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istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin kurulması hakkında kanun lâyihası ve Millî
Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1/504)

Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayt: 71-2399
Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine

12.1.1963

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin vurul
ması hakkında Millî Eğitim Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 .1.1953 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihasiyle
birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başvekil
. . .
A. Menderes

Esbabı mucibe lâyihası
İstanbul Teknik Üniversitesinde açılması düşünülen Maden'Fakültesinin lüzum ve faydası,
bu Üniversitenin kuruluş kadrolarına ek olması teklif edilen kanun tasarısında izah edilmiştir.
(Bilindiği gibi fakülteler, bilim, öğretim ve araştırma kurumlarıdır. Maden Fakültesinin bu
görevlerini! Üinversiteler Kanununun tahmil ettiği diğer görevlerini yapabilmesi için binalara;
fizikoşhni, sondaj va arama aletleri, makineleri, teknolojik, izabe ve sair lüzumlu lâboratuvar
binalarına; jsabip alması gerektir. Bu binaları yaptırmak, ibünlara lüzumlu aljet ve cihazları alıp
yerleştirmek, işler bîr hale getirmek için de en az ömilyon Hraya ihtiyaç Olduğu tesbit edilmiş
tir. Binaların inşası, lâboratuvarların tesis ve teçhizi için fakültenin ihtiy*aöina göre, s^nelfcre
ayrılmış bir. program yapılacaktır.
*s' .
!
Tasarının birinci maddesi, Maden Fakültesine lüzumlu binaların inşa ettirilmesi, lâboratuvar
ve tesislerin vücuda getirilmesi için yıllık ödeme miktarı (1) milyon lirayı geçmemek üzere (6)
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki vermektedir.
İkinci maddesi de birinci madde gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığının, her yıl İs
tanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe
konulacak ödenekle sağlanacağı hakkındadır,

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Mülî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/504
Karar No. 5

MI.

Î9S3

Yüksek Reisliğe
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maden
Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin kurul
ması hakkındaki kanun lâyihası komisyonumu
za havale edilmiş olmakla Teknik Üniversite
Rektörü ve dekanlariyle Millî Eğitim Vekâleti
mümessilleri hazır bulundukları halde mesele
müzakere edildi.
Yapılan müzakere neticesinde ihtiyaç gös
terilen lâboratuvar ve tesisler kurulmadıkça
maden mühendisi yetiştirilemiyeceği aşikâr gö
rülmüş, ancak lâyihanın 1 nci maddesinde ge
lecek yıllara sâri olmak kaydiyle her yıl birer
milyondan (6) yılda (6) milyon lira sarfı husu
sunda Millî Eğitim Vekâletine yetki verilmesi
istenilmekte ise de mühendis namzetlerinin bil
hassa amelî sahada sağlam bilgi ile yetiştirilme
lerine ve bu mühendislerin bir an evvel haya
ta atılmalarına imkân verebilmek için tesislere
ait (6) yıllık zaman uzun görüldüğü gibi ilk
yalarda tesislere yapılacak sarfiyatın işin in
kişafı Üafeımmdan sonraki yıllara nispetle daha
fazja olacağı da düşünülerek ve bütçe mülâhav
zaları da göz önünde tutularak işbu tahsisatın
1 nci ve 2 nci yıllarda birer buçuk milyon, 3
ncü 4 ncü ve 5 nci yıllarda birer milyösr olmak
üzere 5 yılda (6) milyon liranın sarfı hususun
da Millî Eğitim Vekâletine yetki verilmesi işin

yürütülmesi bakımından daha uygun görülmüş
tür.
Lâyihanın 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri
aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi
edilmek üzere Yüksek Reisliğe1 sunulur.
Millî Eğitim Komisyonu Reisi
Sözcü
Trabzon
Ağrı
M. B. Tarakçuoğlu
K. Küfrtvi
Kâtip
Kastamonu
Bolu
Çankırı
Z. Termen
Z. Danvsnum K. Arar
Çorum
Denizli
H. A. Vural
F. Başaran
İmzada bulunamadı
Edirne
Kars
C> Köprülü
T. Taşkıran
İmzada bulunamadı
Kütahya
Ordu
R. Koçak
Y. TL Opfcaç
İmzada bulunamadı
Seyhan
Sinob
A. N. Asya
N. Sertağİu
İmzada bulunamadı
Yozgad
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— 3 —Butfe Komisyonu raporu
T. B. M, M.
Bütçe Komisyonu
Eim No. î/504
Karar No. 3*

30 . I .1953

Yüksek Reiaöge
İstanbul Teknik Üniversitesine boğlı Maden
Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerin kurulması
hakkında Mülî Eğitim Vekâletince hazırlanan
ve loravekilleri Heyetince Yüksek Meclise a r a
kararlaştırılıp Başvekâletin İZ. I . 1953 tarihli
ve 71/2399 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâ
yihası Mülî Eğitim Komisyonu rapariyle birlik
te komisyonumuza havale olunmakla Millî Eği
tim Vekili, Üniversite Rektörü ve Maliye Ve
kâleti Bütçe Ve Malî Kontrol Umum Müdürü
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesinde, komisyonu
muzun kabul ettiği diğer bir kanun lâyihasiyle,
Maden Fakültesinin teşkili takarrür etmiş ve
teşkilât kadrolarının d* karşılığı olan tahsisat
üniversite 1953* yılı Bütçe Kanunu lâyihasına
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin alâka
lı fasıllarına konulmuştur.
Bu kanun lâyihası ile de teşkil olunan Maden
Fakültesi için lüzumlu binaların inşa ettirilme
sini, lâboratuvar ve tesislerin vücuda getirilme
sini teminen yıllık ödeme miktarı bir milyon li
rayı geçmemek üzere (6) milyon liraya kadar
gelecek yıllara sâri taahhüde girişmeye salâhiyet
verilmesi istenilmektedir.
Kanun lâyihası üzerinde Hükümet temsilcile
rinden vâki sualler üzerine gerekli izahat alın
dıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiş
ve üniversite 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına
bağlı (A/2) işaretli cetvele Maden Fakültesi binalariyle, lâböratuvarlarınm tesis ve inşası için
bir milyon lira tahsisat konulması kabul edilmiş
olduğuna göre bu işlerin süratle intacını müm
kün kılabilmek maksadiyle 1954 ve 1955 yılla
rında birer buçuk milyon ve mütaakıp iki

yılda da birer milyon lirayı, geçmemek üzer© (5)
milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişmek üzere? Mil|î Eğitim Vekiline
salâhiyet verilmesi komisyonumuzca kabul edil
miş ve lâyihanın birinci maddesi bu esasa göre
tadilen kabul edilmiştir.
İkinci madde tadilen 3 ve 4 ncü yürürlük
maddeleri de şeklen değiştirilmek suretiyle ko
misyonumuzca kabul olunan kanun lâyiham,
Üniversitenin 1053 yılı BÖtçe Kanunn: iflyffint;
ile olan alâkası bakımından öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi temennisiyle, Umumi Heyetin
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete su
nulur.
Îİeis
Reis'V.
Sözcü .
Bursa
Giresun
İstanbul
K. Yilmae
M. Şen&r
ffr
Büaman

I

Kâtip
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Sivas
Ankara
Antalya
H. tmre
M. Bayramoğlu
A. Sancğlu
Çanakkale
Diyarbakır
Diyarbakır
K. Akmanlar
Y. Afizoğhı
M,, Eiknci
Erzmean
Güûlüşane
İstanbul
N. Pekcan
K. Yörukoğln
E. Adalem
İstanbul
İstanbul
İstanbul .
S. Oran
M> Sarol
F.Saffimer
Koaya
Kırklareli
İzmir
B. Büğin
R. Birand
Şu Bakay
Seyhan
Malatya
Ordu
M. 8. Eti
R. Altsoy
8. Bari
Sinob
Seyhan
Metoda muhalifim
8. SomuncuoğUı
C. Türk
Sivas
Trabzon
#. Ş. Sirer
8, W, Salayctoğlu
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TEKLİFİ

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

istanbul Tvknik Üniversitesine bağlı Maden Fa- istanbul Teknik Üniversitesine bağlı Mâden Fa
hvliesimn lâboratuvar ve tesisUrinm, kurulması kültesinin lâboratuvar ve tesislennin kurulması
hakkında kanun lâyihası
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — Maden Fakültesi binalarının
inşası, lâbor-atuvarlarının tesis ve inşası için yıl
lık ödeme miktarı (I) milyon lirayı geçemek üze
re (6) milyon liaya kadar gelecek yıllara geçici
yüklenmelere girişmeye Millî Eğitim Vekili yet
kilidir,

MLADDE .1. — Maden Fakültesi binalarının
inşası, lâboratuvarlarmın tesisi ve inşası için
1 nci ve 2 nci1 yıllarda birer buçuk milyon, 3
hcü, 4 ncü ve 5 nci yıllarda birer milyon lira
yı geçmemek üzere (6) milyon liraya kadar ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girmeye Millî
Eğitim Vekili yetkilidir.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhüt karşılığı, her yıl İstanbul Tek
nik Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe konu
lur.

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka7
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari- |
MADDE d.
hinde meriyete girer.
j ıbul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu
Eğitim Vekilleri yürütür.

Maliye ve Millî

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
M. Aİdkani
Millî Savunma Vekili
8. Kurtbek
Dışişleri Vekili
F. Köprülü
Millî Eğitim Vekili
37. İlen
Eko. ve Ticaret Vekili

Hükümetin teklifi aynen ka-

Adalet Vekili
O. Ş. Çiçekdag
İçişleri Vekili
W Sa. ve So. Y. V. V.
E. Menderes
Maliye Vekili
H. Polatkan
Bayındırlık Vekili
K. Zeytinoğlu
Sağlık ve So. Y. Vekili

Oümrük ve Tekel Vekili

Tanm Vekili
N. ökmen
Ulaştırma Vekili
Çalışma Vekili
Y. Üresin
8. Ağaoğlu
İşletmeler Vekili
ve Gümt. ve T. V. V.
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

I

İstanbul Teknik Üniversitesine bağpi Maden Fa
kültesinin lâboratuvar ve tesislerinin kurulması
hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi,
Maden Fakültesi binalariyle, lâboratuvarlarının tesis ve inşası için 1954 ve 1955 yıllarında
birer buçuk milyon ve mütaakıp iki yılda da
birer milyon lirayı geçmemek üzere (5) milyon
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere
girişmeye Millî Eğitim Vekili salahiyetlidir.
MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütlerin karşılıkları, her yıl İstan
bul Teknik Üniversitesi (Bütçe Kanununa bağlı
cetvelde hususi bir fasla konulur.
AMİADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari. |
hinde meriyete girer.
f
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. I
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