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İstanbul. Teknik Üniversitesi .1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında hazırlanan ve .Bakanlar Kurulunca 2'-]. 11. 1948 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu sayınlarım
la ar/ederim.
Başbakan
J
Hasan Saka

Gerekçe
]948 yılı bütçesinde bölüm 2 (Acık aylığı) de 1 liralık ödenek vardır. Bundan dolayı 5246 sa
yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Teşkilât kadroları kanunu dolayısiyle açıkta kalan merkez teşkilâtiyle Fakültelerdeki 14 memurun açık aylıklarım verebilmek için memur aylıkları bölümündn açık
aylığı bölümüne 10 bin liralık bir aktarmanın yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 1948 yılı bütçe
sinde açık aylığı ayrı bir bölüm olarak gösterilmiş ve buna 1 liralık ödenek konmuş olduğundan
açıkta kalan memurlara Temmuz.ayındanberi istihkakları olan tam Ağustos maaşlariyle açık ma
aşları verilememiştir.
Ağustos ayında bölüm 13 (ısıtma) da 4 000 liralık bir ödenek kaldığı görülmüştür. Çok soğuk
günlerde Üniversitenin kömür ihtiyacı günde on tondur. Depoda mevcut kömürün bu şekilde an
cak on günlük bir ihtiyaca karşı koyacağı anlaşılmıştır.Bu sebepten bu bölüme bir miktar aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bununla beraber
, aktarma maksadiyle ödenek düşülecek bölümlerdeki ödenek miktarları mahdut olduğundan, di
ğer önemli ihtiyaçlarda göz önünde tutularak ısıtma bölümüne 5 500 liralık bir aktarma yapmak •
zorunda kalınmıştır. Bu suretle 1949 yılı başına kadar 29 çok soğuk günü karşılamıya yetecek
kadar kömürleri idareli kullanarak 1948 yılı ısıtma ihtiyacı karşılanınıya çalışılacaktır.
Bölüm 25 (Yatı yurdu) nun 3, 3, 4 ve G. maddelerine aşağıdaki sebeplerden dolayı muhtelif fa
kültelerin (Lâboratuvar ve atelyeleri işletme giderleri), (kitaplık için alınacak kitap, dergi; ga
zete ve diğer yayınlar bedeli ve ciltleme bedelleri) ve (Tesisler) bölümlerinden aktarmalar yapıl
mak zorunda kalmıştır. Geçen yıllar bütçelerine kıyasen yapılmış olan 1948 yılı bütçesinin hakiki
ihtiyaçlara kâfi gelmemesi yüzünden, Üniversitenin esas görevlerine ait ödeneklerinden yatı yur
duna yapılması âcil bir ihtiyaç haline gelmiş olan aktarmaların miktar ve sebepleri şunlardır :
a) Yatı yurdunda 1947 - 1948 yılında mevcut 400 öğrenci ile 200 kadar paralı ve parasız ye
mek yiyen öğretim üyeleri, idare memurları ve odacıların yiyecek bedeli olarak 1948 bütçesine
konan 295 000 liralık ödenek ile senesi içinde P. T. T. ve D. D. Y. Katma bütçelerinden alınan ek
ödeneklerle 322 000 liraya çıkan yiyecek bedeli ihtiyacı karşılıyamamıştır. Bu yüzden Temmuz
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ayındanberi Öğrencilere birer kap yemek yedirmek suretiyle tasarruf yapılmağa gayret edilmekte
dir. Fakat ders yılı içinde aynı şekilde tasarrufa devam hem sıhhî bakımdan ve hem de geri kalan
ödenek bakımından imkânsızdır. Bundan dolayı bu maddeye 6 500 liralık aktarma yapılmıştır.
b) Yatı yurdu öğrenci ve hizmetlilerinin - Yıkanacak çamaşırı parça itibariyle ayda 10 bin
adedi bulduğuna ve beher parçanın eksiltme neticesi 29 kuruş 75 santime yıkandığına ve buna soda
ve temizlik masrafları katıldığına göre 1943 yıiı bütçesine konan ve katma bütçelerden alınan ek
ödeneklerle 31 000 lirayı bulan ödenek bugün tükenmiştir. Aylık tutarı 3 000 lirayı bulan İm har
camayı karşılıyabilmek için bu maddeye 10 000 liralık bir aktarma lâzımdır.
e) öğrencilerin tedavi ve ilâç paraları ile gazete ve ilân ücretleri ,temizlik ve su paraları gibi
çeşitli hizmetleri ihtiva eden öteberi maddesine 1948 yılında konan 16 000 lira, senesi içinde akta
rılan 4 000 lira ile 20 000 lirayı bulmuş ise de, bugün ihtiyacı karşıtıyamıyacak dereceye indiğin
den bu maddeye, sene sonuna kadar yetecek miktarda 2 000 liralık aktarma yapılmıştır.
ç.) Devlet hesabına okuyan öğrencilerin kitap, kırtasiye ve resim aletleri bedelleri maddesin
deki noksanlığı telâfi için bu maddeye de 1 500 liralık bir aktarma yapılmasına zaruret hâsıl ol
muştur.
Bilimsel ve teknik çalışmaların gerektirdiği inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Ame
rika ve Fransa'ya gönderilen öğretim üyelerinin çalışmalarına lüzumlu her türlü teknik masraflar
için, (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden indirilen 9 000 lira, öğretimi ilgilendiren gereç gi
derleriyle memleket iç ve dışında yapılacak inceleme, araştırma giderleri adı ile yeniden açılan
41/A bölümüne olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
Yukarıki hususlar göz önünde tutularak tertip edilen 1949 yılı bütçesinin çıkmasına kadar yatı
yurdunun idaresi ,açıkta kaldıkları tarihtenberi maaş alamamış memurlara açık maaşlarının veri
lebilmesi, Amerika ve Fransa'da bulunan öğretim üyelerimizden 4 nün inceleme programları uya
rınca yaptıkları masrafları ödeyebilmeleri için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
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Y iiksek Başkan lığa
İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı Bütçe
Kanununa, bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında Başbakanlığın 25. XI.194^
tarihli ve 6/3879 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumu/i!
havale buyurulmakla Maliye Bakanlığı arlına
Bütçe ve Malî Kontrol («enel Müdürü ve adı ge
çen Üniversitenin yetkili temsilcisi hazır olduk
ları halde incelenil» görüşüldü.
Tasarı. İstanbul Teknik üniversitesi Teşkilâr
Kanunu pereâ'iner açıkla, kalan memurların ay
lıklarını sağlamak üzere C10 000), ısıtma terti
bine (5 500) ve Öğrenci Yatılı Yurdu giderleri
ne de (20 000) olmak üzere ceman (35 500; li
ranın ödeneklerinde artık kalacağn anlaşılan

tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle temini
ni ve yine aktarma suretiyle İnşaat ve Makina
Fakültelerinden Amerika ve Fransa'da bulunan
iki öğretim üyesinin çalışmalarına lüzumlu her
türlü teknik giderler için yeniden açılan bölüme
olağanüstü ödenek konmasını sağlamak sure
liyle hazırlanış olup.alman izahlara göre tasarı
Komismyoıuımuzca da yerinde görülmüş ve ay
niyle kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına ar/edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Bu rapor Sözcüsü
Kâtip
Mardin
Tokad
Ankara
h'. Erten
/»'. A. Sevenrjil
F. Öymen
Ankara
Aydın
Diyarbakır
C. Göle.t
Ol. R. Alpman
S. Vluçj
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İsparta
K. Turan
İzmir
S. Dikmen

İstanbul
İzmir
Dr. A. Adıvar
M. Birsel
Kastamonu
Kocaeli
T. Coşhan
Dr. F. Ş. Bürgc

HÜKÜMETİN

Malatya
Malatya
M. 8. Eti
Ş. Tugay
Seyhan
A. R. Yûregir

*

Niğde
R. Gürsoy
Urfa
E. Tekeli

TEKLİFİ

İstanbul Teknik Üniversitesi 1948 yılı Bütçe
Kanv/mma bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması lıakktnda, kanun tasarısı
MADDE J. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
leri arasında (35 500) lralık aktarma yapılmış
tır.
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1948 yılı Bütçe Kanununa .bağlı (A) işaretli cet
velin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerin
den (9 000) lira indirilerek, yeniden açılan (3)
sayılı cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
M4DDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
H. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu

Adalet Bakanı
Fıuıd Sirmen

Millî Savunma Bakam
II. Çakır

İçişleri Bakanı
M. H. GöU

Dışişleri Bakanı V.
T. B. Balta

Maliye Bakam
8. Adatan

Millî Eğitim «Bakanı
T. Banguoğlu

Bayındırlık Bakanı
Nihat Erim
Ba. ve hk>. Y. Bakam
Dr. K. Bayiz-it

Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Günırük ve Tekel Bakam
E. Erişirgil

Tarım Bakanı
Cavid Oral

Ulaştırma Bakanı
Giihk •

Ticaret Bakanı
C. 8. BarUs

Çalışma Bakanı
T. B. Balta
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[11-SAYILI CETVEL
B.

M.
1
1
2

Ödeneğin çeşjdi

Düşülen

Memur aylıkla fi
Rektörlük

10 000
10 000

Arık aylığı

13

Isıtma

25

Yatı yurdu giderleri

Eklenen

5 500

(i 500
1

Yiyecek

3

(Çamaşır yıkama ve temizlik giderleri

1

Küetik onarma ve öteberi giderleri

(>

Devlet hesabına, okuyan
sini gererleri bedelleri

10 000
• )000

34

öğrencilerin kitap,

kırtasiye ve re
500

Kitaplık için sat malı nacak kitap, dergi, gazete ve diğer
yınlar bedelleri ve ciltleme bedelleri
5 Elektrik Fakültesi

4S

ya
500

Tesisler
10 400
2

insaal Fakültesi

3

Alimarlık Fakültesi

4

Makina Fakültesi

5

Elektrik Fakültesi

3 500
G 500
4 (İ00
TOPLAM
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35 500

35 500

[2] SAYYLI CETVEL
Düşülen

ödeneğin çeşidi
Lâboratuvar ve atelyelerin işletme giderleri
Mimarlık Fakültesi
Kitaplık için satınalmacak kâtap, dergi, gazete ve diğer yayınlar'
ve ciltleme bedelleri
Rektörlük
İnşaat Fakültesi
Makina Fakültesi
Elektrik Fakültesi

1 50ö
bedelleri
1
2
2
2

500
000
000
000

—
TOPLAM

9 000

[31 SAYILI CETVEL
ödeneğin çeşidi

Eklenen

Öğrenimi ilgilendiren gereç giderleriyle memleket iç ve dışında yapılacak
inceleme ve araştırma gederleri
İnşaat Fakültesi
Makina Fakültesi

fi 000
3 000

TOPLAM

9 000
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