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İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle
Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım Enstitülerinin
yaptırılması ve Fem Edebiyat Fakülteleri yapılarının ta
mamlanması hakkında Kanun tasar* ı ve Millî Eğitim,
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları (1/54)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
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18 . XI . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
istanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım
Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Edebiyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması hakkında Millî
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . XI . 1946 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve "İktisat Fakültteleri ile Tıp Fakültesi merkez binası ve bir kısım
Enstitülerinin yaptırılması ve Fen ve Edebiyat Fakültelerinin tamamlanması hakkında kanun
tasarısının gerekçesi
istanbul Üniversitesi kurulduğu 1933 yılındanberi büyük bir yer ve bina sıkmtısı içinde
dir. Darülfünuna tahsis edilmiş olan eski harbiye nezareti binasına Rektörlük teşkilâtı ile Tıp Fa
kültesi Merkez idaresi ve Kitaplığı, Hijyen, Mikrobiyoloji, Farmakodinami, Fizyoloji, ve Hayatı ve
Tıbbi Kimya, Tıp Tarihi Enstitüleri; Hukuk Fakültesinin idare, Kitaplık ve Seminerleri ile bütün sı
nıfları birleştirilmiş 1936 da kurulan Ekonomi Fakültesi ile daha sonra kurulan Fizyoloji ve Devlet
ler Umumi Hukuku Enstitüleri de bu binaya sıkıştırılmıştır. Tıp Fakültesinin Anatomi, Histoloji,
Patalojik Anatomi, Kanser, Fizyopataloji Enstitüleri de yine bu binanın yanındaki ufak bir bi
nada çalışmaktadır. Fen ve Edebiyat Fakültelerinin sıkışmış oldukları ahşap Zeynephanım Kona
ğı yanmış ve bu suretle bina sıkıntısı bir kat daha artmıştır. Üniversitenin Genel Kitaplığı eski
Medrese - tül - kuzat Binasındadır. Bu bina ancak depo halinde kullanılmakta ve yersizlik yü
zünden Kitaplıktan gereği gibi faydalanmak mümkün olmamaktadır.
Bu durum Tıp Fakültesinin en esaslı Enstitülerinin çalışmalarını tamamen aksattığı gibi Hu
kuk ve Ekonomi Fakültelerinde de beklenilen ve istenilen raformun tahakkukuna, hattâ bugünkü
yönetmelikler hükümlerinin bile yerine getirilmesine imkân bırakmamaktadır. Fakültelerin ve Ens
titülerin günden güne genişlemesi, öğretim kadrolarının ve öğrenci sayısının tabiî artışı gözönünde
tutulacak olursa, bugünkü şartlar altında istanbul Üniversitesinin gelişmesine ve kendisinden is
tenilen ve beklenilen ödevleri yerine getirmesine imkân kalmadığı açıkça görülür.
Yürürlüğe girmiş ve Üniversitelerimize birçok yeni ödevler vermiş olan Üniversiteler Kanu
nunun hakkiyle uygulanması, öğretim üyelerinin Fakültelerde devamlı surette çalışmaları; büyük
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bir istekle Üniversite kapılarına koşan öğrencilere bir Üniversite çalışmasının gerektirdiği şahsi ça
lışmaların yaptırılabilmesi her şeyden evvel yerle kabildir.
Hukuk Fakültesinin birinci sınıfına her sene bin öğrenci kabul etmesine ve dönenler ve Eko
nomi Fakültesi ile müşterek dersler dolayısiyle bu sınıfta ikibin dörtyüz öğrenci bulunmasına mu
kabil, en büyük ders salonunun ancak altı yüz kişi alabilmesi öteki sınıflar için elinde dört salondan
başka ders yeri olmadığı ve bu salonlardan aynı zamanda Ekonomi ve bazan da Tıp Fakültesinin
faydalandığı , pratik kurların, doktora çalışmalarının da bu dört salona sığdırılması icabettiği, oııdört seminer çalışmasının ancak iki odaya sığdırıldığı sayısı elliüçü bulan öğretim üyeleri
ve yardımcıları için sadece üç oda bulunduğu ve bu itibarla profesörlerin doçent ve yardım
cıları ile işleri hakkında konuşabilecek, araştırmalar yapabilecek bir yer bile bulmak imkânın
dan mahrum oldukları, uğranılan güçlüklerin ve karşılaşılan imkânsızlığın derecesini gösterir.
Ekonomi Fakültesi bu kadarcık imkândan da mahrumdur. Tıp Fakültesinin en önemli enstitüleri
ise koridorlara ve bir kaç odaya sığınmış oldukları için bunlarda ciddî araştırmalar yapılması
hemen imkânsız olduğu gibi bunlardan yüzlerce öğrencinin faydalanması da çok güçtür.
Yeni kurulan kriminoloji Enstitüsü, memleketin her tarafından suç sebepleri ve buna benzer
kriminolojik olaylar üzerinde yaptığı incelemelerin neticelerini tasnif etmek imkânını bulamamak
ta, Devletler Hukuku Enstitüsünün faaliyeti ise mahdut kalmaktadır. Kurulması zaruri birçok
enstitüler ise imkânsızlık yüzünden kurulamamaktadır.
istanbul Üniversitesinin bina bakımından karşılaştığı bir zorluk ta yabancı dil tedrisatı da
dâhil olmak üzere bütün Fakültelerin ve dolayısiyle oniki bin öğrencinin işgal ettiği Harbiye
nezareti binasının kısmen ahşap olması ve gerek kalabalık ve gerekse Tıp Fakültesi Enstitüleri
nin tesisat ve çalışması bakımından daima yangın tehlikesine mâruz bulunmasıdır. Önlenmesi
için hergün her tedbire baş vurulmasına rağmen bu tehlike meydana çıkarsa hem istanbul güzel
ve tarihi bir binasını kaybedecek ve hem de Üniversite çok güç bir durum karşısında kalacaktır.
Edebiyat ve Fen Fakültelerinin işgal ettiği Zeynephanım Konağı yangını acı ve korkunç bir mi
sal olarak önümüzde durmaktadır. Bu yangın dolayısiyle kaybolan kitap ve kolleksiyonlardan
bir kısmının bugün tekrar elde edilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh Harbiye nezareti binasının
betona çevrilmesi zarureti vardır ve bunun için iki milyon lira sarfına ihtiyaç vardır.
istanbul Üniversitesinin bina ihtiyaçlarının bu üniversitenin adî bütçesine konulacak ödenek
lerle karşılanmasına imkân yoktur. Bunu gözönünde tutan Iİükümet, Zeynephanım Konağının
yanmasını müteakip bu bina yerine yapılacak binaların gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
mek yetkisini verecek bir kanunla kurulmasını Yüksek Meclisten istemiş ve 4499 sayılı kanunla
Hükümete bu yetki verilmiş ve her yıl bütçeye bu iş için üçer milyon lira konulması kabul Duyu
rulmuştu. Bu ödeneklerden 1946 yılı sonuna kadar (7 189 910) lira 51 kuruş sarf edilmiş, bu sene
bütçesine de geçen sene girişilen yüklenmelerin karşılığı olarak (2 747 200) lira konmuştur. Şim
diye kadar bu binanın Fizik Enstitüleri ile F . K. B. derslerinin verildiği büyük anfisi bitirilmiş,
şimdi Fizik Enstitüsü bitirilmek üzere bulunmuş ve jeoloji Enstitüsü ile Edebiyat Fakültesinin
bir kısmının da inşasına başlanılmıştır. Kimya Enstitüsü ile Edebiyat Fakültesinin diğer kısımla
rına ise henüz başlanmamıştır.
Dünya harbinin doğurduğu birçok güçlükler, binaların aepremlere karşı korunması için yapı
lar hakkında alınan tedbirler bir çok fiyat değişiklikleri doğurmuştur. Bu itibarla, alınacak ta
sarruf tedbirlerine rağmen, bu binaların geri kalan (5 062 889) lira 49 kuruş ile bitirilmesine im
kân görülemediği gibi, Üniversiteler Kanununun Üniversite bütçe sisteminde husule getirdiği de
ğişiklikler ve bu kanunda kabul edilen denetleme sisteminin doğurduğu aksaklıklar inşaat Kanu
nunun değiştirilmesini gerektirmektedir.
Esasen bu kanun gerekçesinde ve uygulanmasında da belirtildiği gibi, kanun ancak Fen
ve Edebiyat Fakülteleri ihtiyaçlarını karşılamak için konulmuş olduğundan, yukarıda arzedilen
Hukuk, Ekonomi ve Tıp Fakültelerinin kurulması ve kalkınması için ayrıca tedbir alınmasına za
ruret vardır.
Bunu gözönünde tutan Hükümet, 4499 sayılı kanun yerine kaim olmak üzere ilişik kanun ta( S. Sayısı : 60 )
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sarısını sunmaktadır. Kanunun istanbul Üniversitesinin hangi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ko
nulduğu ve ne gibi maksatları takip ettiğinin başlığında belirtilmesi ve bu. suretle yapılacak
işlerin plânlaştırılması faydalı görülmüştür.
İstanbul Üniversitesinin bina ihtiyaçlarının en ekonomik şartlar altında sağlanması için eldeki
bütün imkânlardan faydalanılacaktır. Bu kabilden olmak üzere Hukuk ve Ekonomi Fakülteleri
için betonlaştırılaeak olan Harbiye Nezareti binasından istifade edilecek ve bu binanın arkasında
yapılacak ve asıl binaya bağlanacak bir bina ve asıl binada yapılacak değişiklikler sayesinde
iki Fakülte için en ucuz bir şekilde ve en kısa bir zamanda sağlam binalar elde edilecek ve is
timlâklerin temel sondajlarının doğurabileceği fuzuli masraflar önlenmiş olacaktır. Askerî Tıp
Okulunun işgal ettiği bina da, Eczacı Okuluna tahsis edilecektir.
Tıp Fakültesinin merkezi, on bir enstitüsü ile kitaplığı Çapa'da, Cerrahpaşa, Haseki, Gureba
Hastanelerinin teşkil ettiği üçgenin tam ortasında ve İstanbul Belediyesinin yaptıracağı bin ya
taklı büyük hastanenin yanında kurulacak ve bu suretle bir Tıp sitesi kurulmuş, öğrencilerin dik
kat ve enerji kaybetmeleri önlenmiş olacaktır.
İnşaatı devam eden Fen ve Edebiyat Fakültelerinin fazla pahalıya mal olmaması için bu sa
hada artık hiçbir istimlâk yapılamıyacak, binanın umumi heyetini ve güzelliğini bozmamak şartiyle bazı tasarruflar yapılacak ve bu yapının da en uygun şartlarla bitirilmesi sağlanacaktır.
İstanbul Üniversitesi Fakülte binalarının yapılması ve başlananların bitirilmesi için en az
kırk milyon liraya ihtiyaç duyulmaktadır. 4499 sayılı kanunla verilen ödeneklerden henüz beş
milyon altmış iki bin sekiz yüz seksen dokuz lirası harcanmamış olmasına göre, üç fakültenin en
esaslı bina ihtiyaçları ile başlanmamış olan işlerin bitirilmesi daha otuz dört milyon dokuz yüz otuz
yedi bin yüz on bir lira ile karşılanmış olacaktır ki, öğrenci sayısı en kalabalık bir Üniversite
nin bina ihtiyaçları karşısında bu miktarın asgari bir miktar olduğu tabiîdir.
İşin aeeleliği gözönünde tutularak, biranevvel bitirilmesi için Maliye Bakanlığına bu iş dolayısiyle bono çıkartmak yetkisinin verilmesi faydalı görülmüştü',

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
M. E. Komisyonu
Esas No. 1/54
Karar No. 2

29 . XI . 1946

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen Ede-'
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunea 12 . XI . 1946 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun
tasarısı, havaleleri gereğince Komisyonumuzda
Millî Eğitim Bakanı hazır olduğu halde görüHükümetin izahlarını yerinde bulan Komis
yonumuz tasarıyı oybirliğiyle aynen kabul et
miştir. Taallûku dolayısiyle Bayındırlık Ko
misyonuna verilmesi dileğiyle Yüksek Başkan

lığa sunulur,
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Yardımcısı
Erzurum
C. Dursunoğlu
Sözcü
Kâtip
Erzurum
Urfa
G. Dursunoğlu
8. K. Yetkin
Balıkesir
Bingöl
Çorum
E. Çeliköz
T. Banguoğlu
H. İlgaz
İzmir
Kars
Maraş
E. Çınar
T. Tasktran
Dr.K.îdü
Maraş
' Trabzon
E. Soysal
Z. Molaoğlu
Trabzon
M. R. TardkçıoğlM
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Bayındırlık K

>nu raporu

T. B. M. M.
Bayındırlık
Komisyonu
Esas No. 1/54
Karar No. 2

11 .1.1947

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi ve merkez binası ve
bir kısım Enstitülerin yapılması ve Fen, Ede
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp
Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan
tasarısı Yüksek Başkanlıkça Millî Eğitim Ko
misyonunun tutanağı ile birlikte Komisyonu
muza havale edilmekle bu kanun üzerinde Millî
Eğitim Bakanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü
ile Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yüksek Tedrisat
Umum Müdürü ve Bayındırlık ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde görü
şüldü :
Yapılan görüşme ve incelemeler sonunda İs
tanbul Üniversitesinin tekemmülü için istenilen
40 milyon liralık taahhüt yetkisinin yerinde
olduğu oybirliğiyle kabul edilmiş ancak, bu iş
lerin Bayındırlık Bakanlığınca mı yoksa tüzel
kişiliği haiz olan ve katma bütçe ile idare edi
len Üniversite tarafından mı yapılması önemle
tartışma konusu olmuştur.
Komisyonumuz üyelerinin çokluğu :
Üniversitenin katma bütçe ile idare edilir
bir teşekkül halinde olması ve 3611 sayılı Ba
yındırlık Bakanlığı Teşkilâtı hakkındaki Kanu
nun beşinci maddesinin ikinci bendi ancak umu
mi muvazeneye dâhil dairelere ait inşaatın Ba
yındırlık Bakanlığınca yapılmasını âmir olup
bu maddenin 4 ncü bendinde katma bütçeli ida
reler ile belediyeler tarafından yapılacak olan
ve keşif bedelleri 80 bin lirayı geçen binaların
yalnız proje ve keşiflerinin tasdiki ile bunla
rın kabul heyetlerinde Bayındırlık Bakanlığı
nın üye bulundurulması derpiş edilmiş olma
sına ve
Üniversitede katma bütçeli bir idare bulun
masına göre genel hükümlere uygunluğu ve ay
nı zamanda işin Îstanbuîda olma3i ve büyük
bir ivedilik arzetmesi bakımından bu esasa
göre hazırlanan tasarının kabulü icap ede( S. Say:

ceği mütalâasiyle tasarının heyeti umumiyesini
kabul etmiştir.
Ancak, komisyonumuz üyelerinden azınlığı
teşkil eden: Komisyon Başkanı Sırrı Day (Trab
zon), Sözcü Raşit Börekçi (Ankara) üyelerden:
Ahmet Ali Çinar (Burdur), Dr. Cemal Kazancıoğlu (Çoruh), Mahmui Tan (Tunceli) ve Razi Soyer (Urfa) Özel bir kanunla verilen yet
ki ve Hazinece çıkarılarak bonolarla inşa edile
cek Üniversite binalarının doğrudan doğruya
umumî muvazeneyi alâkadar eden bir iş ola
rak telâkkisi daha uygun olacağı ve bu bina
ların genel hükümler dairesinde umumi muva
zeneden inşa edilmesinin ve abidevi ehemmiyet
te olan bu işlerin inşaat için gerekli bilcümle
teknik ve idari teşkilâtı olan Bayındırlık Ba
kanlığınca yaptırılmasının ve yapıldıkça Üni
versiteye devredilmesinin daha uygun olacağı
ve bu şekil bırakılarak esaslı ve devamlı yapı
fen teşkilâtı olmıyan ve gündelikli veya «E» cet
velinden aylık ücretli inşaat kontrol heyetleriy
le ve ikinci bir teknik tetkika tâbi tutulmak
sızın idare edilmesinin mahzurlu olacağı ve bu
inşaat Bayındırlık Bakanlığınca yapıldığı tak
dirde dahi işin haiz olduğu önem ve ivediliğin
Hükümetçe ve Bayındırlık Bakanlığınca göz
önünde tutulacağı ve bu suretle idarî bir mah
zur karşısında kalmmıyacağı iş ve ihtiyaç prog
ramlarının ve avan projelerin Millî Eğitim Ba
kanlığı ile Üniversitenin de bilgi ve tasvip
lerinden geçirilmesi tabiî olacağı mütalâasiyle
çoğunluğun oyuna iştirak etmemişlerdir.
Bundan sonra maddelere geçilmiş ve ta
sarının çoğunluğun oyuna uygun olduğu gö
rülmekle olduğu gibi kabul edilmiştir.
Çoğunlukta kalan üyelerden bazıları Bayın
dırlık Bakanlığı teşkilâtının kontrola katılması
veyahut kontrolü tamamen deruhte etmesi ve
tatbikat projelerinin dahi Bayındırlık Bakanlı
ğından geçirilmesi gibi temenni ve mütalâalarda
bulunmuş] arsa da bunun idari ahengin bozul
ması ye anlaşmazlıklara yol açması gibi mahL
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zurları da derpiş edilmiş ve idari yardımlaşma
nın kanunda zikredilmeksizin dahi sağlana
bileceği tabiî görülmüştür.
Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Bayındırlık Ko
misyonu Başkanı
Trabzon
Sırrı Bay

Sözcü
Ankara
Muhalifim
R. Börekçi

Antalya
N. Aksu
Kars
M. Bahadtr
Kütahya
H. Benli

Kâtip
Niğde
/. R. Soyer

Tunceli
M. Tan

Burdur
Çoruh
A. A. Çınar
Muhalifim
Dr. C. Kazanctoğlu
Konya
Kocaeli
R. Erel
A. F. Abasıyantk
Maraş
Niğde
H. Mengi
Çekinserim
H. R. Tankut
ürfa
Muhalifim
R. Soyer

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/54
Krar No. 42

18 . I . 1947

Yüksek Başkanlığa
İstanbul Üniversitesi Hukuk ve iktisat Fa
külteleriyle Tıp Fakültesi merkez binası ve bir
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Ede
biyat Fakültesi yapılarının tamamlanması hak
kındaki kanun tasarısı Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza verilmiş olmakla Millî Eğitim ve
Maliye Bakanları mümessilleri ile İstanbul Üni
versitesi Rektörü hazır oldukları halde konu
şuldu.
İstanbul Üniversitesinin kurulduğu 1933 yı
lından beri, bina bakımından ihtiyacı Hükümet
gerekçesinde etraflı bir şekilde belirtilmiştir.
1942 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
•ve Fen Fakültelerinin bulunduğu Zeynephanım
Konağının, çıkan bir yangın neticesinde yan
ması üzerine, daha sıkışık bir duruma giren
bina ihtiyacı karşısında, Edebiyat ve Fen Fakül
telerinin Zeynephanım Konağının bulunduğu
yerde inşası Hükümetçe kararlaştırılmıştır.
1942 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan yapılan mukavele ile plân, proje, tafsilât
plânları hazırlatılmış ve aynı mukavele ile plân
ve projeleri hazırlayanlar kontrole de memur
edilerek 3 Temmuz 1943 tarihinde inşaata baş
lanmıştır. Ancak bu inşatm bütçelere konacak
Ödeneklerle kısa bir zamanda ikmali mümkün
görülemediğinden 17 Eylül 1943 tarihinde ka

bul edilen 4499 sayılı bir kanunla ve yıllık te
diye miktarı üç milyon lirayı geçmemek üzere,
(15 000 000) liraya kadar, gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişmek için Hükümete izin ve
rilmiş ve aynı kanunun ikinci maddesiyle de bu
binaların yaptırılması işi (proje ve tafsilât resimleriyle mukavemet hesapları Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik edilmek şartiyle) 3611 sayılı
kanun hükmüne tâbi tutulmıyarak, Millî Eğitim
Bakanlığına bırakılmıştır.
Bu kanun hükümleri dairesinde, 1946 yılı
sonuna kadar, (15 000 000) liradan, (7 189 910)
lira sarfedildiği ve bununla da gerekli arazi istimlâkleriyle Fizik Enstitüleri ve F . K. B.
derslerinin verildiği anfilerin ikmal edildiği,
Simi - Fizik
Enstitüsünü
bitirilmek
üzere
bulunduğu ve Jeoloji Enstitüsü ile Edebiyat
Fakültesinin bir kısmının inşasına başlandığı
anlaşılmaktadır.
Edebiyat ve Fen Fkülteleri binalarının geri
kalan ödenek ile bitirilmesi; zelzele hakkında
ki yeni talimat hükümlerine göre inşaatta demir
kısımların fazlalaştırılması, fiyat farkları gibi
sebepler yüzünden mümkün görülemediği cihet
le bu fakülteler binalarının tamamlanması,
Hukuk ve İktisat Fakültelerine tahsis edi
len merkez binasının
betonlaştvrılması ve
bu binaya ilâve edilecek dershaneler için ek
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binalar yapılması ve ayrıca bir Tıp Fakültesi
merkez binası ile onbir enstitüsünün ve kitap
lığının yapılması işinin, hizmeti müteessir eden
sıkı ihtiyaçlar karşısında, biranevvel sağlana
bilmesi için, ödenek miktarı ile gelecek yıllara
geçici taahhütlere izin verilmesi hususunun ge
rekli hükümleri ihtiva eden yeni bir kanuna ih
tiyaç görülmüş ve Hükümetçe teklif edilen ta
sarı bu maksatla hazırlanmıştır.
Bugün oniki bin yediyüz öğrencisi bulu
nan istanbul Üniversitesinin, öğretim hizme
tini çok müteessir ettiği aşikâr bulunan bina
ihtiyacı karşısında, bu binaların biranevvel in
şası imkânını saglıyaeak olan, gelecek yıllara
geçici taahhütlere girişme izni ile bütçeye ko
nacak senelik ödenek miktarı esas itibariyle
kabul edilmiş ve yapılan tahminlere istinaden
tesbit
edilen
âzami taahhüt
miktarının
(40 000 000) lira olması da uygun bulunmuştur.
Bayındırlık Komisyonunda bir tartışma ko
nusu olduğu o Komisyon raporundan anlaşılan
ve Komisyonumuzda hazır bulunan bazı milletve
killeri tarafından ileri sürülen (inşaatın Üniver
site veya Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılması)
konusu, Komisyonumuzda da etraflı bir şekilde
mütalâaların beyanına ve açıklamaların yapıl
masına vesile olmuş ve konuşmalar sonunda,
bugüne kadar bu inşaatı idare etmekte olan
muhtariyeti haiz ve katma bütçeli istanbul
Üniversitesinin geri kalan kısımları da yaptır
ması 3611 sayılı kanunun koyduğu umumi pren
siplere ve işin icaplarına uygun görülmüş ve bu
noktada Hükümet teklifi, Millî Eğitim ve Ba
yındırlık Komisyonları kararları veçhile kabul
olunmuştur.
Maddeler üzerinde yapılan konuşmalarda,
Bu kanun hükümleri dairesinde yapılacak
binaların, kanun başlığından ziyade madde için
de belirtilmesi daha uygun olacağı ve esasen
ihtiyaçları için bina yapmak yetkisine malik

olan üniversitenin gelecek yıllara geçici ola
rak taahhüde girişme ve bono çıkarma yetkisi
nin Millî Eğitim Bakanı muvafakatiyle Üniver
site Rektörlülüne verilmesi ve Maliye Bakanlı
ğının çıkarılacak bonolar için kefalet yetkisini
haiz olması şeklinde maddenin tertibi daha uy
gun görülerek tasarının başlığı ve birinci mad
desi ona göre yazılmıştır.
Bu maddenin konuşulmasında, yapılacak in
şaatın sırasının tâyininde hâlen kat aralarının
ahşap olması sebebiyle yangın tehlikesine mâruz
kaldığı anlaşılan Hukuk ve İktisat Fakültesi
nin betonlaştırılması için Öne alınması ve acilen
bu kısnım ikmali Komisyonca temenni edilmiş
ve hazır bulunan rektör tarafından da bu te
menninin yerine getirileceği beyan olunmuştur.
2, 3, 4 ve 5 nei maddeler aynen kabul edil
miş ve istanbul Üniversitesinin 1947 yılı büt
çesinin 47 nei bölümündeki ödenekten bu ka
nun hükmüne göre de masraf yapılabilmesi için,
tasarıya bir geçici madde konmuştur.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
Diyarbakır
izmir
Ankara
C. Ekin
M. Birsel
F. öymen
Ankara
Ankara
Antalya
N. C. Akkerman
G. Gölet
N. E. Sümer
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
R. Alpman
E. Altan
S. Örgeevren
Bursa
Diyarbakır
Diyarbakır
F. Bük
V. Dicleli
î. H. Tigrel
Diyarbakır
istanbul
İzmir
Ş. TJluğ
Dr. A. Adıvar
S. Dikmen
Kastamonu
Kırşehir
Mardin
M. Akalın
Ş. Torgut
R. Erten
Niğde
Samsun
Yozgad
R. Gürsoy
M. A. Yörüker
S. îçöz
Yozgad
A. Sungur
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HÜKÜMETİN

BÜTÇE KOMİSYONUNUM DEĞİŞf İRİŞİ

TEKLİFİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakül
teleriyle Tıp Fakültesi Merkez binası ve bir
kısım Enstitülerinin yaptırılması ve Fen, Ede
biyat Fakülteleri yapılarının tamamlanması
hakkında kanun tasarısı

İstanbul Üniversitesi binalarının yapyrnı
hakkında kanun

MADDE 1. — istanbul Üniversitesi için bi
nalar yaptırmak ve yıllık ödeme miktarı
(4.000.000) lirayı geçmemek üzere (40.000.000)
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişmeğe Millî Eğitim Bakanı ve faizleriyle bir
likte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkar
mağa Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 1. —- İstanbul Üniversitesi Hukuk
ve İktisat Fakültelerine tahsis edilen merkez
binasının betonlaştırılması ve tadili ve bu bina
ya ek binalar yapılması ve Edebiyat ve Fen Fa
külteleri yapılarının tamamlanması ve Tıp Fa
kültesi merkez binası ile Enstitülerinin ve Ki
taplığının yapılması için, yıllık ödenek miktarı
(4.000.000) lirayı geçmemek üzere (40.000.000)
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişmeğe ve faizleriyle birlikte bu miktarı geç
memek üzere bono çıkarmağa Millî Eğitim Baka
nının muvafakatiyle İstanbul Üniversitesi Rek
törlüğü ve bonolara kefalet etmeğe Maliye Ba
kanı yetkilidir.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler karşılığı her yıl İstanbul
Üniversitesi Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işa
retli cetvellerde özel bölümlere konulacak öde
neklerle karşılanır.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — 17 . IX . 1943 tarihli ve 4499
sayılı kanun kaldırılmıştır.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanun gereğince
1947 yılında yapılacak ödemeler, İstanbul Üni
versitesi 1947 yılı bütçesinin 47 nci bölümünden
ödemr.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay-.
niyle kabul eilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

Başbakan
fi. Pek$r

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
M. ökmen
Adalet Bakam
Devlet Bakanı
M. A. Renda
Ş. Dtvrin
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakam
C. C. Toydemir
Ş. Sökmensüer
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
E. Saka
H. N. Keşmir
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Rstat Ş. Sirer
G. E. Incedayı
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Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. T. Bakam
T. B. Balta
Dr. B. U§
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
T. Co§kan
F. Kurdoğlu
Ulaştnma Bakanı
Ticaret Bakanı
A. înan
Ş. Koçmk
Çalışma Bakanı
Dr. 8. îrmak
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