iaşe edilecek olan 
hizmetliler iaşe karşılığı 

Bölüm toplamı 276 632 276 632 0 276 632 
-=s=rrr~==3g 

322 632 

Yedinci kınım - yatırımlar 

Bölüm toplamı 46 000 . 45 000 45 000 
s—u-: s 

0 

91 250 

.85 382 

0 

91 250 

185 382 

50 000 

0 

0 

Altıncı kısım toplamı 322 632 321 632 95 000 

. I -
Onarma 
Rektörlük 
Dil ve Taı 
tesi 

Onarma işleri 

•ih - Coğrafya Fakül-

Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

V -
Döner ser 

Y( 

» 
» 
» 
» 
» , 

Bölüm toplamı 

Sermaye teşkili 
maye 

sdinci kısım toplamı 

5 000 

8 513 ' 
1 

31 000 
217 000 

32 000 
10 000 

.0 

303 514 

• ; ~ ' • • ' 

50 000 

353 514 

5 000 

8 500 
1 

10 000 
10 000 
32 000 
10 000 

1 

75 502 

1 

75 503 

5 000 

8 500 
1 

10 000 
10 000 
32 000 
10 000 

1 

75 502 

1 

75 503 

( S. Sayısı : 179 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 247 767 
570 903 

1 616 261 
10 001 

322 632 
353 514 

8 121 078 

5 483 711 
537 277 
993 876 

9 301 
321 632 
75 503 

7 401 300 

5 479 509 
519 177 

1 222 810 
9 301 

95 000 
75 503 

7 401 300 

B -

Gelirin çeşidi 

Hazine yardımı 
Harçlar 
Çeşitli gelir 
Bağışlar ve vasiyetler 
Eski yıllardan devredilen 
kit 

TOPL 

CETVELİ 

na-

AM 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 311 003 
140 000 
100 000 

1 

570 074 

8 121 078 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

6 532 000 
160 000 
50 000 

1 

659 299 

7 401 300 

6 532 000 
160 000 
50 000 

1 

659 299 

7 401 300 

( S. Sayısı : 179 ) 
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jörevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo (Sabancı dil bilmesi 
Kardeks ıjaemuru 
Daktilo 

» . 
Fiş memu 
Başodacı 

Hı 

Dağıtıcı 
Odacı | ; 
Şoför j ; 

şart.) 

D 

Sayı 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
1 

Dîl\V[6 Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Kartograf 
Kitap taşı 
Desinatöı 
Fotoğrafç 
Fiş memtı 
Kalorifere 

ûf memuru 
!; 

. 
rık 
i::-

Onarıcı 
Bahçivan İ 
Not çoğal 
Elektrikçi 
Ciltçi 

» 7 
idare mer 

a$a memura 
: j: 

tidımcısj 
ıuru 

Daktilo i ; 

Odacı M 
» 

T 

Dosya me 
Odacı 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.4 
2 

25 

ürk Devrim Tarihi Enstitüsü 

•niuru 

Fen Fakültesi 

Desinatör 
Daktilo (-
Daktilo 
Not çoğal 
Teknisiyer 
Cam aletle 
Hazırlayıc 

irâbancı dil bilmesi 

iriıa memuru 
ı j. 
ri yapıcısı 
r \ 

> 

1 
1 

1 
şarttır.) 1 

2 
1 
1 
1 
5 
5 

(S 
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- CETVELİ 

Ücret 

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 

Görevin çeşidi 

Şoför 
Fotoğrafçı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Hukuk Fakültesi 

Not Çoğaltma memuru 

Sayı 

.1 
1 
1 
1 

12 

2 
Daktilo (yabancı dil bilmesi şarttır.) 1 
Daktilo 
Elektikci ve telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı, 
Onarıcı 
Bahçivan 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

Tıp Fakülteti 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Hazırlayıcı 
» 
» 

• » 

Arşivci 
Daktilo 

» (yabancı dil bilmesi şarttır 
Otoklav memuru 
Mulaj cı 
Masajcı 
Röntgen banyocusu 
Hastabakıcı 

» 
» 

Lâboratııvar hademesi 
Fotoğrafçı 

230 j Telefon santral memuru 
350 ! Onarıcı 
150 i Şoför 
130 j » yardımcısı 

>; Sayı sı : 179 ) 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

28 
4 

15 
7 
4 

) ı 
2 
1 
2 
1 

51 
10 
5 

60 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

200 
150 
100 
115 

90 

175 
230 
150 
200 
200 
115 
150 
175 
100 
115 
90 

500 
370 
250 
200 
300 
200 
150 
115 
150 
150 
130 
230 
150 
200 
150 
150 
90 

100 
110 

90 
300 
200 
200 
200 
150 



İ0 
dörerm şeaidi 

Bahçıvan 
.Dağıtıcı 
Başodacı 
Aşçı 
Diyet aşçısı 
Aşçı yumağı 
Terzi 
Terzi yardnn#ı#ı 
Çamaşıra 
Ütücü 
Odaeı 
Gardiyan 

Y«t*rm*r W4kmm 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı ve takipçi 
Hazırlayıcı 

» 
» .: 

Şoför 
Kapıcı 
Başodacı 
Lâboratuvar hademesi 
Hayvan hastabakıcısı 
Odacı 
Tecrübe hayvan yetiştiricisi 
Nalbant 
Gece ve gündüz bekçisi - : 
Tekııisiyen 
Desinatör 
Elektrikçi 
Marangoz ustası 
Demirci » 
Usta 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Tertipçi 
Matbaa makinisti 
Cilt ustası 
Eczacı kalfanı 
Pansumancı 
Santral şefi 
Su ve kaloriferci ustası 
Telefon t ekti i si yen i 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

11 
2 

1 
2 
1 
F> 
fi 
6 
2 
2 
1 

12 
10 
6 
1 
1 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(fc 

Ücret 

175 
100 
115 
150 
200 
115 
200 
100 
90 
90 
yo 
90 

230 
150 
.110 
175 
150 
130 
200 
100 
115 
90 

100 
90 

150 
200 
120 
400 
250 
250 
250 
175 
175 
120 
100 
200 
225 
250 
200 
125 
300 
225 
200 1 

>. Say w 

î i r e r i n aeaitti 

JFfeMt F*kmm 

Daktii« 
Dağıtım ve takipti 
HanrUyıaı 

» 
» 

TefaüaiyftM 
* 

Şoför 
Odaeı 

» 

[ * 
[ Lâboratuvar kademi** 
( Bahçıvan 
; ı» 

» 
> 

Sürekli tarta ameleai 
!» » » 

Kapıeı 
öeee ve gündü» bekfiai 
Arşivci 
Desinatör 
Grafikej 
Tahnite! 
Teksir ınemuru 
Büyük küçük baş hayran tecrübe vt 
bakım ustası 

>> > » » » > 
» » » » » » 
» » » » ,» » 

Tarla denemeleri teknifiyeni 
Çiftçi bası 
Fotoğrafçı 
Cam aletleri yapıeiü 
Elektrik teknisiyeni 
Telefon » 
Su havagazı » 
Kalorifer » 
Cilt iğleri » , 
Santiralci ve talafrmeu 
Tekniker 
Marangoz untam 
Mürettip 
Önaneı 

n : 179 ) 

Sayı 

4 
1 
7 

15 
10 
3 
2 
2 
2 

17 
10 
10 
2 
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 

Üer#* 

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 



eria geçidi 

İlahiyat Fakülten 

Daktilo 

3*yı Ütrtt 

1 130 

fiöıevin ç«şidi 

Not çoğaltma memuru 
Odacı 

Sayı Ücrtt 

1 130 
1 100 
2 90 

B. M. 

E ÖETVELÎ 

204 1 Yabancı profesörler ve memurlar üc
reti 

J I). T. O. Fakültesi 
2 Fen Fakültesi 
3 Hukuk » 
4 Tıp » 
5 Veteriner » 

e 

6 Ziraat » 
7 İlahiyat » 

#• ; 

B. Qöıwin geçidi 

I» CETVELİ 

Sayı Aylık 

D0m Tarih - Cofirafy® Foktâtmi 

a) öftMtim üf^eri 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

Prof«g&r 
> - . 
» 
» 

Doneni 
> ! 
» ; 

* ) #tİ»ı y»rdîm«ıl#rı 

7 Asistan 

10 

2 
1 
5 
6 

10 
7 

19 
3 

150 
125 
100 

90 
70 
80 

50 
40 
35 

D. 

9 

GNSreıriü §e§idi Sayı Aylık 

(Seminer kütüphanecisi) 2 40 

Fm F&külfoıri 

a) Öğmifitt üy«l#ri 

P?öfw*ör 

» 

Öeçeııt 
6 » 
7 » 
8 » 
9 

h) Ğğmtim fot&'imeûiv] 

7 Acriftten 
8 » 
9 » 
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a 
3 
2 
7 
6 

10 

9 
18 
18 

150 
125 
100 

90 
80 
80 

,70 
60 
m 

00 
50 
40 



D. 

7 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

: , .-: 

1 
2 

4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

10 
4 
5 

7 
8 

4 
6 
7 

Görevin çegidi 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 

j 

Profesör 
» 

Doçent 

b) 

Asistan 

Profesör 
2» 

» 
Doçent 

» 

» 

b) 

Asistan 
* 

Uzman 

» 

Başeczacı 
Eczacı 

•» 

Hukuk Fakültesi 

ı) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

^ 

Tip Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

— 3 
Sayı Aylık 

1 

2 
3 
1 
5 
9 

14 

9 
5 

10 
9 

2 
2 
9 
9 
6 
8 

16 
20 

10 
25 
40 

1 
i 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

( S 

60 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
60 
40 
35 

150 
125 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
35 
90 
80 
70 
60 
50 

• 

90 
70 
60 

. Sayı 

2 -
D. 

10 
12 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
9 

10 
3 

14 
12 
12 
11 
10 

1 
o 
3 
4 
5 
6 

7 
9 

10 

13 

Görevin çeşidi 

Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

» 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) 

Asistan 

» 
Uzman 

Veteriner Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
a 

Öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

îdare kalemi evrak mukayyidi 
Levazım işleri memuru 
Rektörlük kalemi memuru 
îlmî yardımcı 
Tercüman 

Profesör 
> 
» 

Doçent 
» 

b) 

Asistan 
» 
» 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Güreş, boks, eskrim öğretmeni 

sı : 179) 

Sayı 

8 
24 

1 
1 

5 
3 
3 
3 
1 

12 

7 
3 

13 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
7 
9 
6 
1 
4 

11 
7 
8 

1 

Aylık 

35 
25 
40 
35 

150 
125 
100 

90 
80 
70 

60 
40 
35 

100 

15 
25 
25 
30 
35 

, 

150 
125 
100 
90 
80 
70 

60 
40 
35 

20 
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D. 

8 
13 
11 
12 
13 
10 
11 
13 

5 

Görevin çeşidi 

îdarşe inzibat âmiri 
îdare kalemi levazım memuru 
Levazım işleri memuru 
Rektörlük kalemi memuru 
Kâtip 
Talebe yurdu bagmuidi 
Muiid 
Kitaplık kâtibi 

İlahiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Aylık 

50 
20 
30 
25 
20 
35 
30 
20 

80 

D. 

6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

"'9 

Görevin çeşidi 

Doçent 
> 
» 

Sayı 

1 
2 
2 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

> 
» 
» 

e) Memurlar 

Kitaplık memuru 

1 
1 
4 
5 

1 

Aylık 
3LW 

70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

40 

R - CETVELİ "**; 

B. 223|— Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtilecek bilginlerin ücret ve yollukları 
Askjerlik dersi konferans ücretleri bu bölümden Ödenir. 

• • • - • J 

B. 307 — Yolluklar ^ , 
M. 24, 30 — Yabancı memleketler yolluğu 

4936 sayılı'Üniversiteliler Kanununun 62 nci maddesi gereğince yabancı memleketlere gönderi
lecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer giderleri. 

B. 419 — Mahkeme harçları ve giderleri » 
Avukatlık ücretleri de bu bölümden verilir. **T'' 

9 fş <& *> *• 

B. 420 — Fakültelerin araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçleri ile her çeşit giderleri 
Enstitü ve lâboratuvarlarm fenni alât ve levazımı, yazı, hesap ve teksir makineleri, ecza, kimye

vi maddeler ve her türlü gereçler, öğretimle ilgili her türlü mateıyelin alımı, yaptırma ve onarımı, 
tecrübe hayvanları alımı, yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme giderleri, alet 
ve cihanların taşıma, montaj ve onarma giderleri, amele gündelikleri, elektrik ve havagazı muhar
rik kuvvet ve su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuvarlarm işletmelerinin gerektirdiği her çeşit 
giderljer : 

B. 451 — Yayın giderleri 
M. 1, 8 — Satınalma ve abone karşılığı ?•<•••- *M* •*« 

Her çeşit kitap mecmua, gazete ve diğer yayınlar satmlama v« abonesi. 

M. 9, 16 — Her çeşit giderler 
K$ğıt, baskı, ciltleme, telif ve tercüme, klişe bedelleri. 

(S . Sayısı: 179 ) ^ 
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B. 470 — Üntiversite armağanı 

•Öğretini üye ve yardımcüariyle doktora öğrencilerinden araştırma ve incelemelerde yüksek ba
san gösterenlere senatoca takdir edilecek miktarda para mükâfatı. 

B. 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar 
Yardıma muhtaç ve teşvika lâyık görülenlere 4936 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi gereğince ve

rilecek lisans ve doktora bursları, fakültelerdik! yardıma muhtaç öğrencilere her türlü ayni ve 
nakdî yardımlar. Yabancı memleket üniversitelerinden mübadele suretiyle üniversiteye gelen öğ
rencilere verilecek burslar. 

1949 yû% geçici hizmetliler kadrosu 

Kadronun 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
Okutman 

adı 

mı v 

_, 

Sayı 

Hizmet 
Aylık süresi 
Lira Av Düşünceler 

IHI ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
1 2 000 7 Haziran - Aralık 
1 1 500 7 » » 
1 1 500 2 Nisan 1949 sonuna kad. 
3 1 000 10 
I 700 10 
1 540 10 
2 540 • 10 

Profesör 
Fen Fakültesi 
6 1 500 10 

Ord. Profesör 
Hukuk Fakültesi 

1 2 000 10 
1 2 000 8 Mayıs - Aralık 

Ord. Profesör 
Profesör 

Uzman 

Tıp Fakültesi 
2 2 000 10 
1 1 500 10 
1 500 10 
1 500 9 
1 370 9 

Nisan - Aralık 
» » 

(• :&, Sayışı: 179 ) 


