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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üc oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Ankara'-
da'ki feci uçak kazası hakkında izahlarda bulu
narak ölü ve yaralı imikten ile yaralıların teda
visi ve kaza ısah'asmlda alınaaı gerekli tedbirle
ri, ıbu kaza selbe'biyle ordu, itfaiye ve zabıta 
mensuplarının kaihramanca ve feda'kârame yar
dım ve hizmette bulunduklarmı belirtti. 

1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki görüşmele
re devam olunaralk; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
'başlandı. 

Ankara'daki «on derece elem verici uçak ka
zası münasebetiyle kahramanca vazife'gören'or

du, itfaiye teş'kiiâtı ve zabıta mensuplarına 
Cumhuriyet Senatosunun tal-udir ve şükraııları-
ınıı bildiri İm esi hakkındaki Fethi Tev'etoğiu'-
nım önergesi okundu ve Başkanlıkça gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

içişleri Bakanlığı bütçesi ile 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi 'kabul edildi. 
;>. 2 . 196o Pazar günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime 22,50 de son verildi. 

Başkan 
BaşkanvökiH 

İhsan Ilamid Tigrcl 
Aıl an a 

Sakıp Önal 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Tapu ve Kadastro (Jeııel Müdürlüğü 

uçucularına verilecek uçuş tazminatına dair Ka
nun tasarısının (Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/278, O. Senatosu 1/270) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon]a-
ıına) 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma sati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırra Atalay 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

* 

BAŞKAN — Bilâhara yoklama yapılmak üzere birleşimi açıyonım. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Kojııisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) (1) 

A — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin tümü üzerinde part i grupları adına söz 
alan arkadaşları okuyorum: 

Mustafa Yılmaz Ineeoğhı (Millet Partisi adı
na), 

Cahit Oku re r (Adalet Partisi adına), 
MehmetÖzgüneş (Tabiî Üyeler adına), 
Rasim Hancıoğlu (O. K. M. P. adına), 
Halit Sarıkaya (O. H. P. adına), 
Mehmet Ali Demir (Y. T. P. adına). 

Şahısları adına söz alanlar: 
Rasim Giray, İhsan Hanıit Tigrel, Tahsin 

Banguoğlu, İhsan Akpıüat, Hüsnü Dikeçligil, 
Osman Saim Sarıgöllü, İskender Cenap Ege, Nu
rettin Aynuksa, Özel Şahingiray, Reşat Zaloğlu, 
Faruk Remzi Baltan, Niyazi Ağırnaslı, Esat Ça
ğa, Suphi Batur, Fethi Tevetoğlu, Sakıp Önal, 
Yusuf Demirdağ, Rasim Hancıoğlu, Ethem Me-
ııemeneioğlu, Alâeddin Çetin ve Esat Mahmut 
Karakurt söz almışlardır. Bilindiği üzere bu
günkü programımızda bu bütçe ile birlikte ay
nı mahiyet ve vüsatte bir de Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesi bulunmaktadır. Bu iki bakanlık 
bütçeleri, en uzun, en ağır ve üzerinde en çok 
söz alman bütçeler olduklarından ve bugün Pa
zar olduğundan ve iki bütçenin de bugün biti
rilmesi gerektiğinden sayın üyelerin ve grup 

(1) 16 S. Saydı basmayazı 30 . 1 . 1963 tarih
li 3i ncü Birleşim tutanağı sonuna'adir. 

sözcülerinin, Riyasete yardımcı olmalarını bil
hassa istirham edeceğim. 

Bu arada muhterem arkadaşlar, bir karar 
almak mecburiyetindeyim. Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesiyle birlikte diğer üniversite bütçele
rinin de görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite bütçeleri ele beraber görüşülecektir. 

Sayın înceoğlu, buyurun. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS

TAFA YILMAZ İNCEOGLU (Afyon Karahi-
sar) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar ve çok sayın Hükümet erkânı; hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Millet Partili senatörler adına Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçe tenkid ve temennilerimizi arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime Ulu Önder Atatürk'ü hürmetle yâ-
dederek onun bir vecizesiyle başlıyacağım : 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, buyurdu
lar. Evet arkadaşlar hayatta en iyi yolu göste
ren, bütün hakikatlara ışık tutan ilimdir. Hangi 
sahaya bakarsak bakalım bilgi olmadan ilerle
menin imkânı olmadığını görüyoruz. 

işte bu bilgiler ancak ve ancak Millî Eğitim 
sayesinde elde edilir. Bu itibarla milletlerin me
deniyet seviyeleri Millî Eğitime verdikleri ehem
miyet ve kıymet ve muvaffakiyet dereceleri ile 
ölçülür. 

Biz Millet Partili senatörler olarak Millî Eği
timi demokratik varlığımızın temeli ve ana temi
natı olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Tanzimattan bu yana 
yurdumuzda Millî Eğitim sahasında çeşitli çaba
lar ve sarf edilen gayretler maalesef çok verimli 
olamamış, halkımızın büyük bir kısmını cehalet-

— 91 — 



C. Senatosu B : 38 3 . 2 . 1963 O : 1 
ten kurtaramadığımız gibi birçok köylerimizi 
okula bile kavuşturamanyşız. 

Bu kadar geri kalışımızın, mesuliyetlerini şu 
veya bu iktidara yüklemekten ziyade millî eği
tim dâvasını partiler üstü ele alarak milletçe 
gerçekleştirilmesini, şu aziz vatanımızın, büyük 
memleketimizin müspet ilmin ışığından istifade
sini temin için gereken görüşleri arz etmekten 
ibaret olacaktır. 

Anayasamızın 21 nci maddesi eğitim ve öğ
rencinin, Devletin gözetim ve denetimi altında 
serbest olduğunu söyler. Karma Hükümet prog
ramı ve plânı aynı gayeyi istihdaf eder. Mem
leketçe Millî Eğitim seferberliği nutukları irad-
edilirken, biz bu görüşlerin ışığı altında 196-') 
yılı Millî Eğitim bütçesini ruh, mâna ve ilerde 
temas edeceğimiz hizmetlere ayrılan ödenekler 
bakımından kifayetsiz bulmaktayız. 

Ilköğrenim dâvamız; 
Sevgili arkadaşlarını bir memlekette millî ge

leneğin ve terbiyenin yerleşmesi medeniyet ka
pısının açılabilmesi asgari bir tahsil seviyesine 
sahibolınayı icabettirir. Bu sebepledir ki, biz ilk
öğretimi bütün eğitim faaliyetlerimizin temeli 
sayıyoruz. 

Buna rağmen 13 bine yakın köyümüzün okul
suz 1,5 milyon çocuğumuzun öğretmensiz oldu
ğu çok acı bir gerçektir. 

Okulsuz köy bırakmak, köyde ve şehirde her 
Türk çocuğunu mutlaka okutmak, millî hudut
larımız içinde yurdun en ücra köşelerine kadar 
kültür ve dil birliği sağhyacak bir öğrenim sis
temini derhal gerçekleştirme yoluna gitmeliyiz. 
Komşu memleketler de dâhil olmak üzere hiçbir 
yerde ilk tahsil süresi 7 - S yıldan eksik değil
dir. Nüfusumuzun % 80 tıini teşkil eden köylü
müzün zirai kültüre bir an evvel kavuşabilmesi 
için ilkokullara sınıf ilâve edilmek suretiyle ha
yata atılacakların kendilerine yetecek şekilde 
bilgi ile teçhiz edilmelerini temenni ederiz. 

ilköğretimin en büyük derdi Öğretmen ve 
okul binası azlığıdır. İhtiyaca yeter öğretmen 
bulmanın çaresi ihtiyacı karşılıyacak kadar öğ
retmen okulu açmak ve öğretmenleri maddî ve 
mânevi bakımdan tatmin etmek suretiyle mesle
ki cazip bir hale getirmektir. Geçen sene de arz 
ettiğimiz gibi muvakkat bir zaman için lise me
zunlarından yedek öğretmen olarak istifade et
mek lâzımdır. Bu arada bugün yekûnu 2 700 ka
dar olan öğretmenliği yıllardan beri meslek itti

haz ettikleri halde bir odacıdan daha az aylık 
alan eğitmenlerimizi de düşünmemiz bir vazife
dir. Onların da maddi bakımdan tatmin edilme
leri ve teklif edilen Emeklilik Kanununun bir 
an önce çıkarılmasını temenniye şayan bulu
yoruz. Bina derdimizin bir an önce halli için her 
köyde ve her mahallede bir ilkokul binası yapı
labilmesi için dernekler kurulması da teşvik 
edilmelidir ve standart bina tiplerine önem ve
rilmelidir. 

Sayın arkadaşlar, orta öğretimde durum ilk
öğretimden daha cazip değildir. 13 bin öğretmen 
ihtiyacı karşısında ancak 7 bin öğretmen bulun
ması bütün liselerde riyaziye öğretmeni mikta
rının yüzü fizik öğretmeni miktarının da yüz el
liyi bulması acı ve çok acı bir gerçektir. 

Bunun da çaresi, şüphesiz ki, ihtiyaçtan faz
lasını karşılıyacak öğretmen okulları açmak ge
rek maaş ve gerekse ders ücretleri bakımından 
tatmin etmek ve intibak kanunu yapmak sure
tiyle mesleki cazip bir hale getirmek ve mesleke 
bağlamakla olur. 

Aziz arkadaşlar; ortaokul ve lise mezunu 
olup da hayata atılan gençlerden âzami derece
de istifade edebilmek için klâsik lise telâkkimizi, 
değişen dünya şartları muvacehesinde yavaş ya
vaş terk etmemiz lâzımdır. Bu gaye ile liselerin 
ekserisini mahdut gayeli meslek lisesi haline if
rağ etmek ve mezunlarına da fakülteye devam 
hakkı tanınmak suretiyle, fakülteye devam ede
ni iyenlerden de meslekî ve teknik bakımdan 
âzami istifade sağlanmış olacaktır. Not sistemi
nin de kesin ve müstakar bir şekle bağlanması
na taraftarız. 

Meslekî ve teknik öğretim ; muhterem arka
daşlar bu öğretim basamağında daha fazla öğ
retmen kıtlığı ile karşılaşmaktayız. Son yıllarda 
bu müesseseden 2 700 ehliyetli sanat öğretme
ninin ayrılmış olduğunu öğrenmek bize cidden 
hüzün vermektedir. Bunun da sebebi yine denge
sizlik olduğundan Hükümetçe bu dengesizliğe 
çare bulunmalı ve öğretmen ikmali işine önem 
verilmelidir. 

Hayatta bir meslek sahibi olmak insanı ah
lâklı yapar fıikriıiıl ıkaîbul ediyoruz. Bu bakım
dan da memleketimizde teknik tedrisat hususi 
önem verilmek lâzım ıgelddğM ifade etmıek iste
riz. Kız ve Erkek Sanat Enstitüleri, Ticaret 
îoikıııllıarı. Tekniker okulları açmak, mevcutlarım 
bıima ve malzeme balkınmıdıain noksanlarını ıgi-
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C. Senatosu B : 
dermek velhasıl kaliteli teknik elıeman yetiştir
meyi memleketin gerçek ihtiyaçlarının temini 
bakımından zarurî görmekteyiz. 

Hususî dernekler kurmak suretiyle açılan 
Tekniker okulları teşvik .göreceği yerde giriş im
tihanlarını (güçleştirmek suretiyle kapanmasına 
sebep olmak doğru bir hareket olmadığı (takdir 
ibuyrulur. ©ence giriş imtihanına bile lüzum 
yoktur. Bazı çocuklar sonradan açılırlar. Sınıf 
geçmede ve mezuniyet imtihanları sıkı tutukhft-
îür. 

Din eğitimine (gelince; Muhterem arkadaşla
rım dinin, fert için olduğu kadar da aile ve top
lum hayatı bakımından gereken önemini takdir 
etmemek mümkün değildir. Nüfusunun % 99 u 
Türk ve Müslüman olan memleketimizde Türk 
toplumuna ve Türk çocuğuna musibet ilmin ışı
ğı altında mânevi fbir varlık ve kudret kabul 
edilen dinî öğretiminin artık çok saımimii olarak 
verilmesi icap eder. 

Yeni nesle musibet ilimlerin yanında din eği-
tüminin de ciddi şekilde tatbik edilmesi, onlar
da doğruluk, çalışkandık, feragat ve fedakârlık 
gibi faziletlerin vicdanlarına yerleşmesini müm
kün kılacağı inancındayız. 

Anayasamızın kabul ettiği lâiklik prensibi
ne göre Devletin din fişlerine karışmaması lâ-
aımıdar. 

Anayasanın 19 ncu maddesinin (birinci fık
rasına göre herkes vicdan ve dinî inanç ve ka
naat hürriyetine sahiptlir. 

îıknıei fıkrası, ancak kamu düzeni veya ge
me! ahlâkı korumak amaciyle çıkarılan kanunla
ra aykırı olmıyan dinî âyin ve törenlerin ser
best olduğunu tasrih etmiştir ki, dinlimizde, ka
mu düzenini ve genel ahlâkı bozacak bir âyin 
olmadığına göre dinî âyinlertimiz tamamen ser 
ibestir. Son fıkra hükmü özetle, dinlin siyasete 
'alet edilemiyeceğini âmirdir. 

Dördüncü fıkra hükmüne gelince: Din eği
tini ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine 
ve küçüklerin de kanunî mümesısiil.leüinin isteği
ne bağlıdır. Şu ihale göre bir çok şahıslar veya 
çocuk velileri her okulda din eğitimi görmeleri
mi istedikleri dıalde din eğitimi gösterilmiyecek 
olursa Anayasa ihlâl edilmiş olur. 

Çünkü Anayasa anlamına göre din eğitimi
ne müsaade edip etmemek Hükümetin salâhiyeti 
dahilinde değil ancak şahsın kendi arzusuna bağ
lıdır. 

38 3 . 2 . 1963 O : 1 
1 Dinde muhtariyet veya cemaat usulüne mü-
I saade etmıiyerek tevhidi tedrisatı kabul etmiş 
I olan bir Devlet ferdin bu arzusunu yerine getir-
I ımek mecburiyetindedir. Din bir taraftan tama

men Devletin murakabesi veya baskısı altında 
tutulurken diğer taraftan Devlet adamlarının, 
Meclis üyelerinin ve hattâ diğer fertlerin bu 
husustaki mütalâa veya münakaşaları sebebiyle 
dinî siyasete alet ediyorsunuz diye ceza verile
mez. Böyle bir cezaî müeyyide konabilmesi için 
evvelâ Anayasanın diğer hükümlerine göre din
de serbesti imkânı hazırlanması lâzımdır. 

Bu hususta Yüksek Meclisinizin ve bilhassa 
• Hükümetinin nazarı dikkatini celp ederim. 

Muhterem, arkadaşlar; ilmi diniye tedris et
memiş olmakla beraber meseleleri akıl ve man
tık ölçülerimize vurduğumuzda ilmen, iktisaden 
ve bilhassa ahlaken medenî milletler seviyesine 
ulaşabilmemiz için çıkar yolun müspet ilimlere 
muvazi olarak din eğitimine de önem vermek, 
suretiyle fertleri mânevi müeyyidelerle de teç
hiz etmek lâzımdır. Maddî silâhlanma kadar 
mânevi silâhlanmanın da şart olduğuna fcaa-
niyiız. 

Bu güm din adamlarımızın çoğu cahillikle ve 
hepsi de yobazlık, gericilik ile ithaım edilirler. 

Din adamları eaihil kalmışlarsa bu kabahat 
kimindir arkadaşlar elbetteki Devleti idare eden
lerindir. Hurafe ve gericilik yapanlar varsa 
bunlar cahildirler. Hakiki din eğitimi görme
mişlerdir. Çünkü hakiki din eğitimi (görenlerde 
bu vasıflar mevcut olmaması Hazımdır. 'Bunları 
tezyif ve tahkir edenler din düşmanlarına "Ko
münistlere" bilerek veya bilmiyerek âlet olduk
larına şüphe etmemek lâzımdır. 

Komünizm denilen kızıl yılanın akıttığı me-
hire karşı en kuvvetli panzehirin islâm'dini ve 
maneviyata inanmak olduğu için bu mânevi 
inançlarımızı gönülden yıkmak maksadiyle mü
temadi ve menfi bir cereyan mevcuttur. Maale
sef bu cereyana kapılanlar da yok değildir. 

Bizim cemiyet olarak bekamızı temin edebil
mek için bu cereyana kapılmış olanları akıl ve 
mantık yoliyle ikna. ederek ve bilhassa sosyal 
yardımlaşma adı verilen müessesenin esasları
nın İslâm dininde mevcut olduğunu ve islâm 
dininin tam mâmasiyle demokratik temeller üze
rine kurulmuş olduğunu ispat ederek, islâm di-

I ninin gerici bir din olmayıp bilâkis ibu günkü 
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C. Senatosu B : 
zaruretleri 1500 «ene evvel ve arzıedilen esas
larla lıall yolunu tutmuş daima ileri (hamleyi 
emreden ilâhi bir din olduğunu inandırmakla. 
olur. 

Toksa müslüman kardeşlerimizin bazılarım 
dinsizlik ile itham etmek ve mutlak 'komünist 
damgası vurmak suretiyle cemiyetimizi (gittikçe 
arası açılan iki ıgrulba ayırmak en ıbüyük hata
dır ve aynı zamanda İslâm dininin esaslarını, 
'gayelerini, prensiplerini ve müesseselerini ıgemç-
liğe, müspet ilimlere muvazi olarak tedris ettlr-
mıiiyerek Örf ve âdetlerimize, (geleneklerimize, 
önem; vermiyerek, sırf yabancı ideolojilerin ce
reyanına kaptırmayı da aynı derecede ıbüyük bir 
ıgaflet ve hata olarak telâkki ediyoruz. 

Tamamen yabancı ideolojilere saplanarak 
sosyal kültür dersi vermeye kalkanlara ve 'hu 
hususta dernekler kuranlara İslâm dini ve do-
layısiyle İslâm, dininde mündemiç olan sosyaliz-
iind tetkik ve tetebbu etmiş ve ilmî mukayeseler 
yapmış kimseler olmadıkça onların tek taraflı 
fikriyatına inanmamak lâzım geldiğine kaaniiz. 

Yeni ıbir devreye girdiğimiz Kurucu Meclis 
zamanmdanberîi her sene bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle en ağır ve samimî tonkid ve temen
nilerde bulunulduğu ve çok şükür aksi ıbir mu
kabele de görmediği ve Sayın Balkanlarımız da 
tenkid ve temennileri (benimsedikleri halde ibu 
sahada halen ıbir arpa boyu dahi yol fcatödeme-
aniş olmamız cidden şaşılacak çok acı hür ıger-
'çektir. Biz hundan böyle, Mil î Eğitim IBakan-
lığını eski tutumunun 'aksine olarak dinî öğre
timin zaruretine mutlak inanmış 'bir Devlet teş
kilâtı olarak görmek istiyoruz. 

Aksi halde zevahiri kurtarmak için yapılan 
bu çeşit dinî eğitim ive öğretimin çok noksan, 
kifayetsiz hattâ 'gayri samimi olduğuna inama-
rağız. 

iSeygili arkadaşlarım; bu gün memlekette çok 
güç şartlar altında öğrenim yapan ve ihtiyaçla
rının mühim ibir kısmı hayır cemiyetleri ve ha
yır sahipleri tarafından karşılanan 19 İmam 
Hatip okulu tedrisat yapmaktadır. 

Binlerce Türk Müslüman çocuğunu çatısı al
tında toplıyan bu okullarda maalesef islâm di
ninin ulviyeti ile mütenasip ıbir öğrenim yapıl
mamakta, ders araçları, okul kitapları (bina ve 
öğretim kadrosu bakımından noksan ve kilfayet-
ısiz bulunmaktadır . 

38 3 . 2 . 1963 O : 1 
j Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye'de dinî ted

risat .yapan lise seviyesindeki ibu okulların (hiç 
değilse bundan (sonra mevcudiyetini peşinen 
kabul etmelidir. 

İmam (Hatip okullarının .İlahiyat liseleri hü
viyetinde yatılı okullar olmasını ve bu vadide 
hayır •cemiyetleri ile iş birliği yap ılımasının çok 
daha. verimli olacağını ayrım belirtmeyi bir 
'borç biliriz. 

Bu okulların yönetim, ve öğretim kadroları 
İlahiyat Fakültesi ımezuulaıuna bırakılmalı, ders 
programları, Bakanlık, Diyanet İşleri Başkan
lığı ve Üniversiteler mümessillerinin iştirakiyle 
yapılmalıdır. Din Şûrası maneviyatı kuvvetli 
ehil diıiı. adamlarından teşekkül ettirilmelidir. 
Tedrisat; müddeti kâfi yelliyorsa «ki (muhakkak 
'böyledir» bir sene daha ilâve edilmek Küreliyle 
bu okuldan mezun olanların diğer fakültelere 
de girebilmek hakkı verilmelidir. 

'Kısaca : Ciddi emek ve ıgayretler ısonunda 
yetişecek aydın din adamlarıımız ve din tedrisa
tına verilecek ehemmiyet sayesinde yurdumıızun 
mânevi buhran ve ıbir 'ahlâk çöküntüsü sahası 
olmıyacağına mıııtlak inanımız vardır. 

Halk eğitimi dâvamız : 
Çok kıymetli arkadaşlarını; biz Ihalk eğitimi 

dâvamızın yalnız başına Milî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından gerçek! eştirilemiy eeeğine inan iye
niz. Bu dâvanın halli Bakanlıklar arası koordi-
ne bir çalışma, Devlet ve toplum ıgücünü bir 
araya 'getirmek üzere ciddi bir plân ve progra
mın hazırlanmasına ihtiyaç 'göstermektedir. 

Bu ıgün halkımız (çoğunluğunun cahil olması 
bizi acı acı düşündürmektedir. Uzun yıllar bo
yunca maalesef kendi hallerine terkedilmiş bu 
vatandaşları cehaletten kurtarmak onların ça
lışma güçlerini arttırmak hayat seviyelerini yük
seltmek ve onlara hayatî bilgileri vermek lâzım
ıdır. Bu gün kayden 13 Ibine yakın halk dersa-
neleri faaliyette ise de bu ımiktan kâfi görme
diğimiz gibi faaliyette olanların da eiddiye alın
madığını esefle müşahede etmekteyiz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, halk ve devlet teşek
külleri ile el ele vererek eğitim sistemimizin te
mel dâvası kabul ettiği halk eğitimini memle
kettin en ücra köşelerine kadar ıgötürmelldir. Ba
kanlık, Talim ve 'Terbiye dairesi .gündelik işler
le meşgul olan bir danışma kurulu olmaktan 
'çıkarılmalı, «Memleketimizde Akademiler de 
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ımevcr.ı olmadığuna göre», Talim vo Terbiye dai
resinin Millî Eğitim prdblemlerinıi ilmî esaslara 
uygun olarak araştırıcı Ibir metodla ele alması 
ve !bu sailıada üniversite ile işbirliği yapması 
eok lüzumludur. 

Bakanlık teftiş sisteminin kadro kifayetsiz
liği giderilmeli ve teftiş yalınız not verici değir 
aynı zamanda yetiştirici olmalıdır. 

Okul ders kitapları öğrencilerin iliğisin! çe
kecek pedagojik usullerle basılmalıdır ve /her 
sene değiştirilerek vatandaş izrar edilmemelidir. 
Pek büyük tarihî kıymeti olan ecdat yadigârı 
eski eserlerimizin ıbakım ve ıslahını ve (başta 
Millî Kütüphane olmak üzere kütüphanelerimi
zin de ihtiyaçlarının giderilmesini, yurtta ki
taplık sayısının çoğaltılmasını ve ^çocuk kütüp-
(hanelerinin açılmasını en önemli eğitim ve öğ
retim meselelerimizden saymaktayız.. 

Yüksek öğretim dâvamız; Muhterem arkadaş
lar, memleketimizin ihtiyacı olan alanlarda yük
sek vasıflı ileri fen adamları ive araştırıcıları 
yetiştirmek için daha ciddî tedbirler alınmasını 
lüzumlu görüyoruz. 

Amerika'da ihtisas yapmış ilim ve fen adam
larına 'her zamankinden dalha fazla mnüıtaç ol
duğumuzu IbeMrtmek isteriz. Bu konuda ya'ban-
cı memleketlere igideceklerin de seçim, teftiş ve 
teşvik işlerimde daha çok titizlikle hareket edil
melidir. 

'Bilhassa ilmî araştırmalar için. Üniversitenin 
ve yüksek okulların maddi imkânlarının artırıl
ması mutlak bir zaruret olduğunu arz ederiz. 

Öğretmen dâvamız : 
Kıymetli arkadaşlarım ; millî eğitim dâva

mızın temelini öğretmen teşkil etmektedir. 
Bu memlekette öğretmen olarak hizmet etme
nin şerefi çok büyüktür. Türk Milleti olarak en 
güzel ananelerimizden-'bilisi de öğretmen hakkı
nı ana baba hakkından daha üstün tutuşumu'z-
dı>. Ama bugün çeşitli sebeplerle bu meslekte 
maalesef bir çöikiiniü olmuştur. Bu-çöküntünün 
sebeplerini araştırıp öğretmene maddi ve mâne
vi bir imkân temin etmek onun cemiyetteki eski 
itibarını sağlamak tedbirlerini bulmamız lâzım-
gclinken yalnızca onların feragat ve fedakâr
lıklarından bahsederek ımütemadiyen paHlak 
nutuklarla . oyalanmışlardjr. • Biz öğretmenin 
meslek vakarını temsil edebilmesi için mesle

kin incelik ve hususiyet istiyen meselelerinin 
ti erinliğine incelemek ve çeşitli imkânlar ya
ratmak lâzımgeldiğine kaanii:-. 

Öğretmenlerin meslek dâvalarının halli, 
intibak kanunlarının çıkması bilhassa ek ders 
ücretlerinin 10 liraya, ders saatlerinin 12 - 15 
sn at a. çıkarılmasını keza ilkokud öğretmenle
ri içinde ayni statünün .tatbik edilmesini de 
müdür ve muavinlerinin ik'retle hinin hizmeti
nin külfetine uygun ıbir hale getirilmesi, mah
rumiyet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat 
tanınması, nakil yönetmeliğinin âdil esaslara 
göre hazırlanıp tatbik edilmesini, ilkokul öğ
retmenleri için de keza aynı statünün tatbik 
edilmesini, mahrumiyet bölgelerindeki öğ
retmenlere .ıtaziminat verilmesini, askerlik hiz
metleri sebebiyle zamanında terfi edemiyen 
öğretmenlerin m a ğdu niyeti eninin önlenmesini, 
köylerde löğrctmen evleri yaptırılmasını halk 
eğitimi ile birlikte öğretici filimler teşkilâtın 
kanuni aşmasıjnm öncelikle ele alınmasını, 
solcu ve komünist temayiillü öğretmenlerin 
meslekten uzaklaştırılmasını, terfileri engel-
liyen inzibati cezaların bir defaya mahsus ol
mak üzero effediLmesini, köy enstitüsü, öğ
retmen okulu mezunu, şehir ve köy öğretme
ni gibi ayırıcı üzücü zihniyet yaratılın a ma
sını candan temenni etmekteyiz. 

Buna mukabil öğretmelerimizin de mutlak 
surette syiiasi cereyanların dışında kalmala
rını, kendilerini herkese sevdirmelerini ve hal
kın bir birlerini sevmelerine yardılmcı Olma
larını temenni ediyoruz. 

Sözlerime burada son verirken fedakâr ve 
cefakâr millî eğitim teşkilâtı mensuplarını 
ve bakanlık erkânını başta S^yın Bakanımız 
olmak üzere, hürmetle selâmlar, yeni yıl büt
çesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder muvaffakiyetler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Konuşmalarla ilgili bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Programı yetiştirmek amaciyle gruplar 

adına, yapılacak konuşmaların 20 dakika ola
rak tesbitini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın; 
hinde söz istiyorum. 

Aley-
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BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh-

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bütçe
nin Senatomuzda müzakeresine başladığımız 
günden şu ana kadar bilhassa grup sözcüleri
nin sözleri kesilmemiş ve grupları adına düşün
düklerini, temennilerini söylemek imkânını 
bu kürsüde bulabilmişlerdir. 

Bugün bir tesadüf eseri olarak iki geniş 
fonksiyonu olan bakanlığın ardarda gelmiş 
olması, Muhterem Başkanımızı böyle bir ted
bir almaya zorlamıştır. Biz şunu istirham ede
ceğiz ki ; Millî Eğitim Bakanlığının mevzuları 
memleketimizin diğer bakanlıklariyle ve mem
leketimizin bütün mevzulariyle alâkalı olduğu
na göre, çok istirham edelim bilhassa Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde 
tahdide gidilmesin. îcabederse bugün akşam, 
gece geç saatlere kadar da çalışabiliriz, istir
hamımız budur. Yüksek Heyetten istirham edi
yorum. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerin
deki konuşmalar tahdide tabi tutulmasın. 
Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Zaten gece mesaisi yapmakta
yız. Gece mesaimiz bazan saat 24.00 ünü bazan 
da sabahın 2 sini bulmaktadır. Şimdilik söz 
almış üye sayısı 27 dir. Önergeyi tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Nihat Pasinli'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Yazılı ve şifahi konuşmalar 

için Riyasetin iki tatbik şekli vardır. Sayın 
Başkan Ürgüplü ile Sayın Tiğrel'in yazılı 
konuşmalar 20 dakikayı aşamıyacağı yolıın-
d'aki tatbikatları vardır. Geçmiş yılların tat
bik şekline göre, grup sözcülerinin yazılı ko
nuşmaları bir zamana bağlı değildi. Ama Yük
sek Heyetiniz Sayın Tigrel ile Sayın Senato 
Başkanı Ürgüplü'nün, grup sözcülerinin ya
zılı konuşmalarının 20 dakika ile tahdidi 
tatbikatını tasvibetmesi karşısında, ben de grup 
sözcülerinin yazılı konuşmalarında bu 20 da
kikalık konuşma şekline uyucağımı arz ederim. 
önerge yalnız şifahi konuşmaları kapsamak
tadır. Şifahi konuşmaların dahi 20 dakika 
olarak tesbitini tazammun eden önergeyi tas
vibinize arz ediyorum. Tabiî yalnız gruplar 
için, şahıslar için onar dakikadır. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... 

Muhterem arkadaşlarım arada pek az bir 
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fark olduğu için sayın üyelerin ayağa kalk
malarını rica edeceğim. Bu şekilde sıhhatli 
olarak saymak mümkün olabilecektir. 

Grup sözcülerinin şifahi konuşmalarının da 
20 dakika ile tesbit edilmesini kabul eden
ler, lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiy en
ler... 31 e karşı 35 te kabul edilmemiştir. 

Sayın Okure*. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CA

HİT OKURER (İzmir) — Muihterem Balkan, 
muhterem senatörler, Muhterem Millî Eğitim 
Bakanı ve TBakanlık -'erkânı, 

Huzurunuza 1963 yılı Millî Eğü'tim bütçesi
nin tümü üzerinde Adalet Partisi Cumnurüyet 
Senatosu grupunun görüşlerini arz etmek için 
çıkmış bulunuyorum. Bu görüşlerimizi evvelâ, 
kalkınma plânı bakımından, sonra bütçenin 
kendisi, gerekçesi bakımımdan, daha sonra da 
maarif politikası bakımından belürtmieye çalı
şacağım. 

Haltırlanalbileceği gibi, kalkınma plânı mü
zakeresi sırasında verdiğimiz bir değiştirme 
önergesinin kabul edilmesiyle onbeş yıllık 
kalkınma hedeflerine: «Türkiye 'ntin kalkınması 
İçin gerekli yeter sayı ve vamfta insan yetiş-
'tirilmesi de ilâve edilmişti. Fakat, buna göre, 
plânın alâkalı kısımlarında gerekli değişiklik
ler ve ilâveler yapılmadığı için, bütçe hazırla
nırken bu hedefe aykırı ihmallere götürecek 
yolların önü kapanmamış bulunuyordu. İşte, 
bilhassa bunun neticesidir ki, Millî Eğitim büt
çesinde kalkınma plânı bakımından yetersizlik 
ifade eden bâzı hususlara ra'stliıyoruız. 

Muihterem arkadaşlar, 
Beş yıllık Kalkınma Plânında, 334 ncü say

fasında: «Yüksek öğretilm hedeflerinin gerçek
leşmesi için 'gerekli öğretmen ihtiyacını karşı
lamak üzere plân döneminde 3 000 kadar yük
sek öğretim yapmış elemanın müsabaka ile se
çilerek yurt dışında yetiştirilmesi sağlanacak
tır.» denilmektedir. Buna göre dış memleketle
re gönderilecek öğrencilerin yıllık valsatisi 600 
ediyor. Halbuki bunun için bütçeye 4 464 000 
lira konmuş'tür ki, bu para dle anealk 400 öğ
renci gönderilebilecektir. Yıllık vasatiden üç
te bir nisfcetinıdeM bu eksikliği gielecek yıllar
da tamamlamak çok zor olacaktır. Bunlardan 
'bir kısmının matlup şekilde yetJişemiyeeekîeri 
de düşünülürse 5 sene içlinde 3 000 öğretim ele
manının yetiştiriliemîyeceği kolayca anlaşılır. 
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Yine plânda 334 üncü sayfada: «Araştırma 

personeli yetiştirilmesi uzun zaımanı gerektir
diğinden denhal ve geniş ölçüde personel ye
tiştirilmesine başlanacaktır. Bu amaçla bütün 
alanlarda en yüksek seviyede ve mümkün ol
duğu kadar çok sayıda personelin yurt dışın
da yetiştirilmesi ile ilgili tedbirler alınacaktır.» 
deniiyor. Halbuki bütçede Millî Eğitim Bakan
lığından başka, yalnız Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığının dış memleketlere yeniden 5 öğ
renci göndereceği,,anlaşılmaktadır. Halihazırda 
mu'h'teldf Bakanlıklar hesabına dış memleketler
de okuyan öğrenci sayısı ise 107 dir. Şüphesiz 
'bunun dışında kendi hesaplarına okuyan öğren
ciler vardır. Fakat, 'bunlardan kaçının ilmî 
araştırma için yetişeceği bilinemez. Bu, açıkça, 
kalkınma için o kadar mülhim olan ilmî araş
tırma personelli yetiştirme işinin gereği gibi 
ele alınmadığını, bir plân ve programa bağlan
madığını ve tesadüflere bırakıldığını göster
mektedir. 

Personel mevzuu ile alâkalı mühim bir hu
sus da, teknik sahada ihtiyacı karşılayacak sa
yı ve vasıfta eleman yetiştirmek: mesel esidir. 
Fakat teknik öğretime plânda verilen önem, 
ortaokuldan sonra yeter sayıda öğrencilerin. 
meslekî istikametlere fiilen yönelmesi ile ger
çekleşebilir. Öğrencileri bu istikamete yönelt
mek ise bir mecburiyet ile olmaz. Zira bu hu
susta takibedilecek yolu plânda 313, 314 ncü say
falardaki: «Kişiilore kabiliyetlerine göre yetiş
mek imkânı sağlamak», «her kademedeki eğitim 
kurumlarına seçmeleri kabiliyetinle göre yap
mak» prensipleri göstermektedir. Bu itibarla, 
teknik okulların öğrenci sayılarını istenilen 
dereceye yükseltebilmek için her şeyden evvel 
!bu prensiplerin tatbiki lâzımdır. Bilhassa or
taokuldan sonra liseye girmek istiyen öğrenci
ler için yeterlik ve kabiliyet e'sasına dayanan 
seçme usulleriyle bir bara] tesisi gerekir. Çün-
ikü, bu suretle akademik ta'hsile yeterli olmı-
yan 'öğrenciler liseye giremiyeceklerinden kabi
liyetlerine göre teknii'k ve meslek okullarına 
yönelecekleridir. Acaba Millî Eğitim Bakan
lığı, yeterlik esasına dayanan seçime usulünü 
liseler için ne zaman tatbik edebilecek1? Bakan
lık cevap olarak; meselâ, «1963 - 1964 veya 
1964 - 1965 ders yılından itibaren..» diyebile
cek durumda mıdır? 
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Gerçi, Mil î Eğitim bütçesinde, bu düşünce

lerin doğrudan doğruya bağlı olduğu rakam
lar yoktur. Fakat, yeterlik ve kabiliyet esasına 
dayanan seçme usulleri, hele Türkiye çapında 
tatbik edildiği zaman bütçenin bütününde, ra
kamlarda ifadesini bulan karakterinde bâzı de
ğişiklikler olacaktır. Bu itibarla biz, kalkınma 
planındaki Millî Eğitime ait bu esasların henüz 
tatbik edilmediğini söylemekle, bütçenin bu ba
kımdan da kalkınma plânına tam intibak etme
diğini belirtmiş bulunuyoruz. 

Kalkınma plânında eğitimin asıl fonksiyo
nu: «İstenilen bir yaşama düzenine ulaşmak 
çabası olan kalkınmanın en etkili araçlarından 
ibiri» olarak tarif ediliyor. «Eğütim ajynı za
manda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için 
gerekli nitelikle ve sayıda elemanların yetiş
tirilmesinde başlıca yoldur.» deniyor. 

Bugün Türkiyemiizin ulaşmak istediği dü
zen Batı medeniyeti düızieni olduğu için bu dü
zene Batı medeniyeti kıymetlerini cemiyette hâ
kim kılmakla ulaşabiliriz. Bu da her şeyden 
evvel yeni, ıgenç nesillere Batı medeniyeti zih
niyetini ve asli kıymetlerini kazandırmakla 
gerçekleşebilir. Bu itibarla bütün kademeler
deki tahsil müesseselerinin, Batı medeniyeti 
kıymetleri bakımından asıl fonksijyonlarını ye
rine getirmelerini sağlamak, eğitim hizmıetleri-
ni ve çalışmalarını tâyin edecek esaslardan bi
ri. hattâ birincisidir. 

Kalkınma plânının düşündürdüğü ve kabul 
ettirdiği bu hususlara da, bütçenin uygun olup 
olmadığını muayyen rakamlar üzerinde, doğru
dan doğruya görmek mümkün olmıyabilir. Fakat, 
eğitim hizmetleri ve çalışmaları bu düşüncelere 
göre tanzim edilseydi, buna dayanarak yapıla
cak bütçede, bütüniyle bugünkünden hayli 
farklı olaealktı. Aynı sayıda çeşitli tahsil mü
esseseleri için ayrılan tahsisatın artması icabe-
decektir. Yahut da, aynı tahsisatla açılacak 
tahsil müesseselerini, okutulacak öğrenci ve ye
tiştirilecek öğretmen sayısını azaltmak gereke
cekti. Bilhassa öğretmen yetiştiren müessesele
rin bünye ve sistemleri değişeceğinden, bâzı 
fasıl ve maddelerindeki rakamlar da değişecekti. 

Kalkınma plânında, eğitim politikasının uy
gulanmasında gözönünde tutulacağı söylenerek 
sıralanan başlıca ilkeler kısmında : «ilköğretim 
dışındaki eğitim kurumlarında yurttaşların 
kendileri için yapılan harcamaları belli ölçüde 
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ve imkanları olduğu zaman ödemeleri sağlana
caktır.» doniyor. Bir nevi ücretli tahsil demek 
olan hu hususun, orta derecedeki okullardan 
önce, yüksek öğretim için tatbiki akla i>elir. 
Fakat, bütçede böyle bir ilkenin tatbikini ifade 
eden «gelir» rakamlar ına ra'Sİiamıyofuz. dele
cek ders yılının ilk beş ayı, 1963 malî yılı için
de bulunacağına göre bu ilke 1963 - 196+ ders 
yılında da tatbik edilmiyecek demektir. Acaba 
Millî Eğitini Bakanlığı bu ilkeyi ne zaman tat
b ik i başlıyabilecektir? Meselâ, 1964 - 1965 ders 
yılında tatbik etmesi mümkün olacak mıdır? 

Millî İlgilim Bütçesi ile kalkınma plânı ara
sındaki bir intıbaicsızlı'k da yat ı r ımlar üzerinde 
görülüyor. Plânda 362 sayılı tabloda 16 madde 
halinde .gösterilen Millî Bğitim yat ır ımlarının 
1963 yılma ait yekûnu (560 milyon liradır. Bun
dan sağlık okulları, hırım teknisiyon okulları, 
iş başında eğitini ve araştırma kurumlarına ay
rılan yat ır ımlar , başka Bakanlık veya dairelere 
aidoldıığu düşünülerek çıkarılırsa, geriye 603 
milyon kalır. Öte yandan 1963 bütçesinde yatı
r ımların ydkûnu 553 Kil 525 liradır. Buna 
da üniversite bütçelerindeki yat ı r ımlar eklenir 
ve aradaki 'kalan, faikın da hususi sektör tara
fından kapatıjaeağı ileri sürül ürse, kalkınma 
plânı ile bütçedeki yekûnlar arasında fark yok 
sayılır. Fakat umumi yekûnlardan sonra mad
delere ail yat ır ımları karşılaştırmaya kalkınca 
hesap hayli karışıyor ve bir tür lü intibak mey
dana gelmiyor. 

Meselâ, plânda teknik öğretime ait yatırım
ların yekûnu 89,5 milyondur. Halbuki bütçe
de o teknik öğretini maddelerine ait yatırımla
rın ye'kûnu, hesabımıza, göre, 75 649 900 li
ra kadardır.. Plândaki yüksek teknik öğretim 
maddesine, teknik üniversitelerin dâhil oldu
ğunu. düşünerek, bu üniversitelere ait yatırımla
rı da, eklersek bütçedeki ya t ı r ımla r 118 995 050 
liraya yükselero'k 29 692 100 lira fazlala.şıyor. 
İstanbul, Orta - Doğu ve Karadeniz Teknik üni
versitelerine ait yat ı r ımları , plândaki yüksek 
teknik öğretim maddesine dâhil değil diye ilâ
ve etmezsek, bifnu bütçedeki umumi yekûna da 
eklememek .gerekir. Bu sefer de umumi yekûn
lar arasındaki intibak bozulur. 

Vatın m maddeleri arasındaki bu intibaicsız-
lığı dalıa iyi belirtmek için bir misal daha ve
relim : P lânda ilk öğretmen okullarına 65, eği-
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fim enstitülerine 15 milyon liralık bir yatırım 
yapı lmışt ı r ki, ceman 80 milyon lira od'or. 
Halbuki büteede ilk öğretmen okulları ve eğitim 
enstitülerine ait yat ı r ımlar ın toplamı 57 41.5 000 
liradır. Öğretmen okulu yapt ı rma dernekleri 
kurulmadığına göre bu eksikliğin halk tarafın
dan yapılacak yatır ım ile kapatılacağı da düşü
nülemez. Plânda 328 nci sayfada : «öğre tmen 
yetiştiren kurumların gelişmelerine öncelik ve
rilecektir.» dendiğine göre bu intibaksızlığın 
ehemmiyeti daha çok artmaıktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar Millî Fğitim Bakanlığı Büt

çesini kalkınma plânı bakımından incelemiş bu
lunuyoruz. Şimdi de bütçeyi kendi içinde, ken
di gerekçesi bakımından incelemeyi1 başlıyaoa-
ğız. 

19(53 Millî Bğitim 'Bütçesini madde madde 
inceleme sonunda vardığımız netice, ma.ale.sfef 
bu bütçenin gerekçesi bakımından da tatmin 
edici olmayışıdır. Bunun bir seebeebi, bâzı mad
delerde ayrılan tahsisatın geçen yı ldan fazla
lığı, niçin ve nereye sarf edileceği iyice belir
tilmekle beraber, birçok maddelerde de sarf se
bebinin vazıh söylenmemesi veya söylenenlerin 
inandırıcı olmaktan, uza'k kalmasıdır. 

Bütçenin' kendi içinde, gerekçesi bakımın
dan tatmin edici olmayışının bir sebebi de ge
rekçenin baştan sona kadar bâzı müşterek ölçü
lere göre hazı ı ianmamasıdır . İşte bunun da te
siriyle bâzı masraf gerekçelerinin tam ölçüde, 
bâzılarının eksik ölçüde, bâzılarında fazla tefer
ruata kaçılmış, bâzılarında ise hiç gerekçe ve
ri İni om iştir. 

Muhterem arkadaş la r . Millî Fğitim Bakan
lığı bütçesinde bütünlüğü bozan sebeplerden bi
ri do aynı neviden masraflar için aynı ölçüle
rin kullanı lmamasıdır . Bu hususta, bilhassa ay
nı derecedeki veya aynı neviden tahsil müesse
selerinin masraf cetvellerini karş ı laş t ı rmak iyi 
bir fikir vermektedir . Meselâ, okul içi ders, 
b ibora tuvar ve spor masrafları (iğrenci başına 
Yüksek Öğretmen Okulunda 133, eğitim ensti
tü ler inde 53 l i ra ; her talebeye ki tap, kır tasiye 
ve harçlık için Yüksek Öğretmen Okulunda 100, 
eğitim enst i tüler inde 50 lira ediyor. İlâç,revir, 
tedavi için talebe başına düşen masraf: Ankara 
Devlet Konsorvatuvar ında 50; Yüksek Öğret
men Okulu, eğitim enst i tüler inde ve Yüksek 
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İslâm Enst i tüsünde 40, i lköğretmen okullar ında i 
da 22 lira kadard ı r . Telefon masraflar ı da or
ta lama, bir yüksek öğretmen okulu ie;in 2 500, 
l)ir eğit im ensti tüsü iein 2 548 olduğu halde bir 
yüksek İslâm ensti tüsü iein 4 000 ve Ankara 
Devlet Konservatuvar ı iein de 5 000 liradır. 

Muhterem arkadaş lar , ki taplık ve yayın 
masraflar ı üzerinde1 de buna benzer t a ra f la r gö
rüyoruz. Fakat , kü tüphane giderlerini ineeler-
ken, Bakanlık kütüphanes ine sadece 15 000 li
ra l ık bir tahsisat ayrılmış, olması ayrıca dikka
timizi eekmiş bulunuyor . Bu tahsisat , gerekçe
sinde belirt i ldiğine göre, Bakanlık Talim ve Ter
biye Kurulunun ki tap, dergi ve gazete1 iht iyaç
ları ile Bakanl ık dairelerine a l ınmakta olan kii-
pür lük gazete ve dergi masraflarını karş ı lamak 
üzere konmuştur . Şu halde, gazete ve dergi mas
raflarını da çıkarınca Millî Eğitim Bakanlığı
nın yegâne kütüphanes ine k i t ap almak için ka
lacak. paran ın yetersizliğini t akd i r buyuracak
sınız. sanıyorum. Millî Eğitim Bakanlığının, 
a r t ık her biri ilim mevzuu haline gelmiş bulu
nan muhtelif eğitim ve öğretim mevzuları üze
rinde çalışan ve bu çalışmalar için her şeyden 
evvel, kütüphaneye, kitaba ve a raş t ı rmaya ih
tiyacı olan bir Bakanl ık olması gerekir . Bütün 
Bakanlık teşki lâ t ında bir tek kü tüphane bulun
ması ve buna da 15 000 lira ayrılmış olması, 
Millî Eğitim Bakanl ığ ında daha ziyade ilmî de
ğil, ida r i bir çalışma tarzının hâkim olduğunu 
ha t ı r l a tacak veeizliktedir. .Muhterem Bakandan, 
bu kü tüphanen in maarifin her mevzuundaki en 
.yeni yu r t ve dünya neşriyatını t ak ip ve temin 
eden, bütün iht iyaçları karş ı layan, yalnız talim 
ve terbiye üyelerinin değil, bütün Bakanlık er
kânının kolaylık ve rahat l ıkla faydalanmalar ı 
nı sağl ıyaeak bir hale getirilmesini temenni edi
yoruz. 

Muhterem Senatörler , Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesini kendi içinde1, gerekçesiyle ta tmin 
edici olmayışının son bir sebebi ele plân zihni
yeti , p rogram fikrinin her maddede hâkim gö-
rünnıemesielir. Program fikrinin hâkim görün
düğü maddeler , daha ziyade1 dış yard ımlar la 
alâkalı işlerdir. Zira bu gibi yardımlar , yapıla
cak işin programı hazır lanmadan temin edile
miyor. Faka t bunların dışında birçe)k maddeler
de gider hesaplarının bir programa veya proje- I 
ye dayanmadığ ı anlaşılıyor. Bizce plânlı devre- J 
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ye zihniyet bakımından int ibak ettiğimizi ve1 

fiilen girmiş olduğumuzu, çalışmaların ve gider 
hesaplar ının bir proje, plân veya programa da
yanması gösterecektir . Yoksa, Beş Yıllık Kal
kınma Plânına rağmeuı memleketimizde plân ve 
program fikri hâkim İmle1 gelemez. Plân fik
ri yalnız kalkınma plânında kalır . Kalkınma 
plânından hayat ın i<;ine intikal edemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi, son olarak, Millî Eğitim Bakanlığının 

iki milyara yakın bütçesini , maarif politikası 
ve> bu polit ikayı ta tb ik iradesi ve1 imkânlar ı ba
kımından değer lendirmeye çalışacağız. Değer
lendirmek için lüzumlu edan bâzı ana mevzu ve 
meseleler üzerinde1 duracağız . 

Burada 'konuya bâzı suallerle :girmeik istiyo
ruz : Millî Eğitim IBakanhğı, ıbiiltçesin delki iki 
milyara yaklaşan para ile, şüplhe's'iz Ibirenık iş
ler yapacakt ı r . .Fakat 'bu idlerle 'bir yıl sonun
da, 'bulgun imluıuluğumuz noktadan nereye 'var
mış olacağız.' Ma'eldi ve 'mânevi dilediğimiz me
deniye t seviyesine 'ulaşma yÖnüneleu geleceğe1 

'daiha ümitle .bakabilecek miyiz? (,\>cuklari'mız, 
e kılı a- iraeleli, 'elaltoa e;*ahşkan, d alı a müspet ve iyi 
düşünür , elaha iyi ıhareket eder olabi'ieceikler 
mi? Biz yaşlı nesililerelen elaha (;-oik 'birbirlerini 
•sever hale geddirilecekler mi? İnsan fikrine ela-
yanan millet görüşü içimle ımemleiketler'ini yük
seltmek •mesuliyetini Ibiraz elaha elerinden du
yabilecekler mi? İnsan, millet, hürr iyet , i;ii<m, 
tekâmül ve ebeeülik gibi Ibeşeri 'birtakım teme'l 
fikirlere 'dayanara'k Türk iye 'y i örnek bir mem
leket haline geçtirmek aşkı ve idealinin şuur ve 
iradesine Ibiraz dallı a yaıkbışalbilccekler mi? 

Muhterem aııkaelaşlar, işte 'bu sorulara isa-
'betli cevaplar tahmin edebilmek için sadece ne
lerin yapılacağını 'değil 'bu yapı lacak işler'in na
sıl 'bir 'maarif poli t ikasına göre yapılacağını . 
.bu peuitilkanın esaslarını bilmek gerekir . Eğer 
lbu poli t ika 'bizi geleceğe da'ha ümit le (baktıra
cak, dilediğimiz ^medeniyet seviyesine ulaşt ıra
cak Ib'ir pol'tika değilse, 'böyle yanlış ıb.ir poli
t ikaya göre yapı lan işlerin 'hacmi ne olursa !ol-
'sun, meselâ ne kaklar o,kul açılırsa açılsın, fert 
ve m ili et mhırak geleceğe ye gelecek nesillere 
asla -dalh-a güvenle Ibakamayız.. Dile'diğimiz me
deniyet. 'seviyesine'bir aelım dahi yaklaşanlayız. 

;Bunun için eğer Millî Eğitim Bakanl ığı bu 
ölçülerle Hatmin edici bir poli t ikanın e'sasları-
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iıı açık ve 'kesin Ibir surette ve muhalkkaik ger
çekleştirmek iradesiyle ortaya koyarsa, o 'za
man ıbu iki milyarı vermekte tereddüdümüz "kal
maz. O zaman 'bütçenin, 'gerekçesinin tatmin
sizliğinden gelen zarflarını telâfi edeceğini an
ladığımız hu doğru, kuvvetli ve 'sağlam politi
ka ve onu tatbik iradesi kargısında müsterih 
olla'biliriz. iBöylece, iki milyara yaklaşan para
nın gayeye ve yerine masraf (olacağı hususun
da ıbir emniyet ve itimat duyabiliriz. Bunun 
için 'Millî Eğitim. 'Bakanlığının politikasını, ıbu 
politikanın esaslarını açılk ve 'kesin 'bir şekilde 
Ibilmek istiyoruz. 

Muhterem «senatörler, ıbu slorunun cevaplan
dırılmasını 'kolaylaştırmak için <onun ihtiva et
tiği esas meseleleri, helli /maddeler haline ge
tirerek slormak işitiyoruz, [Bunun için de ön
ce, maarif politikasının hizi ulaştırması gere
ken ana hedefi daima göz önünde tutmak lâ
zımdır. Zannediyorum iki, Ibu hususta aramız
da !bir fark yoktur. Hepimiz, TüıMye 'mizi 
muasır Batı medeniyeti seviyesine ul aştırmak 
işitiyoruz. Ana hedef ıbu demelktir. 'Senidimizi, 
«ancak bu seviyeye ulaştırdığımız a m a n ger
çekten kailkınmış sayalbiliriz... 'Bu seviyeye ulaş
mak da ancak, (Batı medeniyetinin zihniyet ve 
temel kıymetlerini memleketimizde hâkim kıl
makla mümkün <olalbilir. iBatı medeniyetinin 
'temel kıymetleri iste ıhukulk, hürriyet ve hilihas-
sa ilim kıymetleridir. Her peyden evivel ilme 
dayanır. Şu halde ana politikamızın hedefini 
«muasır 'Medeniyet seviyesine yükselmek» veya 
«ilmin hayata (hâkim olması»1 şeklinde formüle 
etmek yerinde olacaktır. 

'Türkiye'de ilim hayata nasıl hâkim olur? 
Şüphesiz her salha için yeter sayı ve vasıfta 
'birinci sınıf ilim adamının yetiştirilımcsiyle... 
Geri 'kalmış memleketlerin kalkınmadan mev
zuu üzerinde yapılan milletlerarası kongrelerde 
ittifakla varılan netice (budur: Geri kalmış 
'bir memleket yetiştirebildigi birinci sınıf ilim 
ihtisas 'adamı nislbetinde kalkınabilir. 

1. Bn itibarla, Millî Eğitim Bakanlığının, 
maarif politikasının esaslarını öğrenmek için 
ilik soracağımız sual şu 'olacaktır: Bakanlık, 
Türkiye için yetersayı ve vasıfta 'birinci smıf 
ilim ive ihtisas 'adamı yetiştirmeyi maarif poli
tikasının esaslarından Ibiri /olarak kaıbul edi
yor mu? 'Ediyorsa hu'günkii tutumu Ibu esasa 
uylgıın mudur? 
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İkinci olarak lortaya çıkan mesele şudur: 

Türkiye'de Batı medeniyetinin aslî kıymetleri
ni hâkim .kılacak olan Ibilhas'sa yetişecek yeni 
nesillerdir. Bunun için, Batı /örneklerine gö
re Batı formunda kurulan ilkten üniversiteye 
kadar /bütün tahsil müesseselerinin halkiki fonk
siyonlarını yerine getirmeleri, (Batıdaki mua
dillerinin kazandırdığı /medeniyetin zihniyet 
Ve kıymetlerini İkaz andı rinası dcaibeder. Aksi 
takdirde dilediğimiz medeniyet seviyesine ulaş-* 
m ak mümkün olmıyacağı gibi, cemiyette halkiki 
.'kıymetlerin yerini hakiki ollmıyan kıymetler 
almaya Ibaşlar. Cemiyetin düzeni, hakiki ol-
mıyan kıymetlere dayanacağından suni Ib'ir dü
zen olur. Cemiyet hem eslki kıymetlerle alâ
kasını kaybeder, hem de dilediği daha üsttün 
/medeniyetin asli kıymetlerini ive zihniyetini de 
kazanamaz. Bu yüzden maddi ve mânevi kıy
metler arasında 'bir muvazenesizlik hel'irir. Mu
allakta (kalmış gibi olur. Bu görüşle Millî Eği
tim. (Bakanlığından sormak istiyoruz. Türki
ye'de .köydeki ilkokuldan, şehirdeki üniversite
ye kadar tahsil /müesseseleri asıl fonksiyonlarını 
yerine getirerelk hu 'fonksiyonların gerektirdi
ği hakiki kıymetleri kazandı ra'biliyor mu? Ka-. 
zandıramıyorsa, Millî Eğitim Başkanlığı, tahsil 
müesseselerinin hakiki fonksiyonlarını yerine 
getirmelerini sağlamayı ima arif 'politikasının 
bir (başka esası 'olarak .kalbul ediyor mu? 

H. Hakiki fonksiyonlarını yerine getirme
leri ibakımından, ıbütün kademelerdeki talhsiJ 
müesseseleri arasında silki Ibir Ibağlılık, Ibir Ibe-
raherlilk vardır. Meselâ, ilkokullardaki arıza
lar uıufhakkak daha üst kademelerdeki tahsil 
/müesseselerine akseder, öte yandan Ibir alt 
kademedeki öğrenci sayılarının artması diğer 
kadem elerde ki 'öğrenci sayılarının da belli nis-
Ibette artacağını gösterir. Bunun için alit ka^ 
demelerdeki tahsil müesseselerinin çoğalması, 
(belli 'bli' nis'bette üst kademelerdeki tahs'i! mü
esseselerinin de çoğalmasını ige rektirir. (Bunun 
için, 'bütün kademelerdeki tahsil müesseseleri-' 
ıı'i, muvazeneli ve bir bütün /halinde inkişafla
rını sağlıyacaik 'bir programa Ibağlamak icah-
eder. Öyleyse Millî Eğitim (Bakanlığı bunu da 
maarif politikasının esaslarından ıbiri olarak 
kalbul eder mi? 

Muhterem arkadaşlar. 
Millî Eğitim 'Bakanlığının, 1963 Ibütçesinde-

l<i iki milyara yaklaşan parayı ne derece >ga-
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yeye uygun kullanacağını iner şeyden evvel !bu 
üç suale 'vereceği cevapla anlıyaeağız. Fakat 
iki milyara yaklaşan paranın matlup netice ve 
faydaları sağlıyacak şekilde Iha re anıp Uıarcan-
ımıyacağını itam -anlamak için ıbu üç esasa göre 
aşağı'daki maddeler üzerinde de kanaat ve ira
desini öğrenmemiz lâzımdır. 

Muhterem senatörler, 
1. Eğitim ve öğretimin gayesi, Iherkesin 

ferdî ve insanî vasıf ve kabiliyetlerini geliştir
mek IOIIU mensuiblolduğu cemiyet içinde gerçek 
bir insan Ihayatı yaşamaya muktedir olacak 
!bir ihale getirmektir'. Bu şekilde 'her insan 
maddi ve mânevi unsurları ile, 'ahenkli ve mu
vazeneli ib'ir şe'kilde bir Ibü'fcün Ihalinde gelişe
rek menlsub'olduğu ıııilldtiıı ve medeniyetin asıl 
değerlerini de kazanacak ve bir -meslek veya 
iş salhibi olacaktır. 'Bu -görüş'le eğitim ve öğre
tim yalnız dkul çağına münhasır değildiı\ İn
sanın doğumundan ölümüne kadar devam eder. 
(Binaenaleyh esas mesele, herkesin insanî ve fer
dî kalb niyetlerini 'bütün hayatı 'boyunca geliş
tirmesi için cemiyette bulunması gerekli şart 
ve imkânları sağlamaktır. Bu itibarla eğitim 
'hürriyeti 'herkesin 'her istediği okula girebil
mesi değil, değer ve fcalbiliyetinin ieabettirdiği 
Ibir -okula girebilmesi demektir. Bu -görüşle 
'köyde ^okulların sadece okuma - yazma öğren
mek için açılmaması, çocukları kabiliyetleri 
nisbetinde ileri kademelerde tahsile 'devam ede
bilmeleri için gerekli zihni ve asli 'kıymetleri 
kazandırmak için açılması 'lâzımdır. Yani 'köy 
okulları, kazandıracağı asli kıymetler 'bakı
mından şehir ve kasa'ba okullarından farklı 
olmamalıdır, öğretmelileri de aynı zihniyet 
<ve asli kıymetlere sahip kılınmalıdır. Buna göre, 
acaba Millî Eğitini ^Bakanlığının köyde okul 
ağmak politikasının esası nedir'? 

2. Bugün Batı medeniyeti camiasında bi
rinci, umumi tahsil müessesesi beş yıl olan hiç
bir memleket yoktur. Batı medeniyeti seviye
sine erişmek istiyen Türkiye'de de birinci tah
sil müessesesini bugünkü ilk ve ortaokulun bir
leşimi halinde sekiz seneye çıkarmak ve bunu 
memleket sathında tedricen tatbik etmek icab-
eder. Bakanlık bunu da maarif politikasının bir 
başka esası olarak kabul ediyor mu? Ediyorsa 
ne zaman tatbika başlryacaktır? 

3. Tahsil müesseselerinin gerçek fonksiyon
larını yerine getirebilmelerini sağlıyacak olan 
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her şeyden evvel Öğretmenlerdir. Diğer taraftan 
öğretmen hem münevver zümreden bir parça, 
hem de münevver zümreyi yetiştirecek olan in
sandır. Şu halde öğretmen yetiştiren müessese
nin sadece sayı bakımından çoğalmalarına de
ğil, her kademedeki öğretmen namzetlerini Ba
tı medeniyetinin ve millî, beşerî kültürün asli 
kıymetlerini tam benimsemiş olarak yetiştirme
ye tercihaıı ehemmiyet vermek lâzımdır. Bunun 
için bütün öğretmen okullarının, bugün Türki
ye'de temel kültürü veren lise tahsiline dayan
ması lâzımdır. Esasen öğretmenin öğreteceği şe
yi tam öğrenmeden onun nasıl öğretileceğini 
öğrenmesi çok zordur. Binaenaleyh ilkokullara 
öğretmen yetiştirmek için, değil köy enstitüle
ri, bugünkü öğretmen okulları dahi kifayetsize
dir. Keza, liselere öğretmen yetiştirmek için de 
değil yüksek öğretmen okullarını üniversite dı
şına çıkarmak, üniversite içinde dahi ayrı bir 
itina ile takviye etmek gerekir. Acaba öğretmen 
yetiştiren müesseseleri bu görüşle yeniden ele 
almak ve bir sisteme bağlamak Millî Eğitim Ba
kanlığının tervicedeceği maarif politikasının 
esas meselelerinden biri olacak mıdır'? Olacak
sa ne zaman tatbika başlıyabilecektir? 

4. öğretmen okullarından başka îmanı -
Hatip okullarının da ayrı bir ehemmiyetle ele 
alınması lâzımdır. Zira öğretmen öğrencilerin, 
münevver din adamları da halkın mürebbileri 
olacaktır. Lâikliğin, ilmin memlekette hâkim 
hale gelmesinde de büyük rol oynıyacaklardır. 
Halk hayatında ilim ve dinin kendi hayat saha
ları içinde çatışmaz bir halde olmaları için, her 
şeyden evvel, halka din hayatında rehberlik 
edecek olan din adamlarında ilim ve dinin ça
tışmaması, sulh halinde bulunması gerekir. Bu
nun için, tmam - Hatip okulları tam bir aka
demik tahsil, yani lise seviyesinde olmalıdır. 
Böylece bu îmanı - Hatip liselerini bitirenler 
ilahiyat Fakültesine de girebilirler. x\caba Millî 
Eğitim Bakanlığı îmanı - Hatip okullarına bu 
şekilde ayrı bir önem vermek iradesine sahip 
midir? Bunu politikasının ana meselelerinden 
biri olarak kabul ediyor mu? 

5. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, tekni
ği yaratan, besliyen kaynak ilimdir. Bunun için 
tekniğin inkişafı ilmî gelişmeye dayandığı tak
dirde gerçek, köklü ve devamlı bir gelişme olur. 
Diğer taraftan birinci sınıf ilim - ihtisas adam-
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l amı ı hazır l ıyan ana müesseseler de üniversi te
lerdir . Bundan başka bir alt kademedeki talısil 
müessesesinin fonksiyon yetersizliği bir üst ka
demeye a k t a r d a a k t a r d a üniversi teye k a d a r 
gider. F a k a t üniversitenin fonksiyon yetersizli
ğini tamamlıyacak başka biı- tahsil müessesesi 
yoktur . 'Bunun için bir t a r a f t an mevcut üniver
siteleri gerçek fonksiyonlarını yerine getirecek 
imkânla ra sahip kılmak, diğer t a ra f tan Türk iye 
için yetecek sayıda üniversitelerin açılmasını 
bir p rograma bağlamak icabeder. Acaba Millî 
Eğitim Bakanl ığ ı üniversi te meselesini, maarif 
poli t ikasında - hiç olmazsa ilk öğretim k a d a r 
ehemmiyetli görüyor ve buna inanıyor mu? 
İnanıyorsa bu i radeye sahibolduğunu göstere
cek çalışmalara, ne zaman başlıyabilir? 

(i. Bugün muhtelif eğitim ve "öğretim mev
zularının birer ilim - ihtisas mevzuu haline gel
diği değerl i senatörlerin malûmudur . F a k a t Tür
kiye'de eğitim ve öğretimin bu mütehassıslarını 
yetişt irecek bir müessese yoktur . Halbuki bir 
maarif politikasının gerçekleşmesi, her şeyden 
evvel yeter sayı ve vasıftaki öğretmenlerle be
raber, yine yeter sayı ve vasıftaki eğitim ve 
öğret im mütehassıs lar ına dayanacakt ı r . B u n u n 
için Türkiye 'de eğitim ve öğretim mütehassısla
rını yetiştirecek, ilim ve araşt ı rma merkezi ola
cak üniversite seviyesindeki terbiye fakülteleri
ni kurmak Millî Bğitim Bakanlığının bir an ev
vel ele alması icabeden ana meselelerinden biri
dir. Faka t bu müesseselerin amatör heveskârlar-
la değil, gerçekten ilim - ihtisas adamı olarak 
yetişt ir i lecek elemanlarla kurulması gerekir. 
Acaba Millî Hğitim Bakanlığının bu hususla gö
rüşü nedir?. 

7. liem üniversitelerimizin noksan olan öğ
retim kadrolarını tamamlamak; fonksiyonlarını 
tanı yerine getirmelerini sağlamak, hem de Tür
kiye'için y e t e r s a y ı ve vasıfta ilim, ihtisas adam
larını bir an evvel yet iş t i rmek için her yıl 1 000 
den az olmamak üzere büyük sayıda, Avrupa. 
ve Amerika, üniversitelerine öğrenci göndermek 
lâzımdır. İyi bir seçme ile gönderilecek ve iyi 
bir kontrol alt ında yetiştirilecek bu gençlerin 
Türkiye 'ye dönüşlerinde bir kısım üniversitele
re öğretini elemanı olarak g i rer ler ; bir kısmı da 
o zamana kadar hazırlanmış olacak a raş t ı rma 
müesseselerinde yer alırlar, Tabiî, Millî Kğitim 
Bakanl ığının her şeyden evvel kendi eğilim ve 
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| öğretim sahaları için ilim - ihtisas adamlarını 
I yet iş t i rmek hususunda gerekli tedbirleri alması 

lâzımdır. Acaba Millî Eğitim Bakanlığı bunu da 
I maarif politikasının ana mevzularından biri ola

rak kabul eder mi.' Bderse, bunu Hükümete ka
bul ettirecek iradeye sahip midir? 

I <S. Türkiye 'de ilim ve ihtisas fikrinin, miis-
bet ve iâyik düşüncenin hâkimiyeti için, önce, 
tercihan, bilhassa bu hâkimiyeti sağlıyacak ve 
kökleştirecek öğretim elemanlarını ve yeni nesil-

I I eri. yetişt iren Millî Eğitim Bakanlığında ilmî 
zihniyetin, metot ve esasların hâkini hale gelme
si gerekir. Bunun için de her şeyden evvel Ba-

j kanlığın dimağ vazifesini gören merkez teşkilâ
tının ilmî görüş ve esaslara göre kurulmuş olma
sı icabeder. Halbuki bizim Millî Kğitim Bakan-

I lığımızda doğrudan doğruya, eğitim ve öğretim 
I mevzuu ve meseleleri ile meşgul bir lek, Talim ve 
I Terbiye Dairesi vardır . O da ilmî anlayışa aykı-
I rı olarak, her biri ayrı bir ihtisas mevzuu olan 
I eğitim ve öğretimin her mevzu ve meseleyi üze-
I r inde bütün azaları ile ka ra r ver i r ; salâhiyet sa-
I bibidir. Diğer daireler ise daha ziyade idari iş-
I lerle meşguldür. Adeta her biri ayrı bir zatişle-

ri dairesi gibidir. Kendilerini bu durumdan kur
ta rmak isteseler dahi hali hazırdaki kuruluşun 

I bozukluğundan dolayı muvaffak olamazlar. Bu-
I ımıı için idari görüşle kurulmuş bulunan merkez 
I ve ona paralel taşra teşkilâtının ilmî görüş ve 
I esaslara göre yeniden kurulması gerekir. Bina

enaleyh, şunu da sormak istiyoruz : Millî Bğitim 
I Bakanlığının politikasını yürütebi lmek için ya-
j pılacak ilk işlerden birinin de bu olduğu, yani 
I teşkilâtı ilmî esaslara göre yeniden kurmak ol

duğu acaba kabul ediliyor mu? Kabul ediliyor-
I sa, ne zaman gerçekleştiri lebilecektir . 
I Muhterem arkadaşlar ını , zamanınızı fazla al-

I dun, bir iki noktaya kısaca işaret ederek sözle
rimi bitirmek ist iyorum. 

I Maarifin tu t tuğu yolun bize ümit verecek bir 
I yol. olduğunu anlıyabilmek için, aynı zamanda 
I kül tür politikası üzerindeki görüşlerini bilme

miz gerekir . Bu memlekette bir iktisat politika-
I sı, bir ziraat, politikası olduğu kada r bir kül tür 
I politikasının da vazıh temellere dayanabilmiş 
I olması gerekir . Bizim kanaatimize göre, böyle 

bir kü l tü r politikasının tanı merkezinde insanın 
kendisi olacaktır . Onun etrafında bu insanın 

I içinde yaşadığı cemiyetle anlaşmasını temin eden 

— 102 — 



C. Senatosu B : 
kıymet ler gelecektir. Ondan sonra da bu insanın 
üzerinde yaşadığı dünya ile, beşeriyetle anlaş
masını temin edecek kıymetler sistemi gelecek
tir . Bu itibarla., lıerşeyden evvel böyle bir kül
t ü r politikasının insan, millet fikirlerine dayan
mayı ve bütün bu kü l tü r kıymetlerinin ilim fik
rine dayanan bir zihniyet ve metotla işlenmesi 
gerekir . Böyle bir poli t ikanın vazıh fikirleri or
t aya konmuş neticeleri nedir, Millî Bğitim Ha
kanl ığından bunu da ayrıca istirham ediyoruz. 

Bugün yet iş t i rmekte okluğumuz gençlik ne
reye va racak t ı r ? Millî l*]ğitinı amaç lan diye bir 
tez var. Ha t tâ , ilkokullarda, sabahleyin kindik 
çocuklar ın söylediği bâzı sözler de var. f a k a t 
bunla!- ilmî esasların neticesinde bir te fekkürün 
ifadesi olarak ortaya konmuş eserler değildir. 
Hat tâ bunlar arasında yur t bilgisi de yer ala
bilir. Bizim burada üzerinde durmak istediği
miz ; bu yetişen nesil hayata atıldığı vakit de ne
yi müdafaa edecekti) ' ; Neyin sahibi olacak, han
gi kıymetleri korumak için mücadeleye azimli 
o lacakt ı r? Bir Amerikalı asker en sarhoş olduğu 
zaman dahi, kendisine aidolan bir mal elinden 
al ındığında «Bunu kimse benden alamaz» diyor. 
«Bu benimdir ve ben dünyaya benim olan şeyle
ri muhafaza etmek için geldim, bunun için uğ
runda öleceğim» diyor. O halde bizim yetişen ço
cuklarımız maddi ve mânevi hangi kıymetler in 
müdafaasını yapacak, hangi kıymetlerin dünya
nın her' yer inde müdafaası için inanmış ve hazır 
bulunacakt ı r? . 

Çünkü, eğitimde iki prensibi birbiri ile bir
leştirmemiz icabedcr. Maarifte eğitim ve öğreti
min, bir ta raf tan yetişen gence hayatta ihtiyaç
larını karşılaması imkânlarını vermesi kadar, di
ğer taraf tan içinde yasıyaeağı hayatı yükseltmek 
iradesini kazandırması lâzımdır. Bu yetişecek 
olan çocukların yükseltecekleri irade nedir.' Han
gi iradedir? Bu çocuklara bütün ömürleri boyun
ca bir sevginin derinliğine gittikçe inmek irade
sini verebiliyor nıııyuz? Bu çocuklara, memleket
lerini muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak 
kudret ini ve mesuliyetini verebiliyor muyuz? Bu 
çocuklara, her yıl biraz daha iyi olmanın netice
sinde, nesiller boyunca memleketin tekâmülüne 
imkân verecek kıymetler kazandırabiliyor muyuz? 
Bğer nesil bizim kadar iyi ise yerimizde sayıyo
ruz demektir. O halde, ar t ık pasif, ürkek duru
mumuzdan kurtularak, bu eğitimin idealizmini de 
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hayat prensibi yanında idealizm prensibini de va
zıh olarak ortaya, koymalı ve çocuklarımıza şunu 
bildirmeliyiz; «Ben Türkiye'yi muasır medeniyet 
seviyesine ulaşt ırmak için çalışıyorum. Bundan 
hiç kimse yanımda da olmasa mesulüm» diyecek 
iradeyi vermemiz gerekir. (Bravo sesleri) «Ben 
bu. memleketin tarihinden aldığım tecrübelerle, 
ondan aldığım kuvvetle, bugünkü durumum ne 
olursa olsun, bu memleketi bir gün tekrar insan
lığa örnek olacak bir memleket halim1 gel irmek 
idealine sahibim.» diyebilmelidir. 

Muhterem Millî Bğitim Bakanlığı erkânı, bu 
iradeyi gençlerimize kazandıracak iradeye sahip 
misiniz.'1 Eğer sahipseniz, 2 milyar alın sizin ol
sun. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMUT ÖZ<İÜXBŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, değerli eğitimciler; 
sözlerime başlarken Türk öğretmenini tabiî üye
ler adına selâmlamaktan büyük bir zevk dııyu-
yoı um. 

Aziz arkadaşlarını; millî eğitimimizin, uzun 
zamandan beri bir tür lü istikametini bulamaması
nın, hederlerini1 bir tür lü varamamasının ana 
âmillerini arıyaeak olursak, ' ik i bölümde bulma
mız mümkündür . Bu bölümlerden birisi, millî 
eğitim problemleri, uzun zaman vâdesi içinde ge
lişen problemlerdir. Bugün atılması lâzımgelen 
adımların atılmaması menfi meyvalarını uzun 
bir zaman sonra verir. Nitekim, bugün, biz bizden 
evvelki nesillerin ait ması lâzımgeldiği halde atma
dıkları adımların cezasını çekiyoruz. Bugün bi
zim atmadığımız adımların neticelerini de bizden 
sonra gelecek nesiller çekecektir. Bugün atılan 
yanlış bir aidim menfi tesirlerini on on beş sene 
sonra verir. 

Aynı şekilde bugün atılacak müspet adımla
rın neticesini on, onbeş sene beklemek lâzımdır. 
Fakat iktidarların bu kadar uzun ömürleri yok
tur , ömürleri olsa dahi tahammüller i yoktur, on
lar isterler ki. kısa zamanda neticeleri alsınlar ve 
bu kürsüden millete anlatsınlar. 

Plânlı bir neticeye varabilmek için Millî Bir
lik Hükümeti , Millî Bğitim tar ih inde ilk defadır 
ki, on senelik bir eğitim plânı yapmak' için Tür
kiye'nin. dört taraf ından öğretmenleri davet et
miştir. H e r l ü r l ü siyasi tesirden uzak olarak hür 
vicdanlarının emrine göre on yıllık Maarif plâ
nını hazırlamalarını temin etmiştir. Hiç şüphe 
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yoktur ki, bütün plânlar gibi bu plân da hatadan 
münezzeh değildir. Ancak tatbikattan alınacak 
derslerle bu plân üzerinde yapılacak düzeltmeler 
bunu mutlaka mükemmel hale .getirecektir. Bu 
plânın tatbikiyledir ki; millî eğitim dâvalarının 
halli mümkün olacaktır. Aksi halde yıllık plânlar
da yevmi cedit, rızkı cedit zihniyetiyle miJlî eği
tim dâvalarını halle imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlarını; 

Millî eğitim problemlerimizin şimdiye ka-
dar halledilmem esi, millî eğitimimizin istikâ
metini bulamaması, hedeflerine varamaması
nın ikinci ana âmili, millî eğitim problemlerimizi 
tesbit edecek, bunların çarelerini arayacak 
rasyonel bir merkezi organizasyonuna hiçbir 
zaman Millî Eğitim Bakanlığımızın malik ola
mamış olmasındandır. Filhakika şimdiye ka
dar millî eğitim merkez teşkilâtı her Bakanın 
kendine göre yaptığı ilâvelerle anormal bir 
şekilde şişmiş, fakat hiçbir zaman rasyonel 
bir şekilde çalışacak, problemleri ele alacak, 
onları mahallî imkân ve zaruretlere göre hal 
çarelerini arıyaeak bir teşkilât haline gelemi-
yecektir. Millî Birlik İdaresi bu organizas
yon hatasını gidermek ve meseleyi bu bakım
dan halletmek için değerli eğitimcilerin yar-
dımiyle durumu ele almış ve şu yedi ilk he
defi tesbit etmiştir. Kanaatimiz odur 'ki, Millî 
Eğitim Bakanlığında bu yedi ilk hedefe va
rılmadıkça millî eğitim problemlerinin halle
dilmesi imkânsızdır. 

Bu yedi ilk hedef kısaca şunlardır : 
Objektif bir personel idaresi: 
Objektif bir personel idaresi tesis edilme

dikçe öğretmen hakkına kavuşamaz. Millî Eği
tim Bakanlığında his yordamı ile tâyin bir 
türlü durdurulamaz, kimin nereye, ne maksatla 
getirildiği, niçin getirildiği belli olamaz. Bu
gün, her hangi bir kimse bir umum müdür 
olabilir veya müsteşar tâyin edilebilir, ertesi 
gün bu makamından uzaklaştırılabilir. Acaba 
bir müsteşar olmak için bir umum müdür ol
mak için, bir lise müdürü olabilmek için, 
bir ortaöğretim müdürü olmak için, ne gibi kabi
liyetler, melekeler, ne gibi vasıflar lâzımdır? Bun
lar Millî Eiğtim Bakanlığında tesbit edilmemiş
tir. Objektif esaslar tesbit edilmemiştir. Bu 
tesbit mutlaka yapılmalıdır. Tâyinler mutlaka 
objektif bir esasa bağlanmalıdır, 
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İkinci ilk hedef, yardımcı olan, yol göste

ren (bir teftiş sistemidir. Millî Eğitim Bakan
lığı Merkez Teşkilâtında Teftiş Dairesinin 
vazifesi ceza vermek değil, suç aramak de
ğil, aksine öğretmene yolunda zayıf kaldığı 
anda yardım etmek, ona yol göstermek, onu 
daha iyi imkânlara kavuşturmak için ona yar
dımcı olmaktır. Bu anlayışa göre bir teftiş 
sistemi mutlaka maarifte kurulmalıdır. 

3 ncü hedef. Aktif bir eğitimdir. 
Bugünkü sistem, demode sistem terk edil

medikçe hakikatte maarifte istediğimiz eleman 
lan istediğimiz nisbette yetiştiremeyiz. 

Dördüncü ilk hedef, müessir bir lojistik 
destektir. Bugün her umum müdürlük ayrı bir 
lojistik daire gibi çalışmakta. Hangi umum 
müdür daha cerbezer davranırsa, o kadar çok 
tahsisat almaktadır. Bu durum bâzı sahalarda 
lojistik destek israfını, bâzı sahalarda da lo
jistik destek kıtlığı meydana getirmektedir. 
Bütün lojistik destek, eğitimin maddi desteği 
bir dairede toplanmalı, bütün imkânlar mut
laka ihtiyaçlara göre sarf edilmelidir. İlköğ
retim, Ortaöğretim, Yükseköğretim Umum 
müdürlükleri, falan okulun badanası veya so
basının odunu ile değil doğrudan doğruya 
eğitimle uğraşmalıdır. 

Bir diğer ilk hedef, dış münasebetlerin bir 
elde toplanmasıdır. Bugün dış münasebetler 
millî eğitimde üç ayrı elde idare edilmekte
dir : Yükseköğretim Umum Müdürlüğü, Tek
nik öğretim Müsteşarlığı, bir de Dış Münase
betler Umum Müdürlüğü. Bu durum bize eği
tim yardımı yapan veya kültür münasebet
leri yaptığımız milletlerin karşısına üç ayrı 
şahsı üç ayrı şekilde çıkarmaktır. Yedinci 
Millî Eğitim Şûrasının kabul ettiği şekilde 
mutlaka dış münasebetler bir tek elde birleşti-
rilmelidİT. 

6 ncı ilk hedef : Rasyonel bir organizasyon
dur. 

Demin de arz ettiğim gibi, bugünkü orga
nizasyon asla rasyonel esaslara dayanma
makta ve rasyonel çalışma imkânlarından ta
mamen mahrum bulunmaktadır. 

Ve nihayet 7 nci ilk hedef, verimli bir iş 
akım sistemidir. Kars'ın falan köyünde birbiri 
ile münakaşa eden iki öğretmenin dâvası Anka
ra 'da görülmektedir. Maarif Vekâletinin Mev-
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kez Teşkilâtı tamamen kırtasiyeye boğulmuş ve 
eğitim dâvalarına lâyiikı ile ele altnıak imkâ
nından mahrum bir hale getirmiştir. Millî Eği
tim Bakanlığının Merkez Teşkilâtı mutlaka kır
tasiyecilikten kurtarılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yedi ilk hedefi 
tesbit ettikten sonra acaba eğitimciler 'buna ne 
der diye ilk defa Tâlim Terbiye Dairesi ile ve 
umum müdürlerden müteşekkil bir komisyona 
bunları arz ettik. Fikirlerimizin aksini söyli-
yen olmadı, aksine bizimle konuşanlar, bu fi
kirlere taraftar olduklarını belirttiler. Sonra 
Samsun'da toplanan öğretmenler kongresinde 
bu fikirlerimizi götürdük. Bu fikirlerimiz ora
da da, Türkiye'nin her tarafından 'gelerek top
lanmış olan çok değerli eğitimcilerimize arz edil
di. Bu kongrede fikirlerimiz geniş 'bir tasvip 
gördü, hattâ değerli öğretmenlerimiz daha ile
ri giderek kongrede bu fikirlerimizi destekle
mek kararını aldılar. Bundan sonra geçen Şu
bat ayında, yani bundan bir yıl evvel 7 nci 
Eğitim Şûrası toplandı. Biz bu Şûraya bir teb
liğ ve bir teklifle 'katıldık. Tebliğimiz bu 7 ilk 
hedefi ihtiva ediyordu. Genel Kurula sunduk 
ve tasviple karşılandık. Ayrıca 'bu yedi ilk he
defi tahakkuk ettirecek bir organizasyon şema
sını, bizzat âzası bulunduğumuz örgüt komis
yonuna takdim ettik. Örgüt Komisyonu tak
dim ettiğimiz yedi ilk hedefi tahakkuk ettire
cek organizasyonu, hemen hemen aynen kabul 
etti, fbu rapordan bilhassa bir cümleyi burada 
okumak istiyorum. (Komisyonumuzun kanaa-
tince, Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâ
tında Umum Müdürlüklerden her biri kendi 
bünyesi içinde, personel idaresi, teftiş, eğitim, 
lojistik gibi konuların hepsi ile uğraşmakta, 
başlı başına birer ihtisas konusu olan bu görev
ler teşkilât içinde birleştirmeden de yoksun bu
lunmaktadır. Örgüt Komisyonunun bu raporu 
Genel Kurula sunuldu ve nihayet Genel Kurul 
bâzı değişiklerle bunu ka'bul etti. Aradan ge
çen bir yıla rağmen henüz 7 nci Eğitim Şûrası
nın bu kararı Millî Eğitim Bakanlığında tetkik 
edilmektedir. 

Biz şimdi sormak istiyoruz : Bu tetkik aca
ba ne zaman bitirilecek veya ne zamana kadar 
bitirilmiyecektir ? 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim prob
lemlerinin hallinin iki ana âmile uzun vadeli 
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plân ve rasyonel bir organizasyona fa ağlı oldu
ğunu bir kere daha ifade ettikten sonra, şimdi 
çeşitli eğitim kademelerine ait fikirlerimizi tak
dim etmek istiyoruz. İftiharla 'belirtmek iste
riz ki ; Türk ilk öğretimi dünya standartlarına 
uygundur. Dünya standartlarından asla aşağı 
değildir. Bugün, beş sınıflı ve (beş öğretmenli 
her hangi bir ilkokulumuz, her hangi bir Av
rupa ilkokulu ile boy ölçüşebilecek bir durum
dadır. Bunu iftiharla 'kaydediyoruz. 

İlköğretimdeki önemli problemlerimiz şun
lardır : 

Birincisi; ilk öğretim mutlaka, henüz bu im
kâna kavuşmamış 'olan köylere kadar iletilmeli
dir. Birincisi, ilköğretim mutlaka henüz bu im
kâna kavuşmamış köylere kadar iletilmelidir, 
İlköğretimi bütün bu geniş sahalara iletmek 
ve cehalet içinde bulunan vatandaşları bu ce
haletten kurtarmak için acaba, nasıl bir çare 
'bulab'iriz problemini tetkik eden Millî Birlik 
İdaresi konuyu bu sahalara yetecek kadar öğ
retmeni temin etmeyi gayrimümkün .gördü. Bu 
sebeple büz yedek subaıy öğretmenlik müessese
sini ihdas ettik. Eğitimciler bize bunun % 98 
başarılı olduğunu ifade ettiler. Bunun üzerine 
ıbu Meclis kurulduktan sonra, biz bir teklif ha-
zırlıyarak, Meclise sunduk. Ve yedek subay öğ
retmenlik müessesesinin daha on yıl devam et
mesini teklif ettik. Maalesef bu teklifimiz ko
misyonlarda aylardır beklemekte, .her türlü par
lâmento oyunlariylc bu teklifimiz geciktiril
mektedir. Hattâ o kadar ki, bâzı arkadaşları
mız bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ettiler. Elhamdülillah teklif bu suçtan beraet 
etti. 

İlköğretimde üzerinde durmak istediğim 
'bir nokta da, parasız yatılı öğrenim meselesi
dir. 

Aziz arkadaişlarım, birinci Koalisyon Hükü
metinin programında parasız yatılı imtihanları 
için ayrılacak paraların her yıl büyük bir mik
tar artırılacağı zikredilmekte idi. İkinci Koa
lisyon Hükümetinin programında bu cümleyi 
göremedik Biz burada tekrar temenni ediyo
ruz. Parasız yatılı okullara ayrılacak para 
artırılmalıdır. Bu sahaya ayrılan para hiçbir 
ızaman boşa sarf edilmiş değildir. Aksine en 
verimli bir yatırımdır. Yalnız burada bir te
mennimiz var, parasız, yatılı imtihanları açı-
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lirken beş sınıflı ve btir öğretnıenli ilkokullar 
için, açılacak imtihanlarla, beş sınıflı ve beş 
öğretmenli okullar için açılan imtihanlar bir
birinden farklı olmalıdır. Yani beş sınıflı bir 
öğretm-enli okullarda okuyan köy çocuklarına 
da bu sahada imkân verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ortaöğreti
me geliyorum. Kanaatimizce, eğitim zincirimi
zin en zayıf halkası ortaöğretimdir. Ortaöğre
tim şu noktalarda ıslattı edilmelidir. Evvelâ 
müfredat programları. Her hangi bir lise prog
ramını alır, tetkik edecek olursak, görürüz ki, 
her ders için, bu sahada ne varsa, hepsinin öğ
renilmesi arzu edilmiştir. Birtakım kuru 'bilgi
ler, faydasız bilgiler, klâsik bilgiler, hayatiyeti
ni kaybetmiş bilgiler çocuğun kafaisma sadece 
istif edilmeye çalışılmaktadır. Çocuğun kafası 
doldurulmaktadır. Canlı hale gelmemiş, günlük 
hayatta kuUanılmıyan 'bilgilerin Mçjbir kıymeti 
yoktur. Bu bakımdan müfredat programı yeni
den gözden geçirilmeli, liselerin programları 
canlı ve modern bir hale mutlaka getirilmeli
dir. Bugünkü hali ile liselerde çocuk kafasını 
kaybetmeden üniversiteye gelebİlirse kendini 
talihli saymaktadır. 

îkinci problem, ortaöğretimle öğretmen ye
tiştirilmesidir. Bilhassa fen dersleri ve lisan 
dersleri öğretmenleri günden güne azalmakta
dır. Acaba Millî Eğitim Bakanlığı bu hususta 
ne gibi tedbirler almaktadır? Bu öğretmenler 
nerelerde ve nasıl yetiiştirilmektedirler? Bun
ların meslekte kalmaları nasıl temin, edilmek
tedir1? Bunları öğrenmek bizim için memnuni
yet -verici olacaktır. Bizim kanaatimize göre, 
öğretmenlerin meslekte kalmalarını temin için 
bütün maddi ve mânevi tedibMerin alınması 
lâzımdır. 

Ve nihayet ortaöğretimim yapılması gerekli 
üçüncü husus, şube ajyrımı meselesidir. Biz o 
kanaatteyiz ki, ortaokulu bitiren bir talebe, 
ıbundan sonra şubesini seçmeli ve o branş üze
rinde öğretimini geliştirmeli ve çalışmalıdır. 

Üzerinde duracağımız noktalardan biri de 
yükseköğretim mevzuudur. Yükseköğretimde 
bilhassa şu hususlara dokunmak istiyorum. 
Yükseköğretim öğretmenleri nerelerde ve ne 
suretle yetiştirilmektedirler ? Bunların, bu okul
lara bilhassa teknik okullara bağlanması için 
alınacak tedbirler nelerdir? 
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Yüksiek okullarda öğrenicilerin daha iyi ye

tiştirilmesi için ne gibi tedbirler alınım'akta-
dır? 

Bilhassa teknik yüksek okulların geniş öl
çüde öğrenci yetiştirmek için alman tedbirler 
•nelerdir? 

Nihayet halk -eğiti mine gelmek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, yer yüzüne baktığımız 
zaman iki çeşjit halk eğitimi görüyoruz. Tek 
parti il-e idare edilen totaliter memleketlerde 
halk eğitiminin gayesi halka -partinin propa
ganda broşürlerini okuyacak kadar okuma 
yazma öğretmek ve bu propagandayı anlıya-
cak kadar sosyal kültür vermektir. Tek parti 
ile idare edilen totaliter memleketlerde halk 
eğitiminin sadece iki gayesi vardır. Biri, par
tilerin propaganda broşürlerini okuyacak ka
dar okur - yazar olmalarını temin etmek, ikin
cisi de, bu broşürleri -anlıyacâk kadar sosyal kül-

• türü verebilmek. Demokratik memleketlerde 
halk eğitiminin gayesi bu değildir. Yedinci Millî 
Eğitim Şûrasında halk eğitiminin gayesi şöyle 
tcsbi-t edilmiştir. Halk eğitimi, yurttaşın çalış
ma gücünü artırmak, yaşayış sevyesini yükselt
mek, millî, insani meziyetlerini geliştirmek ama-
ciyle okul eğitimi dışında ve yanında yapılan 
eğitim ve öğretim çalışmalarıdır. Bu tarifine 
göre, halk eğitimi sadece Millî Eğitim Bakan
lığının değil, daha ziyade bir Başbakanlığın gö
revidir. Halk eğitimi yalnız öğretmenlerle de
ğil, bütün Devlet teşkilâtının çalışmalariyle ger
çekleştirilebilir. Halk eğitimini geniş bir memur 
kütlesi ile yapmayı düşünmek yanlıştır. Geniş 
bir memur kütlesiyle halk eğitimi yapmak im
kânsızdır. Aksine olarak halk eğitimi halkın 
ve halen mevcut Devlet teşkilâtının müşterek 
çalışmalariyle mümkündür. Başbakanlıkta ku
rulacak bir koordinasyon karargâhı ile bütün 
yurt sathına şâmil çalışmalar yapılabilir. Vilâ
yetlerde halk eğitimi teşkilâtı kurmak fuzuli-
dir. Çünkü yüzlerce öğretmen dershaneden çe
kilmiştir. Halk için bir fayda temin etmemiş
tir. Halk eğitiminin vilâyetlerde tabiî başkanı 
valilerdir. Valiler nezdinde bir halk eğitimi 
mütehassısı vali muavini olarak tâyin edilebi
lir. Bu maarif müdürü muaviniyle halk eğiti
mi faaliyetinin başarılı bir şekilde koordine edi
lebileceğini üınidetmek sadece, hayaldir. Bir 
şube müdür muavininin bütün vilâyetteki şube
leri koordine etmesi hiçbir teşkilât prensibine 
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sığmaz. Ayrıca faydalı da olamaz. Vilâyetler -
deki yüksek ziraat mühendisleri, veterinerler 
evrak memurluğu yaparken alâkalı memurlar 
A-arken, bir öğretmenin köylülere ziraat tekni
ğini veya hayvancılığı öğretmesi abestir. Biz 
şu kanaatteyiz ki, ziraat mütehassısları seyyar 
ekipler halinde ve yine veterinerler de seyyar 
ekipler halinde bu hususları köylülere öğretme
lidirler. Nutuk çekme edebiyatiyle halk eğiti
mi sağlanamaz. Bugün bu eğitim teknik eğitim 
müsteşarlığı tarafından büyük bir muvaffaki
yetle yapılmaktadır. (Alkışlar) 

Gezici köy kursları bu memlekette yapılan 
en başarılı halk eğitimidir. Ancak ne yazık ki, 
bu halk eğitimi sayiihnamıştır. Halk eğitimi içi
ne alınmamıştır. Halk Eğitim Umum Müdür
lüğü Genel Öğretim Müsteşarlığına bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, halk eğitimi hak
kındaki görüşlerimizi daha iyi belirtmek için 
burada bir hâtıramı zikretmek istiyorum. Pa
zar günleri köyleri gezmeyi, kendi kanaatimce 
tetkikler yapmayı zevk sayan bir üsteğmen ar
kadaşım vardı. Yanma bir veteriner ve bir dok
tor alır, her Pazar günü mutlaka bir köye gi
der ve köylülerle sohbet ederdi. Bir gün irfan 
Ağanın köyüne «gittiler. Mindere oturdukları za
man gördüler ki, minder üzerinde keneler do
laşmakta. îrfan Ağa bu vaziyet karşısında he
men söze başladı : «Bu yıl kene tedbiri alama
dık. Onun için keneden kurtulamıyoruz» dedi. 
Bunun üzerine veteriner naisıl bir tedbir alıyor
sunuz, diye sordu, trfan Ağa, benim burada 
anlatamıyaeağım bir tedbir aldıklarını anlattı. 
Bunun üzerine veteriner aşka geldi, uzun bir 
nutuk çekti ve bunun ancak kene banyosu 
yapmakla önlenebileceğini ve kene banyosu
nun nasıl yapılacağını 'kendilerine anlattı. Ce
binden bir kalem kâğıt çıkartarak bir de ilâ
cın reçetesini yazdı, köylülere verdi. Sözü 
•veteriner bıraktı doktor aldı. Doktor da par
lak nutuklar çekti. Nutku edebiyat kitapları
na geçebilecek parlaklıkta idi. Ondan sonra 
sözü üstteğmen aklı, o da parlak bir nutuk 
çekti. Akşam köyden dönen üç arkadaş çok 
mesuttular. Bir köyü aydınlattık, diyorlardı. 
İlâç 'kullanılacak, modern metotla keneler im
ha edilecekti. Aradan birkaç ay 'geçti, bu ar-
kadaşldar köye yine uğradılar. Baktılar köyü 
yine kene götürüyor. Köylüler onların anlattık
larını daha o akşam unutmuşlardı. Fakat bizim 
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arkadaşlar gayretli idi. Ertesi gün. ilâçları aldı
lar keneyi önlemek için bu defa nutuk çekme 
kabiliyetlerini İrfan Ağayı, koyunlarını ilâca 
sokmak için ikna etmeye çalıştılar. Kolları sıva
dılar, tekneleri ortaya çektiler, ilâcı suya attı
lar. îrf an Ağanın bütün koyunlarına birer birer 
kene banyosu yaptırdılar. 

Aradan bir ay geçmişti ki, bir adam döne dö
ne Polatlı'da sarışın bir üsteğmen arıyordu. Ko
yunlarında kene kalmamıştı. Üsteğmene teşek
küre gelmişlerdi. Bir de ilâcın reçetesini isti
yordu. 

Arkadaşlar, nutuk çekmek halk eğitimi değil
dir. Halka, fenni gübre kullanın, ilâç yaptırın 
v. s. demekle halk eğitilmez. Halk eğitimi de
mek, evvelâ bunu yapıp, halka fiilen göster
mek demektir. Halk eğitiminde evvelâ bir köy
lüyü ikna edip, hâttâ yarı parasını vermek sure
tiyle tarlasında fennî gübre kullandırmak, mah
sul alındıktan sonra, fennî gübre ile diğer güb
re arasındaki farkı göstermek lâzımdır. 

Halk eğitimi hakkında sözlerimi bitirmeden 
evvel, Almanya'nın Hessen eyaletindeki halk 
eğitim teşkilâtının faaliyetini kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Almanya'nın Hessen eyaletinde halk eği
timi Dahiliye Vekâletine bağlıdır. Bu vekâ
letin müsteşarı, halk eğitimi mütehassısıdır. 
Şunu hemen arz edeyim ki, Almanya'nın Hes
sen eyaletinde, Başbakan aynı zamanda Da
hiliye Vekilidir. Yani, deminde arz ettiğim 
gibi, halk eğitimi, Başvekâlete bağlıdır. Halk 
eğitimi mevcut devlet teşkilâtından ayrı bir 
teşkilât değildir; halk eğitimi bütün dev
let teşkilâtının tabiî vazifelerinden birisidir. 
Bu teşkilâta ait bütün hizmet ve görevler, 
ilgili mütehassıslar tarafından yapılır. Yalnız, 
öğretmenler tarafından yapılan bir halk eği
timi sistemi yer yüzünde yoktur. Meğer ki, 
gaye, sadece ve sadece okuma, yazma öğre
timi olsun. Almanya'nın Hessen eyaletindeki 
halk eğitimi 5 ana kolu ihtliva etmektedir. 
Birincisi; iş kolu. Haribden sonra fabrikalar 
yıkılmış, iş yerleri harabolmuş 've Ibıı sebep
ten bütün iş yerlerindeki işçiler işsiz kalmış
lardır. Çalışına Bakanlığı bu işsizlere iş bul
mak için bu iş kolu. bölümünde çalışıyordu. 

İkinci kol; tanın bölgelerinde tarım kolu, 
hayvancılık bölgelerinde hayvancılık kolu. Bu 
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işlerde ziraat teknisyenleri tarafından yapıl
maktadır. 

Üçüncü kol; bizim için son derece yeni ve 
o derece faydalı bir kol olan muvasala koludur. 
Bu kolun vazo fesi; köylüyü i tıka ederek, kıs
men devlet yardımını, kısmen kendi ellerinde
ki imkânlar* kullanarak, köylerini ana yol
lara bağlamaya köylüleri ikna etmeye çalış
maktır. Bugün bu «istem, Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü tarafından Kayseri 'nin 
Yemliha köyünde muvaffakiyetle tatbik edil
mektedir. Başıboş akan ırmağın sularını ken
di tarlalarında kullanmak, hususunda köy
lüler ikna edilmiş, kazı islerine başlanmış, 
kendi imkânları yetmediği takdirde, devlet 
imkânı sağlanmıştır. 

Dördüncü kol : İşte Maarif Vekâletinin vazi
fesi burada başlıyor. Bu da kültür koludur. De
min okuduğum halk eğitimi ile ilgili hususlara 
ait metinde, yurttaşların çalışma gücünü artır
mak, yaşayış seviyesini yükseltmek, millî ve in
sani duygularımızı geliştirmek lâzımdır, demiş
tim. İşte bunu kültür kolu yapacaktır. Maarif 
Vekâletinin vazifesi burada kendisini gösteriyor. 
Diğerleri, diğer vekâletlere ait hususlardır. 

Beşinci kol : Sosyal kalkınma koludur. Dün
yanın başka yerlerinde halk eğitimi tamamen ras
yonel esaslara dayanıyor. Kanaatimiz odur ki; 
Vakit kaybetmeden, bizim halk eğitimi de mutla
ka bu istikamete dönmeli, bir an evvel mutlaka 
bu teşkilâta kavuşmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; dokunacağım konulardan 
birisi de, eğitimde moral gücüdür. Burada bilhas
sa iki hususu belirtmek istiyorum. Biri; öğretme
nin moral gücüdür. Hakkını alamıyan, haksızlığa 
uğradığını sanan, kendisinin hakkı iken, kendisi
nin lâyık olduğu yere başkasının tâyin edildiğini 
gören bir öğretmenin .moral gücünün zayıflama
sına imkân ve ihtimal yoktur. Bu meseleye son 
vermeden önce, öğretmenlerin haklarına, bilhas
sa öğretmenlerin eğitim tazminatı, ders ücretleri 
ve hele intibak kanununu zikretmemeye imkân 
yoktur. Şûrayı Devlet kararı almış öğretmenle
rin dahi intibakı yapılamamaktadır. Öğretmenle
rin hakları bir oyalama politikasiyle yıllardan 
beri uzayı]) gitmektedir. Arkadaşlar, öğretmen
ler bütün haklarının bir bütçe devresi içerisinde 
-tahakkuk etmesine imkân olmadığını biliyorlar. 
Çünkü öğretmenler insafı! kimselerdir. Ancak, 
bütün öğretmenler sunu kabule hazırdırlar. Bu 
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haklar yıllara bölünebilir. Her yıl öğretmenlerin 
haklarının bir kısmı verilir. Bu iş bir zaman plâ
nına bağlanır. Bu takdirde öğretmenler susacak
tır, seslerini çıkartamıyacaldardır. Ve 1 - ~ yıllık 
kayıpları olanlar da haklarını aramıyacaklardır. 
Hattâ Şûrayı .Devletten karar almış olanlar dahi, 
seslerini çıkartamıyacaklardır. Yeter ki, bunları 
bir plân içerisinde yapalım. Meselâ bu ise lî)63 
te başlayıp, 1905 te bitireceğiz diyelim. Bunu de
medikçe, şimdiye kadar alışılmış oyalama politi
kasına tabi tutulacağı kanaatine varıldıkça, öğret
menin moral gücünün azalmamasını istemek hak
sızlık olur. 

Moral güçte temas edeceğim bir huşun da; ob
jektif bir personel idaresidir. Tâyinlerin, terfi
lerin, dış memleketlere gönderilmelerin, umum 
müdürlüklere, lise müdürlüklerine ve tefi iş heye
tine olan tâyinlerin mutlaka bir hakkaniyet esa
sına göre yapılmakta olduğuna öğretmenin inan-
masıdır. Objektif bir personel idaresi Maarif Ve
kâletine getirildiği gün bu mutlaka tahakkuk ede
cek ve öğretmen de bu bakımdan mesut olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime Türk öğ
retmenlerini selâmlamakla başladım, bir eğitim
cinin su satırlarını okumak suretiyle bitirmek is
tiyorum. 

Sayın Dr. Seleııkoğlu şöyle söylüyor : «(.-ocuk 
ebedi hayatın devamı içinde bizden bir parçadır 
ve istikbalin tâ kendisidir. Çocuklarını ihmal eden 
milletlerin istikbali olamaz. Terbiye milletlerin 
kaderini değiştirilmez bir şekilde tâyin eden bir 
kuvvettir. Terbiye tesadüflere bırakılamaz. 

Oocuk her şeyden evvel kendisine mahsus bir 
psikoloji dünyasıdır. Psikoloji ilmini bilmeden, 
terbiye hâdisesini bilmeye, anlamaya imkân yok
tur. Psikoloji bilmekle işin ancak bir cephesi hal
ledilebilir, fakat asıl mühim olan bir nokta daha 
var. Psikoloji bir ilimdir ve ilim beynelmileldir, 
halbuki terbiye son derece millî bir müessesedir. 
Bir millet ancak ve yalnız kendine mahsus tara
fını koruyarak yaşar. Milletler birbirlerinden her 
şeyi taklidedebiiirier, fakat maarif taklidedile-
mez. îlim bütün insanlığın müşterek inalıdır, il
min milliyeti yoktur. Lâkin terbiyenin milliyeti 
vardır, milliyelsiz bir terbiye tasavvur bile edile
mez. Tercüme terbiye kitaplarına istinadederek 
çocuk yetiştirmek, terbiye sistemi kurmak, okul 
açmak millî mevcudiyetimize aykırıdır. Maarife i-
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lerimiz bu basit hakikati öğrenip hiç unutmamalı
dırlar.» Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

B \ ° K A N— Sıvın Jlaneıoğlıı. 
C.K.M.P. GRUPU ADINA RASİM HANCI-

OGLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, ; 
Sayın senatörler; İ 

Millî Eğitim Bakanlığının 1963 yılı bütçesi 
geçen seneye nisbetle 548 milyon lira bir fazla
lığı irae ve genel bütçenin de % 16,3 nü teşkil 
etmektedir. Buna rağmen kifayetli bir bütçe 
olacağını zannetmemekteyiz. Bütün tahsil kade- , 
meleri bir tarafa yalnız ilk tahsili yapamıyan i 
bir milyonu aşkın çocuğun bulunduğu düşünü- j 
lürse kifayetsizlik kolayca anlaşılır. Milletimi- i 
ziıı en hayati meselelerinden birisi olduğuna 
kaani bulunduğumuz Millî Eğitim dâvasının 
halli iein ne verilse azdır. Zira insan denen var
lığı işleyip faydalı ve semereli hale getirmek 
ödevini üzerine almış bulunan Bakanlığın bu 
vazifeyi yerine getirmediği zaman, sorumluluğu 
da o derece büyük olacaktır. Bu sebeple maddi 
sıkıntıdan âri çalışma imkânlarının verilmesin
den daha tabiî bir şey bulunduğuna kaani de
ğiliz. Ancak milletçe yapılan fedakârlıklar kar
şısında Millî Eğitim Bakanlığından alman ne
ticeleri ve eğitim ve öğretim meselelerinin fel
sefesi üzerinde durmak, bunların müspet bir is-
tikamtte olup olmadığını da tesbit zorundayız. 

Muhterem senatörler; 
Millî Eğitim dâvası çok cepheli ve bir o ka

dar da karışık meseleleri olan bir iş gibi görü
nürse de, biz bunu ana temel görüş yönünden 
fazla karışık bulmamaktayız. Eğitim ve öğretim 
meselelerinde en evvel üzerinde durulacak ana 
dâva kantite mi, kalite mi? Meselesinin halli
dir. Bir kere bunu tesbit ettikten sonra binayı 
o temele göre yükseltmek icabetmektedir. 

Bu hususta bütün dünyada hâkim olan gö
rüş, eğitim öğretiminde esas, kalite üzerinde 
durmaktır. Memleket ihtiyaçlarının giderilmesi 
ancak kaliteli adamların yetişmesine bağlı ol
duğu artık kesinleşmiştir. Bizde ise sözler söy
lenirken elbette kaliteli adam yetiştirmenin ön 
plâna alındığı ifade edilir, iş icraat safhasına 
gelince bir müdür bir mühürle ortaokul ve lise 
açılır, öğretmensiz, ilkokulun yayıldığı ilân edi
lerek senelik icraatın bilançosu kabarık göste
rilir. Buralardan yetişen elemanların kaliteli, ih
tiyaca cevap verecek kabiliyette olduğunu iddia 
edebilir miyiz, yahut eden bulunur mu? Bugün 
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yurdumuzda görülen feci manzara budur. Bu 
yarım yetişmenin, bunu yetiştirdim sanmanın 
dâvanın kailinden uzak ve tehlikeli bir tutum 
olduğu aşikâr değil midir? Ayrıca talebeyi ders
ten borçlandırmak suretiyle taksitle bilgi ka
zandırmak usulünün kaliteli adam yetiştirmek 
için ne derece faydalı olduğunun takdirini millî 
eğitimin kurmay heyetini teşkil eden Talim 
Terbiye Dairesindeki ilgililerin vicdanlarına bı
rakırım. Biliyorum, bütün bunlar, hatalı gidiş
ler bugün Millî Eğitim Bakanlığını işgal eden 
mu'hterem zatın eseri değildir. Bizim bu mesele
yi ortaya atışımız kendisinin kabiliyet ve dira
yetine inandığımız için, millî eğitim dâvasının 
bir numaralı meselesi olan kalite ve kantite me
selesini halletmesi, prensibinin yerleştirilmesi
nin temini gibi hususların hallini Muhterem 
©akanımızdan beklediğimizi ifade etmek için
dir. Bugüne kadar yarım yetişenlerin sorumlu
luğunu taşıyacak bulunmadığını ve millet bün
yesinde telâfisi zor gedikler açtığını düşünür
sek, meselenin âciliyeti kendiliğinden anlaşılır. 

Şöyle ki, bütçenin 721 nci bölüm 10 ncu mad
desinde ortaokul ve lise yaptırma derneklerine 
yardım için 5 milyon lira konulduğu halde ay
nı bölümün 40 ncı maddesinde teknik okul yap
tıracak derneklere 950 bin lira ayrılması, tek
nik öğretime öncelik tanmmıyacağını gösteren 
en iyi bir işaret değil midir? 

Bugüne kadar kurulmuş olan teknik okulla
rının atelyelerinin tam olmadığı, bu sebeple ih
tiyaca cevap vermekten çok uzak bulunduğu 
bir hakikattir. Bu seııeki yatırımlarda noksanla
rın tamamlanması yoluna gidilirse faydalı ola
cağına kaaniiz. İkinci ve mühim bir husus da 
yapılacak olan teknik okullarda idare binasını 
mı evvel yapalım, atelyeleri mi? Meselesinde 
evvelâ atelyeleri ve sınıfları yaparak rasyonel 
bir çalışmaya gitmesini ıSaym Bakanımızdan 
beklemekteyiz. 

'Millî eğitim dâvasında üzerinde durulacak 
önemli meselelerimizden 3 ncüsü de öğretim ve 
eğitimde ruh ve metot meselesini kati olarak 
halletmek davasıdır. Millî Eğitim Bakanlığına 
milletçe yaptığımız ve yapacağımız bütün fe
dakârlıkları az görürken kendisinden istediği
miz, elime tevdi edilen insanı faydalı ve seme
reli hale koyarken, onun mânevi yapısındaki 
iman unsurunu geliştirecek mânevi yükselişini 
sağlıyacak metodu ehliyet ve dirayetle tatbik 
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etmesidir. Ayrıca, millî vasfına yakışır bir öğ
retim metodu içerisinde hamle yapmak vasfının 
bu müesseseye kazandırılmasıdır. 

Muhterem Senatörler; 
Bu sözlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Maarifte 
yapılan metot değişikliklerini hatırlamanız kâ
fi gelecektir, öğretim metotlarının sık sık değiş
mesi, nesilleri birbirinden ayıran lisan keşme^ 
keşi, bilgi bütünlüğüne vurulan darbeder, ah
lâk anlayışındaki vuzuhsuzluk sebebiyle okul -
aile münasebetlerinde ahenksizlik, artık bir son 
bulmalı ve Bakanlık millî vasfına yaraşır bir 
hüviyet kazanmak için ruh ve metot meselesini 
halletmelidir. Bugün maarif camiası içerisin
de, Garp memleketlerinin türlü okullarında be
nimsemiş ve tatbik etmiş oldukları metotlar 
yurdumuzda tatbik edilirse eğitim ve öğretim 
meselelerini hallederiz diyen ve birbirinin aksi 
olan görüşler vardır, en son olarak deneme okul
larında yeni bir Amerikan usulü denenmekte, 
beş sene sonra neticeleri alınarak ona göre tat
bik olunacağı evvelce söylenmiş olan metodun, 
beş sene beklenmeksizin tatbika geçirileceği söy
lentileri karşısında Türk maarifi, kendi meto
dunu kendi tâyin etmeli diyoruz. Her sefer 
dost olduğumuz bir milletin usullerinin kabulle
nilmesi bizi nerelere götürebilecektir, anlıyamı-
yoruz. 

Muhterem Senatörler; Japon milleti dünya
nın en kültürlü milletleri seviyesine yükselmiş
tir, okuma yazma bilmiyeni yoktur. Yazıları 
dünyanın en çetrefil yazısı olduğu halde dâva
larını halledebilmişlerdir. Onların kültür alış
verişlerinde iki esaslı temelin bozulmadığını gö
rüyoruz. Bunlardan birincisi; bir .Tapon öğren
cisi hangi millette tahsilini ikmal ederse etsin, 
önce Japonlaştırarak yurduna getiriyor. İkin
cisi de Japon eğitim ve öğretiminde ana görüş 
ve düşünceler değiştirilmeksizin her milletten 
alınan metotlar bünyede hazmedilebiliyor. İşte 
biz, işte onlar. 

Muhterem senatörler, bu münasebetle dış 
memleketlere giden talebelerimiz üzerinde bir 
nebze durmak istiyorum. Lise derecesinde tah
sil yapmak üzere Avrupa'ya giden talebeler pek 
perişan olmaktadırlar. Üniversite tahsilinde bu
lunanlar da maddi, mânevi alâkasızlığın acısını 
çekmektedir. Biz oralara yurdumuzda emsali 
bulunan tahsil müesseselerinde okuyacak öğ-
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renci yerine, ihtisas veya bilgisini artırmak üze
re öğrenci göndermenin daha faydalı olacağına 
kaani bulunuyoruz. Çünkü senelerce yabancı 
ülkede kalıp kendi yurdunda olacağından fazla 
bilgi almasına imkân olmıyan, böylece fuzuli 
döviz tüketen bir öğrenci yerine, her biri bir 
sene kalan yetişmiş bilgi ve görgüsünü aynı 
miktar dövizle artıracak, birçok öğrenci gön
dermek durumunda olan bizler bu büyük fayda
ları sağlıyacağma inanıyoruz. 

Muhterem Senatörler; cemiyetimizin mânevi 
kalkınmasında ahlâkın ve faziletin ruhlarda 
yerleştirilmesinde rol oynuyacak insanları ye
tiştirecek olan imam - hatip» okullarının sade
ce halk yardımı ile ayakta duran ve müntesip
lerini yardım edenlere karşı minnettar bulun
duracak olan usullerden kurtarılmasını istemek
teyiz. Ayrıca imam - hatip okullarında ders ve
recek insanların inanç ve davranışlarının islâmî 
düşüncelere uygun bulunmasının teminini bek
lemekteyiz. Bu müesseselere karşı yönelirken 
her türlü baltalayıcı harekete imkân verilme
melidir. Bu mekteplerin kültür seviyeleri yük
sek tutulmalı, yeni esaslar dâhilinde İlahiyat 
Fakültelerine devamları temin edilmelidir. Din 
öğretimi bir kül halinde ele alınmalı, başlangıç
tan en yüksek seviyesine kadar bir ahenk içe
risinde yürütülmelidir. Bakanlık bunları yapa
cak durumda değil ise bir meslek okulu olarak 
açılması ve idamesi için Diyanet İşleri Başkan
lığına devredilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı
nın kontrol hakkı baki kalmak şartiyle bunun 
devrinde de fayda görmekteyiz. Böylece dinî 
tedrisat işini tüm olarak mütalâa eden bir kanu
nun çıkarılması lâzım ve zaruridir. 

Sırası gelmişken Kültür Anlaşmamızın bu
lunduğu bütün Garp memleketlerine talebe gön
derirken, Şark'a ve bahusus Kültür Anlaşma
mız bulunan Irak ve Suudi Arabistan üniversi
telerine talebe gönderilmemesinin esbabı nedir? 
öğrenmek istiyoruz. 

Millî eğitimin ana dâvaları esaslı çözüm 
yollarına kavuştuğu gün milletçe kazancımızın 
büyük olacağına kaani bulunmanın ruh hale
tini taşımaktayız. 

Muhterem senatörler; bir insanın hayatında 
hemen her anını işgal eden Öğretim Ve eğitim
de kafa ve kalbin usta bir el ile iyi yetişmesi 
temin edilmiş olursa, o insan için insanlığa fay
dalı olmaktan başka bir düşünce yoktur. Bun-
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İarııı aksi yapılmış ise o insanlardan fayda um
mak beyhudedir. Bilgisi, egoist düşüncelere alet 
ve huzursuzluk âmili olmaktan öteye geçemez. 
Bu sebepledir ki, sözlerime son verirken millî 
eğitimin ana dâvalarını şöylece hulâsa etmek 
istiyorum;, 

Kaliteye önem verildiğini fiiliyatla göster
mek, teknik ve meslekî öğretimi ön plâna al
mak, mânevi cihazlanmada rolü olan dinî ted
risatı, yani bir statiko içerisinde mütalâa et
mek, öğretimin ruh ve metodunun bünyemize 
has taklitçilikten uzak bir hüviyet kazanması
nın temininden ibarettir. Bunları gerçekleştir
mek kime nasib olursa o vazifesini yapmış in
sanların rahatlığına- erecektir. Bu halis düşün
celerin ışığı altında 1963 yılı Millî Eğitim büt
çesinin milletimiz için hayırlı olmasını diler 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Sarıkaya. 
C. H. P. GRUPU ADINA HALÎT SARI

KAYA (Çanakkale) — Muhterem Başkan, aziz 
senatörler, Saym Millî Eğitim Bakanı, sayın 
millî eğitim erkânı. C. H. P. adına Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi hakkındaki konuşmamda 
müsaade ederseniz, daha ziyade kronolojik ra
kamlar üzerinde duracak ve kanun tasarılarını 
arz edeceğim. Okumamı arz ettikten sonra kıra
atim hakkında mümtaz imtihan heyetinin notu
na razıyım. 

Şimdi sırasiyle arz ediyorum : 
1. Millî Eğitim Bakanlığına 1963 yılı için 

tesbit edilen 1 973 903 382 liradan 1 420 791 '857 
.lirası carî ''giderlere ve 53'3 101 '525 lirası da ya
tırımlara ayrılmıştı r. Yatırımlara ayrılan -öde
nek 1962 bütçesine göre 338 633 334 milyon 
lira 'bir fazlalık arz •etmektedir. Yılların ihma
li ve isabetsiz teşhisi eriyle Ibüyük Ibir ölçüye 
yükselen ihtiyaç karşısında bu 'miktar çok gö-
rünmiyelbiHr. 'Faikat şu da gerçektir iki, uzun 
yıllardan beri Ibu derece yatırım Millî Eğitim 
Bakanlığına tahsis edilmemiştir. Plânlı devre 
girişin lolumlu neticesidir Ibu sayın arkadaşlar. 

Cari 'giderlerse genel bültiçe ıcar'i giderleri
nin % 17,3 dür. Bugünkü kadrolara göre 
189 988 Devlet memurunun 108 837 si yani 
% 57,28 i Millî Eğitim Bakanlığı 'hizmetinde 
bulunmaktadır. -Genel Ibültçe ıgiderlerinin % 
17,3 ü Millî Eğitim Bakanlığına ayrıldığı göz 
önünde tutulursa çalıştırılan personel sayısı 
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ve yüzdesine göre öğretim ailesinin Devletin 
en az Hteretle çalışan personeli (bulunduğu ger
çeği meydana çıkar. 

2. ilköğretim : 
Devlet Plânlama ile Bakanlığın iş birliği 

yaparak ilköğretim problemini on yılda hal 
imkânlarına kavuşturma istidadını (gösterdiği
ni ımüşahade etmekle memnun oluyoruz. Yal
nız bir ıhuSusu açıklamama müsaadelerinizi is
tirham eylerim. 

1963 malî yılı bütçesinin 740/IİO nen 'bölü
mündeki ödenekten 7 milyon liranın 2*22 sa
yılı Kanunla 11 nci maddesine dayanılarak 620 
(Meslekî eğitim merkezlerine yardım olmak 
üzere Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ya
pılacak; ödemeler) faslına aktarılması hususun
da Bütçe Komisyonunca karar verilmiş ise de 
11 nci maddede (belirtilen yetiştirici ve tamam
layıcı ısınırlar ive kurslar meclburi öğrenim ça
ğındaki 'Çocukların yetiştirilmesi mak'sadiyle 
açılacağından aktarma yapılması istenilen 620 
nci 'fasılla hiçbir ilgisi ^görülmemekte ıbu cihet 
222 sayılı Kanunun rulhıına da aykırı bulun
maktadır. Esasen vazıı kanun bu önemli nok
tayı özellikle göz önüne alarak 2122 sayılı Ka
nunun 81 nci maddesinde ilköğretime talhsi's 
edilen (gelirlerin ilköğretim hizmetleri dışında 
hiejbir yere sarf edilmiyeceği ve başka fasılla
ra nakledilemiyeceği hükmünü koymuş bulun
maktadır. 

3. Ortaöğretim : 
Bugün orta dereceli Okullarımızda 8 042 öğ

retmen mevcuttur. Birinci devre için 8 4.48 
ve ikinci devre için de 1 433 öğretmene ilhti-
yaç bulunmaktadır. Kalkınma Plânının 1963 
yıllık programında da kayıt <ve işaret edildiği 
gibi (bu ihtiyacı öğretmen yetiştiren müessese 
•mezunlarıyla Sağlamak, kisa sürede mümkün 
ol&mıyacağından 'geçici tedlbirlere devam edil
melidir. Bu öğretim dalma verilen 68 milyon 
yatırım geçen yıllara kıyas edilirse (ıgeçen yıl 
4,5 milyondu) çok iyidir. Bu neticeyi plânlı 
döneme geçişin iyi bir tezahürü olarak kabul 
edebiliriz. 

4. Yüksek öğretim : 
Bakımından şanssız Ve talihsiz denilebile

cek Trabzon 'Teknik Üniversitesi Iher ne suret
te olursa 'ölsün gelecek 'ders yılında mutlaka 
öğretime açılmalıdır. Zaman kaybına meydan 
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verilmeden Millî Eğitim 've [Bayındırlık Bakan
lıklarının anlayış içersinde iş 'birliği yaparak 
üniversitenin 'inşaat işlerini bir an önce kuvve
den fii'le çıkarmalıdırlar. 

'5. öğretmen olku!lları : 
Dûvlet Plânlama Teşkilâtıyla iş hirliği ede

rek ion yılda ilköğretim problemini Ihal için 
•19G3 yılında W&2 'kapasitesine eüı olara'k öğret
men Okullarının ikinci devresine '2 700 öğrenci 
kontenjanı verilmesi uygun mütalâa edilmişse 
de bütçenin ilgili faslından 'bir milyon 'lira in
di rilmeisi neticesi 1 700 öğrenci alınabilmiştir. 
On yıllı'k plânın a.'ksamamaısı için Bakanlık Ibin 
gündüzlü öğrenci daha fazla almak üzere telâ
fi yoluna gitmiş ise -de 'bu .kadar hayatî hir 
problem i'çin Ibir milyon liranın kesilmesini ta
sarruf m ü'i âh az asiyi e de bağdaştırmaya imkân 
yıohtur. 

6. 'Telknik öğretim : 
isabetli ve haklı bir görüşle Kalkınma Plâ

nı öğrenimin te'kni-k öğretime yöneltilmesini 
hedef almıştır. (Bunun için de ıgere'kl'i yatırım 
verilmiş (bütçeye konulmuştur. Faika t asıl me
sele '5 Yıllık Kalkınma Plânının l'DÖS yıllık 
programını ^gerçeldeştirebilmOktir. Bunun için 
Bakanlığın klâsik alışkanlıklarından ivaz gee-
aııesi (ve enerjik ve dinamilk bir tııituma. 'İhtiyacı 
vardır kanısındayız, öğrencileri artık imti
hanla (sanat 'enstitülerine almayı hiçbir suret
le mazur görmiye im'kân yOktur. Her iistiyen 
öğrenci 'bu Okullara »girebilmeli ve hattâ (bu hu
sus teşvik edilmelidir. 

7. Zatisi eri : 
Plânlama Dairesinin muvafakatine rağmen 

Maliyenin 'bütçe muvazenesi d üşiünc esiyle 18 
milyon lira tasarrufla 8 hinden fazla öğretme
nin U'9'6'3 yılındaki t'erfiine mâni olacak 1 11'2 
kadronun (L) celüveline almm'a'sını olumlu 'kar
şı! a'-nıya i mikan yoktur. Devlet memurları ara-
•sımda en az ücretle çalışmakta bulunan öğretim 
ailesini normal terfiinden de mahrum etmiye 
kimsenin hakkı olmaması ica'beder. Etlki dev
rin lOİu'nısiTz denemelerine yeniden mi dönece
ğiz. Bu miktar kadronun (L) cetvelinden çı
karılmasını; Senato olara'k temin ve talbalk'krJk 
ettirmemiz igerekir düşüncesindeyim. (Ah hu 
ne'f'i Hazine düşüncesi) <geçjen ısene de fbu dü
şünce üzerinde durmuş ve biz'e Rumeli'yi kay
bettiren Ibu sakat düşünceden ('ki haraç ala
mam, ıcizye alamam) duygusundan Maliyemi-
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'zin kurtulmasını dilemiştim. Onun için tafsil 
etmiyorum. 

8. Oenel düşünceler : 
A) Artık Millî Eğitim Bakanlığında 'mu

cibi e umum müdürlüklerle, müdürlüklerin ku
rulmasına mutlaka son verilmelidir. Mevcut
larından da gerçek ihtiyaç «lmıyanları asılları
na irca edilmelidir. Ayrıca yine mucible dai
relerin (mütemadiyen şubeler ihdas etmesine ve 
sulbe müdürü veya 'muavinleri atamalarına sOn 
vermelerinin zamanı çoktan gelip geçmiştir. 
Bir nevi 'keyfilik de yaratan bu durum dur
durulmalı ve Bakanlık mer'kez teşkilâtı kadro
ları lüzumsuz yere şişirilmemelidir. Bu iti
barla vakit ıgeçirmeden Bakanlık ileri gelenle
riyle üniversite, Âmme İdaresi Enstitüsü ve öğ
retmen 'ailesi içinde Ve dışında hu'lunan yetkili 
ızevattan 'kurulu mahdut «bir heyetin hazırlıya-
cağı Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
teşlkilâtı kanunu tasarısı da Meclise getirilme
lidir. Kanun çıkıncıya kadar da hu konular 
Bakanlı'kca ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Sözümün 'bu kısmına son verirken Millî Eği
tim 'Bakanlığının (Selâmetinin de teh müsteşar
lıkta -olduğunu ^gördüğümü ifade etmekten ge
cem iyeeeğim. 

B) Ba'kanlığm plânlı devreye geçişi göz 
önünde tutarak yeni 'bir şûra kanununu vakit 
geçirmeden Yüksek Meclise getirmesi lâzımdır. 
Artık 400 - 500 'kişiden kurulu ıbir şûranın -vu
kufla hir problem üzerinde durmasına imkân 
olmadığı gün ışığına çıkmış gibidir. Böyle hir 
kurulun hiçbir kültür problemine 'ger'ç'ek ölçü
de parma'k basfJbileec'ğini ümidetmemekte hak
lıyız. Bu itibarla 100 'kişiyi aşmıyan ve yetkili 
üyelerden 'kurulu bir şûra kanunu tasarısı gü
nün ihtiyacıdır. 

O) Artık hütçe mü'lâ'haızaları düşünülme
den ders saati ücretlerini 10 liraya 'çıkaran 'ka
nun tasarısının Bülbçe Komisyonundan 'çıkma
sı ve Ikanunlaşmalsı lâzımdır. Fedakâr ve fora-
galtkâr öğretmenlerimizin maddi durumlarını 
Ibir dereceye kadar da olsa düzeltecek olan Ibu 
kanun tasarısı gerçekleştiğinde öğretmenlere 
verilecek haftalık ders saati tutarının '30 saate 
çıkmasiyle hem mevcut öğretmenlerden âzami 
verimle faydalanabilecek ve hem de daha kali
fiye 'zevata ücretli ek ders verilmesi İmkânı sağ
lanmış olacaktır. 

112 



O. Senatosu B : 38 3.2.1963 O : 1 
G273 sayılı întübak Kanununa ek kanun 'ta

sarısıyla üniversite mezunu 'Oİup da 25 lira asli 
maaşla öğretmenliğe atananlarla il'gili mebdei 
maaş kanun tasarısının ve eğitmenlerin eme'kli-
li'k kanun tasarısının vakit 'geçirilmeden Bütçe 
Komisyonundan ve Yüksek '•Meclisten çıkarılma
sı lâzımdır. Slon 'olarak Bakanağın ilköğrenim-
den sonra öğrencileri meslekî tdknik öğretime 
yöneltme yoluna .girmesi lâzımdır. Alınacak 'ge
rekli ve ciddî tedbirlerle .orta .okuldan >s!onra de
ğil, ilköğretimden ısonra teknik öğretime yönelt
me sağlanabilir. Bu ıkonu derhal realize edil
melidir. 

Bizini gibi derin bir 'kültür ve uygarlık de
ğimimi içinde (bulunan Ibir memMcette eğitim 
problemleri çok çeşitli ve çözümleri çetindir. 
Fakat arkadaşlar unutmayalım ki bizim en 'bü
yük problemimiz Doğu ve Orta Çağ uygarlı
ğımdan -çağdaş uygarlığa geçmı'ek ve 'bu çevrenin 
yapıcı ve yaratıcı 'Ortağı .haline gelmek ve ibu 
yoldan çağdaş Batı uygarlığı seviyesine erişmek
tir. İşte 'hedef budur. Bu Üıede'fe varacak yolu 
gösteren iki dayanağımız vardır. 

'1. Büyük 'Türk, Atatüı'k devrimlerinin ilke
leri, 

2. Anayasanın koyduğu esaıslar. 
Bu iki kaynak: ıb'ize daima ışı'k 'tutacaktır. Bu 

hedefe de ancak plânlı ve istikrarlı 'bir çalışma 
ile varılabilir. Bunun için de işlerimiz (hiçbir 
zaman politika aleti yapıLmamalıdır. Millî bir 
pioTitika 'olarak her türlü günlük politikanın üs
tünde tutulmalıdır. 'Bu hususta Hükümetten 
dileğimiz, 'bu iki ışığı göz önünde tutarak de
lâletlere (sapıklıklara) meydan verdirmemek-
tir. 

Hükümetimizin İbu esaslarla plânlı 'kalkın
ma ve İstikrar fikrîne önem verme's'i :bıı yfolda 
ibaşarı ümitlerimizi artırın akit a dır. 

1963 yılı Millî Eğitim bütçesinin, 'kültür ve 
eğitim (hayatımız için verimli ve tatbikatının 
(başarılı olmasını diler. 

Başta hoca insan mümtaz Mîllî Eğitim Ba-
'kanımızı ve muhterem Millî Eğitim mensupla
rımızı, Ibüyü'k şair ve öğretmen 'Tevfik Fikret 
merhumun dediği gibi: 

Cehlin, gecenin, ebedî hadimiyiz, 
Hadimi ilmiz, fikir ordusu, nur ordusu, feyz 

ordusuyuz Biz. 

dediği ışerefli kitleyi yani vefakâr ve feragat-
kâr .öğretmenlerimizi Yüksek Senatonun hu
zurunda hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
Y. T. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 

DEMİR (Tunceli) — Muhterem Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Bakan ve bakanlık erkânı; 1963 
yılı bütçesi münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlı
ğının faaliyetleri hakkında Yeni Türkiye Partisi 
Senato Grupu adına görüşlerimizi açıklarken Bü
yük Türk Milletinin hizmetinde bulunan fedakâr 
irfan ordusu mensuplarını partimiz grupu adına 
minnetle, şükranla selâmlarım. 

Millî geleneklerimiz ve vicdani inanışlarımızla 
lâyık olduğu yeri bulmuş olan eğitimle ilgili me
seleleri incelerken, Yeni Türkiye Partisi olarak 
bugüne kadar devam edip gelen Millî Eğitim dâ-
vamızdaki muvaffakiyet sizliği hiçbir devrin ikti
dar partisine yüklemeden, Millî Eğitini dâvamızın 
partiler üstü bir problem olarak ele alınmasında, 
memleketin yüksek menfaati bakımından fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Türk milletinin maarifi, asırlar boyunca elde 
edilen fikir muktesabatmın inkilâplarımızia tes-
bit edilmiş bir neticesidir. 

Milletlerin kaderinde şüphesiz ki, birçok un
surlar rol oynar. Fakat bütün unsurların başın
da eğitim ve öğretimin bulunduğunu kabul etmek 
lâzımdır. 

Kalkınmanın temel unsurlarını hazırlama ile 
görevli ve insan yetiştirme vazifesini demlide 
eden bu vekâletin müspet yolda hızlı bir çalışma 
yapmasını Yeni Türkiye Partisi olarak zaruri gö
rürüz. Millî Eğitim işleri her ne kadar bir vekâ
letin yetkisi alıtnda toplanmış bulunuyor ise de 
gerçek olan şudur, öğretim, eğitim bir vekâletin 
değil, bütün vekâletlerin tek cümle ile milletin 
davasıdır. 

İsraf edilen zamanın acısını unutmak, ancak 
geleceği değerlendirmekle mümkündür. Bunun 
için vakit geçirmeden milletimizin kültürüne, 
millî seviyesine uygun eğitim ve öğretim sahasın
da kararlar alıp, milletçe bu seferberliğe geçilme
sine ve bunun zaruretine, genç demokrasimizin 
muhafazası milletimizin refah ve saadeti girişile
cek seferberliğin müspet yolda inkişafı ile müm
kün olabileceğine parti grupu olarak inanmış bu
lunmaktayız. 

Millî eğitim dâvamızı, temelinden halletmek 
partimizin esas uhdelerinden biri olduğunu yük-
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sek huzurlarınızda hu kürsüden asil Türk milleti
ne hir kere daha arz etmeyi vecibe biliriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugünkü medeni alemi atom. ve fü^e devrinin 

has döndürücü ilerleyişi millî eğitim gelişiminin 
hirer sonuçlarıdır. Evet millî eğitimimizin inki
şafına hizmet etmekle, millî bir vazife ifa edilmiş 
olur. Bu münasebetle konuşmalarımız, tenkidieri-
miz, temennilerimiz, millî eğitim meselelerinin de 
çarelerinin en doğrusunu, takibedilecek yolun en 
iyisi, en sağlamı, en eminini arzulamanın bir ifa
desi olacaktır. 

öğretim ve eğitimde esas gaye, iyi insan sağ
lam karakterde millî duygusu üstün iyi vatandaş 
yetiştirmektir. Bu da iyi eğiticilerin vazifede bu-
lunmalariyle mümkün olacaktır. Okur - yazar sa
yısının çoğaltılması yanında, mânevi değerlere 
kıymet veren, millî geleneğe uygun, topyekûn so
rumluluğu hisseden, bir hava içinde müspet bil
gilerle mücehhez, nesiller yetiştirmek memleketi
mizin istikbali bakımından zaruridir. 

Arkadaşlar, ilk bakışta Bakanlığın 1063 yılı 
bütçesinde 526 milyon liralık bir fazlalığın mev-
cudolduğu görülmektedir. Bu fazlalık 1949 yılın
dan itibaren umumi bütçe yekûnu ile oranlandığı 
vakit geçmiş bütçe yıllarına nazaran artışın l'i ü 
geçmediği görülmektedir. Millî Eğitim gibi temci 
dâvamızı halletmeye1 çalışan bir vekâletin bütçe
sine konan tahsisatı parti Senato grupıı olarak az 
bulmaktayız. 

Çünkü bizini gibi nüfusunun yarısından faz
lası okur - yazar olmıyan, okuma çağında bulu
nup da okutulamıyan % 3(3 oranındaki çocuğun, 
eğitimi için girişilen ilköğretim, halk eğitimi, ye
tişkinleri her .yönden yetiştirmek, insan gücünü 
değerlendirmek, onları üretici bir hale getirmek 
için halk eğitimi hizmetlerinin geliştirilmedi mes
lekî ve teknik öğretimin günün şartlarına uygun 
verimli ve mütekâmil bir hale getirilmesi gibi 
önemli hizmetlerin bu bütçe ile halledilebilece
ğini sanmıyoruz. 

Partimizin Senato grupıı olarak Millî Eğitim 
dâvamıza ait ana görüş ve temennilerimizi böyle
ce hulâsa ettikten sonra şimdi öğretim kademele
rine geçmeme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Öğretmen durumu : 
Dün, bugün, yarın millet, memleket hizmetin

de vazife deruhde eden milletin birer temsilcisi 
olarak bizlere burada vazife görmesini sağlıya n 
Atatürk'ün ışık dolu dünyasına, gönül veren köy-
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lüye ışık tutan inkilâplarm koruyucusu, yaşall-
cısı Fatihlerin, Kanunilerin, dahilerin yetiştiricisi 
oldu. 

Öğretmenlerimizin durumlarına, da birkaç 
cümle ile temas etmek istiyorum. 

Tanrı İkinci İnönü Hükümeti programında, 
yer alan bu meslekin cazip hale getirilmesi isteni
yorsa, köye tâyin edilmiş öğretmeni kendi kade
riyle haşhaşa bırakılmamalı, öğretmenin zihninin 
ve vicdanının gençliğin yetişmesinden başka bir 
düşünce ile meşgul olmaması için manen ve mad
deten tatmin edilmelidir. Kısacası öğretmen der
di maişetle meşgul olmamalıdır. 

Geçmiş iktidar devirlerinde reddedilen ka-
dük duruma düşürülen sayın senatör ve mebus
lar tarafından yeni baştan Yüksek Meclise ge
tirilen ve bir yıldan beri komisyonlarda ayırtı
lan eğitim ödeneği, mahrumiyet zammı, teçhizat 
bedeli, İntibak Kanunu, ders ücretleri ve öğret
menlerle ilgili diğer kanun teklif ve tasarıları 
en kısa zamanda çıkarılmalı, artık öğretmeni 
avutma politikasına son verilmelidir'. 

Öğretmenlere daha ileri bir öğrenim yapma 
imkânları sağlanmalıdır. Yurt dışına gönderile
cek öğretmenlerin seçiminde başarı esas olmakla, 
beraber mahrumiyet bölgelerinde çalışanlar 
•için öncelik tanınmalıdır. 

Memleket hizmet bölgelerine ayrılmalıdır. 
Her öğretmen belli bölgelerde belli sürelerle ça
lıştırılın alıdır. 

Tâyinler, nakiller bölge hizmeti esas tutula
rak düzenlenmelidir. Bilhassa köylerde vazife 
gören öğretmenlerin çocukları leyli okullara ter
cih an alınmalıdır. 

Üstün başarılı Öğretmenlere muntazam terfi 
edilme hakkı tanınmalıdır. 

Mahrumiyet bölgelerinde vazife gören öğret
menlerin terfileri muhakkak surette iki yıla in
dirilmelidir. 

Emekli Sandığının dörtte bir üyesini öğret
menler teşkil ettiğine göre burada toplanan 
mevduatın, ortaklarının % 90 ı öğretmen olan 
Öğretmenler Bankasına yatırılması sağlanma
lıdır. Bu temin edildiği takdirde meslek men
suplarının en kısa zamanda bir meskene kavu
şacaklarına inanıyoruz. 

Sayın Bakanın ve Bakanlık erkânının bunun 
üzerine önemle eğilmesini Yeni Türkiye Partisi 
olara k arzul a m a k t a vı z. 
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Yukarda belirttiğimiz temenniler hakkında 

Sayın Bakanın görüşlerini bu kürsüden öğren
mek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, beş yıllık kalkınma 
devresine 1963 yılında girmekte olduğumuz yük
sek malumlarınızdır. 

Bütçe Karma Komisyonunda bilhassa Bayın
dırlık, îmar ve iskân, Sanayi, Tarım ve diğer ba
kanlıkların bütçeleri incelenirken yatırım prog
ramlarının başarı ile tatbik edilebilmesi, ancak 
çok sayıda ve her kademede teknik personele ih
tiyaç duyulduğu belirtildi. Bu ihtiyaç nasıl te
min edilecektir. Türkiyemizde gerek Devlet ve 
gerekse özel sektöre ait işletmelerin, ihtiyacı bu
lunan teknik elemanları yetiştirecek yegâne 
memba Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Müsteşarlığına bağlı okullardır. 

Gerçek bu olunca plânlama haklı olarak, tek
nik öğretimin Öncelikle ele alınmasını ortaöğre
timin bu yöne yöneltilmesini tavsiye etmektedir. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak plânlamanın 
bu ikazını ve tavsiyesini yerinde ve çok isabet
li mütalâa etmekteyiz. 

Plânlamanın bu görüşüne uyarak bizde par
ti grupu olarak konuşmamızı daha ziyade, tek
nik öğretim üzerine teksif edeceğiz. 

Meslekî Teknik öğretim : 
Bu okullar halihazır durumlariyle kalkınma 

hamlesi yapmakta bulunan memleketimizin bu
gün ve gelecekte, işlemle, nitelikle meslek adamı 
ihtiyacını karşılayabilecek durumda değildir. 
Meslekî ve Teknik öğretim kurumları son yirmi 
yıl içinde yurt sathına yayılmış okul sayısı % 
520, öğrenci sayısı % 569 artış kaydetmiş olma
sına rağmen yukarda arz ettiğimiz gibi bugünkü 
durumları ile ihtiyacı karşılamaktan çok uzak
tadırlar. 

Bu okulların teşkilâtlarım genişletmek atelye 
ve lâboratuvarlarını modem makin a ve ders alet
leriyle takviye ederek daha çok öğrenci oku
tacak hale getirdikten sonra gençliği meslekî 
ve teknik alana yöneltmemiz zaruri görülmekte
dir. 

Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına 
bağlı öğretim kuramlarının ödevleri bununla 
da bitmemektedir. 

İlkokullara devam eden çocuklarımızın % 32 
sinin okulu başaramadıkları bir gerçektir. Ay
rıca ilkokulu bitirenlerin her yıl % 5 i meslek 
tahsili veren okullara % 19 u ortaokullara, or-
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t a okulu bitirenlerin de % 24,2 si meslek okul
larına, % 6,8 i liselere ve halen orta dereceli 
okullara devam eden 545 bin öğrencinin % 86 si
ni teşkil eden 469 bini klâsik öğrenim yapan 
okullara, % 13,8 i mesleke ve teknik okullara 
devanı etmektedirler. 

Orta derece'ii okullarda bulananlardan mes
lek okullarına devam edenlerin nisbeti komşu
muz Yunanistan'da % 20, Yugoslavya'da %25, 
İtalya'da % 30, Hindistan'da % 4,4 ve Irak'ta 
% 7 dir. 

Meslek okullarına gençler istenildiği kadar 
rağbet etmemekle beraber okullarda fazla maki-
na ve tezgâh bulunmadığından, atelye ve ders
haneler kifayetsiz olduğundan bugünkü durum
lariyle daha fazla öğrenci okutmalarına imkân
ları yoktur. Bu kadar millî bir dâvayı deruhte 
eden Meslekî ve Teknik öğretim okullarına Mil
lî Eğitim. Bakanlığı bütçesinin ancak % 13 ünün 
tahsis yapılışını partimiz adına üzüntü ile kay
dederiz. 

Miktarın artırılmasına bugünkü gerçekler 
karşısında zaruret vardır. 

1962 yılında sektörlerin çeşitli seviyedeki in
san gücü talebi ve bunu karşılayan çeşitli sevi
yedeki eğitim müesseselerinin durumu şöyledir : 

Orta, lise ve üniversitelerden memur olmak 
üzere yetişenlerin miktarı 23 bin olduğu halde 
talep 35 bindir. 

Buna mukabil orta dereceli teknik okullarının 
verdiği mezun 9 bin, istek 23 bin, tekniker sevi
yesindeki okulların verdiği mezun 3 bin, istek 4 
bin. Hal böyle olmasına rağmen okuma çağın
daki gençler memur yetiştiren okullara rağbet 
göstermektedir. Diğer taraftan teknik personel 
kademesinde piramit ters dönmüş bulunmakta
dır. 

Millî Eğitim Bakanlığı teknik okulları sayı
sı ve kapasitelerin sayısı arttığı için girdiği ha
zırlıkları partimiz memnuniyetle kaydeder. 

Gelişmiş memleketlerde bir mühendise 4 - 8 
tekniker isabet ettiği halde bizim memleketimiz
de 8 mühendise bir teknisiyen Areya bu seviyede 
eleman isabet etmektedir. 

Bu durum memleketimizin teknisyen ihti
yacının bir prdblem haline geldiğini açıkça 
göstermektedir. 

Halıen mevcut meslekî o'kullarda 1975 yılı 
sonuna kaldar 238 bin tekniayen yetiştirilmesi 
icabetmektedir. Halbuki bu okulların .halihazır 
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idurumlariyle 1975 yılı sonuna kadar 108 bin ele
man yetiştirebilecek kapasitededirler. Bu vazi
yette 1975 yılında 130 bin teknik eleman açığı 
«olacaktır. Bu elemanlar yetiştirilmediği takdir
de yeniden hizmete girecek tesislerin tam kapa
site ile çalışabileceklerine imkân yoktur. O va
kit plândan ve yapılan programdan istenilen 
fayda sağlanamaz. Diğer taraftan çırak, kalfa 
ve usta yetiştirilmesine dair kanun henüz çık
mamıştır. Arnavutlukta dahi bu kanun yürür
lüğe girmiştir. 

B/izde böyle bir kanım bulunmadığından sa
yısı 100 bine yaklaşan çıraklar dünyanın hiç
bir yerinde tatbik edilmiyen yaz boz metodu 
(ile sanat 'öğretmekte ve bir taraftan millî ser
vetin diğer taraftan vatandaşın her yıl milyar
larca lira zarara girmesine sebebolmaktadır. 

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi bMrdikten 
sonra okula devam etmiycn 100 binlerce insan 
hiçbir meslekî formasyona tabi tutulmadıkla
rından, her hangi bir el hünerimden mahrum 
bulunmaktadırlar. Bunların gerek okul ve ge
rekse akşam kurslarında bir meslek üzerinde 
yetiştirilerek memlekete müsıtalhsıl hale ve istih
salin artmasına yardım edecek duruma getiril
meleri lâzımdır. 

Bütün bu işlerin başarı ile yürütülmesi an
cak ve ancak meslekî ve teknik öğretim okul
larını cazip bir hale getirmekle ve ona verilecek 
değerle mümkün olacaktır. 

Bu hakikati gören milletler maariflerine bu 
yönden istikamet vermişlerdir. Ortaokul me
zunlarının tavassutla müstahdem olmak teşeb
büsünde bulundukları bir zamanda ve on bin
lerce lisıe 'mezunlarının Devlet kapısını ufak bir 
memuriyet için aşındırdıkları düşünülürse or
taöğretimin meslekî teknik öğretime doğru yö
neltmesinde ne kadar geç kaldığımız mıejydana 
çıkacaktır. Asırlarca evvel bu hakikati gören 
Mithat Paşa'yı ve onun bu hizmetini Cumhu
riyet Devrinde devam ettiren Sayın Rüştü Uz-
ıel'i minnetle anmayı bir borç biliriz. 

Muhterem arkadaşlar, yukardan beri Öne
mini arza »çalıştığımız teknik öğretim müste
şarlığının artık bugünkü durumu ile bırakıl
masının, plânlamanın da kabullendiği hizmet
lerim normal olarak yürütülebilmesi, ancak 
birçok Batı memleketlerinde olduğu gibi bu 
müsteşarlığın müstakil bir bakanlık haline ge
tirilmesi parti grupumuzun en halisane temen-
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nişidir. Bu temennimizin tahakkuk ettirilmesi 
memlekete yapılacak hizmetlerin en büyükle
rinden biri olduğuna kaaniiz. Senelerce evvel bu 
hakikati görerek maarifimize bu yönde istika
met verenler oldu. Fakat ne hazindir ki, ha
kikatleri görmekten, gerçeklerin üzerine eğil
mekten mailinim bâzı kimseler bu müesseseleri 
bünyesinde toplıyan müsteşarlığı dahi fazla gö
renler olmuştur. Bunlar o kimselerdir ki, mil
letlerin kalkınmasında başlıca âmillerin neler 
olduğunu, idrakten, düşünmekten mahrum man-
tıklariyle değil hisleriyle hareket eden kimse
lerdir. 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu olarak 
Teknik öğretim Müsteşarlığına ayrılan ödene
ğini az buluyoruz. 

İlköğretim : 
Bir memlekette medeniyet kapısının acıla-

'bilmıeısi ve geleneklerinin, göreneklerinin yer-
leşebilmesi ancak o milletin fertlerinin asgari 
bir tahsile sahibolablilmeleriyle mümkündür. 

Üzülerek ifade edelim ki, köylerimizin % 
60 ııuda mektep yoktur. Okullarımızda tek öğ
retim yerini ikili, üçlü, dörtlü tedrisata bırak
tığı acı bir hakikattir. Üç bine yakın köyümüz 
geçici binalarda hasır ve kilimlerin üzerinde 
tedrisat yapmaktadır. Köydeki okullanmızm 
% 95 inde tek öğretmenle tedrisat yapıldığı dü
şünülürse ilköğretim dâvamız iyi yoldadır de
nilemez. 

İler köyde, kentte, bucakta kültür ve dili 
'birliğini sağlıyacak bir öğretim sisteminin ger
çekleştirilmesi yoluna girmeliyiz. 

Bir memlekette bir milyona yakın himajyeye 
muhtaç çocuklardan ancak 7475 i yurtlarda 
barındırılır, ilâmı alındığı halde 4 - 5 bin ço
cuk sokaklarda başı boş gezer, bunlann % 50 
sinin mekânı hamam külhanları, köprü altları, 
ceza evleri olduğu düşünülürse bu memlekette 
himayeye muhtaç çoeu'k dâva.sı hal yolana gir
miştir diye tek kelime dahi söylenemez. 

Ortaöğretim : 
Gayesi bir taraftan yüksek tahsil diğer ta

raftan lise seviyesindeki meslekî okullara öğ
renci yetiştirmek için kurulmuştur. Ortaokul 
ve liselerimizde malûmat yığıncılığından vaz 
geçilerek daha ziyade hayatta muvaffak ola
bilecekleri şekilde teknik bilgilerle yetiştiril
melidir. 
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•Ortaöğretimin durumu dalha fecidir. Mün

ih al öğretmen sayısı 7 072 den 9 881 e, bir öğ
retim .yılı lıaşından sonuna kadar boş geçen 
ders saati on'beş binin üstüne çıkar. Normal 
tedrisata avdet için asgari 8 040 dershaneye 
ihtiyaç duyulursa dernekler, hamiyetli vatan
daşlar tarafından yaptırılan okullar tedrisata 
açılmazsa, aksine açık olanlardan bâzılarının 
kapısına, muvakkat bir zaman için dahi olsa, 
kilit vurulursa ve meslekten ayrılanların sa
yısı gün geçtikçe çoğahrsa, ortaöğretim iyi 
yoldadır denilemez. Bunlara çareler aranmalı
dır. İhtiyaca cevap vetnniyen yönetmelikler de
ğiştirilmeli, iptidai öğretim usulleri kaldırıl
malı bilhassa yabancı dil öğretimine önem ve
rilmelidir. 

Ha/îk eğiitimi : 
Biz Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu ola

rak, vatandaşların çalışma güçlerini aıtırma, 
yaşayış seviyelerini (yükseltme, millî ve insani 
meziyetlerini .geliştirme amaciylc halk eğitimi
ne ço'k önem verilmesini arzulamaktayız. Bu 
dâvanın bir vekâlet tarafından gerçekleşebile
ceğine inanmıyoruz. Bu dâvanın halli ancak 
vekâletlerarası müşterek bir çalışmanın yapıl
ma s iyi e mümkün olabileceğine kaaniiz. 

Vatandaşlar arasında karşılıklı anlayış, sev
gi, saygı, hoş görürlük hislerini geliştirmek, boş 
zamanlarını değerlendirmek, köylerimizi, kent
lerimizi yaşanır bir çevre lıaline getirmek, oku
ma yazma bilıuiyen vatandaşları okur - yazar 
lıale getirmek için geniş çapta bir halk eğitimi 
kanunu çıkarılmasını, bu umum müdürlüğün 
zamanı gelince Meslekî Teknik Öğretim Müste
şarlığına. bağlanmasını Yeni Türkiye Partisi 
olarak lüzumlu ve fajydalı görmekteyiz. 

Öğretmen okullarının yurt sathındaki sayı
larının artışını ve Umum Müdürlüğünün müs
pet bir yolda vazife görüşünü memnuniyetle 
kaydederiz. 
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Okul kitapları baskısına doğruluğuna önem 

verilmelidir. Meslekî kitapların sayıları çoğal
tılmalı, öğretmıenlere ucuz bedelle verilmelidir. 
Gençlerin alhlâk karakterleri üzerimde menfi 
tesir yapan kitap ve resimlerin neşriyatı ön
lenmelidir. Bilhassa ihalk eğitimini destekliyen 
eserlere yer verilmelidir. Bugüne kadar hakiki 
yerini ve değerini bulmıyan güzel sanatlara ec
dadımızın yadigârı olan tarihî eserlere, müze
lere, âbidelere lâ;yıl<: olduğu değer verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitimi mer
kez ve taşra teşkilatındaki görevlerin verilme
sinde çalışkanlık, başarı ve görevlerini yapa
bilmesi esas olarak 'kabul edilmelidir. Vazifele
rin taksiminde menşe ve diplomaya göre değil 
çalışanlara, işi başaranlara müspet yönden ve
rimli, millî dıılygusu üstün olanlara yer veril
melidir. Adamına göre iş değil işine göre adam 
bulmalıdır. Üzülerek ifade edelim dün olduğu 
gibi bugün de bu vekâletin bâzı umum müdür
lüklerinde prensipler hâkim değildir. 

Millî Eğitilin Teşkilâtımız her türlü politi
kalardan, hdssî, indî düşüncelerden uzak, sağ
lam ; değişen bakanlara göre değil, memleketin 
menfaatini ilgilendiren prensiplere, esaslara 
dayanan, millî eğitim politikası içinde çalış
ma yapmasını ıbütün parti mensuplarının t>untı 
aynı samimiyetle destekliyeceklerinden emin 
İHiluumaktayi'Z. 

Konuş/mama son verirken Yeni Türkiye Par
tisi Senato Grupu adına Türle maarif ordusu
nun mensuplarını bir kene daha Yüksek Sena
to kürsüsünden selâmlar, 1963 yılı bütçesıinin 
misil etiliniz e (hayırlı, uğurlu olmasını candan di
ler, hepinizi sevgi ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Saat 15,00 te toplanılmak üze
re Birleşime, ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,10 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmelere de
vam ediyoruz. 

Buyurunuz, Sqym Giray. 
RASÎM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan ve -muin t e rem senatörler, Muhterem Baka
nın kıymetli şahıslarında güzide maarif erkâ
nını bağımsız senatörler adma hürmetle selâm
larım. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi vesilesiyle 
her yıl yapılan tenkid ve temennilerin daimî bir 
tekrardan ibaret olduğu maalesef bir vakıadır. 
Bundan böyle de bulunabilecek çeşitli sebeple
rin başında kanaatimizce esas yerine teferruat 
üzerinde durulduğu, ileri sürülen istekleri de 
bütçe imkânları düşünülmediği ve tenkidlerde 
insaf ölçüsü de aşıldığı müddetçe bu daima böy
le olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; dün olduğu gibi bu
gün de vukııbulan tenkid ve temennilerin mih
rakı ve maarifin halli lâzmıgelen ana dâvası, ha
len Bakanlığın sahibolduğıı okul ve öğretmen 
sayısının, her yıl gittikçe artan öğrenci tahacü-
münü karşılıy ab ilmek imkânından çok uzakta 
bulunmasıdır. Bu realitenin yanıbaşında maarif 
seferberliğinin kalkınmamızda ön plânda yer 
aldığı iddiasına mukabil bütçenin ancak % 14 
miktarının maarife ayrıldığı hakikatte ise 2 
milyar civarında görülen maarif bütçesinden, 
yekûnu 108 bin, yani bütün Devlet personelinin 
% 57 sini teşkil eden maarif camiasının, maaş 
ve cari masraflarının da 1,5 milyar civarında 
olduğu göz önüne alınınca mütebaki 400 milyon 
lira (ki bu da bütçenin ancak % 3 miktarıdır.) 
Evet bu 400 milyon liralık yatırımla beklenen 
maarif seferberliğinin, tahakkuk edeceğini dü
şünmenin hayalle uğraşmaktan ileri geçmiyece-
ği bir hakikattir. Maarif seferberliğinden anla
dığınız mâna aralarında büyük sayı farkı bu
lunan okul, öğretmen ve öğrenci mevzuunu kı

sa zamanda aynı ve daha mütekâmil bir seviye 
ve miktara ulaştırmak gayretidir. Mevcut tale
be sayısını azaltmıyacağımıza göre öğretmen ve 
okul sayısını artırmak zarureti meydandadır. 

Bu hususun tahakkukunda ise maddi olduğu 
kadar mânevi faktörlerin de rolü olduğu mu
hakkaktır. Misal olarak öğretmen sayısını artır
manın daha çok sayıda öğretmen okulu açmak
la mümkün olamıyacağını ifade etmek isterim. 
Zira okula ve mesleke rağbet, bugünkü duru
munu muhafaza ettiği takdirde açılacak okulla
rın boş kalmaya mahkûm olacağını, bu itibarla 
her şeyden evvel meslekin cazip hale getirilme
si ve kısaca öğretmenin cemiyet içinde lâyık ol
duğu mevkie yükselmesi ve öğretmenin madde
ten ve manen teçhiz edilmesi lüzum ve zarureti
ne işaret etmek isterim. 

"Maalesef öğretmenin malî durumunun ıslahı 
öne sürüldüğü zaman öğretmenlerin de memur 
statüsü içinde ve Personel Kanunu ile düşünü
leceği ve sayılarının çok olması dolayısiyle de 
yapılacak küçük bir zammın bütçeye büyük kül
fet tahmil edeceği ifade edilir. Böyle olunca 
da, bir ümit halinde "beklenen Personel Kanu
nunun biran evvel tahakkuk safhasına girmesi, 
bütün Devlet memurları hesabına, başta gelen 
temennimizdir. 

Okul binası kifayetsizliğinin telâfisi ciheti
nin de yalnız tahsisat ile mümkün olamadığı ge
çen iki yıl bütçe tatbikatiyle anlaşılmış bir key
fiyettir. Bütçeden bu maksat için ayrılan tah
sisatın yalnız okul inşaatına sarfı ve her yıl 
plâna göre yapılması lâzmıgelen okul sayısının 
mutlaka hizmete girmesini temin mevzuunda 
gerekli tedbirlerin alınması lüzumunu ifade et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, maddi imkânlara ve 
zamana ihtiyaç gösteren okul ve öğretmen te
mini mevzuu dışında yüksek: nazarlarınızı bir 
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noktaya teksif zahmetini istemek istiyacmda-
yım. 

Kanaatimizce maarifimizde ele alınması lâ-
zımgelen ilk mevzulardan biri de millî talim ve 
terbiye istikametinin katiyetle taayyün etmesi 
ve artık bir istikrara kavuşması icabeden, maa
rif politika ve veçhesinin değişecek Bakanlarla 
her hangi bir inhiraf veya tagayyüre uğrama
ması keyfiyetidir. Bu hususun da ancak ve an
cak Vekâlet Talim ve Terbiye Dairesinin, üst 
makam tazyiklerinden müteessir olmıyacak bir 
bünyeye sahibolması ve müstakil bir hüviyet 
kazanmasiyle mümkündür. Bu daire emir ve 
direktifle hareket ettiği ve meselâ aynı ders yılı 
içinde birbirini nakzeden kararlar almaya mec
bur kaldığı müddetçe maarifimiz için müstakar 
bir istikamet çizilmesi, esaslı prensip ve metot
lara dayalı eğitim ve öğretim mevzu! arma veç
he vermesi mümkün olamıyaeak, bunun neticesi 
olarak da meclislerde ve komisyonlarda dile ge
tirilen dert ve şikâyetlerin arkası almamıya-
caktır. 

Muhteerm arkadaşlarım, gelecek neslin ye
tişme istikamet ve prensiplerini tesbit etine du
rumunda olan Talim ve Terbiye Dairesinin bu
günkü tâyin metodu yerine her kademeden ve 
seçimle gelecek, meslekin mümtaz elemanların
dan kurulması için mâni bir halin nıevcudol-
madığı kanaatindeyim. Bu esas dâvanın halli 
şerefinin de muhterem Hatipoğlu Beyefendiye 
de nasibolmasını temenni ederim. 

Bakanlık çalışmalarında maddi ve mânevi 
bakımlardan takviyeye ihtiyaç gösteren esas 
dâvalardan ancak bir kısmına aidolan bu temen
nilerimize ilâveten : 

1. Halen dünya yüzünde ve bizden geri du
rumda olan milletlerde bile kalmamış olan 5 sı
nıflı ilkokul mevzuuııun ele alınarak hiç, olmaz
sa şimdilik yalnız şehir okullarının G sınıfa çı
karılmasını, 

2. İlk ve ortaokul mezunlarının meslekî ve 
teknik öğretim istikametine teveccüh etmeleri
ni teminen tahsil kademeleri arasında bir giriş 
imtihanı ihdas edilmesini ve bu suretle çocuk
larımızın kudret ve kabiliyetlerine göre mes
lekî istikametlerinin tâyinine imkân verilme
sini, 

<}. Çocuk koruma birliklerine mahallî ida
re bütçelerinden ayrılan kanuni hisselerin tah
siline imkân vermiyen bugünkü kifayetsiz mev-
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zuatm tahkim ve takviye edilmesini ve bu su
retle birliklerin yalnız vekâletler bütçelerinden 
yardım görme durumundan kurtarılmalarını, 

4. Ortaokullardaki din derslerinin bu ko
nuda halen ders okutan öğretmenlere nazaran 
daha salahiyetli bulunan imam - hatip okulu me
zunları tarafından da okutulabilmesiııe imkân 
verilmesini ve bu maksatla ilgili kanun madde
sinde lüzumlu değişikliğin yapılmasını, 

5. Lise ve sanat enstitüsü mezunlarından 
öğretmen olmak istiyenlere her türlü kolaylığın 
gösterildiği bu devrede kültür ve bilgi itiba
riyle aynı seviyede ve hattâ erkek sanat ensti
tülerinden daha yukarı seviyede bulunan imanı-
hatip okulu mezunlarının, Diyanet işleri teşkilât 
ve kadrolarının kifayetsizliği de göz önüne alı
narak, ilkokul öğretmenliğine tâyin olunmala
rını ve pedagojik formasyonlarının da açılacak 
kurslarla tamamlanmak suretiyle meslekte asil 
öğretmen olarak çalışmaları imkânlarının ha
zırlanmasını, 

fi. Orta tedrisat için ders ücreti, ilk tedri
sat yıllardan beri müzminleşen intibak kanunu 
gibi öğretmenlerimize kısmen terfi sağlıyacak 
mevzuatın bir seneden beri beklemekte olduğu 
komisyonlardan bir an evvel çıkarılarak tahak
kuk sahasına konulmasını, 

7. Muhterem Vekil Beyefendinin üzerinde 
hassasiyet ve dikkatle durmaları lüzumuna işa
ret etmek istediğim bir cihet de parlâmento 
kuruluşundan evvelki devrede vazife almış 
muhterem selefleri zamanında bütün memleket 
sathında ve geniş mikyasta faaliyet gösteren 
tezvir ve iftira kampanyasının vekâletimiz bün
yesinde de yaptığı tahribat neticesi olarak mes
lekin mümtaz ve mütehassıs bir kısım eleman
larının mevkilerinden alınmış olmalarıdır. Tec
rübe, ihtisas ve müktesebat istiyen vekâlet mer
kez teşkilâtı idare ve ihtisas mevkilerinde ömür 
tüketmiş olan bu kıymetli maarif mensupları
nın esassız ve mesnetsiz iftiralar yüzünden mağ
dur edilmiş bulunmaları bütün bir camia içinde 
huzursuzluk ve işgal edilen mevkie emniyetsiz
lik duyma sebebi olduğu kadar, hassaten vekâ
let çalışmalarım da bu kıymetli elemanlardan 
mahrum bırakma âmili olduğu realitesinin dik
kate alınacağı ümidini muhafaza etetiğimi, 

8. Son olan 222 sayılı Kanunun 81 nci mad
desi, ilköğretime tahsis edilen gelirlerin ilköğ
retim hizmetleri dışında bir yere sarf edilemi-
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yeceğini ve başka bir yere nakledilemiyeceğini 
âmir bulunmasına rağmen, ilkokul inşaatına ay
rılan tahsisattan 7 milyon liranın Bütçe Komis
yonu tarafından 741/10 bölümden alınarak 620 
nci bölüme yani ortaokul teknik üniversitesine 
yapılacak ödemeler bölümüne aktarılmasına sa
lâhiyet vermiş olmasının hem hizmetin ifası ve 
hem de kanuni hükme aykırılığı bakımından 
yerinde olmıyan bir tasarruf mahiyetinde oldu
ğunu yukardaki temennilerime ilâveten arz 
eder bütçemizin millete hayırlı olması dileğiyle, 
bağımsız üyeler adına Yüksek Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı?.. Yok. 
Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
li üyeleri, Sayın Millî Eğitim Bakanlığı mensup
ları ; 

Öteden beri her vesileyle dile getirmek iste
diğim bir dâvayı bugün de Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinin müzakeresi münasebetiyle orta
ya koymak ve bu dâvada mümtaz Millî Eğitim 
camiasının yapacağı hizmetleri belirtmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, inkârı mümkün olmıyan bir ha
kikattir ki ; cemiyetimizin bünyesi hastadır. Ve 
tedaviye muhtaçtır. Asırlar boyunca cehalet 
ve ihmalle idare edilen milletimiz her türlü üs
tün kabiliyetine rağmen medeni milletler cami
asında lâyık olduğu mevkii alamamış olmasının 
veya Osmanlı İmparatorluğunun inhilâliniıı el
bette bir sebebi vardır. Bu sebep, kanaatimce, 
skolâstik zihniyetten kendini kurtarıp 15 nci ve 
16 nci asırlarda bütün Avrupa'yı sarmış olan 
Rönesans hareketine karşı sırt çevirmiş olması
dır. Eğer bütün Avrupa gibi Türk Milleti de, 
Türk camiası da Rönesans hareketinden fayda
lanmak imkânını bulsaydı bugün bu cemiye
tin mevkii, Türk Milletinin mevkii dünya na
zarında başka türlü olurdu. Ben bu kanaatte-
yim. .Günkü, Rönesans; bir fikrî kurtuluş hare
ketidir. Skolâstik zihniyetten sıyrılıp, hür te
fekkür ve müspet ilimler sahasına yürümek... 
İşte, Türk Milletinin başta yapacağı iş budur. 
Bu yapılmazsa mazide olduğu gibi, ileride mil
letimizin zaman zaman birtakım tehlikeler kar
şısında bulunacağını ve bugünkü zayıf cemiyet 
bünyesinin bu tehlikelere karşı mukavemet gös-
terememesini tabiî görmek lâzımdır. 
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Atatürk'ün hizmetlerini hepimiz takdir edi

yoruz. Bence, Atatürk'ün dehası; bu cemiyeti 
Şarkın dar, küflü, dogmatizme bağlı zihniyetin
den alıp, Garbın medeni âlemine yöneltme ha
reketidir. Tehlike deyince her dakika, her za
man. karşılaştığımız ve karşılaşacağımız birta
kım vaziyetleri göz önünde tutmamız lâzım ge
lir. Bugün bcllibaşlı iki tehlike karşısında bulu
nuyoruz. Bunlardan birisi soldan gelen ve sınıf 
diktatoryasma dayanan komünist tehlikesi, kı
zıl tehlikedir. Öteki ise sağda yer almış olan ve 
cemiyetimizin sarsılmasına, parçalanmasına yol 
açacak olan dinî yobazlık hareketidir. Bunla
rın yanında bir de bir şovenizm hareketinin za
man zaman kendini gösterdiğini teessürle gör
mekteyiz. Ben öteden beri hür düşünceyi te
fekkür hürriyetini müdafaa eden bir insan ola
rak, «bu benim gibi düşünmüyor komünisttir, 
cemiyetin bugünkü nizamını beğenmiyor, ko
münisttir.» diye her hangi bir şahsı itham et
mekten uzağım. Hiçten sebeple bir kimseyi it
ham edemem. 

Bugün elbette ki, cemiyetlerin eksik tarafla
rı vardır. Ganj kıyılarında günde on binlerce 
insan açlıktan ölürken Dardanizm diye Kana
da buğdaylarını denize dökmekten çekinmiyen 
bir dünya nizamını elbette beğenmek caiz de
ğildir. Ama bundan cesaret alarak diktatoryaya 
giden ve hürriyeti ve hür tefekkürü tazyik al
tına almak istiyen komünizm diktatoryasma 
elbette muarızız, muhalifiz ve bu millet daima 
bunun karşısında olacaktır. Bu mevzu üzerin
de konuşmak istemedim ama takdir buyurursu
nuz ki, zamanımız on dakika ile tahdidedilmiş 
bulunmaktadır. Esasen komünizm mevzuu üze
rinde hepimiz hassasiyetle durmaktayız, bu 
ruh içimizde yaşıyor. Ben diğer cihetten, bil
hassa sağdan gelen tehlike üzerinde biraz dura
cağım. Dinî yobazlığı biz, rönesans ruhunu mem
lekette yaymak, hümanizmayı bu milletin ru
hunda yerleştirmekle mağlûp edebiliriz. Buna 
çalışmalıyız. Millî Eğitim Bakanlığının başta 
gelen vazifesi budur. İlk mektepten üniversite
nin son sınıfına kadar bu telkin yapılmalıdır. 
Küflü kafalarımızı artık, başımızdan atmalıyız. 

«Şovenizm» dedik; bugün adına ırkçılık; di
yoruz. Bu mevzu üzerinde de bir dakika -durmak 
istiyorum. Geçen sene Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçe müzakeresinde de ifade ettiğim gibi, bu 
miletin en büyük halâs yolu ve halâs bayrağı 
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milliyetçiliktir. En büyük halâs bayrağımız mil
liyetçiliktir. Ama ben milliyetçiliği dar mâ
nada almadığım gibi geniş mânada da almıyo
rum. 

Milliyetçilik nedir? Evvelâ bunun felsefe
sini yapmak lâzımdır. Zaman zaman bakar
sınız biri çıkar, altaylardan gelmiştir diye 
her hangi bir kimseyi kendi milletinden sa
yar da bir Sokulluyu kendi milletinden say
maz, Şemsettin Sami'yi kendi milletinden say
maz. Bir diğeri bunun tam tersi fikirler orta
ya sürer. Bunların her ikisi de yanlıştır, bun
lar doğru olamaz arkadaşlar. 

Bugün millet nedir, milliyet nedir, bun 
lan anlamak lâzımdır. Millet demek; insan
ların şahsi, -siyasi düşünce ve kanaatleri ne 
olursa olsun bir birlik esası etrafında topla
nan bir kütle demektir. 

Binaenaleyh evvelâ birlik esasını nazarı 
itibara alacağız. Eğer bunu nazarı itibara al
mazsak bir memlekette yaşıyan insanlar bir 
millet teşkil etmezler. Onların adına halifa 
derler. Birlik esası, bir yurdun içinde yaşıyan 
insanların aynı gayeye müteveccihen kalbini 
yöneltmesi, aynı dille konuşması, aynı kültü
rü haiz olması ve aynı kaderle yurda bağlan
mış olması lâzımdır. 

Şimdi millet bu olduğuna göre milliyet 
de; bu birlik esalsının idrakinden mütevellit 
şuur demektir. Milletlerde milliyet hissi gayri-
şuuri olarak vardır. Fakat milliyetçilik o 
gayrişuuri olan şeyi, milletin vicdanında şuur 
haline kâlbedecektir. Irkçılığa gidenler, bu yur
dun içinde yaşıyan insanları Türk Camiasın
dan addetmekte tereddüt ediyorlar delili ne
dir1?... Sadece «Ben öyle istiyorum.» demek ol
maz ! Tarihi tetkik ediniz, bunun için dünya ce
miyetlerini tetkik ediniz, münferiden bir tek; 
soydan gelmiş olan medeni bir millet yoktur. 
Ancak, istisna olarak LaponrUr vardır, Ho-
teııtler vardır. Bugün, en saf ırk zannettiği
miz Almanya bile Çekmenlerden, Şelflerden, 
îslavlardan mürekkep bir millettir. Fransa'da 
Galvonlardan, Franklardan, Bretonlardan te
şekkül etmiştir. İngiliz ırkı Anglo - Sakson-
lardan ve Norm anlardan teşekkül etmiştir. 

İptidai bir zihniyete kapılarak bir Fran
sız yazarının dünyaya getirdiği ve sonra da 
neye getirdim diye kendisinin de pişman ol
duğu «Irkların eşitliği» nazariyesine dayana-
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rak bu memleketin içinde yaşıyan birtakım 
insanları millet hududu haricinde kabul et
mek, memlekete hizmet değil ihanettir. Bu, 
memlekette beklediğimiz birlik esasının kurul
masına mâni olur. Ben Türk Ocağını kuranlar 
arasında bulunma şerefini hâlâ üzerinde ta
şıyan bir insan olarak ışunu ifade edeyim ki, 
öteden beri milliyetçiliği bu esas üzerinde gö
rüyorum. Bunun haricinde her hangi bir ha
reketin, her hangi bir noktayı nazarın hata
lı olduğuna kaaniim. Şu halde bizim milli
yetçiliğimiz, geçen sene de arz ettiğim gibi, 
tarih ve mukadderat birliğine, dil birliğine, 
kültür birliğine dayanır. Dil birliği dediği
miz zaman içimin sızladığını duyuyorum. Asıl 
maarifin üzerinde duracağı mlesele budur. Bu 
yurt. içinde yaşıyan insanlardan 5 - 6 milyo
nu Türkçe bilmemektedir. Nerede ise, mer
hum Hâşim Paşanın dediği gibi «Maarifi ida
re etmek çok kolay ama §u mektepler olma
sa» sözünü tekrar etmek listiyoruız. Şurada 
burada mektep açarak hakiki Türk kültürü
nü vermek imkânından uzak bulunmaktayız. 
Yakından 'bildiğim için söylüyorum. Diyarba
kır'da 1 000 köy vardır,. Çok şehirler ve ksasa-
'balar da dâhil olmak üzere mektep adedi iki-
yüz, ilkokul adedi ikiyüz müdür nedir? Bin 
köyün se'kizyüzünde okul yoktur. .Sekizyüz kö
yün çocukları ne olur? Hiç. - 'böylesfine mühim 
ibir mevzuu şu on dakika içine sığdırmak müm
kün değil, kısa müddet içinde fikirlerimi ifa
de etmek zorundayım - Maarif Vekilimizden 
iki şeyi istiyeceğim. Birisi; hümanizmin |yer-
leştirilmesidir.. Bu vesile ile ve rahmetle yâd 
edeceğim, Hasan Âli Yücel, komünistdir diye 
itham edildi. Hayır arkadaşlar, Hasan Âli 
Yücel bu memlekette mümanizmin yerleşme
sinde ilk büyük adımı atmış bir insandır. Ma
arif Vekilimizde İm gayretlerin geriişletdl-
m'esiiııii istiyorum. 

İkinci ricam, bu gayretlerin gerçekleşti-
rilmesinii istiyorum. Milliyetçilik demek olan 
kültü i' birliği kader birliği, mukadderat 
birliği yanında kültür birliğini sağlamlaştı
racak, temin edecek hamlelerin yapılmasını 
istiyorum. Maarif Vekâleti buna ehemmiyet 
vermek mecburiyetindedir. Bu ehemmiyeti 
vermezlerse tar ih önünde bu vazifeyi üzerin
de taşıyanlar mesuldür. Maddi mesuliyetin 
telâfi imkânı bulunaSbilir. Maddi mesuliyet 
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gelip geçer. .Mânevi mesu%et ebediyen insa
nın üzerinde kain*. Sökerimi bitirirken, bu 
memlekete lâzım gelen milliyetçiliği, kültü
rü yaymalarını hassaten rica ediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN -— Buy urun Sayın Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOÖLU (Belime) — Pek 

değerli arkadaşlarım; ben maarif politika
mız üzerinde konuşmak, üzere söz almış bulu
nuyorum. Bir müddet bu hizmette mesuliyet 
taşımış bir arkadaşınız olmam (itibariyle, (ba
na da birkaç söz söylemek düşerdi. Yalnız 
benim bir sistem üzerimde etraflıca görüşü
mü beldrtmem için, konuşmalara verilmiş 'bu
lunan on dakikaliık müddet kâfi değildir. On 
dakika içerisinde Bikirlerimi toplıyabileceği-
mi ummuyorum. Bu itibarla eğer emrederse
niz konuşacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Banguoğ-
lıı, usule ad t bir meselenin halli için sözünü
zü keseceğim. 

Yüksek Heyetinize daha evvel bir önerge 
verilmiş ve Sayın oylarınızla konuşmaları onar 
dakika olarak takyid ve t es bit buyurmuştu
nuz. Riyaset vazifesini ikinci bir önerge ve
rilip, Heyeti Umuıniycnin bu yolda /bir kara
rı olup olmadığı müddetçe, aynını ve harfi
yen yapar. 

Şimdi bir takrir geldi. Bu takriri okutup 
reylerinize arz edeceğim. Sayın Banguoğlu'-
nun konuşmasına devanı etmesi istenmektedir. 
Sayın Banguoğlu'nun konuşmasına, mahsus 
ve münhasır olmak üzere bir önerge -verilmiş
tir. önergeyi okutuyorum. 

Say in Başkanlığa 
Sayın Tahsin Banguoğlu'nun konuşmasına 

devam etmesinin oya konulmasını rica ederim. 
Urfa 

Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
önergenin aleyhinde, buyurun Sayın Ba

tın*. 

SUPHİ BATUK (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım; bir arkadaşımız bir takrir veriyor ve 
gene muhterem 'bir arkadaşımızın, diğer •arka
daşlarına tereihan fazla konuşmasını istiyor. 
içtüzük hükümleri ne oluyor? Bir hüküm ko
nulduktan sonra Heyeti Umumiye ibıı hükümle

ri değiştirecek bir karar vaz'edilir .mi? Yaz'et
meye imkân var mı? Bir şey vaz'etmişsiniz, 
sonra bu vaz'ettiğiniz şeyi değiştirmekle ekse
riyete de şâmil bir karar vermiş olumunuz. 
Böyle bir karar 'vaz'edemezsiniz arkadaşlar. Yaz'-
ediimiş bir şey ortada mevcutken, bu vaz'edil
miş karar değiştirilmedikçe, yeni bir önerge 
ile, parmaklar inip kalkmakla reyle karara 
varmak hangi parlâmentoda vardır, hangi içti
mai müessesede vardır. Benim için 'böyle bir 
şey olsaydı, bu hakkımı kullanmaz ve konuş
mazdım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Esas olan sayın üyelerin konuş
ma müddetlerinin takyidedilmemesi ve konuş
malarını dilediği gibi, serbest bir şekilde ifade 
etmeleridir. Asıl olan budur. Umumi Heyet, 
istisna olarak, 'bir takrirle konuşmaları zaman
la takyit ve tesbit etmiştir. Umumi Heyet bir 
başka kararı dilediğinde alabilir. Esas olan 
serbestçe ifadedir. 

SUPHİ BATUK (Sinop) — Karar almadan 
yapamazsınız. 

BAŞKAN — Evet, Şunu da arz edeyim ki, 
tatbikatta sayın üyelerin konuşmaları takyid-
edilmesiııe rağmen Kiya-setler, Umumi Heyetin 
temayülü üzerine, çoğu zaman söz vermişlerdir. 
Sayın Bat ur Bey de, bu gibi tatbikata şahddol-
muşlardı'r. Kiyaset o kadar hassastır ki, tea
mül ve hükümleri nazarı 'itibara alarak bu tak
riri oylarınıza sunacaktır, bizi mazur görsünler. 

Buyurun sayın Çağlayamgil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANI* İL (Bursa) — 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe konuşmaların
da, şahısları adına konuşanların onar dakika 
konuşacakla rina ait tüzüklerde bir hüküm 'ol
madığı gibi böyle bir teamül de yoktur. Onar 
dakika konuşma kaydı, Yüksek Meclisinizin 
hissiyatına uyularak alınmış bir karardır. Bu, 
henüz bizim tamamlıyamadığımız içtüzükte ve
ya eski İçtüzükte dahi nıevcut değildir. Heyeti 
1Â1 iyeniz, (böyle ıb'ir karar vermek 'suretiyle 'bu 
tip kararlar ittihaz etmeye her zaman mezun ve 
yetkilidir. Mevzuumuz Türk kalkınmasının, Türk 
cemiyetinin muasır medeniyet seviyesine ulaşma
sının yegâne temeli, istinat noktası olan maarif 
mevzuudur. Bu sahada "vaktiyle bu memlekette 
mesuliyet deruhde etmiş bir arkadaşımız fikirle
rini beyan etmek için kendisine tahsis edile-! müd
detin gayri kâfi olduğui'u söyliyerek bizden za-
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man istedi. Bu zamanı kıskanmak arkadaşımızın 
mazisine ve istifade edilmesi lâzımgelen fikirleri
ne karşı kadirşinas bir hareket olmaz. Yüksek 
Heyetinizin İm zamanı esirgiyeeeğine kaani deği
lim. Burası millî iradenin tecellinindir. İngiliz 
parlâmentosu kadım erkek yapmaktan gayri her 
şeyi yapmaya kadir de, Türk Parlâmentosu, eski 
bir Maarif Vekilinin on dakikalık konuşmasını 
uzatmaya gayri kadir inidir? O halde Yüksek He
yetinizin bu teklif ve bu takrir lehinde oy kullan
masını istirham ederim, hürmetlerimle. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Bir noktayı belirtmek isterim 
efendim. Sayın (jağlayaııgil arkadaşımız, süz sü
resinin takyidedilemiyeceğini beyan buyurdular. 
(leçcn bütçelerde de görüldüğü üzere üç dakika
ya kadar dahi zaman.tahdidi yapılmıştır ve bu 
mümkündür. 

Şimdi önergeyi tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Esat Mahmut Karakurt'un önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN —• Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Baııguoğlu. 

TAHSİN BANCİUOÖLU (Edirne) — Pek de
ğerli senatör arkadaşlarım, marifet iltifata tabi
dir, bilhassa teşekkür ederim. 

Millî eğitim hizmetleri de başka devlet hiz
metleri gibi vakit vakit teşkilâtın işlemesi, veri
mi ve başarısı cihetlerinden kontrola muhtaçtır. 
Fakat millî eğitim öyle bir hizmettir ki, ayrıca 
zaman zaman hedefleri bakımından da kontrol 
edilmelidir. Nereye doğru gidiyor? Yeni kuşak
ları bu millî eğitim sistemi nereye götürüyor?. 
Bunun kontrolü her memlekette zaman zaman ya
pılmaktadır. 

Böyle bir kontrolü yapmak için bugünkü millî 
eğitim sistemimizin bir kere dünya gidişine uy
gunluğu bakımından incelenmesi, zaman içinde 
gelişen millî emellerimize uygunluğu cihetinden 
incelenmesi ve yine zaman içerisinde gelişen sos
yal hedeflerimize göre yeniden gözden geçirilmesi 
lâzımdır. Ben kısaca millî eğitim politikamızı bu 
cephelerden tenkid edeceğim. 

Dünyanın gidişine uygunluğu cephesi : Dün
ya maarifi bugün nereye gidiyor? Dünya maarifi 
bu içinde bulunduğumuz yüzyılın başından beri 
biivük bir gelişme geçirmiştir. Yalnız, bu geliş

meyi hulâsa etmek dahi benim için burada müm
kün değildir. Ancak, bu gelişme neticesinde dün
ya maarifinin varmış olduğu bâzı hedeflere işa
ret edeceğim. Bunlar ileri Batı - Avrupa memle
ketlerinde maarifin bugün kapsadığı sahayı, maa
rifin şümulünü ve maarifin başlıca istikametle
rini; gösterecektir, ümidindeyim. En önemli bir
kaç noktaya işaret edeceğim. 

Bu yüzyılın başından bu yana maarifin adam 
yetiştirme hedefi değişmiştir. Önceki yüz yıllar
da mükemmel adam yetiştirme ideali vardı. Yir
minci yüzyıl insanı bu ideali biraz fazla romaırt ik 
buluyor. Yirminci yüzyılda gittikçe faydalı adam 
yetiştirme ideali hâkim olmuştur. Faydalı adam, 
cemiyete göre faydalı adanı yetiştirme tarifinin 
içerisinde, iyi vatandaş vasfı vardır. 

Faydalı adam yetiştirme ideali, eğitim metot
larını değiştirmiştir. Eğitim metotları daha ziya
de iş terbiyesine dayanmaya başlamıştır. Eğitim 
metotları geniş nazari bilgilerden ziyade amelî 
bilgilere doğru gitmiş, daha doğrusu, hayati bil
giler sahasına doğru geliştirilmiştir. Hususiyle iş 
terbiyesi her dereceli okullarda yer almış ve 
programları da buna göre düzenlenmiştir. 

Faydalı adam yetiştirme ideali, hu yüzyı
lın baışından beri bâzı ifratlara da yol açmıştır. 
'Bâzı memleketlerde faydalı adam yetiştirmek 
'azmiyle fazla alhtusasa gidilmiştir. Bunlar arasın
dan Amerika ive Rusya'yı •zikredebilirim. Rus
ya'da bu ideal, .gitgide rolbot adam yetiştirmeye 
doğru gitmiştir. Amerika'da ise fazla materya
list bir gidiş meydana getirmiştir. Buıgün Ame
rika'da bir parça umumî bilgilere doğru dönüş 
vardır, hümanizme doğru dönüş vardır. Ne olur
sa olsun, 20 nci yüzyılda Maarifin ideali fay
dalı adanı yetiştirme idealidir. 

Bıı yüzyıl Maarifinin varlığı ikinci bir 
nokta, millet ölçüsünde tanı bir ilköğretimden 
sonra, temel öğretimden sonra yavaş yavaş yine 
millet ölçüsünde bir 'meslekî Öğretim sistemi ol
muştur. İlköğretim verdiği bilgilerle insanı ha
yat da kâfi derecede başarı sağlamaya hazırlamı
yor. Teknolojinin fazla ilerlemesi insanlara mes
lek edindikleri sahalarda bir parça 'daha mes
lekî bilgiler edinmek mecburiyetini yüMüyor. 

'Bu git gide, sisteımleşitirilnıiş ve Battı mem
leketlerinde f> - (5 yıllık bir ilköğretimden sonra 
3 - i- yıllık bir meslekî eğitimin bütün vatan ço
cukları ölçüsünde yayılmasına varmıştır. 
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Üçüncü 'bir merhale şudur : İnsanlığın yüz- j 

yıllardan beri mücadelesini yaptığı bir makta. j 
Daha ileri bir derecede, madem, ki Devlet ilk J 
öğretim verecek, meslekî Öğretim verecek, bun- j 
dan sonraki tahsil kademelerinde kim okuya- , 
çaktır? Parası olan mı, yoksa zekâsı olan mı 
okuyacak? Bunun mücadelesini her memlekette 
görüyoruz. Bizde de olmuştur. 20 inci yüzyılın t 
maarifi bunun cevabını vermiştir. Zekâlı evvelâ 
okuyacak, zekâsı olan çocuk mutlaka okuyacak. 
Parası yok isse Devlet bunları okutacaktır. Eee... 
Parası var, zekâsı yoksa? Buna Devlet karışmaz. 
Buralar için özel okullar vardır, bunlar da ora- ı 
larda okusunlar. 

Bu fırsat eşitliği, parası olan ve olmıyan ço-
cuklar arasında bir fırsat eşitliği sağlanması 
prensibi Batı - Avrupa memleketlerinde yerleş-
mistir. Bu sosyal adalet bahsinde en önemli bir J 
noktadır. Bir insan okuma çağında fırsat eşit-
ligini kaçırırsa ondan sonra hayatta daima geri 
kalmaya mahkûmdur. Bu eşitsizliği sosyal ada
let fikriyle uzlaştırmak mümkün değildir. I 

Dördüncü bir nokta, plânlı yetiştirmektir. 
Memleketin ihtiyacına göre plânlı adam yetiş
tirmek. Kaç doktor lazımsa o kadar doktor, kaç 
mühendis lazımsa o kadar mühendis, kaç tane I 
teknisyen lazımsa o kadar teknisyen. Hattâ 
çiftçiyi memleketteki toprak durumuna göre ye- ı 
tiştirmek, onlara meslekî teknik bilgiler ver-
•mek. Bütün vatandaşların istikbalde yapacak
ları işe göre yetiştirilmesi planlanmakta ve sağ
lanmaktadır. Bu, iktisadi bakımdan da önemli
dir. İşsizliği önler ve iktisadi gelişmeyi artırır. 

Avrupa memleketlerinde maarif bu durum
dadır. Şimdi bizim maarifimizin onların karşı
sındaki manzarası şudur : Orada, yüzde yüz ger- i 
çekleştirilmiş bir ilköğretim vardır. Bizde bu 
yüzde yetmiş civarında. O memleketlerin pek 
çoğunda, bütün vatan çocukları ölçüsünde ger
çekleştirilmiş orta dereceli bir meslekî öğretim 
vardır. Onun karşısında bizde yüzde yirmi ci- j 
varında bir orta meslekî öğretim vardır. Bizim j 
memleketimizdeki bu meslekî öğretim karakteri I 
bakımından, bütün iş sahalarına yayılmış bir 
meslekî öğretim değildir. Yalnız şehir çocukları 
meslekî öğretim görüp sanatkâr, tüccar veya 
memur olurlar. Memleketimizde zirai teknik öğ
retim hiç yoktur. Düşünülmemiştir bu iş! 5 - 10 
tane ziraat okulu var, onlar da ziraat memur- j 
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lan yetiştirmektedir. Buradan çıkanlar çiftçi 
olmaz. Durum bu. 

Liselere ve yüksek öğretime gelince; bu da 
planlanmamıştır, ayarlanmamışıtır. Liseler ço
ğaltılmış, üniversiteler ihmal edilmiştir. Böyle
ce dünya maarifinden epeyce merhaleler geri 
bulunmaktayız. Bu geriliği kısa bir zamanda 
telâfi etmenin ve memleketimizi ileri maarif se
viyelerine çıkarmanın yolu, yollarından birisi 
de plânlamadır. Plânsız maarif bugün yeryüzün
de kalmamıştır, diyebilirim. 

Maarifimizin ekspansiyon devrinde plâna 
fazla ihtiyaç duyulmamış ve kısmi plânlarla, 
meselâ ilköğretim, teknik öğretim gibi kısmi 
plânlarla iş görülmüştür. Sonradan bu çalışma 
sahaları birbirine ddkunmaya başlayınca plâna 
ihtiyaç artmıştır. Geçen bir devir içinde plân
sız gidiş maarifimize çok zarar getirmiştir. Plân
sız gidiş, hazırlıksız birtakım mekteplerin açıl-
masiyle neticelenmiştir. Bu mektepler çok ıs
tırap vermiştir. 

Bizim merhum bir selefimiz vardır, Haşini 
Paşa. Onu sık sık anarız. Biraz evvel İhsan 
Hâmid Bey de andı. Haşini Paşa, «Maarif iyi 
ama mektepler olmasa» demiş. Biz mektepsiz 
maarif yapamadık. Ama öğretmensiz okullar 
icadettik. Bu mektepler bugün mektep adı ta
şır, ama bunlar tabelâ mektepleridir, öğretmen 
kadroları yoktur. Anadolu'da «Bir müdür bir 
mühür» diyorlar. Fakat ben. Bakanlıkta bâzı 
arkadaşlarla temas ettim, öğretmen istekleri
ni aksettirdim. Bana anlattılar ki bir müdürü 
de olmıyan ortaokullar vardır. Bunların yalnız 
bir mühürü vardır. 

1957 - 1958 yılından beri plân sözünü et
mekteyiz. İlk önce bir heyet, bir Amerikan 
vakfının yardımiyle dünya ölçüsünde bir araş
tırma yapmıştır. Ondan sonra burada kurulan 
•heyetler, onun getirdiği neticeler üzerinde ça
lışmışlardır. Plân fikri (belirmekle beraber ha
talara devam edilmiştir. «Hele plân gelinceye 
kadar biz yapalım.» diyerek hatalara devam 
edilmiştir. Bu da tabiî ıstırapları artırmıştır. 

Plânlamaya ciddiyetle el koyan Millî Bir
lik İdaresi olmuştur. Millî Birlik İdarecileri, 
ciddî bir plân, ciddî bir maarif plânı getirmek 
istemişlerdir. Bunun için heyetler kurdular ve 
hepiniz biliyorsunuz ki, bu heyetler uzun za
man çalıştılar. 20 kadar komisyon teşkil ede
rek çalıştılar. Raporları birer küçük kitap 

— 124 — 



ö. Senatosu B : 
meydana getirmiştir. Bunlar ciddî çalışma mah
sulleri ve değerli hâtıralar oliarak kalacaklardır. 

Ancak, plânlama tetkiklerden ibaret değil
dir. Plânı yapacak adamların, plânı meydana 
getirecek adamların da gerekli vasıfları haiz 
olmaları şarttır. Nitekim, bu ciddî ve güzel ha
zırlıklar, çalışmalar bir araya getirildikten 
sonra baktık ki, ortaya gelen şey bir plân ol
maktan uzaktır. 

Geçen sene bu vakitler bu plân hazırdı. Ma
arif Şûrasına arz edilmek üzereydi. Millî Eği
tim Komisyonumuz da bundan haberdar olmak 
istedi. Sayın Komisyon Başkanımız millî eğitim 
mesullerini davet etti, kendilerini dinledik. 
Gördük ki, yaptıkları hazırlık, plân olmaktan 
çok uzak bir şeydir. Burada yetiştirme hesap
ları ve yatırım hesapları yoktur. Ve bütün 
memleket ölçüsünde bir millî eğitim plânı yok
tur. Çok şey plân dışı bırakılmıştır. Plân deni
len şey, bâzı daireler arasındaki çalışmaların 
bir araya getirilmesinden ibarettir. Sorduk : 
«Burada teknik ziraat öğretimi nerededir?». 
«Efendim, bu bize ait değildir» dediler. «Bu 
Devlet plânı değil mi?» dedik. «Efendim, o ay
rı...» dediler. Sağlık okulları yok, şurası yok. 
burası yok... Gördük ki, iyi bir hazırlığı mü
dürler Komisyonu budamış, kötü bir şekilde 
cem etmiş, bir araya getirmiş ve plân, diye or
taya koymuştur. Kendilerine o zaman dedik ki. 
«Sakın bunu plân, diye ortaya sürmeyin, ayıp 
olur.» Zannediyorum, belki bizim ihtarımız üze
rine bu plân ismini kaldırdılar ve rapor, filân, 
diye Şûraya getirdiler. Geçen sene toplanan 
Maarif Şûrası plânlama bakımından tam bir fi
yasko vermiştir. Çünkü, bu getirilen şey bir 
plân değildir. 

Bu Şûra bâzı faydalı kararlar almıştır. Ama 
bunun yanında hatalı bâzı kararlara da gitmiş
tir. Bu hatalı kararlardan bir tanesini zikret
mek isterim : Memlekette meslekî ve teknik 
öğretimi ilköğretimden uzaklaştırmışlardır. Es
kiden, ilköğretimi, ilkokulu bitiren çocuklar 
sanat okullarından imam - hatip okullarına va
rıncaya kadar, meslek okullarına almıyordu. 
Bu kararla bâzı okullar için araya bir ortaokul 
sıkıştırılmıştır. Bundan sonra bu meslek okul
larına yalnız ortaokulları bitirenler girecektir. 
(Soldan, çok hatalı, çok... sesleri) 

Bu, arkadaşlar, pedagojik bir hatadır. Pra
tik hayattan da bilirsiniz, çıraklık ancak 10-12 
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yaşlarında başlar. Çocuğun eli bu zamanda iş 
tutar. Bu yaştan sonra, 14 - 15 yaşlarında ar
tık çocuk saçını taramaya ve kravatını düzelt
meye başlar. Bundan sonra çocuğun havası de
ğişir. Arz ettiğim gibi ancak 10 - 12 yadlarında 
eli alet tutabilir, işe başlatılır. Bu vahîm bir 
pedagojik hatadır. 

Bu arkadaşlarımızı bu türlü hatalara sürük-
liyen sebepler üzerinde durduk. Bunun plân 
yapmak istidadında ve imkânında olmaksızın 
plân yapmaya girişmiş olmaktan ileri gelmekte 
olduğunu anladık. Evvelâ bir maarif plânı yap
mak, Devletin bütün maarifini kucaklamak de
mektir. Bu plânı yapan kimseler bundan kaçın
mışlardır. «Sağlık Bakanlığı nemize lâzım, Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilenemeyiz.» demiş, 
geçmişlerdir. Halbuki Millî Savunma Bakanlığı 
ancak Harbiyeye talebe istiyor. «Ziraat Vekâ
letine sorduk, okulları bize vermiyor, karışma
yız» diyorlar. 

Bu güçlükleri yenmek lâzımdır, arkadaşlar. 
Devlet plânı yapmaya teşebbüs etmiş olan adam, 
bu güçlükleri yenecek ve Devletin bütün im
kânlarını bir araya toplayacaktır. 

Bu sakınmada, siyasi durumlarımızın da te
siri vardır, tabiî. Arkadaşlar, ben dertler üze
rine doğrudan doğruya parmak koyulmasına 
taraftarım. Dertlerimiz parmak basılmadıkça, 
dertlerin çevresinde 90 sene dolaşsak. bunları 
halledemeyiz. Hiçbir derdi halledenleyiz. Onun 
için kendi görüşüme göre, derde parmak koy
maya çalışıyorum, işin aslı şudur: Yapacağı
mız şey kimseye dokunmasın, sızıltı olmasın. Za
ten siyasi vaziyet de şüpheli. Kim yaşasın belli 
değil. (Gülüşmeler). Zihniyet bu. 

Beni mazur görün, ben bu türlü tutuma «Te
nekeler tıngırdamasın politikası» adını veriyo
rum. Ama plân radikal bir iştir. Hem plân ya
pacağız, hem de tenekeleri tmgırdatmıyacağız. 
Bu mümkün değildir. Tenekeler tıngırdayacak-
tır ve lâzımgelirse tenekeler şangur şungur 
yuvarlanacaktır. Ama bütün bu tenekelerden 
kurtulacağız sonunda. 

Ben hastalığı burada görüyorum. Kimseye 
dokunmıyalım, kimseyi gücendirmiyelim zihni
yetiyle plân yapılamaz, hususiyle plân yürütü
lemez. 

Orta meslekî öğretim için ortaokulu bir ba
samak yapma sebebini de araştırdım, bulama-
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dini. Bana öyle geldi ki, bu bir etnrivakiin tes
cili gibi bir şeydir. Bir sürü orta mektep mey
dana getirdik, «Ne olacak bunların mezunları: 
Bundan sonra falan mekteplere ortaokuldan me
zun olanlar alınacaktır.» Bu bir pedagojik hata
dır, arkadaşlar. Aynı zamanda israftır. Bizim 
memleketimizin durumu bunu kaldırmaz. 

Nihayet umumi plânlama arasında da maa
rif işi ele alındı. Umumi plânlamaya daha çok 
ümit bağladık. Çünkü bunlar .Devlet işlerini 
bütün genişliği ile ele alıyorlardı. Gerçekten 
umumi plânlamanın maarif işlerini genişliği ile 
ele amış olduğu görüldü. Fakat plân meydana 
geldikten sonra gördük ki, o da bunu şeklen ge
nişliği ile ele almıştır. 

Bir vesileyle kalkınma plânı hakkındaki teş
hisimi arz etmiştim. Yüksek huzurunuza plân 
diye gelen bu vesika Devlet plânı adını taşımak
la beraber bir sanayileşme plânıdır. Başka dev
let hizmetleri de ele alınmış olmakla beraber 
bu, sanayileşmeyi desteklemek bakımından ele 
alınmıştır. 

Bu plânda, yani umumi plânın maarif bölü
münde benim gördüğüm şu oldu: Sadece sana
yileşme istikametinde çalışan plâncılar, maarifi 
de kendi ihtiyaçlarına göre almışlardır. Kendi
lerine lüzumu olduğu kadarını almışlardır. 

Bu plânın ana hatları şudur: 1972 senesinde 
yüzde yüz tamamlanacak bir ilköğretim. Bunun 
yanında takriben bugünkü ölçüde, yüzde 20 - 22 
ölçüsünde bir ortaokul öğretimi. Yani tahsil ça
ğında bulunanların yüzde 22 sine kadar bir kıs
mı ortaokuldan seçecek. Sadece yüzde 22. On
dan sonra bunlar liseye gidecek, teknik ve mes
lekî okullara gidecek, bölünecek. Yani plân yu
karıda bahsettiğimiz hatayı benimsemiştir. 

Bu çocuklar kimlerdir? Yalnız şehir ve ka
saba çocuklarıdır. Çünkü, köy çocuğu ortaokul
da, okumak imkânından mahrumdur. .Ama de
nir ki «Biz köyden çocuk seçerek okutacağız». 
Bütün bunlar söylenir. Ama tatbikatta köylü 
çocuğunun ortaokulu okuma imkânı yoktur. 
Vakti olacak, babası "zengin olacak, parası ola
cak, şu olacak, bu olacak. Devletçe de imkân
larımız malûm. Binaenaleyh, bu sistem köy 
çocuğuna mesleki öğretim yolunu kapatmakta
dır. 

Bu, fırsat eşitliğine aykırı bir şeydir. Fırsat 
eşitliği ise sosyal adaletin başlıca ilkelerinden

dir. Hattâ bu plânı, olduğu gibi, Sayın Maarif 
Vekili arkadaşım tatbik etse, aynen ele alsa da 
tatbik etse, köylerden öğretmen okullarına da 
kimse gelemiyecektir. Bereket, henüz tatbikte 
değildir bu. 

Demek ki, plâncılar köy çocuğunu hesaba 
katımımışlardır. Sadece % 20 - 22 gibi bir nis-
bette, ortaokullardan geçerek meslekî okullara 
ve liselere talebe vermeyi öngören plânımız, bu 
talebeleri şehir ve kasaba çocuklarından almak
ta. ve köy çocuklarına hiçbir meslekî öğretim 
i i ngö rmeı n ekt edi r. 

Hakikat budur. Bu yanlış bir tutumdur. 
Plâncılar, yalnız sanayie önem veren plâncılar 
teknik eleman yetiştirmeyi düşünmüşlerdir, fab
rikalar için, sanayi için. Bunları rakama vur
muşlardır. Ziraat için serbest teknik eleman ve 
teknik bilgi sahibi köylü yetiştirmek plânda 
mevcut değildir. 

Biliyorum ki, sayın arkadaşım Millî Eğitim 
Bakanının bu maksatla bâzı.bölge okulları aç
mak tasavvuru vardır. Ama bölge okul İlan 
mevzuu plânda yoktur. Eğer açılırsa plân dı
şında. açılacaktır. Ve bölge okulları açılsa dahi 
fırsat eşitliğini köy çocukları ölçüsünde sağla
mak mümkün olmıyacaktır. 

Hülâsa, plân tek taraflıdır. Sanayileşmeye 
müteveccih bir plândır. Köy çocuklarını mes
lekî tahsilden mahrum etmektedir. Yani geniş 
ölçüde, meslekî eğitimi, öğretimi göz önüne al
mamıştır. 

Simdi, baştan ortaya koyduğumuz bir nokta
ya. dönmemiz lâzımdır. Dedik ki, millî emelle
rimiz ve sosyal hedeflerimiz bakımından maari
fimiz ne durumdadır? Bunlara uygun mudur? 
Arkadaşlarım, bizim millî emellerimiz ve sos
yal hedeflerimiz - ki, gelişmiştir Cumhuriyetten 
bu yana - yeni Anayasamızda yer bulmuştur. 
Eğitini hususunda 1924 Anayasası, bütün va
tandaş çocukları ölçüsünde yalnız ilkokul tahsi
lini öngörmüştür. Halbuki yeni Anayasamız 
ilk öğretimle birlikle vatandaşa lâzım olan bü
tün bilgileri vermek vazifesini de devlete yük
lemiştir. Bu da, modern maarif ölçüsünde, bü
tün memleket çocuklarına bir meslekî öğretim 
vermek demektir. 

Sonra yine Anayasamızın ortaya koyduğu 
sosyal adalet prensiplerine glhv çocuklara fır
sat eşitliği, bütün yurt ölçüsünde fırsat eşitliği 
sağlamak zorundayız. 
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Ben şuna kaanimı ki, Türkiye'nin geleceği

ni, halktan gelen çocuklar, köyden gelen çocuk
lar, fakir tabakadan gelen çocuklar kuracak
lardır. Bunları, tahsilden mahrum edecek isti
kamette atılan bir adını 'hatalıdır. 

Kaldı ki, ben Avrupa'da 15 kadar memleket 
tanıyorum, bu türlü bir ayırmayı hiçbirisinde 
görmedim. Meslekî tahsili ve yüksek tahsili yol-
nız şehir ve kasaba çocuklarına hasretmek, yani 
bir sanayici ve tüccar sınıfın çocuklarına has
retmek başka mânaya gelir. Bu bir nevi sınıf 
sosyalizmi olur, yanlıştır. 

Plân yapanlar zannetmesinler ki, Türk köy
lüsü haklarını müdrik değildir. Bilhassa son 
yıllarda gezdiğim köylerden hemen her köyde 
bana : «Çocuklarımızı okutmuyorsunuz» demiş
lerdir. Türk köylüsü çocuğunu ilkokul çağın
dan sonra da okutmak, hiç değilse, ziraat sa
hasında teknik bilgilere sahip kılmak emelin
dedir. Gelecek maarif plânı içinde bunun yeri 
olması zarureti vardır. 

•Bu duruma göre, biz millî emellerimiz ve he
deflerimiz bakımından Avrupa memleketlerin
den ayrılmıyoruz. Biz de, bu memleketlerin 
tatbik ettikleri usullere doğru gitmek zarure-
tindeyiz. Anayasamıza bu ileri fikirleri koymu
şuz. Yavaş yavaş bu kurumları milletimize, köy
lümüze, halkımıza sağlamalıyız. 

Arz ettiğim gibi bu plânlamada, maarif 
plânı, tek taraflı, ve sanayileşmeye müteveccih 
olduğu için bizi tatmin etmemiştir. Bu durum
da, biz, bir maarif plânımız var, diyemeyiz. 
Ayrıca Devletin maarif plânı birtakım tavsiye
ler ve temenniler tarzında yazılmıştır. Ciddî bir 
plân manzarası arz etmemektedir. Buna göre 
maarifin plân meselesi olduğu gibi ortada dur
maktadır, arkadaşlar. Kendimizi aldatmıyalım, 
olduğu gibi maarif plânı işi ortada durmakta
dır. 

Ancak plân yapmak ciddiyet ister, tatbiki 
fedakârlık ister ve demin arz ettiğim cinsten 
•bir politika ile yapılması ve yürütülmesi müm
kün değildir. 

iBuna göre sözlerimi'hulâsa etmek işitiyorum. 
Maarif plânının ana istikametleri şunlar olma
lıdır : 'Birincisi, öğretim sistemimizde esaslı de
ğişiklik yapmalıyız. Faydalı -adam yetiştirmek 
için iş terbiyesine doğru, hani şu köy enstitüle
rinde beğenmediğimiz iş terbiyesine doğru, pra
tik bilgilere doğru, hayati bilgilere doğru prog-
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ramlarımızda esaslı değişiklikler yapmak lâ
zımdır. Bu bir. 

Yine işaret ettiğim 'hedeflere göre, memle
kette zekâya ön vermek lâzımdır, sosyal inanış
larımıza göre. Bu da şöyle mümkündür : İlk
okuldan sonra çocuklar gözden geçirilecek ve 
bunların içinden hakikaten lise ve yüksek tah
sil yapma kabiliyetinde olanlar seçilecek ve Dev
letin yardımiyle okuyacaklar, ilerliyeeeklerdir. 
Bunun çağı ortaokul sonu değildir, ilkokul so
nudur. 

Meselâ, İngilizler bunu «11 yaş ötesi» diye 
isimlendirmişler ve çocukları 11 yaşından itiba
ren meslekî eğitime doğru götürecek yolları 
bulmuşlar, bunu belli esaslara bağlamışlardır. 

Bu istikamette, yani genel bir meslekî ve 
teknik öğretim istikametinde yeni bir program 
yapmak lâzımdır. Bâzı arkadaşlarımız derler 
ki, daiha ilk öğretimi tamamlıyamadık. Ama, 
köylü sadece ilk öğretimi almakla kalkmamı-
yor. Köylüye teknik tarım bilgisi verilmediği 
için de köyünde durmuyor. Köyde ilk öğretimi 
alan adama bir miktar da teknik 'bilgi verecek
siniz ki, toprağına daha iyi bağlansın ve onu 
verimli kılabilsin. 

Liseye ayrılanlar dışında bütün çocuklar 
için geniş ölçüde teknik ve meslekî Öğretimi 
programa bağlamak lâzımdır. Bu program be
nim tahminime göre uzun vadeli bir program 
olacaktır. Belki, 30-40 yılda gerçekleşecektir. 
Ama, ona bugünden başlamak, sadece sanayi 
cephesinden değil, ziraat cephesinden de başla
mak lâzımdır. Bu program, otuz, kırk yılda ger
çekleştikten sonra, Batı memleketlerinde oldu
ğu gibi, l)iı tahsil devresi de mecburi bir tahsil 
devresi haline getirilecektir. 

Öbür yandan zekâlı çocuğu bulup, çıkarıp 
okutmak da Devletin vazifeleri arasına gire
cektir. Bunları ileride yüksek tahsilde destekle
mek de Devletin vazifeleri arasına girecektir. 

Orttaöğrıetırmi bu şekilde- tanzim ettikten son
ra ihtiyaç ölçüsünde yüksek öğretimi plânla
mak lâzımdır. Bugün üniversitelerimiz çok ki
fayetsizdir. Memleket ölçüsünde daha birçok 
üniversiteler açmak zarureti vardır. Bu vesileyle 
şunu da arz edeyim : «öğretim üyesi yok, filân» 
denmektedir. Meselenin aslı bu değildir. 

Arkadaşlar, bir üniversite bir çimento fab
rikası değildir ki, hemen kurulsun, faaliyete 
geçsin ve şakır şakır istihsal yapsın. Bir üniver-
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site bir fidandır. Dikeceksiniz ve 25 sene ona 
batacaksınız ki, bir üniversite olsun. Bu fidan
ları bugünden dikmek lâzımdır. Üniversite öğ
retim üyelerini başkaları yetiştirmez, Üniver
site kendisi yetiştirir, bizzat kendi içinden yetiş
tirir. Üniversiteler açacaksınız ki, içinden öğ
retim üyesi yetişsin. 

(Bu suretle, arz ettiğim gibi, bu ana istika
metlerde Batı memleketlerindeki plânlara ben
zer bir şekilde maarifimizi plânlamamız lâzım
dır. 

Bugün vazife başında bulunan arkadaşları
mın bu işte başarı göstermelerini temenni ede
rim. Kendilerine kolaylık dilerim, Allah muvaf
fak etsin. Yalnız, samimî kanaatimi söyliyeyim 
arkadaşlarım : Biz Bakanlık olarak, Hükümet 
olarak, Meclis olarak, fikirlerimiz bu kadar ol
gunlaştıktan sonra maarifimizi plânlıyamazsak, 
vazifemizi yapmış olmıyacağız. Allah bu işin 
sorumlularına kolaylık versin, saygılarımla. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — iki önerge okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmaların bütün hatipler için zaman ba

kımından serbest bırakılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî Üye 
Osman Köfesal 

BAŞKAN — ikinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Senatoda bütün üyelerin yasama ödevlerini 

bihakkin yapabilmeleri ve her hangi bir tefrike 
mahal verilmemesi için konuşmaların zaman 
kaydının içtüzük hükümlerine uydurulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Efendim, 
prensipler üzerinde duracağımdan, şahısların 
gücenmemelerini istirham ederim. Takririm is
ter kabul edilsin, ister kabul edilmesin. Bu, yük
sek takdirlerinize bağlıdır. Yalnız teklifimin 
esprisini arz edeyim. Zaten teklifimi de bu espri 
için verdim. 

Yüce Senato JO dakika konuşulması için ka
rar almıştır. Ben şahsan bu eşitlik prensibinin 
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bozulduğuna kaaniim. Ben şahsan Sayın Tigrel 
arkadaşımızın konuşmalarını zevkle dinledim. 
Diğer arkadaşlarımı da öyle dinlemek istiyo
rum. Ya hep, ya hiç. Prensipler üzerinde sada
kat gösterdiğimiz gün Meclisimiz kütle haline 
gelecektir. Bunun için istirham ediyorum, bozu
lan bu eşitsizlik prensibini bütün arkadaşlara 
tatbik edelim. Ve bu iş de burada kapansın. 
Zaten bir dönüş olmuş, evvelce 10 dakikalık bir 
konuşma süresi tesbit edilmiş, fakat bundan 
dönüldü. Bu dönüşün telâfisi bakımından tak
ririmin kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinize arz edeyim, 
Millî Eğitim bütçesi için konuşmak üzere söz 
almış da'ha 20 arkadaşımız bulunmaktadır. Bu 
sayın 20 üye arkadaşımızdan sonra Bakan da 
konuşacaktır. Ayrıca, bugünün programında bir 
de Bayındırlık Bakanlığı bütçesi vardır. Bu 
hususu arz ettikten sonra önergeleri tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Osman Koksal ve Selâhattin özgür'ün öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeleri okutmuş bulunuyo
rum. Şimdi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 52 oyla ve kahir bir 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Buyurun ihsan Akpolat. 
(Sayın takrir sahiplerine ve gere'k oy veren 

arkadaşlara, sabahın geç saatlerinde dahi olsa 
burada bulunmalarının kendileri için bir veci
be olduğunu hatırlatmak isterim. 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hatip konuşsun, ondan sonra. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Siz şimdi 

konuştunuz, ben de şimdi cevap vermek mec
buriyetindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Başkanın 

bu ikazına teşekkür ederiz. Yalnız Başkanlığın 
vazifesini yapması gerekir. .Sabahleyin buradaki 
topluluk:, şu cemaat idi. (Vekâlet erkânının 
oturduğu yeri göstererek...) Sayın Vekilimizin 
arkasındaki cemaat idi. Senatoda 25-30 kişi 
vardı ve yekûnu da (sağ tarafı göstererek) bu 
tarafta idi. Başkan yoklamayı sonra yapacağım 
dedi, yapmadı. Başkanlığın, «para kesilir» şek
linde bir kararı vardır. Bunu tatbik etmesi ge
rekmektedir. Sonra acaba Başkan benim bura-
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ya devam etmediğimi gördü mü? Zannediyo
rum, kendisinden fazla devam ederim. Onun 
için böyle mesnetsiz sözleri herkese ilân ederce
sine söylemeye hak ve salâhiyeti yoktur. Baş
kanımızı usule davet ederim. 

BAŞKAN — Bugüne kadar Riyaset müm
kün olduğu kadar usule riayet etmiştir. Ancak, 
her insan gibi o da hata yapabilir. Bu mümkün
dür. 

Riyasetin, bugün ilk oturumda yoklama yap
maması meselesine gelince; eğer Riyaset yokla
ma yapsa idi, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi 
görüşmelerine bugün başlamamız dahi mümkün 
değil idi. 

Buyurun Akpolat. 
Y. T. P. ADINA İHSAN AKPOLAT (Muş) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, 
muhterem maarif erkânı. 

1963 Millî Eğitim Üniversite bütçeleri üze
ninde kısaca Yeni Türkiye Partisinin görüşünü 
arz edeceğim. 

Sözlerime hepinizin bildiği Büyük Atatürk'
ün şu cümlesiyle başlıyorum. 

«Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fendir; 
bunun haricinde mürşit aramak, gaflettir, da
lâlettir.» 

İki asırdan beri millet olarak Garplılaşma 
arzusuna rağmen bunda muvaffak olmamışsak, 
tek sebep ilmî ihtisasa dayanan bir zihniyet ku-
ramayışımızdandır. 

Devamlı tecrübe zarureti, ampirik bilgi ile 
seyreden Maarif gemimizi alabora olmaktan 
kurtaramamıştır. 

Senatomuzun her toplantısında, bu kürsü
den Batı uygarlığı seviyesine erişmek için çır
pınan Türk milletinin türlü deirtleri dile geti
rilmektedir. Dertler, sarsıntılar, intibaksızlık
lar, görüyor ve inanıyoruz ki, henüz mecrasını 
bulmamış Millî Eğitim dâvamıza dayanmakta, 
onunla ilgili bulunmaktadır. 

Yaşama kudretimizi ve millî bekamızı isti-
nadettirdiğimiz Millî Eğitim müesseselerinin 
üzeninde hiç şüphe yok ki, hassasiyetle ve ön
celikle durmalıyız. 

İnanınız ki, istikbalimiz millet olarak kade
rimiz, kurtuluşumuz, Maarif grafiğimizle oran
tılıdır. Bu grafiğin müsbet şekilde seyri, öğret
menlere tevdi edilmiştir. O halde Hükümet 
programında her yıl mutat veçhile yerini bulan 
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ve fakat nedense bir türlü kuvveden fiile çıka-
mıyan vaitkâr süslü cümleye o derece alıştık ki, 
bir yıldan beri komisyonlarda ümitle beklenen 
iki kanun tasarısını Meclise intikal ettiremedik. 
Bu Millî Eğitim seferbörliğimiz ? 

Daha açık konuşacağım; öğretmene lâyık 
olduğu maddi ve mânevi değeri vermez, bir me
mur olarak mütalâa edersek, kalkınmamıza im
kân ve ihtimal yoktur. 

Beyaz zambaklar memleketi Finlandiya, mev
cudiyetini Snelman gibi bir öğretmene borçludur. 

Millî mücadele ruhunu yaratan, ve sayısız in-
kilâplarla yaşatan Büyük kurtarıcı Mustafa Ke
mal her şeyden önce bir başöğretmen idi. 

öğretmenlik bir sanattır. Bu sanat müntesip-
lerinin gayret ve fazilet dolu dimağlarını, dar 
bütçelerinin sıkıntılı atmosferine yöneltmemeli-
viz. 

Arkadaşlar, 
Üniversite tahsili, tahsil merhalelerinin mün-

tehasım teşkil eder. Bu müesseseler, «hür tefek
kür» yuvalarıdır. 

Ancak üniversitelerimiz bugünkü şekliyle ihti
yaca cevap verebilecek durumda değildir. Geçen 
yıla nazaran sınıflar daha çok kalabalıklaşmıştır. 
İlmî ve fikri faaliyetlere imkân bahşeden lâbora-
tuvar ve kütüphanelerden istifade edilememek
tedir. 

Liseden mezun olmuş, üniversite tahsili yap 
mak imkânını kazanmış bulunan binlerce Türk 
gencini bir test imtihaniyle bu haktan mahrum 
etmek doğru değildir. 

İşsiz, güçsüz müstehlik durumda bulunan bu 
gençlerden, toplum fayda yerine zarar görür. 

Bu yüzden üniversitelerimizin bâzı fakülte
lerinin çift öğretim yapması bir zaruret halini al
mıştır. Geçen yılda bu konuya temas etmiştik. 
Maalesef tenkidlerimizi biz yapıyor, biz dinliyo
ruz... 

Yüksek öğretim yurtları da ihtiyacı karşılı-
yamamaktadır.. Bilhassa İstanbul'daki yurtların 
perişanlık içinde bulunduğu cümlenin malûmu
dur. 

öğrencilere verilen burslarda daha âdil esas
lara bağlanmalı bilhassa kaderleriyle başbaşa bı
rakılmış kimsesiz ve fakir öğrenciler tercih edil
melidir. 

Garp üniversitelerinde gençler hayatlarının 
en zevkli devrelerini üniversitelerde geçirirlerken, 
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Memleketimizde üniversite yıllan bir mahrumiyet 
devresi olarak muhafaza edilmektedir. 

Hükümetin önemle hu duruma ha! çaresi bul
masını, ve gereken her türlü kolaylığı gösterme
sini beklemekteyiz. 

Arkadaşlar; 
Yukarda arz ettiğim hususlardan daha mü

him olan şu problemlerle karşı karşıyayız. 
.1. Yeter derecede kal il el i asistan yetiştiril

mesi.... 
Bu müessesenin İslahı... 
Maddi endişelerden kurtarılarak, kendilerini 

ilme vakfedebilecek bir zeminin yaratılması... 
2. Toplumumuza ait meseleler üzerinde ha

kiki ilim .havasiyle araştırına yapma, düşünce ve 
fikir mahsullerini •kıymetlendirme amaciyle 
(Araştırma enstitüleri) kurulması... 

o. Ciddî bir mâni olmadığı takdirde asistan 
ve doçentlerden Avrupa'ya gideceklere, döviz ko
laylığı sağlanması, 

4. Eczacılık ve dişçilik tahsili için yüksek 
mektepler açılması... 

Bu sayede hem diğer fakültelere vâki roha-
cüm önlenmiş, hem de memleketimizin bu sahada
ki mühim ihtiyacı karşılanmış olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi göğsümüzü 

kabartacak şekilde bir inkişaf göstermektedir. 
Koalisyon Hükümetinin ve YTıksek Senatonun 
gösterdiği yakın ilgiye şükranlarımızı sunarız. 

Atatürk Üniversitesinin de çok kısa bir za
manda, kuruluş gayelerine ve üniversite muhtari
yeti prensibine uygun olarak öğretim kadroları
nın tamamlanmasını ehemmiyetle temenni etmek
teyiz. 

1068 yılı bütçesinin bütün üniversitelerimiz 
için hayırlı ve başarılı olmasını diler, partim adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

HÜSNÜ IHKFAjlÂUUj (Kayseri) —Muhte
rem Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım ve 
değerli maarif erkânı kıymetli meslekdaşlarımı 
hürmetle selâmlarım. 

Osman Beyefendinin bir takriri ile hakikaten 
konuşmada eşitlik sağlandı, bu iktiza ederdi, ken
disimi teşekkür ederim. Bununla beraber ben, 
vaktin darlığını göz önüne alarak, mümkün oldu
ğu kadar zaman mefhumuna riayet edeceğimi arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, benden önce, Maarif 
Vekilliği yapmış ve diğer kıymetli arkadaşlarımız 

konuştu. Hakikaten bir gerçek'varsa, meseleleri
mizi açıkça ortaya koymak ve memleketin evlât
ları olarak bunların üzerine eğilmek, şahsi his ve 
düşüncelerimizden ve bilhassa, maarifte politika 
zihniyetinden uzaklaşmakla, ancak bu memleke
tin gerçek dâvalarını geliştirebiliriz. 

Maarif Bakanlarımız politik endişe!erden 
kendilerini alıkoyıuamışlardır. Ye aynı ızaman-
da i!)en !l>ir insana .hocanı derken, yalnız onun 
ralıi esimden, kümüsün den yetişmek değil, bir 
•eser vcrnıişse, bir yerde .neşriyatı olmuşsa, omu 
okumak <ve ona göre. o insanı kıymetlendirmek 
lâzımdır. Hazret i Ali'nin dediği giibi; ihama, ibir 
ıkelime öğretenin kulu, kölesi olurum. ıŞimdi, 
'Sayın Maarif Vekilimin vaktiyle gençliğinde 
yazılarını ve sonra da «Haz re ti Ömer diyor ki» 
İsminde- gayet güzel kritik 'bir kitabını okudum. 
Dotayısiyie kendisini hoca olarak addederim. 
Ama, Sayın Maarif Vekilinden ben, Maarif Ve
kili olduğu andan itibaren, ıbirçok ıinülâİMzıalar-
dam uzak kalarak Hazretti Ömer vari adaletin 
tecellisine maarif meselelerinim üzerine ciddi
yetle eğilmesini beklerdim. Halbuki çok /hürmet 
icttiğim ve 'kendisinden çok müspet İcraat bek
lediğim Maarif Vekilimiz Ibuıgüne kadar, ibıngü-
m.e kadar bunu yapmamıştır, tövde (başka mese
leler düşünüyor. Doğru. Ama, arkadaşlar Mi
miz ki, İhata, ediyoruz. Bugün milletin, istediği 
ıbaşika .meselelerdir, rcalitelerdir. Partiler zanne
diyor ki; iböyle idarci maslahat !Le rey alacağız! 
Vallahi de, ,billaıhi de alamıyorlar. Hallbuki mem
leketin ezelî ve ebedî dertlerine neşter vurup, 
'bunları halletmeye4, 'çalışsalar dallı a -çok mı emle -
•ketin itimadını kazanırlar ve rey alırlar ,vc /hem 
de memleketin meseleleri halledilmiş olur. iBu 
olmuyor, «amirni!.. Ama bama, şu veya ibu ser
zenişte bulunanlar 'benim umurumda değil. Ben 
meslekimin içinde 22 sene saç ve gönül ağart
tım, birçok kademelerinde; çalıştım. Ben, arka
daşlar, konuşurum. Fikri olmayan arkadaşlar 
kıskanır. Fakat şu memlekette fikre riayet el
zemdir. Ben 'köy ocağından 'başlayıp tenekeci 
dükkânında çal işti m, yorulmadım. 

Benim kanaatime göre arkadaşlar, maarif 
(meselesi ibir tek 'zaviyeden .mütalâa edilemez. 
Maarif çok cepiheli ibir meseledir. Aynen şu tes
pihim ipliğinde dizildiği giıbi (birbirine dizilmiş
tir. Şu ipliği koparırsak danoJer dağılır. Maa
rif Vekâleti problemlerini, m esemelerini bir ipli
ğe dizmesini!* ibilmez, derlenip toplannMasa, 
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anaanif meselelerine bir açıdan (bakmak kudre
tini kendinde «göstermezse, Maarif dâvasında 
Türkiye'min muvaffak olmasına imkan ve ihti
mâl yoktur. Onun için maarifi 'bir kül olarak 
ele 'alacağız. 

Arkadaşım Sayın İhsan Hamid Tigrcl ağa
beyimiz, Roııesanstan bahsettiler. Arkadaşlar, 
Rönesans'ın diğer bir tarifi «eskiye dönüş, ye
niden doğuş» demektir. O halde Rönesans'ın 
doğuş hareketlerinde, başka milletler rünesans-
larını yaratırken eskilerine dönmüşler, yeni bir 
zihniyet içerisinde kendilerini işlemişlerdir. İşte 
hatamız burada. Biz Rönesansı değer mânasın
da anlamadık, Türkiye 'Maarifi veya Türk ço
cuğu olarak, Ibu mânada eski değerlerimizi işle
yip, 'bir şey ortaya koyabildik mi? Daima kop-
yeci olduk. Maarifte de ıböyle olduk. Onun için, 
Maarifimiz bukalemun gibi, mütemadi surette 
nesiller üzerinden dönüyor dönüyor, tecrübe
sizliğini onların üzerinde sarfediyor, dolayısiyle 
nesilleri harcıyor, kanaatindeyiz. Bu söyledik
lerim üzerinde 'düşününüz ve bundan emin olu
nuz. Kaç defa imtihan şekli değişmiştir.'... Şu 
Türkiye Maarifinde kaç. defa, müfredat prog
ramı ve kaç. defa kitaplar değişmiştir. Dünya
nın hiç. bir memleketinde bu olmamıştır. 

Aynı zamanda şu noktaya da temas edeyim. 
Hümanizma meselesi; bizde hümanizma yanlış 
anlaşılıyor. Hümanizma bizde, Türkiye'de ala
bildiğine insanseverlik ananasına kabul edilmiş
tir. Böyle değildir. Bir insan rönesans duygusu 
içinde kendi milletini işler, sever, o cevheri 'be
nimserse bu bir millî topluluk ve vahdet birli
ği yaratır, diğer insanlara da faydalı olur. Biz 
tabiattan örnek alacağız. Her elmanın tadı baş
ka, portakalın tadı ve hattâ portakalın cinsleri
nin tadı ilahi başka olur. Şu halde yaradılışta 
insanoğlunun ve milletlerin hepsinin kendisine 
has özellikleri, kabiliyetleri Mirdir. O milletler 
o cevherlerini işlemek suretiyle diğer milletlere 
faydalı olur. Nitekim, medeniyet de bütün bu 
insanoğuli arının il u rbirleriyle yardımlaşmasın
dan meydana gelmiştir. Bu bakımdan mûtatça 
etmek mecburiyetindeyiz. Hatamız burada. Mil
liyetçilik ve. diğer çekişmeler de bundan doğ
maktadır. 

Arkadaşlarını, benim kanaatimce. Osman 
Koksal Beyefendi güzel bir çığır açtı. f a k a t bi
zim neslin yetişine t a m odur ki, dinleme sabrı 
yoktur. Eğitim meselesi, en küçük meseleler üze

rinde durmaktır. Bu yetişme meselesidir, metot 
meselesidir. Biz böyle küçük meseleler üzerinde 
duramıyoruz. İnsanı tümü ile beraber mütalâa 
etmek keyfiyeti var. Şimdi, bu zaviyeden kendi 
kendimizi tenkide başlıyalını. Maarif Vekiline 
de hak vermek lâzım. Ivğer bir öğretmen, parti 
zaviyesinden çocukları yetiştiriyorsa o parlâ
mento adamı bunu önlemeye çalışmalıdır. Bunun 
dışında hiçbir surette parlâmento adamı maari
fe tesir etmemelidir. Bizim arkadaşlarımız kendi 
kendilerini kaybetmiş durumda hangilerine ce
vap versinler. Demek Maarif bu sahada da adam 
yetiştirememiştir. Ben maarifçi olarak kendini 
kabahatli bulurum. 

Demokrasiden ne anlıyoruz? Bir parlâmento 
adamının vasfı ne olmalı, nasıl hareket etmeli: 
Bu çocuğun eğitici tarafıdır. Maalesef 40 sene 
içinde bu da olmamıştır. Biz çekiliyoruz buraya 
muhtelif meseleleri, hissiyatımızın tesirinde kala
rak, müdahaleler sistemine doğru götürüyoruz. 
Bunun böyle olmaması lâzım. Üniversitelerimiz 
de bunda kabahatlidir. Bence gençler üniversi
tede yetişirken, kazan kaldırma değil, bir dü
şünce sanatı içinde yetişmelidir. Yani muhterem 
arkadaşlar, maarif meseleleri bir zincirin halka
ları gibi birbirine bağlıdır. 

Şimdi gelelim öğretmen meselesine; yani ta
vuk mu yumurtadan çıkar, yurt a mı tavuktan 
çıkar suali gibi bir şey olacak. Arkadaşlar ben 
bu meseleyi bir başka zaviyeden görüyorum. 

Bizde her meseleyi para halleder, şu halleder. 
bu halleder diyoruz. Ben bu kanaatte değilim. 
Dikkat buyurunuz : Birçok vilâyetlere paralar 
tevzi edilir. Bâzı maarif müdürleri bu tahsisatı *•• 
bitirir, diğer bâzıları bitiremez, ertesi seneye 
kalır. Bu insan meselesi. Bir defa öğretmen me
selesini öne almak lâzımdır. 

Şu kısa zamanda bunları söyledikten sonra, 
öğretmen konusu üzerinde, fikirlerimi teksif 
edeceğim. 

Arkadaşlar, öğretmenlik cazip, iyi meslek, 
fakat yamalı bohçaya benzer. Bizini .Maarif Ve
kâletinde öyle bir zihniyet var ki, bu etiketlere 
göre insanı değerlendirir. Halbuki meslekten 
ideal olan, mefkure olan, muvaffakiyet derecele
rine göre, çalışma şekillerine göre, davranışla
rına ve emek mahsullerine göre onları değerlen
dirmek lâzımdır. 

4 neti Maarif Şûrasında, Sayın Banguoğiu bu
rada yok, pedegojik bir mesele oldu, ben o za-
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man kalkıp, «Pedegojik formasyon mektepten 
alınmaz. Pedegojik formasyonu hayat sağlar, ha
yat mektebi sağlar. Sen 21 yaşındaki genç talebe
yi alıyorsun liseye öğretmen tâyin ediyorsun, 
anarşi var. Halbuki öğretmenlik cazip bir mes
lek,» «Profesörlüğe kadar yükseltilecek» diye 
çok partiler vadetti. Yalan, olduğu yerde kalmış
tır. Hep onun sırtında yükselinir, hep onun sır
tından yükselme sanatı ittihaz edilmiştir. 

öğretmenlik bir vahdet ister. Emil Zola, 
«Hakikat» adlı eserinde, milleti bir aileye, öğ
renmen ailesine kurdurur. Bu bir vahdeti vü
cut meselesidir ve öğretmenlikte1 de bu vahdeti 
vücut şarttır. Bu olmadığı takdirde hiçbir 
maarif mesleki kurulamaz. Bir lisejyıe gidersi
niz, sen susun, sen busun derisiniz. Bu sen, ben 
meselesi değildir. Politikacı çıkar parçalar. Ar
kadaşlar ben B,anguioğlu gibi değilim, öğret
men okullarının hepsinde tatbikatını yapmış 
adamımdır. Ve benim bu öğretmen okullarına 
çoklarından daha çok emeğim geçmiştir. Fa
kat, şalhsi işlerimi, köy enstitücülüğü dâvasını 
filân karıştırmadım. İşte /bunun için bir parça
lanma var. Bütün öğretmenlere bir öğretmen 
olaraik baktım ve çocuklarıma bu zihniyeti ver
dim. Bu meselenin gerçekleşmesi ise en küçük 
öğretmeninden profesörüne kadar birlik ve .be
raberlik içinde bulunmakla mümkündür. Maa
rif dâvalarını bu anlayış içinde bütün olanak 
mütalâa eder, teşbih taneleri gibi dizer ve ço
cukları bu anlayış içinde yetiştirmeyi öğret
men kendine şiar edinirse bu dâva halledilir. 
Bunun aksi mümkün değildir. Bu böyle olmak
la beraber, bakarsınız çok değerli, kabiliyetli, 
meslekinde ehil, işe yarıya n insana, sen şura
dasın dur, denir. 

Maarif Vekâleti öğretmenlerin idealini bal-
talıyan bir vekâlet haline gelmiştir. Meslek
taşlarım darıimiasm, bu bir realitedir; mesele
leri teşrih edeceğiz. Maarif Vekâletimde, nasıl 
çocuklar yetişirken onları kıskanmama varsa 
üst kademede oilan insanlar da kıskanmadan 
ehillerine mevkilerini vermeleri lâzım. Ben öy
le müfettişleri görmüşümdür ki, bunlar halen 
müfettiştirler, öyle teftiş raporları hazırlarlar 
ki, içinde neler vardır neler, bu müfettiş olmuş
tur. Kendinden aşağıda kalan insan çalışmaz. 
Demek ki, bizim masHekimiz hem maddi hem 
mânevi bir meslektir. O halde bu mesleki hem 
madjdli hem de mânevi bakımlardan tatmin et-
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mek lâzımdır. Bugün öğretmenin itibarı var 
mıdır0? Ne yazık ki, yoktur. Cemijyet bozulmuş
tur. Mevlâna, «öğretmen Tanrının vekilidir.» 
der. Dedelerimiz vaktiyle öğretmene Tanrının 
vekili, derdi. Biz evimize gittiğimiz zaman, ulu 
orta öğretmenden bahsedebilir miydik? öğret
menden bahsettiğimiz vakit, nasibimiz, en az 
«îSus...» diye paylanmak olurdu. Bugün, Maarif 
Vekâleti, öğretmenin otoritesini kırmış bir şey 
bırakmamıştır. Bugün, 100 - 115 kişilik sınıf
ta öğretmen çocuğun oyuncağı haline gelmek
te, «İllallah.» demektedir. Eğer Maarif Vekâ
leti öğretmene yâr olmazsa bu meslekte kimse 
tutunmaz. İdareci de kaçar. Şu halde Maarif 
Vekâletinin, ibu geniş hümanist anlayış içerisin
de öğretmenin değerinin düşürülmem esi icafo-
eder. Ve çocuğa gelişi güzel demokratik usul
le terbiye anlayışı vererek öğretmeni bir oyun
cak haline getirmek durumunda da değildir. 
Buna salâhiyeti yoktur, öğretmeni böyle mü
talâada yani Tanrı mesleki olarak mütalâada 
zaruret vardır. 2 nei mesele, arkadaşlar, ben 
bir mühendisle .gidiyordum. Mühendis dedi ki ; 
vaktiyle öğretmenlerimiz bize, nasihat verirdi. 
öğretmen olun diye. O mühendis, ben öğret
men. Ne güzel, dedi. Eliniz öpülüyor. Dedim ki, 
sen köprülerini, binalarını yaparsın para alır
sın, para kazanırsın. Bizimki de mânevi kazanç
tır. Hocalarımız bize, öğretmen okullarında öğ
retmen olun diye nasihat verirlerdi. Şimdi ise, 
öğretmen okullarında, öğretmenlikte ne var 
canım, diyorlar. Şimdi, böyle öğretmenlikten 
soğutmak var. 

Şimdi böyle mânevi hususiyeti olan, insan
lardan, bakıyorsunuz ki, cemiyetim içerisinde, 
kendinizin yetiştirdiği, aynı tahsil seviyesinde 
olan insanlarla maddi bakımdan bir başka se
viyedesiniz. 

Fakat bir memlekette ordu kadar, öğretme
nin de mukaddes sayılması lâzımdır. Almanya, 
Japonjya gibi yükselmiş milletlerde hep böyle-
ledir, insanlara değer verilmiştir, öğretmen 
geldiği zaman velileri ayağa kalkmıştır. Bu 
bizde yok. Şimdi istediğimiz kadar, Banguoğlu 
ile felsefi kanaatler kuralım. Beyler, eğer bu 
halkaları koparırsak, daireler gibi maarif me
selelerini ipliğe dîzmeızsek Türkiye maarifinin 
yapılmasına imkân yoktur. 

Daha ders ücretleri meselesi bile halledile-
medi. 5 lira ders ücreti. Mezun ettiğiniz çocuk-
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larmız 400 lira alacak. Ankara'da ise 250 - 300 
lirasını ev kirasına verecek. Ne olacak sonra?... 
Ders ücretleri meselesini Maarif Vekâleti hâlâ 
getirmedi. Den Komisyonda rica ettim; şunu 
yıkarın hiç olmazsa diye. Bu mesele halledilir, 
Ihiç olmazsa öğretmen fazla ders alıp, ayda 
ders ücretinden 600 - 700 lira alırsa, durumu 
biraz düzelmiş oiur. 

Üniversite, ilim adamı, diyoruz. Ama du
rumları nedir? Yükselme devrinde en iyi du
rumda olanlar ilim adamları idi. Fakat şimdi, 
asistanlara para vermiyoruz. Bir insan yüksek 
mühendis olur, dışarda 5 - 6 hin lira varken 
cüzi bir para ile kaabiliyetli insan, burada hiz
met eder mi? Bu kaabiliyetli insanları değer
lendireceksin, onları doçent, profesör yapacak
sın, ondan sonra en kaa'biliyetli insanları ilim 
sahasına yatıracaksın. Şu halde arkadaşlar, 
.benim, kıymetli senatör arkadaşlarımdan ricam, 
iıs'ttirhamım bundan sonra gelen öğretmenlere 
alâka gösterilmesidir. Hepiniz çok kıymetli in
sanlarsınız, Önümüzdeki devrelerde bütçe mü
zakerelerinden sonra, maarif meselelerimiz üze
rine bir gendi görüşme yapalım. Ve bunu di
dikleyerek, çekinmeden neticeyi alalım. Bu me
sele üzerine eğileceğiz. Bunun üzerine eğilmi-
yen insanlar, mazide hüsrana uğrıyacaktır. 

Halen ben gençlerimiz hakkında bilgileri 
topluyorum, kesiyorum, istatistik meselesi bu. 

Mulhterem arkadaşlarım, son olarak, üniver
siteli arkadaşlarıma teşekkür ederini. Meselâ, 
yukarı ne dedi? İnşallah ilim adamları maarif 
möselesi üzerinde eğileceklerdir. Bu çok güzel. 
Ama, az para konmuştur. Ben üzüldüm, bu sa
halara yatırım yapacağız. Hakiki rönesans bu 
demektir. 

Bir de .arkadaşlar, Avrupa'ya gönderilen pe-
dagoklarımız vardır. Maalesef bunlar Garbın 
ilmini alıp bizim terbiye sistemimizi işlenvcmiş-
îerdir. 

Bir de şimdi tutturduk, halk eğitimi bu 
millete çok pahalıya mal olacaktır. Bu mese
leyi genel görüşmelerde arz edeceğim. Arka
daşlar, Atatürk zamanında halk eğitimi yoktu, 
öğretmeni 'halka indirmişti, bu milletin ne çar
çur edecek elemanı vardır, ne sarf edecek 
öğretmeni vardır, ne de parası vardır. Teşki
lât, teşkilât değildir, bu teşkilât belki 8 umum 
müdürle bundan daha iyi yürütülebilir. Ar
kadaşlarım, sizlerden istirham ediyorum, bu 
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j bütçeden sonra genel görüşmeye fırsat verece

ğinizi ümidererek bu mevzuu burada kesiyo
rum. Sizleri hürmet ve muhabbetle selâmla
rım ve bütçenin Alhahtan milletimize hayırlı 

I olmasını temenni ederim. Hürmetlerimle. (Al-
' kışlar.) 
| BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
I önergeyi >oya sunabilmek için ancak, yapılan 
; konuşmalardan sonra kendi adlarına altı ar-
; kadaşımızın konuşması lâzımgelir, ki. henüz 
I dört sayın üye konuşmuş olduğu için daha iki 
| sayın üye konuştuktan sonra, yeterliği oyu-
; imza koyacağım. 
il Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
| OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se-
I natosu üyeleri, Muhterem Maarif Vekili ve 

vekâlet erlkânı... Maarif mevzuu, birçok mevzu
lardan önde, ehemmiyet derecesi herkesi alâ
kadar eden bir mevzu olduğu için, bendeniz 

| de geçen sene bütçe müzakerelerinde arz ve iza-
ha çalıştığını hususların Millî Eiğtim Bakan
lığınca nazarı itibara alınmasının memnuni
yeti içinde bâzı hususları zikir ve beyan etmiş
tim... Meslekten gelen arkadaşlarımız maarifin 
bir terbiye sistemi olduğu üzerinde insan oğ
luna bilgi vermek: üzerinde hepsi ittifak etti
ler. Bendeniz Amerika İstiklâl Beyannamesin
de, Fransız İhtilâl Beyannamesinde yer alan 
bir hususla sözlerime başlıyacağım : 

I «İnsanlar hür doğar, hür yaşar, hür ölür-
1er. Fakat insanlar müsavi değildir» Prensibo-
larak insanların müsavatı Amerika Birleşik 
Devletleri Oumhurbaşkanlığı yapan Abrahanı 

| Lincol'un izahatında tam mânasını bulur. 
I «İnsanlar bedenî, fikrî, malî müsavi şartlar 
j altında ancak müsavi olurlar.ı» Binaenaleyh 
I (biz bir talebeyi nazarı itibara alırken, ken-
j di şartlarını nazarı; itibara almak suretiyle, 

eğitimle ilgili hususları düzenlersek daha çok 
muvaffak oluruz. 

Maarifin talebeye vermesi iktiza eden en 
mühim hususlardan bir tanesi, şahsiyet mesele-

I sidir. Kanaatimce ilim ; şahsiyetten sonra gelir. 
Şahsiyet olmıyan bir insan, dünyanın en bü

yük ilmine sahibolsa, kendine, memleketine 
büyük bir fayda temin etmez. 

Binaenaleyh asıl dâvalardan birisi, insan 
oğluna vermeye muktedir olacağımız şahsiyet 

I meselesidir. 
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Bir insanda. aşağılık duygusu, o İnsanı 

hem 'kendine, hem muhitine, hem de cemiyeti
ne karş ı ıf aydaki o lmaktan uzaklaşt ı r ı r . Maa
lesef, yetkil i olduğunu, hntlar iyle 'kabul etti
ğimiz bâzı eşhasın ayın duygu la r içinde bir 
Yunan m'edeniyetinin hayranl ığında, l)ir Konin/ 
medeniyetinin hayranl ığ ında , f'a'kat uzak ve 
yakın medeniyetinin biganesi olarak görüyo
ruz. IV-e hazindir ki, Yunan medeniyet i dediği
miz E t i Devletinin bir vilayeti halinde inki
şaf eden eski Yunan, kendi alfabesini Anado
l u ' d a n almıştır. Hiçbir medeniyet, müstakil 
' !aıralv var olmaz. Bu, birbir ine bağlı, birbirin
den inkişaf suretiyle gelen güzel b i r maddi 
varl ıkt ır . Yani istihsal vası talar ının ar tması ile 
mânevi olgunluk , medeniyetin dışında, bir an
lam taşır. Bu, apayr ı bir mevzudur. 

Logar t ismanın kâşifini sorduğumuz zaman 
J fol ânda lı bir rahipten bahsederler, f a k a t L u v r 
Müzesinde kâşif olarak («elenbevî İsmail Efen-
edinin yağlı Iboya. tahlosu ile karş ı laş ı r s ınz . 
Bu bir vakıadır. Hakika ten bu devirde, res
mî Üğrenme hoşnutsuzluğu karşıs ında, yağ
lı boya. tablosu ; (ielenbevi İsmail E fendi irin 
bir hâdisedir, bir keşif hâdisesi olmuştur. 
iz in verirseniz bu zalı ve bunun gibileri ken
di çocuklarımıza kendimizi tanı tal ım. 

(ielenbevi hâdisesinden sonra, Peçevi ve 
Xaima tar ih inde kanalsız olarak gök: yüzüne 
çıkan insanlarla, karşı laşıyoruz. Bun la r birer 
vakıadtir. Bunlar bir vakıa ise; demek ki , il
mi sahada çok ileri mertebelere ulaşmış, kendi 
çocuklarımız, tanımamız gerekeni kend i ced-
lerinıiz var... Bunlarla, demıek is t iyorum ki, 
tepkil i uçak la r mevzuunda. İstanbul Teknik 
Üniversi tesinde konferans veren bir İngiliz 
mühendisi , tepki l i uçaklar ın teonisini, ve na
zariyesini kuran la r ın Osmanlı lar o lduğunu 
söylediği zaman hayre t le r içinde kaldık. Biz 
'bunları, bi l ip içendi çocuklarımıza, öğretme
dikçe yalnız geriliğimizden ve b u g ü n k ü düş
tüğümüz durumdan bahsedersek yanlı tar ihi , 
gerekt iği şekilde hakika t le r iy le in t ika l ef t ir
mezsek biz kendi çocuklarımızı aşağılık duy
gusundan hiç kur taranlayız . 

Dil. mevzuuna, gelince : Birbirimizi anla
maz haldeyiz. Düzgün bir şey i fade etmek is
tediğimiz zaman, maalesef, eslki kelimeleri, 
eski tâbir ler i bir araya, get i r ip bunlarla, ifa-
dei meram etmekteyiz. İ le r arkadaşın ' sözle-
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rine arzı cevap edeceğiz. Kouu'şmamn ken
dine göre, ifadenin kendine p;övc 'bir mânası, 
bir değeri vardır . .Maarif camiasının •bünye
sine girdiğimiz zaman iki müessese ile karşı
laşıyoruz; bunlardan bir is i ; poli t ik zihniye
ti olan Maarif Vekil i ; •diğeri ise, Maarif Ba
kanlığıdır . 

.Maarif Bakanlığına, bakınız, burada da iki 
müessese vardır . Bir is i ; Maarif Şûrası1, di
ğer ise, Talim Terbiye. 

Talim Terbiye-, ".Maarif Şûrasının, bugü
ne kadar devanı eden şekli ile Maarif Vekili
nin talimatı dairesinde çalışırmış. Bunun en 

güzel misâlini sizlere arz ('deyim. 
Liseler dövi sene olsun deniyor, Talim Ter

biyenin bir k a r a n ile liseler dör t sene oluyor. 
Lrlesi ixi\n fikir değişiyor... .Ve olacak? Lbe-
veyuin sarf elliği, çocuğun okuduğu şeyler 
üç' olur... Lise bütün programlar ı ile üç se
neye irca ediliyor. Demıek ki, Talim Terbiye
nin bir kendi anlamımda ve içinde mâkul şart
lar altında, bir garant iye , bir hüviyete ihti
yacı vardır . Buraya, gelen arkadaşlar , ken
di görüş ve anlayışları çerçevesi içinde1 fi
kirlerini. beyan edip ide tezada., veya fikir an
laşmazlıklarına, düş tükler i zaman bir memurun 
gereken teminat;<na sahibolıırsa işler daha is
tikrarlı. hale gelir kanaatindeyim). Maarif Şû
rasın ca alınan k a r a r l a r d a n kazı lar ının Millî 
Lğitim Bakanlığımız, bâzılarının Maarif Ve
kilimiz ve Maarif erkânı ta raf ından ta tbika 
geçildiğini, öğrenmek bizleri ziyadesiyle mem
num etti . Bunlardan bir tanesi memleketimiz
de art ık bir dert halini almış olan. Devlet TL 
ya-trosunun bölümlerini teşkil eden t iya t ro , 
opera, bale ve orkestramın . ayrılması mev
zuundaki hazır lanan k a n u n tasarısıdır . 

Birçok a rakadaş la r bu mevzu üzeninde dur
muyorlar . Afakî olarak' iki güzel sanat ve tem
sili bölümün birbirleriyle tamamen iciçe oldu
ğu zahaibındadırlar. Ayrılmasını istenıiyemlcr 
de aynı mevzua. doğru bir polemik yara t 
makta, hattâ maalesef gazel elere 'birtakım aca
yip şiirler aksettirilmekte1. Bunlar da mesuliyet 
taşıyan kimselerdir. Sebep; t iyatrodan tamamen. 
ayrı olan, tarihî tekâmülü ve seyrinde1 ayrı olan 
t iyatro ve operanın, ayrılmamasını isteyiş. Ti
yatro şu, temaşa eseri olarak söz ve; mimik mese
lesi. Lok güzel birşeydir; popüler ve terbiyeyi 
birşeydir. Lakat bir sanal koludur. Buradan 
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yetişmiş bir sanatkâr, yıllar yılı icrayı sanat 
edebilir, faaliyette bulunabilir . Fakat bir ope
ra sanatkârım nazarı itibara alın. (Jiizcl. sesi 
olmıyan bir t iyatro sanatkârı sanatkârdır , mi-
'inikleriyle, hissiyatiyle ve bu hissiyatının verdi
ği hareketlerle eserini, sanatını gösterebilir, tem
sil edebilir. Fakat hususi sesi olmıyan ve bu se
si muayyen bir rolü oynamıya müsaıdolmıyan 
ıgayet güzel bir musiki bilgisi olmıyan kişi ope
ra sanatkârı olamaz. Olamaz, çünkü bu, bu va
sıfları ayriyeten istemektedir. 

Bir opera temsilinde muhtelif sesler vardır. 
Dünyanın en yetkili, en meşhur bir operacısını 
getirseniz eğer o sesin, o mevzuun yeterlisi de
ğilse orada oynıyamaz. Ama bir dram artisti , 
dilediği her mevzuda oynadığı gibi, h a d â de
ğerini de ispat edecek, komedyen olarak da bir
çok rollerde vazife alır ve muvaffak olur. Bale
yi nazarı it ibara alalım. Bu, aynı şekilde büyük 
bir müzik bilgisine sahibolan, tabiî ve bedenî 
'kabiliyet ist iyen. bir bölümdür. Burada da ye-
tişmiyen kişi, bu bedenî kabiliyete sahibolmıyan 
kişi, müzik bilmiyen kişi balerin olamaz. Ama 
hepsi temsilî sanatlarda oynıyabilirler. Demek 
ki, bu iki müessese diğerinden bedenî kabiliyet, 
ki bunun içinde ses ve hareketlerle ilgili kabili
yetler dâhil, ayrıdır . Binaenaleyh birinin ıııoıı-
subinini diğeri maalesef, gereği gibi tanıma
makta ve tanıyamamaktadır . Bu sebeple. Cum
huriyet Hükümetiyle, daha evvel İs tanbul 'da 
kurulan. Konservat livardan bahset m iveceğim. 
Cumhuriyet Hükümetiyle Ankara 'da kurulan 
Konservat livarın hali, eğer tetkik ederseniz, ina
nın ki acıdır ve fecidir. Buraya giren genç yaş
taki çocuklar maalesef kifayetli ve .disiplinli bir 
şekilde yetiştiri lememektediıier. Biııaenaleylı bü
t ü n bunları nazarı i t ibara alıp gerek opera ve; 
t iyatronun ayrılması mevzuunda sanki halledi
lemez bir dâvaymış gibi gösterilen bir bina me
selesi ve bunun içim1 dekorlar giriyor. Bunla
r ın içinde, az çok yetkililerden gereken izahatı 
aldık. Birçok arkadaşlarım «Canım, bu mevzu 
üzerinde bu kadar du ru lu r ınu.;» diyorlar. Kvet, 
üzerinde durulacak bir mevzudur. Sanat , bi
zim dış memleketlere1 göndereceğimiz belki en 
iyi iyiniyet temsilcilerimizin membaı olacaktır. 
Ve dışarıya gidenler de bunu yapmaktadır lar , 
Bugün yerli olarak bir Van (İogh Operası yazı-
siylc, bestesiyle, oynıyanları ile hepsi Tür'ktür. 
Van Cogİı beynelmilel bir adamdır. Fakat , ma-
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alesef bu dışarıya .gönderilmez. Çünkü idare 
opera ile direkt olarak alâkası olmıyan diğer 
bir sanat okulunun bir nevi elindedir. 

Bir Nasreddin Hoca Operası yerlidir. İşit
tiğimize göre aynı zamanda tekniktir. Fakat , 
bir ecnebi Devlet Keisine gösterilmek üzere 
programa (ılınmasına rağmen son anda kaldırı
lır, onun yerine birçok dış memleketlere giden
lerin defalarca seyrettiği başka bir opera der
hal. salı'n ey e konur. 

Muhterem dostlarım, bir t iya t ro eseri belki 
bir haf tada hazır lanabi l i r ama bir opera bir haf
tada , 10 günde, bir ayda hazır lanıp sahneye ko
namaz. Hiçbir sana tkâr , iddia (»demez ki, re-
pert ı ıvar operası halim1 gelmiş olan bizim opera, 
anlayışlı bir zihniyet içinde çal ış t ı r ı lamamakta
dır. Bir şarkıyı geçmeye çalışın, yanlışsızını 
geçmek için çok iyi müzik bilgisine ve zamana 
ihtiyacınız vardır . Bu, şiir okumaya da benze
mez.. Binaenaley, bilgili ve kendinden emin olan 
ellere bunu tevdi etmesi lâzımdır. Maksadımız, 
bugün bu işin başında olanlara ta 'n etmek, 
onlara kusur yüklemek veya onların aleyhinde 
bulunmak değil. Ama bu mevzuda yetersizlik
lerini, kifayetsizliklerini a r t ık kabul etmeleri 
lâzımdır. Bir balerini düşünün. Kaç seımde ye
tişir.'.. Bale lalet tayin bir tahtaboş üzerinde, 
Jâalettâyin bir minder üzerinde sanat gösterisi 
yapı lacak bir meslek değildir . Yapacağı figür
lü1 adalelerinin dahi nazarı i t ibara alınması ve 
bu figürleri o mânada çalışması, ona göre bede
ni birtakım hareket ler le insan oğluna hitabet-
nıesi iktiza eder. Maalesef bunda da bakıyoruz. 
yine bir anlayışsızlık içindeyiz. 

Muhterem dost lar ın ı ; memlekette yetişmiş 
gem; sana tkâr la r ın maalesef dış memleketlere 
gi t t ikleri ve gitmek istedikleri ha t t â idareden 
kaçmak istedikleri ar t ık bir vakıa. Bunun üze
rindi1 du rup . Maarif Vekâlet inin hazır lamış ol
duğunu işit t iğimiz kanun sebebiyle Maarif Ve
kilini ve Maarif Erkânını sonsuz bir hü rme t 
hissiyle selamlamayı vazife bilirim. Bir an evvel 
Hükümet ve Meıiise int ikal ini beklemekteyiz. 

.Mİıarif mevzuunda benden evvel arkadaşla
rım çok geniş ve yeterl i görüştüler . Bir de Ma
arif Vekâletinin mevzuu hususi okul lar mevzuu
dur . Bütçe kifayetsizliği sebebiyle bütün tenkid-
lerin bir noktasında du ruyor ve diyoruz k i ; «Xe 
yapalım, Hüküme t kâfi miktarda tahsisat ver
medi, binaenaleyh. Maarif Vekâlet i vazifesini 
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yapamadı.» öyleyse Maarif Vekâletinin yükünü 
malî bakımdan hafifletecek hususi okulların, ki, 
talimatname halinde idi, (yani, bir nizamname). 
Bunun bugün bir kanun halinde düzenlendiğini, 
kifayetli bir kanun olarak düzenlendiğini de öğ
renmekle hakikaten çok memnun ve mesrur ol
duk. Temenni ederiz ki, bu kanunu da bir an ev
vel çıkarmak suretiyle memlekette maarifin sır
tına yüklenmiş olan malî külfetin bir an evvel 
kaldırılmasına, hafifletilin esine doğru gidilsin. 
Bu sebeple de gerek Maarif Vekiline, gerek er
kân ve bu işte hizmet gören arkadaşlara saygı 
ve hürmetlerimi, sunmayı keza vazife bilirim. 

Bir de mevzuu takviyeten şu hususu da arz 
etmeden geçemiyeceğim. Osmanlı İmparatorlu
ğu gibi bir imparatorluk, merkeziyet sistemin
de, bütün malî yükü üzerine almak suretiyle bir 
maarif sistemi kurmamış. Bunun en güzel mi
sallerini vakıflarda ve vakıfla ilgili müessese
lerde görürüz. Köye kadar bu mevzuu devletin 
sırtından almak suretiyle yapmış. Bizden he
men hemen istifade edip maarif sistemini tanzim 
ettiğini işittiğimiz Amerika da aynı yola gitmiş. 
Bugün ingiltere aynı vaziyette, İsveç aynı va
ziyette, İtalya aynı vaziyette. Binaenaleyh mu
hakkak aynı mektepte çocuklarımızı okutaca
ğız, müsavat üzere bu işi götüreceğiz. Bu müsa
vat aynı mektepte okumakta değil. O arkadaş
ları, o çocukları hayatla mücadele edecek şekil
de müsavat imkânı temin etmekle mümkündür. 
Yoksa hiçbir zaman iyi bir mektepte okumuş, 
ecnebi dil görmüş bir arkadaşla maalesef resmî 
liselerimizde iyi şekilde hâlâ öğretilemiyen li
sanı az bilen bir arkadaşın müsavatı iddia edi
lemez. O ancak şahsiyet sahibi arkadaş hayatta 
o müsavatı mücadele ile temin edecektir. Bina
enaleyh, Maarif Vekâleti bütçesi sebebiyle Ba
kanlık erkânı ve mesailerinden dolayı hepsine 
muvaffakiyetler diler, memlekete bütçenin ha
yırlı olmasını temenni ederim, saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Karma Bütçe Encü
meni Sözcüsü. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
bir hususu açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Konuşan hatipler arasında Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü Muhterem Halit Bey hocamız 
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bütçenin 471 nci bölümünden, aklımda kaldıysa, 
7 milyon liranın 261 nci bölüme aktarıldığı gi
bi, bir beyanda bulundular. Haddi zatında böy
le bir şey yoktur. Bütçenin 741 nci bölümünde 
her hangi bir indirim yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Yani 620 nci bölüme diyorsu
nuz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Evet, 
Ancak ıblütçe kanun tasarısının 25 nci ımaddesi 
diye bir madde ilhdaıs edilmiştir. Bu da mes
lekî eğitim konusunda gerekirse Maliye Veki
line Maarif Vekilinin teklifi veçhile 7 milyon li
ra kadar 'bir aktarma yapma salâ'hiyetini tanı
maktadır. Arz ettiğim gibi, Maarif Vekili tek
lif ettiği takdirde bu vuku /bulacak. Ve 222 sa
yılı Kanunla konmuş «lan 'bu !2G0 milyon lira
dan yapılacak meslekî 'eğitim içindir. Mesle
kî eğitimden maksat, biliyorsunuz mektep ça
ğını geçmemiş olan 'çocukların eğitimidir. Bu 
itibarla ilkokul 'çağındaki çocuklar için 222 sa
yılı Kanuna uygun 'bir aktarma olacaktır, her 
hangi Ibir teşelblbüsü, (bir fikir ayrılığını berta
raf etmek için bilhassa huzurunuzda Ibu husu
su Ibelirtmekte fayda mülahaza ettim. Kaldı 
ki, bu meslekî eğitimin tahakkuku için, Maarif 
Vekili dalha iyi (bilirler. Bir Amerikan yanlı
mı da (başka bir cepheden tahakkuk etmiş ve-
yalhut temin edilmiş 'olacaktır. (Sadece 'bunu 
arz etmek İçin slöz aldım. Hürm elti erimi e (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Talbiî Üye) — Vaz geç

tim. 
BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 
(İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Arkadaşlar, muhterem Millî E'ğitim Ba
kanı ve Millî Eğitim Bakanlığının muhterem 
erkânı, 

Eğitim ve 'öğretim mevzularını Ibirinei dere
cede mesele edinen Millî Eğitim Bakanlığının, 
yarının 'Türkiye İsini ellerine devredeceğimiz 
gocuklarımız ve gençlerimizi yetiştirirken, on
ları en ileri milletlerin vatandaşları seviyesine 
yükseltmeyi ideal edinmesi lâzımdır. 

ıBu memleketin maarif dâvası ne derece is
t ikrara ve imkânlara kavuşursa 'o memleketin 
insanları >o derecede isitikbale emniyetle baka
bilirler. Cemiyetin neresinde bir aksama, ne-
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resinde bir yara varsa bunu maarifin vazife
sini lâyıkıyle yapamamış olmasında aramalıdır. 
Cemiyet Ihuzursuzsa, 'cemiyetin ideallerinde 
sarsıntılar varsa, cemiyet beeeriksizse ve anlak 
buhranı iğine itil'iyorsa, maarif vazifesini (hak
kıyla yapmıyor demektir. 

Bu derece ehemmiyetli Ve hayati vazifelerle 
yüklü hir 'Bakanlığın ihtiyaçları ele alınırken 
ölçüler 'de ona göre olmalıdır. Maarife harca
nan, maarife verilen, maarife yapılan en !bü-
yük yatırımdır. Kumbaraya para atar .gibi, tar
laya tohum serper g'ibi yarınımız için, mutlu 
ve müreffeh Türkiye'nin doğması için millet
çe 'bu dâvanın üzerine eğilmeliyiz. 

Mulh'terem arkadaşlar, 
Millî 'Eğitim 'bütçesi münasebetiyle -birçok 

kıymetli Ihatip, çok müihim meselelere temas et
mektedir. Ben, kısalığını da nazarı itibara ala
rak, yalnızca güzel sanatlar üzerinde tiyatro 
mevzuunu ele alacağım. 

Tarihi karıştırdığımızda görüyoruz ki, güzel 
sanatlara kıymet veraniyen, güzel sanatlar vası-
tasiyle (milletini ve insanlığı beslemiyen devlet
ler, kıt 'alar üzerinde İmparatorluklar dahi 
kurmuş olsalar, bir esinti gibi gelmiş ve geç
mişlerdir. 

B'ir milletin kalkınması ve medeni âlemdeki 
mevkiini alabilmesi sadece ilim ve teknikle ol
muyor. İlim ve tekniğin yanı sıra güzel sanat
ların da yeri ve dahli vardır. Millî heyecanla
rın uyanık: ve diri tutulmasında ve insanî his
lerin gelişmesinde güzel sanatların eğitici rolü 
büyüktür. İnsanlığa, gerçek sevgiyi ve barışı 
aşi'lıyan, milletler arasında ortak heyecanlar 
ve yaklaşmalar yaratan sanat ve sanatkârlardır. 

Bunu ciddiyeti ve ehemmiyeti derecesinde 
takdir eden Büyük Atatürk güzel sanatlara ge
reken hizmeti göstermiştir. 

Bugün gerçek bir tiyatro, opera, senfoni 'or
kestrası ve baleye sahipsek bunu herkesten ön
ce Büyük Ata'ya borçluyuz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Resmî tiyatro ve operalar hakkındaki dü

şüncelerimizi, Karma Bütçe Komisyonunda ifa
de etmiştik. Şimdi özel tiyatrolar üzerinde du
racağız : 

Son yıllar içinde Türkiye'de özel tiyatrola
rın büyük bir gelişme gösterdiğini görerek se
viniyoruz, Nitekim, meselâ bundan 10 yıl önce 
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İstanbul'da şehir tiyatroları dışında ve bâzı ope
ra teşekküllerini de saymazsak, özel tiyatro 
olarak aklımıza hemen sadece Küçük Sahne gel
mekte iken o da Muihsin Ertuğrul gibi bir şöh
retin teşebbüsü ve bir Bakanın malî desteği ile 
kurulmuştu), bugün bir hamlede en aşağı 10 
tiyatro adı saymak mümkün olabilmektedir. 

Hakikatte kendine hâs bir üslubu geleneği 
olan bir Türk tiyatrosunun meydana gelmesi 
bir bakıma özel tiyatroların gelişip serpilmesi, 
halka inmesiyle mümkün olabilir. Tiyatro sa
natı milletlerin toplumsal ve kültürel kalkınma
sında en büyük rolü oynıyan unsurlardan biri
dir. Böyle 'olmakla beraber, Batı âleminde sa
natların en yücesi diye vasıflandırılan tiyatro, 
yurdumuzda maalesef henüz lâyık olduğu yeri 
ve önemi bulamamıştır. Misal olmak üzere, 
mevzu ile alâkalı bir makaleden bir pasaj oku
yacağım. 

«Medeni memleketlerde yaşryan insanların 
bir ihtiyacı» olduğunu söyliyerek Millî Eğitim 
Bakanlığı, bizde de bu ihtiyacı tem'in için, mil
yonlar sarf eder. Halk yavaş yavaş bu ihtiyacı 
duymaya başlar, derken, bir avuç sahne sa
natkârı devlete ve belediyeye muvazi bir hiz
met seferberliğine cesaretle girişir. Bunları 
himaye etmek, emeklerinin semere vermesi için 
maddi, mânevi yardımda bulunmak lâzımgelir-
lken : İstanbul Belediyesi bu idealist insanla
rın en azından olsun bir masrafına iştiraki olma
dan, «Grayrisâfi» kazançlarının dörtte üçüne 
ortak çıkar. Bir tiyatro bin lira masraf etse de 
bir müsamere tertiplese buna mukabil 500 lira 
hasılat yapıp 500 lira zarara girse - Kalan pa
ranın 250 lirasını da «Belediye Rüsumu» ola
rak öder. Ve böylece zararı 750 liraya çıkar. 
Sanla seyirci >o, 250 lirayı belediyeye yardım 
olsun diye tiyatro gişesine emanet bırakmış 
gibi. 

Görülüyor ki, özel tiyatroların en başta ge
len dertleri belediye vergileridir. Belediye ver
gilerinin özel tiyatrolardan kaldırılmasına veya 
insaflı bir ölçüye indirilmesine lüzum vardır. 
Bugün İstanbul'da özel tiyatrolardan alınan 
belediye resmi % 25 tir. Tiyatro sanatına indi
rilen böyle bir darbe için başka Avrupa mem
leketlerinden kolay kolay örnek gösterilemez. 
özel tiyatrolar buna rağmen hayatta kalaıbili-
yorlarsa, bu, insan takatinin çok üstünde bir 
gayret göstermelerindendir. Bunlardan bir kıs-
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mı esasen çok ağır, birçok imkânlardan mah
rum çalışma şartları içindedirler. Buna ilâve
ten günde iki temsil vermek zorunda kalmakta
dırlar. 

Özel tiyatroları bu durumdan nasıl kurtara
biliriz? Onlara nasıl yardım edebiliriz? Bura
da ilk akla gelen böyle bir kolaylığın suiistimali 
ihtimalidir. Niyetleri sadece sanatın ticaretini 
yapmak olan bâzı kimselerin rasgele tiyatro 
açmaları da belki bu işi kötüye götürebilir. De
mek ki karşımızda sanat tiyatrolarını diğer ti
cari teşekküllerinden ayırdetme problemi beliri
yor. 

Burada Önce repertuvar meselesi üzerinde du
rulabilir; Yani özel bir tiyatro hakkında, oyna
dığı oyunlara göre hüküm vermek. Nitekim, 
meselâ Fransa'da, senede şu kadar Fransız klâ
siği oynıyan tiyatrolara birtakım kolaylıklar, 
hattâ Devletin para yardımı sağlanabiliyor. Oy
sa ki bizde buna tam mânasiyle imkân yoktur. 
Bir kere, henüz, telif eserleriyle kendi kendine 
yeten bir tiyatro edebiyatımız mevcut değildir. 
özel tiyatrolar ister istemez yabancı eserlere 
baş vurmak zorunda kalıyorlar. Böylece aynı ti
yatronun, sanat yönünden birbirinden tamamen 
uzak kalitede eserleri oynadığı oluyor. Bunun 
iki selbebi vardır. Bir tanesi eser seçimindeki 
güçlük ve tiyatroların bulduklariyle yetinmek 
zorunda kalmaları, diğer bir sebep de özel ti
yatroların, gişe endişesiyle ağır belediye ver
gilerinin yükünü hafifletmek için sanat değe
rinden yoksun, fakat seyirci çeken eserlere il
tifat; etmesidir. 

özel tiyatrolara sağlanacak kolaylıkların sui
istimal (edilebileceği ihtimalinin akla gelmesine 
bir sebep de bizde henüz özel tiyatroların kendi 
aralarında ciddî bir meslekî teşekkül, bir der
nek, federasyon kuramamış olmalarıdır. Başka 
ülkelerde özel tiyatroların kontrolünü yine özel 
tiyatroların kurduğu bir çeşit dernekler yap
makta, onların haklarını da yine bu dernekler 
savunmaktadırlar. Bizde bu temin edilemediği 
takdirde düşünülebilecek bir çare de Devlet Ti
yatrosu Genel Müdürlüğünün sanat tiyatrola
rına her yıl yenilenen belgeler vermesi ve bu 
belge sahibi tiyatroların birtakım kolaylıklardan 
istifade etmesidir. 

Bunun yanında Türk tiyatro yazarlığını teş
vik bakımından konulacak özel (bir hükümle, 
yerli tiyatro eserlerinin temsilinden (belediye, 
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hattâ Kazanç Vergisi tamamiyle kaldırılabilir. 

Yurdumuzun tiyatroya olan ihtiyacı yanın
da, tiyatro için akftör yetiştiren Ankara Devlet 
Konservatuvarmın ve bir de istanbul Konser-
vatuvarının yeterli sayılamıyacağı gözÖnünde 
tutularak bu konser 'vat u varlara yardımcı olmak 
üzere, birtakım kurslar, hattâ seyirciler için 
konferanslar tertipliyen tiyatroların bir kül
tür hizmeti yaptıkları esasından hareket edile
rek, bunlar için birtakım vergi muafiyetleri sağ
lanabilir. 

Yine bu sanat tiyatrolarının, Anadolu içeri
lerine yapacakları turneleri teşvik bakımından, 
dekor ve teçhizatının Devlet ulaştırma vasıtala-
rınca bedava veya çok az bir ücret mukabili ta
şınması imkânı sağlanabilir. 

Birçok Avrupa memleketlerinde sadece vergi 
nıuafiyetiyle iktifa edilmeyip bir fon ayrılmak
ta ve 'bunlara maddi yardım yapılmaktadır. 

1960 yılında Atina Festivaline gitmiş olan 
Devlet Tiyatromuz Oi'dipus ve Midas'ın Kulak
ları gibi iki temsil vermiştir. Midas'ın Kulak
ları telif bir eserdir. Bu münasebetle Yunanis
tan'da büyük takdir toplıyan Devlet Tiyatro
muz başta Umum Müdür Sayın Cüneyt Gök-
çer olmak üzere iki altın madalya ile, tiyatro
muz taltif edilmiştir, işte Devlet Tiyatromuz 
bu çalışmasiyle güzel ve yeni bir örnek vermiş 
bulunmaktadır. Hepinizi hürmetle selâmlanın. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş yeterlik önergeleri 
vardır, okutturuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Grup sözcülerinden başka 6 üye konuşmuş

tur. Görüşmelerin yeterliğinin oya sunulmasını 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 

C. Senatosu Başkanlığına 
1963 Millî Eğitim Bakanlığı bütçe tasarısı 

hakkında şahısları adına konuşan muhterem 
arkadaşlarımızın sayısı 12 ye varmıştır. Mev
zuun ehemmiyeti dolayısiyle ilerde genel görüş
me yapılması da mümkündür. Bu sebeple kifa
yeti müzakere teklifimizin kabulü ile maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Çanakkale 
Cemal Tarlan Âli Aksoy 



Kırşehir 
A. Rıza Ulusman 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Adıyaman 
Halil Ağar 
Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
İstanbul 

Celil Cevherioğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer 
Ordu 

Zeki Kumrulu 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Ordu 

Şevket Koksal 
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Kayseri 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Ankara 

Mansur Ulusoy 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Esat Çağa 
Sivas 

Ziya önder 
Kars 

Mehmet Hazer 
Erzincan 

Fehmi Baysoy 
Hatay 

Vehbi Aksoy 
Urfa 

Vasfi Gerger 
Çanakkale Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Halit Sarıkaya Enver Kök 
Konya Ankara 

Mustafa Dinekli Sabit Kocabeyoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zonguldak 

Âmil Artus Tevfik înci 
Antalya Kastamonu 

Mehmet îlkuçan Mehmet Çamlıca 
Trabzon 

Şevket Buladoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış 

ve ayrıca altı arkadaşımız da görüşlerini belirt
mişlerdir. 

2. Millî eğitim dâvamızın öneminin müna
kaşa kabul etmez ciddiyette olduğuna eminim. 
Bu mevzuda konuşmuş ve konuşacak arkadaşla
rımızın yapıcı tenkid ve irşadlarımn da çok fay
dalı olduğuna ve olacağına samimî kanaatim 
vardır. 

Bununla beraber diğer bakanlıklar bütçele
rinin de Cumhuriyet Senatosuna verilen müd
det içerisinde, değerli tenkid ve temennilerle 
teçhiz edilerek zamanında tamamlanmasına ça
lışmak mecburiyetinde bulunduğumuzdan mü
zakerenin kifayetine karar alınması ihtiyacı 
belirmiştir. Gereğini istirham ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai OTÎan 

BAŞKAN — Daha söz almış 15 sayın üye 
vardır. Kifayet aleyhinde Sayın Karakurt. 

38 3 . 2 . 1963 0 : 2 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, zamanın kısa olduğuna şüphe yok. 
Hakikaten bütün arkadaşlarımızın arzu ettiği 
şekilde dâvalarımızın ve hâdiselerimizin izah 
edilmesi için icabeden zamanın verilmesi, bütçe 
için tâyin edilen müddet zarfında bu bütçenin 
çıkarılmasına mâni olacaktır. Bu bir hâdisedir. 

Ancak, bütçede arkadaşlarımızın, senede bir 
defa Hükümetin bütün tasarrufatı üzerinde 
noktai nazarlarının tâyini bu derece tahdidedi-
lirse, hakikat de o nisbette az meydana çıkmış 
olur. Şimdi bir teamül hâsıl oluyor. Bakıyoruz, 
bütçenin tetkikine başladığımız günden itibaren, 
grup adına konuşan arkadaşlarımız dinleniyor, 
onun arkasından altı arkadaş da dinlenir din
lenmez, kifayeti müzakere geliyor ve bu altı 
arkadaştan sonra o bütçe hakkında görüşmeler 
bitiyor. Bu bir, iki değil, bütün bütçelerde olu
yor. Bunları zapta geçmesi için söylüyorum. 
Bu hususta nasıl karar vereceksiniz bilmiyorum. 
Noktai nazarım bu. Tatbikatta pek matluba 
muvafık olmaz ama, gene de söylüyorum. Şim
di bir önerge verdim, birtakım reaksiyonlar 
oldu, sırf bir arkadaşımın 20 dakika fazla ko
nuşması için. 

BAŞKAN — Bununla alâkası yok. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 

— Bununla alâkası vardır, bâzı arkadaşlarımız ta
rafından bu bir istisna imiş gibi kabul edildi. Ya 
öyle... Şimdi bu kifayet durumu kötü oldu, ben
ce. Yine bu 10 dakikalık konuşma müddetini 
gönülden arzu eder bir hale geldim. Çünkü, eski, 
şekilde 6 arkadaş değil, 10 arkadaş konuşabili
yordu. Bu vaziyette 7 nci arkadaşın konuşması
na imkân kalmıyacaktır. Çok rica ediyorum, bu
na bir şekil bulalım. Fakat, 6 arkadaş konuş
tuktan sonra artık görüşmelere nihayet verilme
si usulü, hiç de iyi bir usul değil. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri verilmeden 
de görüşülmesi bitmiş bütçeler olmuştur. Sa
yın Karakurt arkadaşımız, bütün bütçelerin bu 
şekilde bittiğini söyledi. Halbuki yeterlik öner
gesi verilmeden de bütçeler çıkmıştır. Henüz söz 
almış 15 üye vardır. 3 önerge de birbirinin aynı
dır. Bunlardan birisini okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Sezai O'Kan'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN -*- önergeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 30 a karşı 
50 oyla kabul edilmiştir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, saat 18,00 e çey
rek vardır. Mesai şeklimiz 18,00 e kadar çalış
mayı gerektirmektedir. 15 dakika konuşup saat 
19,30 dan sonra mı devanı etmek istersiniz, yok
sa 19,30 da mı başlamak istersiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
IIATlPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Nasıl ten
sip buyurursanız. 

BAŞKAN — 19,30 da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

«**•»« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Buyurun 
Sayın Hatipoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Millî Eiğitim Bakanlı
ğı bütçesinin müzakeresi sırasında gösterilen ya
kın alâka ve yapılan tenkidler beni gerçekten 
çok sevindirdi. Bunun için teşekkürlerimi arz 
ederim. Vukufla, yapılmış olan tenkidleri ilerde
ki çalışmalarımıza ışık tutan birer işaret olarak 
kabul edeceğiz. Önümüzdeki yıl çalışmalanmızda 
bunlar, bizim için faydalı işaretler olacaktır. 
Yalnız, Yüksek Senatoya maruzatta bulunur
ken bütün meselelere tek tek cevap arz etmem 
çok zaman alacaktır, bu itibarla mevzuları birer 
birer almaktan ziyade başlıca büyük konular 
üzerinde durarak bunlar içerisinde ileri sürülen 
mülahazaları da cevaplandırmaya çalışacağım. 

Y'alnız izin verirseniz Millî Eğitime ait mese
lelerin iki karakteristiği üzerinde durmak iste
rim. Bunlardan birisi, bir yığın mesele vardır 
ki, bu Bakanlıkta hemen yakın bir zamanda dol
muş olan meseleleri teşkil etmezler. Bunlar, yıl
lar yılı geçmiş zamanlardan birikmiş meseleler-
,dir. Bunların da, bâzılarımızın zannettiği gibi, 
kısa zamanda halledilmesi imkânları yoktur ve 
belki de asırlardan beri sürüklenip gelen dâva
lardır. Ama Cumhuriyet devri bu dâvaların pe
şin olarak halledilmesi peşine düşmüştür. Bu

nunla beraber şimdi biraz sonra, işaret edeceğim 
sebeplerden dolayı da bunların çabucak halle
dilebileceğini de zannetmek biraz hayal olur. 

İkinci bir kısım meselelerimiz var, bunlar da 
Türk milletinin hayat dinamizminden doğan 
meselelerdir. Bunlar, mütemadiyen yürüyen ha
yat içinde doğmakta ve gün geçtikçe miktarları 
çoğalmaktadır. Bu bilhassa demokrasinin dina
mizminden, nüfusumuzun üremesinden çoğalan 
meselelerimizdir. Bunlar da gittikçe Maarif Ve
kâletine yeni yeni vazifeler yüklemeye başlamış
lardır. Bunların karşısında ise, eğer meselelerin 
hallini tetkik etmek icabederse, iki esaslı zorluk 
mevcuttur. Birincisi, meselelerin çabuk halledi
lebilmesi için zaman dardır ve uzun zamana, fe
rah zamana malik değiliz. İkincisi de imkânları
mız mahduttur, arkadaşlarım. Bu mm ah dut im
kânlarla, kısa zaman içinde maziden beri yuvar
lanıp gelmiş olan, yığın yığın, meselelerin halle
dilmesini eğer çabucak istiyorsanız bu, sadece 
her gelen hizmet adamının şevkini kırmaktan 
başka bir şeye yaramaz. Yapılabilecek olan şey
leri realistçe ölçerek ona göre hizmet bekleme
yi daha doğru bulurum. Ve böyle düşünürüm, 
bu şekilde hizmetin âzamisini yapmak azminde-
yim. Ama insafla, bütün imkân ve zamanı ölçe
rek meseleler , üzeride durmanızı bilhassa istir
ham ederim. Bâzı arkadaşlarım, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin miktarı üzerinde durdular. 
Birçokları bu miktarı kifayetsiz buldular, 
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Eğer yapılacak işlerin miktarına, yılgını

na bakılacak olursa gerçekten bu bütçe azdır. 
Ama bütçenin diğer bütçeler arasındaki hac-
mma ve yekûnuna bakacak olursanız «Al
lah B. M. M. ne ve Türk Milletine razı olsun» 
demek lâzımgelir. Eğer biz Meclislerimizin 
bize verdiği bu bütçeyi yerinde, efektif, reel 
olarak kullanabilirsek hizmetlerimiz büyük 
olacaktır. Bu vesile ile de ümidediyorum ki, 
gelecek yıllarda daha büyük bütçe almak hak
kını kazanmış ve hem de imkânlarını bulmuş 
olacağız. Ama yapılacak işlere karşılık tut
tuğumuz takdirde sayı 'bakımından henüz 
daha Millî Eğitim Bakanlığı içtin iki mlilya-
ra yaklaşan bütçeyi bendeniz de çok bulan 
insan değilim. Yalnız iş takatimizin ve (mem
leketimizde yapabileceğimiz işlerin şartlarının 
bize vereceği imkâna göre 'bu bütçe iyi bir 
bütçedir. Ve ben Meclislere karşı, böyle bir 
bütçeyi verdikleri içinde şükranlarımı ,arz et
mek isterim. 

Her şeyden evvel, büyük (meselelere gir
mezden önce, arkadaşlarımızdan, maıarif dâ
vaları üzerinde »başlıca toptan hedef tutan iki 
arkadaşımızın noktai nazarları üzerinde ben 
ehemmiyetle durmak isterim. Bunlardan biri
si, Cahit Okurer arkadaşımdır. «Bütün sis
temleri, usulleri ve plânlan hedeflere göre 
kontrol etmek ve ona göre ayarlamak lâzım
dır» dediler. Bu doğrudur, tamamiyle ger
çektir. Aynı kanaatteyim. Ve fikirlerini be
nimserim. Sayın Tahsin Banguoğlu' arkadaşı
mız da mütemadiyen düğer memleketlerin, 
dünyanın gidişine bakarak yeni usul ve me
totlara göre Türk Milletinin eğitim işlerini 
ayarlamak ve buna göre yürütmek lâzumdır. 
Ama ben, iki arkadaşıma da şu hakikati açık 
olarak belirtmek isterim : Ben hedefe baka
rak yürümüyorum, sizleri nerelere götüre-
ceğıLinden bahsetmiyorum. Halen nerede ol
duğumuzu söyliyeceğim, bugünkü durumdan 
bahsedeceğim. Önce bugün Millî Eğitim ba
kımından, Türk Milletinin irfan seviyesi ve 
irfan imkânları bakımından içinde bulundu
ğu durumdan kurtarılıp normal vaziyete 
(Tİrdiğimiz zamanda sistemlerin ve tavsiye
lerin bir ciddiyeti, kıymeti vardır. Bugün 
Türk Milleti maarif dâvaları bakımından nor
mal bir durumda değildir. 
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Şimdi meseleyi alıyorum; ilköğretimde, he

pinizin bildiği ibâzı rakamlarla manzarayı ay
dınlatmaya çalışacağım. 

Bu memlekette şu randa okur - yazarları
mızın nisbeti, muhterem arkadaşlarım; an
cak yüzde 40 ı bulmaktadır. Bu memlekette 
nüfusun yüzde 60 ı henüz daha analfabet de
diğimiz elifbesizdiir. Binaenaleyh, evvelâ mem
leketimizdeki büyük kütleyi okur - yazar ha
le getirmek en büyük dâvamız olarak karşı
mızda durmaktadır. Belki diyen oluyor; bir 
milletin gelişmesi, ilerlemesi için mutlaka ka
labalık bir kütlenin hepsinin okur - yazar ha
le getirilmesi lâzım değildir diye nazariye 
ortaya sürenler olabilir. Fakat şunu da belir
teyim ki, benim karşısında (bulunduğum Ana
yasa, Türk Milletinin bütün evlâtlarının ilk
öğretimin nimetinden faydalanmasını şart koş
maktadır. Bu bizim hepimizin vazifesidir. Ve 
bir vesile ile huzurunuzda ifade ettim; bütün 
dünya milletlerinin birleştiği 'UNESCO da 110 
milletin bu sene mücadele kararı ; millî eği
timin büyük meselesi olan analfebeti ile mü
cadele oldu ve bu mesele, bu problem yeni 
teşekkül etmiş Avrupa devletlerinin dahi be
nimsedikleri bir problem (olmuştur. Bizim du
rumumuz şimdi bu vaziyettedir arkadaşlar. 
Bugün okul çağındaki çocuklanımızın yekûnu 
3 milyon 367 bin kişidir. Bunlardan okul 
içine alabildiklerimiz 3 milyon 407 bin 855 
kişidir. Yani % 78 ini ancak okul içine almış 
bulunuyoruz. Henüz % 22 isi okul dışında
dır. Eğer ibu böyle devam ederse, belki 2 000 
senesine kadar okuyup yazma bilmiyen insan
lar yine olacaktır. 

Halbuki biz bir yandan da biraz sonra üze
rinde duracağım halk eğitimi diye bir teşkilât 
kurduk, yaşlıların da okuyup yazma öğrenmesi
ni ele aldık. Bunu da bir taraftan yürütmeye 
çalışıyoruz. Bu itibarla, durum bizde hiçbir za
manda tabiî bir durum manzarasında ve vaziye
tinde değil, gayritabiî, tamamiyle fevkalâde 
tedbirlerin alınacağı bir durum içerisindedir. 
Okul dışında kalan çocuklar 1962 - 1963 öğretim ~ 
yılında 959 145 kişidir. Bunun 889 420 si köy- • 
de, 70 725 i şehirlerde bulunmaktadır. Her yık i 
okul çağma girenlerin yekûnu 81 000 kişi olu
yor. Binaenaleyh, demin arz ettiğim gibi Türk 
Milletinin dinamizminden doğan, hayatının di
namizminden doğan yeni meselelerde mütema-
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diyen arkadan gelen nesillere okul yetiştirmek, 
biraz sonra üzerinde duracağım öğretmen yetiş
tirmek meseleleri de ayrıca karşımıza büyük 
vazifeler çıkarmaktadır. 

Bugünkü mevcut okullarımızı oldukları gi
bi okul olarak kabul ettiğimiz takdirde köyler
deki okullarımızın yekûnu 24 055, şehir ve ka
sabalardaki okullarımızın sayısı ise 2 501 dir. 
Okullarımızın yekûnu ise 26 556 ya baliğ ol
maktadır. 

Bütün Türkiye'de 12 588 köy ne okul gör
müştür, ne de öğretmene maliktir. Şimdi böyle 
bir memlekette okulu var dediğimiz yerlerde, 
öğretmeni var dediğimiz yerlerde, henüz üçlü 
ikili öğretim yaptığımız yerlerde biz öğretim 
usullerinde, ve sairesinde şu veya bu hedefleri 
gözetmek mevzuunda değiliz. Evvelâ çocukla
rımızın hepsinin okula alınabilmesi gibi kaba 
bir hizmeti görmek mecburiyetindeyiz. Bütün 
Türkiye'nin her tarafında süratle okulları yap
tırmak, çocuklarımızı, yani 14 yaşma kadar gel
miş çocuklarımızı oraya almak zorundayız. Dik
kat ederseniz, bu tamamiyle maddi, tabiî ve 
teknik bir hizmet mahiyetini almış bulunuyor. 
Buna da ayrıca öğretmenler yetiştireceğiz. Hele 
üst üste oturulan bir sınıfta, 80 - 90 kişilik sı
nıflarda artık öğretim şeklinin nehale vardığı
nı varın sizler takdir edin. Bizim bugünkü eği
tim durumunun ne vaziyette olduğunu birbiri
mize anlatacak değiliz. Ama şunu da ifade et
mek isterim ki, her yıl, öbür yıldan daha iyi 
bir duruma girmekteyiz. Bunu büsbütün pe
simist bir hale sokmak da istemem. Bu itibarla 
memleketimizde sistem bakımından biz en ileri 
sistemlere, en iyi usullere, metotlara bakmakla 
beraber şunu da ifade edeyim ki; evvelâ okul
ları yaptırmak, ondan sonra bu okullara yete
cek öğretmeni yetiştirmek ve asıl mühim olanı; 
okullarda çocuklarımıza öğretebilmek için öğre
tim vasıtaları tedarik etmek zorundayız. Orta
öğretimde (biraz sonra mâruzâtta bulunaca
ğım) ne ortaokullarımızda, ne de liselerimizde 
yetecek derecede öğretim vasıtası mevcuttur. 
Halbuki prensip itibariyle yalnız derste kitap
tan, kürsüden okutmak ve öğretmekle nesil ye
tiştirilemez. Lâboratuvarlarda tatbikat yapmak 
esastır. Fakat bu lâboratuvar meselesini hallet
mek kolay değildir. Çünkü liselerin çoğundaki 
lâboratuvarlar sınıf haline getirilmiş ve sınıfla
rı boş olan, lâboratuvarı ve mekânı bulunan 
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okullarda da tedris vasıtaları mevcut değildir. 
Lâboratuvar levazımı yoktur. Buna ait tedbir
leri de bir taraftan almakta devam ediyoruz. 
Maarif Vekâleti kendi bünyesi içinde öğretim 
vasıtaları tedarik ve imal etmek için bir işletme 
kurmuş, bir de Umum Müdürlük meydana ge
tirmiştir. Mikroskop gibi çok ince olan bâzı va
sıtalar müstesna olmak üzere, diğer öğretim 
ve eğitim vasıtalarını kendi işletmesinde yapa
cak, înşaallah önümüzdeki yazdan itibaren, bu 
bütçeden sonra, bu işletme çalışmaya başlıyacak, 
yavaş yava§ okullarımızı kendi işletmemizde 
imal ettiğimiz vasıtalarla teçhiz etmeye başlıya-
cağız. 

Köy enstitüleri konusuna dokunan Tahsin 
Banguoğlu arkadaşıma Yüksek Senato huzu
runda birkaç, prensibe taallûk eden noktada 
mâruzâtta bulunmak isterim. 

Köy enstitüleri memleketimize hizmet etmiş 
müesseselerdir. Bunun kuruluş ve doğuş şartla
rını ben çok iyi bilirim. Başlangıçta daha eğit
men kursları kurulurken bunun kuruluş tali
matnamesini hazırlıyanlar arasında idim. Köy 
enstitüsü, köye yâr olacak öğretmenleri yetiş
tirmek için kurulmuştur. Birinci prensibi, köy 
çocuklarından talebe almak ve köy çocukların
dan köys öğretmen yetiştirmek. İkinci prensibi, 
köy muhitinde geqen bütün ekonomik hâdisele
re aşina köy öğretmeni yetiştirmek, yani çift
çilik hayatını yadırgamıyacak ve onunla haşir 
neşir olmuş bir insanı yetiştirip köye yollamak, 
köye alışkın hale getirmek. 

Üçüncü nokta, kendisinin yapıcı, dinamik ve 
pratik hayata alışkın olmasını sağlamaktır. Köy 
enstitüleri bu maksatlarla kuruldu. Fakat iti
raf etmek lâzımdır ki, inkişafları boyunca bâ
zı istikametlerde iddialarında ifratlara vardılar. 
Köy enstitüleri işletmelerinde yapıcılığa, demir
ciliğe, marangozluğa hattâ çiftçiliğe o derece 
ehemmiyet verdi ki, öğretmenlik kadar bu sa-
halarde adam yetiştirmek yoluna yöneldi. Bir 
diğer tâbirle hezarfen yetiştirmeye kalktı. 'Bu 
ise bugünkü öğretim ve eğitim prensipleri kar
şısında yanlış bir tutumdur. 

Çünkü, biz köy öğretmeni yetiştiriyorduk. 
Halbuki orada bu öğretmeni yetiştirirken köy ha
yatına alışsın, köydeki hayatı yadırgamasın diye 
çiftçilik hayatı içinde yoğurmayı düşündük. Yok
sa, onları çiftçi yapmak için, işletme içerisinde 
yoğurmaya kalkmadık. Burada köy enstitüleri, 
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bir nevi prensipten inhirafa doğru gittiler ve 
yanlış yola saptılar. 

İkinci büyük hata; istihdam sisteminde baş
ladı. Bu sistemlere göre bu çocukların tâyini ya
pıldığında aylık olarak ellerine 20 lira verdik ve 
köyün en iyi topraklarını istimlâk ederek yüzer 
dönüm de arazi verdik. Bir çift hayvan, bir araba 
ve bir de pulluk verdik; hem çalış çiftçilik yap 
nafakanı çıkar, hem de köyün çocuklarını okut 
dedik. Buna imkân yoktu muhterem senatörler 
hem köyün çocuklarını okutmak, öğretmenlik 
yapmak, hem de aynı zamanda çiftçilik yaparak 
aile nafakasını çıkarmanın imkânı yoktu. Bina
enaleyh hem yetiştirme sistemindeki sakatlık, hem 
de aynı zamanda istihdam sistemindeki elveriş
sizlik tamamiyle sakatlılığmı, arızasını meydana 
verdi. Ve bu tarafları ıslah etmek ihtiyacı kendi
liğinden belirdi. Binaenaleyh bugün biz köy ens
titülerinin bütün yaşatıcı, yapıcı prensiplerini al
dık, yaramıyan kısımlarını bıraktık. Köy öğret
menleri yetiştiren öğretmen okullarımıza köyler
den çocuklar alıyoruz. Köy Öğretmeni yetiştiren 
eski köy enstitülerinde ziraat işletmelerini tek
rar ihya temiş bulunuyoruz, faaliyete geçirdik. 
Aynı surette çocukları işletmeler içerisinde çalış
tırıyoruz, köy hayatına âşinâ halde yetiştirmeye 
gayret ediyoruz. Aynı zamanda bunları iş terbi
yesi içinde yoğurarak sadece kalem efendileri ol
mamalarını da temin etmeye çalışıyoruz. Binaen
aleyh, bunlar köye gittikleri zaman da tam bizim 
istediğimiz köye yâr olacak, köydeki hayatı yadır-
gamıyacak gerçek öğretmeni yetiştirmek hedefini 
tutmuş bulunuyoruz. Bunun adı öğretmen okulu 
mu, köy enstitüsü mü benim için bunun ehemmi
yeti yoktur. Mesele, eski sistemin mahzurlu olan 
kısımlarının kalkmış olmasındadır. Yoksa alelıt
lak köy enstitüleri dendiği zaman, onun mahzur
larını da, beraberce gözümüzü kapayıp tatbik et
meye artık imkân yoktur muhterem senatörler. 
Günkü, bu zamanda hiçbir vakitte... (Alkışlar) 
Ayda 20 lira ücret ve ondan sonra da çiftçilik ya
parak hayatını temin etsin, aynı zamanda köyün 
çocuklarını okutsun... Böyle bir şey olamaz arka
daşlar. Ve modern eğitimde, dünyanın gittiği isti
kamette de bu çeşit bir öğretmenlik mevcut değil
dir arkadaşlar. 

Muhterem senatörler, öğretmen mesel esinde; 
her öğretim derecesinde öğretmen noksandır. İlk
öğretimde öğretmen buhranı içerisindeyiz, orta 
öğretimde öğretmen buhranı içerisindeyiz, hattâ 
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yüksek öğretimde de kısmen öğrtemen yokluğu 
içerisindeyiz.. 

İlköğretimde öğretmen kıtlığını, - sistemi ku
ranlardan Allah razı olsun - yedek subaylara öğ
retmen olarak askerliklerini yaptırmak suretiyle 
derde muvakkat bir /çare buldu ve .şimdilik bu
nunla işi yürütmeye çalışıyoruz, büyük ölçü
de de bundan istifade ediyoruz. Ama kanunun 
müddeti bitmek üzeredir ve askerlerimiz de 
bunun temdidine müsaade etmiyorlar. Bîz 
Maarif Vekâleti olarak (bunu bir süre daha de
vam etmesini zaruri addediyoruz. Elğer Millî 
Sarvunma Bakanlığı) ile anlaşalbilirsek, Ibu kanu
nu temdidettireeeğiz. Ve yedek .subayların 
daha bir süre askerlik yapmalarından fayda
lanmaktan başka 'çaremiz yoktur. Çünkü bi
raz (Sonra arz edeceğim gibi, açtığımız öğretmen 
okullarının bir kısmı daha Ibir yaşında, bir kıs
mı iki yaşında ve bir kısmı da ancak Üç yaşın
dadır. Henüz hepsi de dolu dolu verim getir
meye başlamamışlardır. Eğer öğretmen okul
larımızın ıhepsi de nesillerini vermeye başlar
larsa, bu iş planlandığı gribi memleketimizin bü
tün (okullarına asıl öğretmen yetişecek kadar 
ib/tiyacı karşılıyacaklardır. Ama Ibu elde edi
linceye kadar yedek 'suibay öğretmen müesse
sesinden istifade etmek zarureti ve mecburi
yeti (bulunmaktadır. 

Halen bizim ilköğretimde asıl öğretmen 
sayısı, 57 238 dir. Yedek suibay olarak bugün 
8 347 kişi istihdam ediyoruz. Muvakkat öğret
men olarak 6 649 kişi, eğitmen lolarak 2 674 
kişi, vekil ,öğretmen olarak da 1 $60 kişi bu
lunmakta, bunların toplamı ise 76 888 kişiyi 
bulmaktadır. Ve (her yıl yeni yapılan .okullar
la, gittikçe buna ihtiyaç artmakta, bu yekûn 
çığ gibi büyümektedir. 

(Bu itibarla, öğretmen lokullarımuzdan he
nüz daha tam kadro ile nesil (gelmediği için, 
gelecek nesiller, bu açığı kapayacak durumda 
değildir. IBu durumu dalha bir müddet yedek 
subay öğretmenlerle devam ettirmek zorunda
yız. 

öğretim programları ve vasıtaları hakkında 
kısaca mâruzâtta bulundum. Öğretim program
larında üzerinde dikkatle durulmakta ve (buna 
ait bâzı tecrübeler de yapılmaktadır. Birçok 
(vilâyetlerde anketler yapılmış ve Ibuna ait mal
zeme de toplanmış bulunmaktadır. Program
lar üzerinde çalışılmakta ve programlar bütelbü-
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tün mücerredattan kurtarılarak müspet muhi
te uygun ve müşaihlhas ıbâzı öğretim mevzuları 
üzerine çevrilecektir. Aisıl mülhim 'olan no'kta; 
acaba 'okullarımızda giriş yaşının 7 yaşından 
biraz daha aşağı doğru indirilmesi imkânı var 
mıdır? Yok mudur? Bunun üzerinde de dur
maktayız. Ayrıca derslerin nevileri üzerinde 
de durmaktayız. Sonra 'köy okullarımızda uy
gulama bahçeleri pratik yetiştirme için ayrıca 
ele alınmıştır. Her okulunun yanında bir de 
uygulama /bahçesi yaptırmayı prensip ittihaz 
ettik. 'Çünkü çocukların mutlak surette biraz 
toprakla uğraşmalarını yetiştirmenin bir zaru
reti ve şartı saylıyoruz. Ası'l benim burada ye
tiştirme ıhususlarrnda ba'hsetmek istediğim nıok-
ta, yatılı biöîge okullarıdır. Bu yatılı bölge 
okulları 17 vilâyetimizde açılmak üzere plân
lanmıştır. Her vilâyette üç tane olmak üzere 
derpiş edilmiş, eğer gerçekleştirebllirsek mem
leketimizde 51 tane bölge okulu açılmış 'Oİa-
'C aktır. 

Bunlar ibüyü'k kadrolu okullardır. Her bi
risi 500 ilâ 1 000 kişilik olacaktır. 'Mlks ola
rak kuruluyor, kız, erkek beraber öğrenime 
tabi tutulacaktır. Dağınık köyleri bulunan 
büyük bir okul yapmaya müsait köyü olma
yan ve dil bakımından da 'henüz Türkçe'miz iyi 
konuşulmıyan malhallerde yatılı bölge 'okulları
nın yapılması tercih ediliyor. Evvelce bu okul
ların 5 yıl -olarak yapılması düşünülmüştü. Fa
kat son yaptırdığımız araştırmalar ve tetkik
ler slonunda şuna vâsıl iolduk k i ; 6 yıllık böl
ge 'okullarıyla, bizim yönettiğimiz 'hedeflerin 
tam olarak elde edilmesi imkânları yoktur. 
Binaenaleyh, bunların 8 yıla çıkarılması üze
rinde duruyoruz. 8 yıla çıkardığımız takdir
de, ilk '5 yılı ilkokul öğretimi için ve eğitimi 
için, diğer 3 yılı da, teknik, meslekî öğretim 
için kullanılacaktır. 'Bu bakımdan köylü ço
cukların yavaş yavaş meslekî öğretime doğru, 
dalha ilkokuldan it'ilbaren çevrilmesi düşünül
mektedir. Esasen biz ortaokulları şimdi, Maa
rif Bakanlığında, ilkokulun bir nevi devamı 
'olarak addetmeye (başladık. Eğer 'okulları yap
tırma ve öğretmen kadrolarını tamamlama za
viyesinden işi tam plânlayıp da emniyete gi
rersek ilköğretimi de 8 yıla çıkarmayı düşün
mekteyiz. Taksin Bey arkadaşımız konuşur
ken «köylü çcdcükları için teknik öğretim hiç 
düşünülmedi»1 demişlerdi. Ufak bir 'zühulü 
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olacak Ibunda veyahut hatırası nisyana uğradı. 
Bu düşünülmüştür. 1942 yılında ben bizzat 
köylü çocuklarının baba sanatında yetiştiril
mesi için ziraat 'okullarını açmıştım. Bunların 
adedi 7 'tane idi. Slonradan iki tanesini kapat
tılar, diğerleri kalen devam etmektedir. Tarım 
Bakanlığı, 'bunlardan 20 tane daha açmayı plâ
na almıştır. Benim hatırımda kaldığına göre, 
Mardin, Malatya ve Van vilâyetlerinde bunlar
dan birer tane açılmaktadır. 

Ayrıca sizin bahsettiğiniz; öğrencisini or
taokuldan alan 'okullar, lorta 'züra'alt okullarıdır. 
Onlar işletmeci yetiştirir. Halbuki teknik zi
raat 'okulları doğrudan doğruya pratik çiftçi 
yetiştirir, ilköğretimden gelen çocukları pratik 
•olarak baba sanatında yetiştirir. Yetişenleri 
doğrudan doğruya çiftçilik hayatına vermek 
için kurulmuş okullardır. Bunların memle
ketimizde sayılarının çoğaltılması yönünden 
Maarif Vekâleti eğer işi ele alırsa büyük bir 
hamle yapmak niyetindedir. Esasen bunun 
plânı daha 1942 yılında hazırlanmıştı, 45 tane 
teknik ziraat okulu, 15 tane de teknik bahçı
vanlık okulu üzerinde plânları yapılmıştı. Fa
kat arada geqen hâdiseler bunun tahakkuku
na mâni oldu, bundan sonra tekı'ar plân ta
hakkuk ettirilebilir, pekâlâ köylü çocukları 
da ziraat alanında teknik bakımdan yetiştiri
lebilir. 

Bâzı arkadaşlarımız korunmaya muhtaç ço
cuklar konusurnı temas ettiler. Ortaöğretime 
geçmeden «-.vvel ona da kısaca dokunup ma-
lûmat arz edeyim : 7 yaşma kadar olan kü
çüklerin korunması Sağlık Bakanlığına aittir. 
Bu hususta, sorulduğu takdirde arkadaşım bil
gi verir. 7 yaşından yukarı olan çocukları Maa
rif Vekâleti korumaya, öğretim ve eğitilme alı
yor. Bizim bu çocuklar için şimdiye kadar 
açmış olduğumuz 63 yurt vardır. Bunların içe
risinde çok sağlam, iyi, konforlu, rahat mü
kemmel yurtlar vardır. Hemen hemen munta-
tazam bir eskilde vilâyetlerde birer yetiştir
me yurdu yapıtırmayı plâna aldık. Buna 
muntazaman devam ediyoruz. Birçok vilâyet
ler şimdiden yurtlar yaptırmışlardır. Meselâ! 
Niğde, Çorum, Manisa bir taraftan yaptırıyor
lar. Boş tanesi de yeni yapılmaktadır. Bun
lar da bitince diğerlerine katılacaktır. Eski 
binalar da vardır. Yenileri yapılınca eskilerden 
alınıp yenilerine getiriyoruz. Bugün haliha-
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ziTcla" 7 489 çocuğun ilâmı çıkmış ve yurda 
alınmış yetiştirmeye tabi tutulmaktadır. 3 506 
çocuğun da ilâmı çıkmış yetiştirme yurtlarına 
alınmak üzere sıra 'beklemektedirler. Maat
teessüf Millî Eğitim Bakanlığının malî ta
kati yüksek olmadığı için yurtları yaptıramı-
yor ve bunları hemen korumaya alamıyor. Bu 
yurtlar için finanse kaynakları olarak ka
nun şunları göstermiştir; belediyeler, hususi 
idareler, Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlıkları 
bütçesi Maarif Vekâıle'ti ve Sağlık Bakanlığı 
bütçelerine konan ödenekler şimdiye kadar 
ibu yurtların işlemesinde ancak iki kaynak ola
rak belirtmektedir. Hususi idarelerden ııisbe-
ten daha fazla hisse ödeniyor, bir kısmı da 
borç, kalmaktadır. Bilhassa büyük ölçüde be
lediyeler durumları nazik, elverişsiz olduğu 
için hisselerini ödeyememektedirler ve onların 
hisseleri tedahülde kalmakta ve borç olarak 
yekûn teşkil etmektedir. Eğer hususi idare 
ve .belediyeler hisselerini tanı olarak öderler-
se ve bakanlıklar bütçelerine yeter derecede 
ödenek konursa 'bu dâva da iyi bir plânla ve 
muntazam surette yürütülür ve memleketin 
ihtiyaçları karşılanacak 'bir şekle getirilebi
lir. Ortaöğretimde, biraz evvel arz etmiş
tim, tıpkı İlköğretimde olduğu gibi, hattâ 
öğretmen meselesi hallolmadığı için ondan da
ha sıkıntılı bir durum varıdır. Hem ortaokul
larımızda, hem liselerimizde öğretmen krizi 
hâlâ sürüp gitmektedir. Memleketimizde 599 
ortaokul vardır. 20 ortaokul yapılmış, tefriş 
edilmiş, açılmaya hazır fakat, öğretmen ol
madığı için açanı ama ıstırabını Maaarif Ve
kiliniz çekme'ktcıdiir. Bunun yanında 252 oku
lun inşaasma dernekler tarafından başlan
mıştır. Fakat, maatteessüf kudretleri yetme
diği için inşaatları bit i reme m işi erdir, Vekâ
letten yardım 'beklemektedirler. 

Elimizde, bütçeden verdiğiniz yardımlarla 
kendilerine lâzımgelen yardım yapılacak ve 
bu okulların bitirilmesine çalışılacaktır. Fakat 
muhterem senatörler; bizim millî eğitim ib
resi' teknik ve mesleki öğretime doğru meylet
tiği için, ortaokul açmaktan mümkün olduğu 
kadar kaçınmak prensibi hâkim olduğu için, 
ibize şimdi bu okulları yapan dernekler, ka
saba] arımızda sanat okulları, ticaret okulları 
gibi, okulları açmaya razı olurlarsa., bunların 
mühim bir kısmını meslek okullarınla doğru 
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çevirmek yolunda hareket edeceğiz. Bunlara 
yardım edip, bunları meslek okulu haline ge
tirmeye ıgayret edeceğiz. 

Alelıtlak ortaokul yapmaktan mümkün ol
duğu kadar içfinabetmek niyetindeyiz. 111 
dernek ortaokulunun arsalarını almış, işe baş
lamak üzere bulunmaktadır. 

Ortaokul öğrencisi 1962 - 1963 ders yılı ba
şında 336 767 dir. Artış 16 729 dur, nislbet 
% 40 dır. Yani arkadan gelen nesiller, ilkokul
ların miktarı arttıkça, ortaokullara, doğru ar
tış da o nislbette artmaktadır. Biz bunu şimdi 
yavaş yavaş teknik ve meslekî öğretime doğru 
kanalize etmeye çalışacağız. 

Ortaokullarda öğretmen sayısı: 6 041-asıl öğ
retmenimiz vardır, öğretmen ihtiyacı 8 448 ki
şidir. önümüzdeki yıl içinde, lise mezunların
dan elemanları kursa tabi tutarak, onları öğret
men olarak yetiştirip ıbu derde çare aramak isti
yoruz. Bu izahatıma ilâveten şu aydınlatıcı ma-
zuratta bulunmama izin verin; benim öğretmen 
meslekdaşlarım bu izahatımı duydukları zaman, 
«Bir kurs içinde öğretmen olunuveriyor» diye 
•biraz almıyorlar. Bunların 'bir kurs içinde he
men öğretmen olacaklarını kabul etmiyorum. 
Sıkıntılı bir devre için, ilköğretimin ortaokulla
rında (birinci ve ikinci sınıfların da toir devre 
için öğretmenlik yapmak üzere kurs açmış 'bu
lunuyor, (burada öğretmen olacakları kursa tâbi 
tutuyoruz. Bunları Ihizmetleri bittiğinde öğret-
ımenlikte kalmak isteyenler olursa eğitim ensti
tülerine alınacaklar, o meslekte ilerlemeleri 
sağlanacak. Bunu da sizleri tenvir babında arz 
ettim. 

Ortaokullarımızda program değişikliğini ele 
almış 'bulunuyorum. Bu 'hususta anket yapılmış
tır. Ve zannediyorum Mayıs ayı içinde veya 
Haziran ayı içerisinde ımuıhtelif bölgelerden öğ
retmenlerimiz gelecektir, bunun üzerinde çalışa
caklardır. Ortaokul öğretimi de yavaş yavaş 
meslekî ve teknik öğretime doğru son sınıfta 
çevrilmeye 'başlanacaktır. Bu itibarla arkadaş
larımın haklı olarak işaret ettikleri yönlerde ve 
yollarda Maarif Vekâleti tedbirlerini almış ve 
ona göre davranmıya başlamış bulunmaktadır. 

Resmî liselerin sayısı 134 dür. Liselerde oku
yan öğrenci adedi; 94 576 kişidir. Burada artış 
nistbeti % 60 dır. Liselerin de tabiatiyle lâıhora-
tııvarları sınıf haline getirilmiştir, sınıfların 
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mevcutları bir çoklarında 80 - 90 kişidir, nor
mal sayıyı aşmıştır, öğretim son derece sıkıntılı 
durumdadır, normal öğretim yapılamamaktadır. 
Bu itibarla birçok liselerin tevsi edilmek zaru
reti hâsıl olmakta, bâzı liselerde de lâboratuvar 
için yeni inşaat yapma ihtiyacı bu günden be
lirmiş bir haldedir, öyle liselerimiz vardır ki, 
mevcudu 1 800 - 2 000 kişidir. Halbuki bunlar, 
(böyle bir mevcut nazara alınarak yapılmış mü
esseseler değildir. Liselerdeki öğretmenlerin sa
yısı 2 001 dir. Liselerdeki açık öğretmen miktarı 
1433 tür. önümüzdeki yıl, ortaokullara yetiş
tirdiklerimizi yerleştirebilirsek, ortaokuldaki 
tecrübeli öğretmenleri liselerin ilk sınıflarına 
doğru kaydırarak öğretmen temin etmeye çalı
şacağız. Liseleri daha çalbuk öğretim vasıtaları 
ile teçhiz etmek için dışardan öğretim vasıtaları 
mubayaasına Ibaşlamış bulunuyoruz. Bu yıl 11 
milyon liralık ders vasıtasının dışardan muba
yaası için bütçeye tahsisat konulmuştur. Bu
nunla bâr çok liselerimizi teçhiz edeceğiz. Mem
leketimizde 6 tane kolej vardır, bunların da 
1 538 öğrencisi bulunmaktadır. 7 tane de gece 
lisesi bulunmıaktadır. öğretmen okulları hakkın
da şu kısa mâruzâtta bulunmak isterim!: Mem
leketlimizde ilkokullar için 70 öğretmen okulu 
vardır. Burada 1962 -1963 yılında, 32 310 çocu
ğumuz okumaktadır, önümüzdeki sene daha 4 
tane ilkokul öğretmeni yetiştirecek okul 'açıla
cak ve böylece bunların sayısı 74 ü bulacaktır. 

Eğitim enstitülerinin sayısı 9 dur. önümüz
deki yıl 2 tane daha açılacak <ve sayıları 11 ola
caktır. 

löahit Okurer arkadaşımız, bunların seviyele
rinin yükseltilmeleri -hususuna temas etmişti. 
Bunların öğretim süresi üç yıla çıkarılacak ve 
(seviyeleri yükseltilecektir. 

Yüksek öğretmen okullarından halen 2 ta
ne açılmış olanı vardır. Birisi Ankara'da diğeri 
de İstanbul'dadır. Bu yıl, 1963 yılında, bütçe
den sonra 2 tane daha Yüksek öğretmen Oku
lu açacağız. Birisi Erzurum, diğeri İzmir'de ol
mak üzere 4 Yüksek öğretmen Okulumuz ola
caktır. Bunlar da liselere öğretmen yetiştire
ceklerdir. 

Arkadaşlarımız İmam - Hatip okullarına te
mas ettiler ve bu hususta bâzı mütalâalar ileri 
sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, İmam - Hatip okul
ları biliyorsunuz, şimdiye kadar sadece dernek-
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ler tarafından idare ediliyordu. Maarif Bakan
lığı oraya öğretmen vermekten başka surette 
müdahale yapmıyordu. Okulların yaptırılması 
ve çocukların alınması, iaşeleri, ibateleri hepsi 
de derneklere aitti. İlk defa olmak üzere bu 
okulların bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığının mu
rakabesi altına alınması, tıpkı diğer okullarda 
olduğu gibi tanzim edilmesi, inzibat altına alın
ması için 1963 yılından itibaren bütçeye ödenek 
konulmasına başlanmış oluyor. (Allah razı ol
sun, sesleri) Dernekler kendi başlarına bu okul
ları kendi ellerinin altında tuttukları takdirde, 
bizim anladığımız mânada müspet dünya görü
şüne malik müspet ilimlerle aydınlatılmış, hem 
de aynı zamanda inkılâp tarihine, rejim bilgisi
ne ve Türk vatandaşlığına ait bilgilerle müceh
hez adam yetiştirmekte muvaffak olamıyorlar
dı. Ve bakımda da çok müşkülât çıkıyordu. 
Bâzı vilâyetler iyi bakıyor, bâzıları o kadar 
yetişemiyorlar. Şimdi bu okulları, Maarif Ba
kanlığı tek elden inzibat altına alacak; yatılı 
okullar gibi kendisi idare edecektir. 

Bu okullar için bir komisyon kurduk. Bâzı 
arkadaşlarımızın endişeleri var. Biz de açık ko
nuşuyoruz. Bu okulların, kendi meslekî hizmet
lerinin dışında hiçbir inhirafa gitmemeleri için, 
bu komisyonda programlarının ne olacağı, gö
recekleri vazifelerin, hizmetlerinin ne olacağını 
açıkça tesbit ettik. Orada, üç istikamette eği
tim ve öğretim yapılması karar altına alındı. 
Bu istikametlerden biri müspet ilimlere aid-
olandı. Bu sahaya ait bilgilerin ve derslerin ge
nişletilmesi prensibolarak kabul edildi. Bunun 
yanında, İnkılâp Tarihi, rejim dersleri demin 
arz ettiğim gibi, Türkiye Tarihi ve vatandaş
lık bilgisi ayrı bir istikamette olmak üzere ko
nuldu. Bir de din derslerine aidolmak üzere 
bizim dinimizin lıurafesiz, halis Kurana ait kı
sımlar verilecektir. Böylece, biz inkılâba sadık 
aydın din adamını Türk cemaatine kendi kon
trolümüz altında yetiştirerek vermiş olabilece
ğiz. Bu yetiştirmeyi başıboş bırakamayız, arka
daşlar. Onun içindir ki, Devlet, bunlara sahip 
çıkacaktır. Ve şimdi daha inzibat altına almış 
değiliz, bu bütçe çıktıktan sonra inşallah diğer 
maarif okulları gibi olacaktır. Ve onlarda da 
inkişafı göreceksiniz, muvaffak olacaktır. 

Burada bir noktayı işaret etmeme izin veri
niz. Hatiplik, imamlık ayrı bir profesyon, ayrı 
bir meslek, öğretmenlik ise ayrı bir meslektir. 
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Maarif Vekâleti ikisi arasında bir tedahülü ka
bul etmemektedir. Onun için izninizi rica ede
rim ; ıbunlar arasında bir meslek tedahülü olma
ması gerekir, öteki, hizmetleri cemaata tanı ola
rak yaparsa, bizim millî anlayışımız ve kaygı
larımızla bir cemiyetin bekçiliğini yapabilirse, 
ben, bunların memlekete büyük hizmetleri do
kunduğunu düşünebilirim. (Bravo sesleri) 

Memleketimizde İmam - Hatip okullarının 
26 tane olduğunu arz ederim. Bâzıları çoktur 
derler. Yalnız ben şöyle bir hesabı, Yüksek Se
natonun önüne koymak isterim; eğer bütün 
memleketteki her cemaata (bir imamı lazımsa ih
tiyaç büyüktür. Ama yetiştirmede emniyeti 
sağlamadıkça, dolu dizgin okul açmak niyetin-
ıde değiliz. İşi sıkı tutuyoruz. İhtiyaç (büyüktür. 
Okul açmadığımız, yetiştirmediğimiz takdirde 
inanınız iki, cemaat cahillerin elindedir ve teh
like o zaman başlar. Bu konuda mazuratım 
ıhımdan ibarettir. (Bravo sesleri) 

Teknik öğretimde bu .yıl yeni tesislerimi/ 
görülmüyor. Ama ıbütün .gayretimizi mevcutla
rın tevsiine ve teçhizine vermiş (bulunuyoruz. 

Bir çok sanat okulları açılmıştır. Fakat bun
ların idare binaları, öğretim dersaneleri filân 
mühim bir kısmı yaptırılmamıştır. Bu yıl (bun
ları yaptırarak faaliyete 'geçeceğiz. .Sanat 'ensti
tülerinin de memleketimizde .mevcudu 108 tane
dir. Bâzı arkadaşlarım miktarını [bilmedikleri 
için Maarif Bakanlığının teknik öğretim alanın
da hacminin veyahut faaliyet sahasının dar ol
duğu kanaatini izhar ettiler. Dar değildir, ol
dukça geniştir. Yalnız dalha henüz kadroları iti
bariyle miktarı artmamıştır. Çünkü ibu okulla
rın 'hepsi de öğretim araçlarını tamamlamış de
ğillerdir. Eğer şimdi başladığımın gifbi sınıfla
rını tamamen yapar, teçhizatını ikmâl ederse, 
108 tane enstitü tam kadro ile çalışmağa 'baş
larsa, memlekete tbol miktarda teknisyen yetiş
tirecek bir kudrete vâsıl olacaktır. Bugün, 1962 -
1963 yılında elimizde yetişmekte bulunan genç
lerimizin sayısı 32 ıbin kişidir. 

Bunlarda öğretmen sayısı 2 298 dir. Fakat, 
sanat okullarından (başka, asıl bizim, önümüz
deki yıl için, memleketimizde ıbir yenilik olmak 
üzere geniş 'bir sahada açmak istediğimiz teknik 
okullar vardır. Bu lokulların ehemmiyeti çok 
büyüktür. Yüksek okul mahiyetinde olduğu için 
yetiştirilecek insanlar da teknik kalkınma hiz-
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meti 'bakımından, memleketimiz için çok faydalı 
olacaklardır. 

Bunların /birisi Zonguldak'ta, birisi Elâzığ'
da, birisi de İzmir'de kurulacaktır. Evvelce ku
rulmuş olan toir tanesi Maçka'dadır ve Teknik 
Üniversiteye bağlıdır. Diğer ıhiri de Yıldız'da-
dır. Bu suretle 5 Yüksek Teknik Okulumuz ola
caktır. Bunların içinde bölüm olarak inşaat mü
hendisliği, elektrik mühendisliği, makina (mü
hendisliği branşları vardır. İlerde tekstil mü
hendisliği ve kurutma .ve sulama mühendisliği 
gibi teknik branşlar da (bulunacaktır. Ve bu tek
nik okulların miktarı ilerde inşaallalh daha da 
artırılacaktır. 

Memleketimiızin teknik ve meslekî alandaki 
öğretimin cılız olduğuna dair ifadeleri, (burada 
mübalâğa edildiği ıgiibi kabul edemiyeceğiım. Bu 
hususta sessiz sessiz oldukça büyük hamleler 
yapılmıştır. Bu plân devrinden sonra yapılacak 
hamlelerin daha çok müessir hale geleceğine 
inanmanızı rica edeceğim. Çünkü, önümüzdeki 
yıl bilhassa sanat enstitüleriyle yapı enstitüleri 
ve sanat okullarına ait hamlemiz çok geniş ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, teknik öğretimde ka
dının oynıyaeağı rol ((ben 'biraz da mübalâğa 
olarak diyeyim) ibâzı mıntakalar için erkekten 
daha mühim olacaktır. Kız Sanat Enstitüleriyle 
bunların sanat okullarının rolleri çok büyüktür. 
Bunlar hem ıbir taraftan Doğu vilâyetlerimiz
de vatandaşlarımıza dil öğrenme mevzuunda (bü
yük rol oynuyor, aynı zamanda tekniği sessizce, 
hem de yeni yaşayış tarzımızı çok kolay olarak 
memleket içinde yayma ve yerleştirmede rol oy
nuyorlar. Bu okullarımız diğer okullara nıisbetle 
daha az yatırım istiyen okullardır. Bu (bakım
dan miktarlarını kolayca artırmanın (imkânları 
vardır. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıl Doğu 
illerimizde kız enstitülerimizi, bilhassa kız ak
şam sanat okullarımızı, miktar İtibariyle çoğalt
maya çalışacağız ve oralarda okuyan kız çocuk
larımızı, mümkün olduğu -kadar çok yetiştirme
ye, bu okuHardan evlerine yetişkin olarak ver
meye .gayret edeceğiz. (Böylece hem dil, hem 
kültür hem yaşayış tarzı bakımından kazancı
mız olacak, hem de bunların teknik (bakımdan 
yetişmeleri sağlanmış olacaktır. 

ıŞimdi, ticaret öğretiminden, Ticaret okulla
rından da bir nebze bahsedeceğim, Memleketi-
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omzin 'bir çok yerinde ticaret liseleri açmış 'bu
lunuyoruz. Bunların sayıları 29 dur. 9 tane de 
•akşam ticaret lisemiz vardır. Cemıaıı 38 tane 
olur. yeni açılacak 5 tane de plâna alınmıştır. 
vBu yıl onlar da açılacaktır. Bunların öğrenci 
sayısı 13 293 tür. öğretmenlerinin sayısı 465 
dir. Stajyer olarak da 73 'kişi bulunmaktadır. 
Ücretli öğretmen «ayısı 415 kişidir. 

Ticaret lisesinden çıkanlar ileride iktisadî 
kalkınma olduğu takdirde; Bankalarda, işletme
lerde şeflik, sekreter 'vesaire gibi hizmetleri da
ha kolayca görebileceklerdir. Bilhassa kız çocuk
larımız için bu okullarda yetişmeleri ve Ibu llıiz
nıetleri almaları Ibakımıııdan bu saba geniş bir 
öğretim sabası olarak açılmış (bulunuyor. Tica
ret liselerinden sonra bir de -Ticarî ve İktisadî 
İlimler Akademilerimiz vardır. Bunlar da 4 ta
nedir. Bir tanesi İstanbul 1da, biri Ankara'da, 
(biri Eskişehir'de, biri de İzmir'dedir. Bunlar 
yüksek okul mahiyetindedir. Ve şimdi özel sa
bada da bu nevi okulları açmak içim çok gayret 
edilmektedir. Son yıllarda böyle okulları açmak 
için 15 müteşebbis müracaat etmiş, bunların 
içinde ancak 3 tanesi gerekli şartları haiz olduğu 
için, izin verebildik; ümit ediyorum ki, ileride 
daha çok hususi teşelbbüs bu sahaya atılabiile-
eektir. 

Arkadaşlarım, biraz da opera, ve tiyatrodan 
bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, şunu ifade etmeden 
geçemiyeeeğim; Cumhuriyetten beriye doğru, 
bizim eski tarihimizde olmıyan millî faaliyetler 
arasında sahne faaliyetleri Cumhuriyetten son
ra çok geniş bir -gelişme göstermiştir. Burada 
da çocuklarımız gerçekten sevinilecek, bir kabi
liyet ibraz ediyorlar. Şimdi, Ibâzı kısımlarında 
da övünülecek kıyımetler belirmiş oluyor. Onun 
için bu sahalara hususi Ibir ihtimam atfediyo
ruz. 

Konservatuarı, inşaallah, önümüzdeki yıllar
da yeni baştan en modern tesisleriyle kurmak 
ve memlekette iyi sanatkârlar yetiştirecek bir 
okul haline getirmek, Maarif Bakanlığının ka
rarları arasında bulunmaktadır. 

Opera ve tiyatronun ayrılmasını, (ben Bakan 
olarak tabiî buluyorum. Ama arkadaşımıza, bu
rada konuşan ve hunu uzun uzun yüksek hu
zurunuzda anlatan arkadaşıma şunu söylemek 
isterim; bu ameliyeyi yaparken bunun gerektir-
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I diği şartları da hasırlamış olmam lâzımdır. Ak

si takdirde, ayırma zararlı netice vermesin. 
Onun için, 'kanununu çıkaracağız; operayı, (ba
leyi ve sahncıyi ayıracağız. 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Bravo. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BASİT 

HATİPOGLU (Devamla) — Konservaturvarı da 
yeni baştan yeniden tesis ederek, geliştireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; sizi fazla yormadan 
birkaç noktaya daha temas edeyim. 

Millî eğitim politikamızın hedefleri nedir, 
diye arkadaşlarımız sorular sordular ve buna 
ait Ibâzı tenkidlerde bulundular. 

Ben şu mülâhazayı denmeyan edeceğim: 
Evvelâ millî eğitimin, eğitim sistemi tek kişi 
tarafından tâyin edilmez. Eğer edilirse kabul 
etmem, doğru olmaz. Bugün millî eğitimin eği
tim sistemini Yedinci Eğitim Şûrası tâyin et
miştir. Eğitim 'kötüdür, ayrı, ama bir sistemi 
tâyin etmiştir. Kararlar almıştır, kitabı vardır, 
neşredilmiştir, onun üzerinde dururuz, düzelti
riz daha iyi hale getiririz, yoktur, deyemeyiz. 

Şunu Yüksek Senatoya inanarak arz etmek 
isterim; müesseselerin yaptıkları hatalar; şahıs
ların yaptıkları kadar vahim, olamaz. .Şahısla
rın yaptıkları hatalar çok vahini olur. Onun için 
müesseselerin yaptıklarını benimsiyelim, şahıs
ların yaptıklarından kaçınalım. Bu sebeple Millî 
Eğitim 7 nci Şûrasının eğitim sistemi kitabı 
vardır, bu Ibir. 

İkincisi: Eğitim sistemleri ve usulleri; Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesinde 
müzakere edilir, orada tesbi't edilir, orada ka
rar alınır. Bugün fonksiyonlarını tam yapar, 
yapmaz. Bu müessese ikmal edilir, tamamlanır. 
Onu anlarım. Ama hen karşısına geçip de siz 
bir şey [yapmazsınız, ben her şeyi yaparım de
mem. (Bravo sesleri) 

Üçüncüsü; Millî Eğitilin Bakanlığı bütün 
I dünyanın eğitim ve öğretim gidişi ile adım 

adım 'münasebettedir. Evvelâ UNESCO ile sim 
sıkı münaseJbetlerimiz vardır. UNESCO bütün 
dünyanın eğitim ve öğretim işleriyle ne olu
yor, ne bitiyor diye alâkalıdır. Biz de oradan 
haber almaktayız. Orada temsilcimiz vardır. 
Daimi muhabere (halindeyiz, bu adamımız gider 
gelir; (burada da bir komisyonumuz var. Birle
şik Avrupa'nın Eğitim Konseyine azayız. Ar-

I kadaşlarmıız giderler, konuşurlar, alınan karar-
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l an bildirirler. Onlarla da daimî işlbirliği ha
lindeyiz. Yani Türkiye Maarif Vekâleti kendi 
içine kapalı, dünya ile münasebetlerini kesmiş 
ve kendi (bildiğine gider durumda değildir. Yal
nız, itiraf edeyim, arkadaşlarınım bir noktada 
haklar vardır, 'ben 'başta arz ettim sizlere, bu
gün sistem, usul kavgası yapacak 'halde deği
lim. Ben evvelâ, üçlü öğretimi ikiye indirmek 
ve ikili öğretimi de tek öğretim 'haline getir
mek mecburiyetindeyim. Görüyor musunuz ne 
ile mücadele ediyorum? Bir öğretmene sınıfta 
80 öğrenci değil, 25 öğrenci düşsün diye uğra
şıyorum. Bir sınıfta 75 'kişi değil, 40 'kişi olsun 
diye uğraşıyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yapabili
yor unusunuz Hocam'? 

MİLLÎ EĞİTİM KAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Yapıyorum. Yap
mak için çalışıyorum ve yapacağız, (göreceksi
niz, bunları. Buna inanmak lâzımdır, (ben inana
rak söylüyorum. Onun için sizlerden çok rica 
ediyorum. Evvelâ okul ımekânı temin edeceğiz. 
Bu memleketin çocukları rahatça okuyabi
lecek okullara ısalbibolacaklar. 

îki, hu memleketin 'gocukları okulda sadece 
kitaba bakarak değil Ibiraz da hareket ederök 
işi öğrenmek imkânını (bulacak ve öğrenme 
vasıtalarını da elde etmiş olacaktır, benim ça
bam 'budur. 

Üçüncüsü; memleketin çocuklarının doksanı 
bir öğretmen tarafından değil; 25 - 80 u bir 
öğretmenden ders alma imkânına kavuşacak
tır. Eğer !bumı elde edebilirsem, ondan sonra 
ben düşüneceğim; şu sistemle mi, bu sistemle 
mi? 

Mâruzâtım Ibuııdan ibarettir, hürmetlerimle. 
Başka sualleriniz varsa emirlerinize amadeyim. 
(Bravo ısesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika. İçtüzüğün 111 nci 
maddesine ıgöre kifayet sorulara da şâmildir, 
ancak eo'k 'kısa, vakit almamak kaydi şartiyle 
111 nci maddenin 63 noii notuna rağmen; kısa 
olmak kayıt ve şartiyle evvelâ ;Sayın Özftürkçi-
ne, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜKÇİNE (İstaribul) — Lise 
mezunlarının yedek subajy öğretmenliği hakkın
da muhterem senatör arkadaşlarımızın 'bâzıları 
kanun teklifinde bulunmuşlardı. Bakanlık tem
silcisi hir gün geldi (bu öğretmenlere lüzum ol-
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duğunu söyledi, Aradan 15 gün geçti aynı ba
kanlığın haşka bir temsilcisi buna üüzum olma
dığını beyanet'ti. Aynı hakanlığın iki temsilcisi 
arasındaki fark neden ileri geliyor? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BASİT 
HATİPOĞLU (Manisa) — Onda hir «suitefeh-
'hıüm olmuş, önce Er öğretmenlerin maaş Ka
nunu zannetmiş. O bakımdan maruzatta bulun
muş. Bana ısonradan söylediler. Yanlışlığı tas
hih ettik. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Kahra

man Ordumuzun, her türlü siyasetten uzak tu
tulmasını dikkatle gerçekleştiren Hükümetimi
zin, değerli irfan ordumuzun da her türlü siya
si şaibeden ve her türlü siyasi münasebattan 
uzak tutmak hususunda, bir tedbir ve düşünce
si var mıdır? Ve bu meyanda, çok değerli, va
tanperver öğretmenlerimizi, her türlü siyasi fa
aliyetlerden tenzih eden teşekküllerin başında 
veya içinde, birtakım politika adamlarının bu
lunmasını Sayın Vekilimiz ve Vekâletimiz mah
zurlu görüyorlar mı ve bunlar için bâzı tedbir
ler düşünüyorlar mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — öğretmenler aile
sini, aralarında fark olmıyan, mütecanis bir aile 
olarak telâkki ederim, öğretmenlerimizi ben, 
Türk Milletinin çocuklarının eğitimine, öğreti
mine memur edilmiş bir birlik telâkki ederim. 
Bunu köydeki öğretmenden tutun, üniversite 
profesörüne kadar böyle anlarım. Arada rütbe 
ve derece farkını da gözetmem. Ama bu arada 
her hangi bir şekilde öğretmenler zümresinde 
siyasi maksatlara alet olmak istiyenler varsa 
bunlarla asla beraber olmıyacağım. (Alkışlar) 

Bu aile, Türk Milletinin karşısında tarafsız 
kalmaya, tarafsız olmaya mecburdur. Tarafsız 
kaldıkça Türk Milletinin tümü tarafından sevi
lecek ve hürmet görecektir? Ben daima sizlere 
niyaz ettim ve gezdiğim yerlerde halkımıza ni
yaz ettim; öğretmene güven, öğretmene saygı 
ve sevgi, dedim. 

İzin verirseniz bir dakikanızı daha alayım: 
Arkadaşlarım, öğretmenlerin terfihi için birçok 
şeyler söylediler. Maarif Vekili, acaba öğretmen
lerin bugün çalıştıkları ücretle müreffeh olduk
larını düşünüp de rahat mı ediyor, zannediyor
lar? Değil, Belki bizatihi maddi sıkıntısı ve ıs-
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tırabı olan kadar, sizin Maarif Vekiliniz de ıs
tırap çekiyor. 

Şunu, hiçbir nümayişe lüzum gömleksizin, 
huzurunuzda ifade etmek isterim. Vaktiyle de 
söyledim, yine tekrar edeyim; zihnen çalışan 
insanlar, maddi endişeler ve kaygılarla yürek
leri burkulursa, çalışmalarının randımanı dü
şük, kalitesi bozuk olur, bunu bilelim. Fakat, 
milletin takati muayyen, bunu bir sıraya koyup, 
mutlak surette zaman içinde tahakkuk ettire
ceğiz. 

Şimdi, arkadaşlarımın sıra ile zikrettikleri
ni ben de sıra ile zikredeyim. 

öğretmenlerin ders saatleri meselesi: Bu iş, 
Millî Eğitim Komisyonundan çıkmıştır. Bütçe 
Komisyonuna gelmiştir. Bütçe Komisyonundan 
çıkması, benim Maliye Bakanımızla anlaşmam 
lâzım, bunu yapacağım. Peşinen konuşuyorum, 
ümidediyorum ki, biliyorsunuz Maarif Bakanı 
yalnız başına değildir, Maliye ile beraberdir. 

Bir intibak kanunu vardır, bu da haktır, bu
nun da peşinden koşacağım. Bu hususta Baş
vekilimizle konuşmuş bulunuyorum, bunu da 
söyliyeyim. 

Eğitmenlerimiz vardır, çilekeş insanlardır, 
bir devre hizmet etmişlerdir, seviyeleri ne olur
sa olsun; şimdi rakam verdim, hâlâ da hizmet 
ediyorlar. Bir emeklilik istiyorlar. % 5 lerini de 
ödiyecekler. Yüksek Senato ve M. Meclisimiz 
înşaallah bunu esirgemez. Bunların emeklilik 
kanunu da sevk edilmiştir. Bunun da peşinden 
koşacağım. înşaallah lütfedersiniz çıkarırsınız. 
Ben, hizmet için yorulmaktan kaçınmam, im
kân, Devletin Hazinesi sizlerin elinde; înşaallah 
sizler de lütfedersiniz, ben de bu nimete arka
daşlarımı erdiririm. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Söylenıezoğlu. 
HULÛSÎ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Ay

dın ve tam kaliteli ilim adamı yetiştirmek mak-
sadiyle îmanı - Hatip okullarının isimleri, ila
hiyat Lisesi veya Enstitüsü gibi bir isimle de
ğiştirilemez mi ! Mezun olan bu çocuklar lise 
müfredat programlarını aynen takibederek ve 
ayrıca 7 sene de mânevi ilimleri iktisabetmiş 
bu bilgilerle mücehhez olarak mezun oluyorlar 
ve bu suretle liseden bir sene de fazla okumuş 
oluyorlar. 

Bu çocukları lise bitirme imtihanına girme
den İlahiyat Fakültesine doğrudan doğruya ka-

3.2.1969 O : 3 
bul etmek imkânı düşünülüyor mu, düşünül
müyor mu? Bunu istirham ediyorum. 

ikinci isualim, vilâyetlerimizde iköy okulları 
yapılmaktadır; her sene bu okullar için bir 
tahsisat 'ayrılmaktadır. Benim bildiğime göre 
bâzı vilâyetlerde yüzde 80, köy okulu yapılmış, 
bâzı vilâyetlerde yüzde 60 yapılmış, bâzıların
da yüzde 30 yapılmış, bâzılarında da yüzde 15 
yapılmış. Şimdi sosyal adaleti tesis mevzuun
da bu yüzde 15 ten tutup, tahsisat dağıtılırken, 
yüzde 15 lere daha fazla, yani % 80 ain sevi
yesine çıkarılıncaya kadar onlara daha fazla 
verilmesi imkânı düşünülüyor 'mu, düşünülmü
yor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞlT 
HATlPOĞLU (Devamla) — imam - Hatip okul
larından çıkanlar lise seviyesinde imtihan ver
dikleri takdirde fakülteye girebiliyorlar. Şim
di derslerini de takviyeli yaptıkları takdirde 
girebilirler. Ama biz istiyoruz ki, onlar bildik
leri ve hedef tuttukları mesleğe devam etsin
ler. Esasen İmam - Hatip okullarından mezun 
olanlar Yüksek islâm Enstitüsüne girebiliyor
lar. Orası da yüksek bir mektep. 

Şimdi ilkokul ödenekleri için ölçü şudur; 
bu fırsatı verdiğiniz içdn teşekkür ederim, şu 
ölçü kullanılıyor; o ilin, vilâyetin okul sayısı
nı aldık, ikinci ölçü olarak okul çağındaki ço
cuk sayısı, onu aldık. Okul dışında ne 'kadar 
kalıyor, en çok kalan, onu aldık. Buna naza
ran en çok ihtiyaç içinde olan vilâyete ödene
ği fazla ayırdık. Tevzii bu içtimai adalet ölçü
sü üzerinden yaptık. 

Bir şeyi ilâve edeyim. Doğu bölgelerine kar
şı, kalkınlma hızı oraya tevcih edildiği için ve 
Meclisimizin de vicdanı öyle çarpıyor sanıyo
rum, biraz bu taraflara /bu işte daha fazla eği
lim vardır. 

BAŞKAN — Sayın Şahingiray, buyurun, 
sualinizi sorun. 

ÖZEL ŞAHİNGİRAY (istanbul) — Efen
dim, dünya çapında fikir adamları yetiştirmek 
için Türk çocuklarına müstakil olarak ihtisas 
bilgisi verilmesi için okullar açılması hususun-
d i ne düşünülmektedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATlPOĞLU (Devamla) — Şimdiye kadar 
ökullarnmızda üstün zekâlılar üzerinde durul
madı. önümüzdeki yıl böyle bir tefrik yapaea-
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ğız. Bunun üzerinde durmaya başlıyoruz. Çün
kü, eksik zekâlılar üzerinde tedbirimiz var. On
lara göre çalışlmalarımız var. önümüzdeki sene 
üstün zekâlılar üzerinde çalışmalara bağlıyaca
ğız. Fen lisesi diye açmaya bağlıyacağımız ve 
Amerikan yardıımiyle kurmak istediğimiz lise
de yüksek kabiliyetli çocukları seçme olarak 
oraya alıp yüksek ilim adamı olarak yetiştire
cek liselerden biri olacak. Oradan yüksek tah
sile gidecekler. Bunu bu yüksek zekâlı insan
lar için düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Vekil izaha

tında İnkılâp tarihi dersinden, bir de rejini 
dersinden bahsettiler. Acaba bir yeni ders mi
dir, bu rejim dersi? Yoksa bir tâbir midir? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Şimdi içinde bu
lunduğumuz demokrasi rejimi. Bugünkü rejimi 
anlatacağız, imama, o da köyde halka rehber
lik etsin. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, her 

sene liselerimizden büyük sayıda talebeler me
zun olmakta ve bunlar üniversitelere gireme
mektedirler. Bir hakikattir ki, Hazinemiz yeni 
bir üniversite yaptırmak için imkânlara sahip 
değildir. Acaba Maarif Vekâleti - paralı üniver
siteleri Anayasamız menetmiştir, fakat devlet 
eliyle açılması mümkündür - paralı üniversite 
mevzuunda her hangi bir fikre sahip midir, bu
nu mümkün görebilirler mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-
ŞİT HATİPOĞLU (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, birçok kanunlar daha Meclisimizdedir, 
yeni üniversiteler açmak için. Millî eğitim mas
rafları gittikçe Devletin sırtına büyük yük yük
lüyor. Tabiî bu bu millete külfet oluyor. Bizim 
yüksek tahsili biraz paralı yapmaya doğru bir 
temayülümüz var. Bunun üzerinde çalışmaları
mız mevcuttur. Üniversite tahsilinin bir kısmı
nı paralı yapmak niyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen

dim, öğretmenlerin mesken işi ve birtakım maddi 
meseleleri vardır. Bu işle öğretmenler Bankası 
uğraşır, öğretmenler Bankasının mevduatı kâfi 
değildir. Acaba, 1/4 ünü Emekli Sandığı üye
lerinin teşkil ettiği bu kütlenin orada toplanan 
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1 paraları bu bankaya mevduat olarak yatırıla

maz mı? Çünkü diğer bankalara yatırılıyor. 
Bakanlığın bu husustaki görüşü nedir? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA
ŞİT HATİPOĞLU (Devamla) — Öğretmenler 
Bankasının, kendi bankaları olduğu için ter
cih edilmesini ben onlara tavsiye edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

I Efendim, Öğretmenlerin içinde bulunduğu malî 
vaziyet malûmunuzdur. Acaba muhterem Vekâ
letiniz subaylarda olduğu gibi öğretmenlerin de 
kendilerine ve ailesi efradına parasız tıbbi mev
duat ve muavenet hususunda bir tedbir düşün
mekte midirler, değil midirler? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA
ŞİT HATİPOĞLU (Devamla) — Bizim hazırla
makta olduğumuz kanunda var. Bir kanun ha
zırlıyoruz. Onun içinde bu da var, Esat Bey. 

BAŞKAN — Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Hepsi de sah

ne sanatı olan tiyatro, opera ve balenin bir ka
nunla ayrılacağını Sayın Bakan ifade ettiler. 
Binasına, orkestrasına ve hattâ dekor ve maran-

I gozıma kadar ayrılmayı icalbettiren ve bu suretle 
de büyük malî külfetler yükliyen böyle bir ay
rılma yerine lüzumlu para bulununcaya kadar 
bu para ile bölge tiyatroları ihdas etmek ve bu 
suretle sanata susamış Anadolu ve Trakya hal
kına da sanatı ulaştırmak daha uygun olmaz mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-
ŞİT HATİPOĞLU (Devamla) Muhterem Sami 
Küçük Beyefendi, ben «Şartları ve imkânları 
bulduğum takdirde» diye arz ettim, değil mi? 
Bölge tiyatroları Kanununu inşallah bütçeden 
sonra huzurunuza sunacağım. Bunu Millî eğitim, 
halkın eğitimi için de lüzumlu addediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Buîadoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Eği

tim kalkınması için çok daha fazla yatırım ve 
tahsisata ihtiyacımız vardır diyorlar, Sayın Ba
kan. Bugünkü maarif sistemi üzerinde bir de
ğişiklik yapmak suretiyle yani tahsil müddetle
rini kısaltmakla bu yatırımı temin edemezler 
mi? 

BAŞKAN — Anlaşılmadı, Sayın Buîadoğlu, 
I lütfen tekrar ediniz. 
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ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Efen

dim, pek çok bölgelerde okullar açılacağım fa
kat malî imkânsızlıklar yüzünden bunların beş 
sene, yallıut sekiz senede yaptırılabileceğini izalı 
buyurdular, Sayın Bakan. Bilâhara eğitim ens
titülerinin de üç seneye çıkarılacağım ifade et
tiler. 

Acaiba programlarda bir kısaltma yapmak 
suretiyle umumi eğitimde bir tasarrufa gitme
sini düşünüyorlar mı, Vekil Beyefendi! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATlPOĞLU (Devamla) — Eğitim enstitüleri 
ortaokullara öğretmen yetiştiren müesseselerdir. 
Onların daha kaliteli yetişmeleri için bir yıl da
ha ilâve ediyoruz. Onlar ayrı müesseseler. Bu 
söylediğimiz yatılı bölge okulları köy çocukları
nın yetişmeleri için kuracağımız okullardır. 
Köyden yedi yaşında çocuğu alıyoruz, evvelâ 
beş yaşma kadar ilköğretim kültürü veriyoruz. 
Ondan sonra muhitine göre meslek öğretimi ya
pıyoruz. Sonra kendi ailesine iade ediyoruz. 
Bunlar büsbütün ayrı şeyler. 

BAŞKAN — Suallerini tavzih ediyorlar, bu
yurun. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Devamla) — Git
tiğim batı memleketlerinde gördüm. Bendeniz 
ilk mektepten almıştım, şimdi yüksekten başlı-
lıyalım; yüksek tahsil sömestrini biz 4 sene ola
rak kabul ediyoruz. Batı memleketleri sömestr 
müddetlerini kısaltmak suretiyle bir tasarrufa 
gidiyorlar. Acaba, böyle bir tasarruf bizde de 
düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATlPOĞLU (Devamla) —• Hayır efendim dü
şünmüyoruz. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Aydmer'in, bu
yurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Muhterem arkadaşımız Banguoğ-
lu, meslek tahsilini köylerde ortaokullardan ev
vel ilkokullarda ele alınmasının mecburi oldu
ğunu buyurdular. Ancak Sayın Vekilimiz Ban-
guoğlu arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
ediyorlar mı, etmiyorlar mı"? Maarif Şûrasın
da bunun hilâfına alınmış bir karar varsa Sayın 
Vekilin bundan haberi var mıdır, yok mudur: 
Şûrada böyle bir karar alınmamışsa gelecek 
Maarif Şûrasında Sayın Bakan bu hususta bir 
teklifte bulunacaklar mıdır? Hayatta daha er-
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ken başlayıp daha kısa tetkik edilecek vaziyet
ler nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞlT 
HATlPOĞLU (Devamla) — Banguoğlu arkada
şımız bize burada tatlı tatlı noktai nazarlarını 
dinletti. Hepimizde istifade ettlik. Aynı noktai 
nazarı 7 nci Millî Eğitim Şûrasında müdafaa et
miştim. Oraya eğer girmişse bu noktai nazarlar 
onun kararları arasında vardır. Girmemişse gir
memiştir. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Şahsi 
noktai nazarınız nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATlPOĞLU (Devamla) — Ben şahsi noktai 
nazarımı Şûranın kararma karşı ifade edemem. 

BAŞKAN — Sayın Ulusman. 
ALI RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Köy 

Kanununun 94 ncü maddesi köy okullarında köy 
çocuklarına Köy Kanununun belletileceğim 
âmirdir. Kanunda «Belletilir» diyor. Binaena
leyh köy okullarında Köy Kanununu belletile
cek şekilde köy çocuklarına okutulup okutul-
mıyacağmı öğrenmek istiyorum. 

ikincisi; okullarda, tahsisen ilkokullarda 
bayrak merasimi hangi hukuki mesnede göre 
yapılıyor. Yani Türk Bayrak Kanunu ve sureti 
tatbikine dair Nizamname hükümlerine göre mi, 
yoksa eski, daha bunların meriyetinden çok ev
vel ilkokullar talimatına konmuş olan eski bir 
hükme göre mi? Eğer ona göre ise Türk Bay
rağı Kanunu ve Nizamnamesinin sarih hüküm
leri karşısında bu yo] halâ yaşıyor mu? Lütfen 
izah buyurmanızı rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPO JLU (Devamla) — Bayrak Kanununu 
tetkik ediyorlar. Benim Köy okulları Kanunu 
hakkında sarih bir bilgim yok. Yalnız bu kanun 
tatbik ediliyor mu, evvelâ bunun üzerinde dur
mak lâzımgelir. Köylerde sıyyanen bütün köy
lerde Köy Kanununu öğretsinler. Bunun üze
rinde durayım, hakkınız var, köy çocuklarına 
öğretmek lâzımdır, doğrudur, bunun üzerinde 
ben ehemmiyetle durayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşımızın 
bayrak meselesine cevap vermediniz, bayrak 
merasimi hakkında da bir sualleri vardır. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Tamam 
efendim, suallerin kifayetini teklif ediyoruz. 
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BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan, çok çok 

teşekkür ederiz, bitti sorular artık. (Sürekli al
kışlar) 

Son söz bir üyenin olması dolayısiyle bir 
sayın üyeye söz vereceğim. Yalnız Sayın He
yete bir hususu arz edeceğim. Sayın Nurettin 
Aynuksa çok Önce söz aldığı halde, Kanun
lar Müdürlüğüne bildirdiği halde, Kanunlar 
Müdürlüğünce sehven veya bir hata neticesi 
kaydedilmemiştir. Eğer kaydı yapılmış olsay
dı çok önce okunmuş olacaktı. Bu sebeple son 
sözü Sayın Nurettin Aynuksa'ya vereceğim. 
Buyurun. 

NURETTİN AYNUKSA (Erzurum) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri; bütçenin tümü üzerinde muh
terem senatörler (beyanı mütalâada bulundu
lar. Sayın Bakan da fikirlerini dermeyan 
etmiş bulunduğuna göre bütçenin tümü üze
rindeki müzakereler bitmiş sayılabilirse de ben 
Sayın Başkanımızın bana tevdi buyurduk
la söz hakkından faydalanarak kendimi ala
madığım Atatürk Üniversitesi üzerindeki gö
rüşlerimi, sabrınızı suistimal etmeden, arz ede
ceğim. 

İstanbul, Ankara ve diğer üniversitelerimiz
den değişik, bir statüye malik bulunan Ata
türk Üniversitesi 6990 sayılı hususi Kanunu 
yüzünden, Millî Eğitim Bakanlığının diğer 
müesseseleri gibi bakanlık bütçesinde mütalâa 
edilmektedir. 

Bu üniversite; müzakeresini yapmakta ol
duğumuz bütçede sadece bölüm 748 Atatürk 
üniversitesi lojman inşaatı 14 milyon bölüm 
771 Atatürk Üniversitesi kuruluş giderleri 
6 600 000 liralık tahsisat teklifleri ile yer 'al
makta ve aksini bulmaktadır. 

Atatürk Üniversitesi; 1 Kasım 1937 de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplantı yılının 
açılması münasebetiyle Atatürk'ün irat bu
yurdukları nutukları ile doğmuştur. Bu nu
tuklarında geri kalmış Doğu bölgesinin kal
kınmasında derpiş edilen tedbirlerin başında 
öğretimin, toplumun arzulunan üstün seviyeye 
gelmesindeki etkisinin derinliği, bu yol ile 
Doğu bölgesindeki iş gücünün artacağı, sos
yal ve ekonomik kalkınmanın müspet seyir ta-
kibedeceği anlatılmaktadır. 

Muhtelif ilini heyetlerce kuruluş ve yer 
tesbitine ait çok etraflı ve ince tetkiklerle ge-
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çen zamandan sonra, Atatürk Üniversitesi 6990 
sayılı hususi Kanunu ile 1958 senesinde göreve 
başladı ve geçen yıl ilk mezunlarını verdi. 

Bu üniversitenin en hayati meselesi : Pro
fesör, doçent, asistan kadrosunun tamamlan-
mamasıdır. 6990 sayılı Kanuna göre nu üniversite 
bünyesinde 195 profesör 290 doçent bulunmak
tadır. Buna karşılık bugün 3 profesör 8 doçent 
78 asistan ve görevli uzman vazife vermekteler. 

Atatürk Üniversitesi 1,5 milyon lira sarf 
edilerek âdeta yeniden inşa edilen ve mevcut 
fakültelerin o zamanki çalışmalarını aksatma
dan görebilecekleri bir binada öğretime baş
ladı, öğretim üyeleri ile öğrencilerin, barın
ma, çalışma, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak 
için şefhirin en mükemmel (binaları döşenerek 
tahsis edildi. Bugün öğretim 'üye lojmanları, 
öğrenci yurt Ihmalarının İnşaatı 'bitmiştir. 

Erzurum, 've civar vilâyetler halkı, ıbütun 
relsmî teşekküller hu yeni irfan müessesesinin 
ıher yiönden sağlıyateağı yükseliş ive reıfaihın id
râki, sevinci, ive gururu ile bu Iböllge üniversi
tesini daima kucakladılar. Bunun yanında da 
Türk ve Amerikan öiğretim üye rve uzmanları 
iyi bir vazife duygusu içinde çalışmaktadırlar. 

Naklettiğim ibu îhakikat karşısında, malhal-
linde tetkik ve müşahedelerde 'bulunan Sayın 
Millî Eğitim Bakanı ile Yüksek •öğretim Umum 
Müdürünün, faizden 'fazla ta'kdir edere'k üzül
dükleri 'bu kadro noksanlığı Ihanıği tedbirlere 
'baş 'vurularak: 'halledilecek ise ona Ibir an önce 
tevessül edeceklerine inanmaktayız. 

Benim öğrendiğim başlıca sebep: Tâyin edil
mek istenen öğretim üyelerinin asıl ikametgâlh 
ve vazife yerlerinden uzaklaşmalarından müte
vellit maddi 'fedakârlıklarının karşılanmaması-
dır. Eğer İbu ise 'bunu da 'gidernıek yerinde 
olur kanaatindeyiz, 

Atatürk Üniversitesi sitesinde inşaatı ikmal 
edilen Kimya ve Sosyal İlimler Fakültesi (bi
naları ile öğretim üyeleri lojman ve 'öğrenci 
yurt 'binaları için 1954 yılından Ibu/güne kadar 
48 milyon lira sarf edildiği görülmektedir. Te
sellümü 'tamamlanmjyan iki ibinanın üniversite
ye devrinin »geciktirilmemesi. 

Toprak; ive 'bitki ıbilimleri binası ile, site yol
lan, kana'lizasyîon, elektrifikasyon, ve su işle
rine ait tesisatın, yeni Ikütüpane revir binala
rının tahsisatları mevcudolduğuna «göre 1*963 
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yılı içinde inşaatları 'Bayındırlık (Bakanlığınca 
ikmal edilerek üniversiteye teslimi 'zaruridir. 

!%>} yılı İHİtçeisinde derpiş edilen 6 200 000 
lira karşılığı matbaa tesisleri, ,sula'ma, kümes, 
e\' e'konfomisi, süt ve mamulleri imal ve araş
tırma ekipmanı, zirai araştırma araçları atel-
yesinin 'l!9füo yılında ü'iznıete girmesi 'zaruri
dir. 

Atatürk 'Üniversitesi Uektörlüğümce teklif 
edilerek Millî Eğitim 'Ba'kanlığınca da 'benimse
nen Atatürk Heykeli için bu 5 (200 000 liradan 
300 biri lira tefrik edilmiş Ibuiunma'ktadır. 

Sayın (Millî Eğitim Ba kanma ve Say m Hü
kümete :bu husustaki düşüme1 ve tasavvurla rı-
•mızı 'sunmak isteriz. 

Üniversite sitelsinin plânı şehirin nâzını plâ-
ıııııın bir kısmını teşkil etme'ktedir. Üniver
site sitesinin şehirden ana methali ile şehirin 
Kuzey - (Batı tarafındaki giriş kapısı 'burada 
'birleşir Ibu İM ti eşme noktasında nâzım plânda 
iMiyü'k 'bir meydan rve !bir heykel yer'i. tesbit 
edilmiştir. 

Bu meydan ve sitenin birkaç yüz metre öte
sinde Türk ^mimarisi Ibakmundan ve dünya şa
heserle tinden sayılan Saltük ve (îlhanoğulların-
dan kalma Çifte Minareler 've Yn'kutiye adiı za
manının irfan müesseseleri durmaktadır. 

Diğer 'bir mühim değer 'de şudur. 
Millî iradenin -millî mücadeleye devam ka

rarı Atatürk'ün Erzurum Konıgre'sinde alın
mıştır. 

Atatürk Üniversitesinin 800 hin lira ile di
kilmesini teklif ettiği heykelin İm tarihî kung-
reyi, İm tarihî ilim müesseselerini ive Atatürk 
üniversitesini sembolize edecek şekilde ıbir 
âbide olarak bu yerde inşasını tetkika değer 
bulmaktayım. 

Atatürk Üniversitesinin İ9(>C> 'bütçesinde 
teklif ettiği 'bu '300 Ibin lira düşünüle'bilen bu 
çapı karşılıyamıyacağma göre ikmal <;ar<ieri 
bulunabilir. 

Mulhterem senatörler, 
6990 sayılı 'Kanunun 2 nci maddesinde bu 

üniversitede altı azadan müteşekkil •(Üniversi
te Müşavirler Heyeti) adı altında Ibir organın 

Y- 'kurulacağını o ncü maddede 'bu heyet âzalarr 
... nın üniversite bölge'sinin kültürel, iktisadi, ve 

meslekî 'hayat ve faaliyet safhalarını temsil 
eden kimseler arasından seçileceği hükmü 'bu
lunmaktadır. 
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4 '.ncü, madde bu müşavirler heyetinin hal

kın Atatürk Üniversitesine karşı olan ilgi
sini temsil ettiği, üniversitenin uzun v-ade-
Ji öğretim, araştırına ve yayın poliîikalının 
hazırlanmasında, düşünce ve tavsiyelerde bu
lunacağı, üniversite faaliyetlerinin csa,s gaye 
ve vazifelerine ne dereceye kadiar uyduğunu 
tesbit edeceği bu husustaki görüş ve tavsiye
lerini Millî Eğitim Bakanına, ve üniversite 
rektöriine bildireceğini, üniversitenin iyi bir 
şekilde faaliyette bulunmasınla, gelişmesine 
hizmet edecek hususi ve nesini yardıimlar te
mini yolunda, gayret sarf edeceğini âmirdir. 

(ieçen sene Millet Meclisindeki bütçe mü
zakerelerinde l)u müşavirler heyetinin kuru'l-
nıayışından bakanlığın da üzüntü duyduğunu 
en kısa zamanda kurulacağını o tarihe ait mü
zakere zabıtlarında ,okudum. Hâlâ bu 'müşa
virler heyeti kurulmamıştır. 

Memleket realitelerine ve üniversite büu-
yesiıiıe uymaz göründüğü için midir ki, bu hü
küm. yerine getirilmiyor. Bu cihetin izahı -ge
rekmektedir. Bu üniversitenin -diğer üniversi
telerden ayrı ıbir metot, başka bir sistemle, 
toplum hayatının, tahsiseu Doğu illerimizin 
kalkınmacını sağlayıcı inikasları temin edecek' 
gaye ile kurulduğu açık- bir hakikattir. 

Bu üniversite hem üniversite mezunu genç 
.yetiştirecek hem de muhite her cepheden içine 
girerek ışık tutacaktır. Türk ve Amerikalı 
öğretini üye ve uzmanlarının verdikleri kon
feranslar 45 bin dekarlık çiftlikteki öğreti
ci, .yetiştirici çalışmaları civar vilâyetler, ikaza. 
ve köyle iv. yapılan geziler, açtığı resi ti i iş 
ve sanat kursları ile kuruluş gaye ve meto
duna uygun çalışma, yoluma yönelmiştir. 

'Bu üniversite Amerika'daki Nebraska Üni
versitesinde uygulanan metot ile bâzı kendi hu
susiyetlerimiz göz önünde .tutularak kurulmuş
tur. Birçok ilim adamlarımız Nebraska Üniver
sitesinde tetkiklerde bulunmuşlardır. Birçok 
doçent ve asistanımız Nebraska Üniversitesinde 
okuyup dönmüşlerdir. Kendilerini tatmin ede
rek bu üniversitede çalıştırıp faydalanmamız 
lâzımdır. (Jüııkü; kanunun 4 neü muvakkat 
maddesindeki Atatürk Üniversitesi öğretim üye 
ve yardımcılarının yabancı memleketlere gönde
rileceği hükmü bu faydanın istihsali için kon
muştur. 
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Muhterem senatörler, okuduklarıma ve duy

duklarıma dayanarak sizlere bir hatıramı arz 
edeceğim : 1936 senesinde, Atatürk'ün Çanka
ya'da Kabine üyeleri ve ilim otoriteleriyle yap
mış olduğu bir toplantıda Doğu'nım kalkınma
sı için, gerekli tedbirler üzerinde görüşürken, 
Doğu'daki sınır yollarının yapılmasını ve bu 
bölgede ümran hareketlerine tevessül edilmesi
ni, Doğıı'da bir üniversitenin aç.ılmasmdaki Öne
mi tebarüz ettirerek, direktifler veriyorlar ve o 
zaman Nafıa Vekili merhum Ali Oetiııkaya'ya 
da Trabzon - Iran transit yolunun inşaatı için 
de emirler veriyorlar. Bu toplantıdan sonra, 
Atatürk, İran ve Afganistan elçilerini kabul 
ederek, kültürel münasebetlerin gelişmesi için 
Doğıı'da bir üniversitenin açılması kararında 
olduklarını kendilerine duyurmuştur. 

Ehemmiyetli gördüğüm şu hususu da Muh
terem Millî Eğitim Bakanımıza iletmek isterim. 
tstanbııl, Ankara, İzmir üniversitelerinin uzak
lığını, kendilerine göre buldukları bâzı zorluk
ları ileri sürerek Atatürk Üniversitesinde oku
mayı hararetle arzıılıyan tranlı gençleri yakînen 
tanımaktayım, ilk kuruluş yılında bunlardan 
10 kadar öğrenci Atatürk Üniversitesine bir 
aya yakın bir zaman devam ettiler, ilk kuruluş 
aylarının müşkülleri arasında bunlarla daha 
sıkı meşgul olunamamıştı. Bugün durum çok 
değişmiş ve üniversitemiz oturma safhasında
dır. 

Iran ve diğer komşu devletlerle kültürel 
münasebetleri ve bu devletlerle aramızdaki men
faatleri geliştirme bakımından iranlı öğrenci
lerin Atatürk Üniversitesine celbi hususunda 
Millî Eğitim Bakanımız ile elçiliklerimizin üze
rinde durmalarını yerinde mütalâa etmekteyim. 

Uzun süreli kalkınma plân hedefleri ve stra
tejisinde kabul edilen dengeli kalkınma, az ge
lişmiş bölgelere atfedilen önem göz önüne geti
rilince Atatürk Üniversitesinin çok mühim 
mevkii kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
Bunun böyle hayırlı neticelere bizi ulaştıracağı
nı tevsik için model aldığımız ve halen Atatürk 
Üniversitesi Nebraska Yardım Grupu ile irtiba
tı devanı ettirdiğimiz Nebraska Üniversitesinde
ki yerinde yaptığını tetkik ve müşahedelerimi 
müsaadelerinizle nakletmek isterim. 

Nebraska iklim ve tabii karakter bakımın
dan Doğu bölgesini andırır. 
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Amerika'da ibu tip üniversiteler bir kaç ta

nedir. Geniş maddî imkânlara sahiptirler. Bir 
>çok şehirler üniversite sitelerini çevreliyerek 
kurulmuş ve 'genişlemiştir. 

Ana nıetod muhitinde yaşaman hayat ve top
luma bakmaktır, özel sektörün çabasını üniver
site tanzim eder. Cadısına konularının çoğunu 
toplumun ihtiyaç ve arzularından seçer. Üniver
site kürsü ve lâboratuva-rına getirir. Neticeleri 
'halka intikal ettirir ve tatbikatını takip eder. 
Çiftçi, müstahsil, zirai imalâtçı, hertürlü tasar
rufu yaparken üniversite onun yardümcısıdır. 

Hayvan yetiştirime ve İslahı işinde de böyle.-
dir. Muhitin ziraat edilen çiftçi toprakları sanki 
üniversitenin deneme ve plantasyon arazi«i gi
bidir. 

Pazarlama işleri dahil üniversite onun yar
dımcıyıdır. Ziraî, iktisadî teşekküllerle koopera
tifler bu müessesenin ışığı altında (başarılıdır
lar. Çevresinde imal edilen ibir zirai traktörün 
üniversite pistinde tecrübe'edildiğini tezat mü
şahede ettim. 

Nebraska üniversitesi yalnız bir öğretim mü
essesesi değil araştırma ve buluşlarını pratikte 
ve tatbikatta halka intikal ettiren her türlü im
kânları ile ona rehberlik ve yardım eden yük
sek ibir ilim merkezidir. Atatürk üniversitesin
den; ve Doğu 'bölgesi için beklediğimiz gayele
rinden başlıcasının ibu olması lâzımgeldiği kana
atindeyim ve Kalkınma Plânının Doğu bölgesin
de başarı ile tatbikinde en büyük faktör ola
caktır. 

Çok muhterem Millî Eğitini Bakanımıza ve 
Millî Eğitim Bakanlığı erkânına saygılarımı ile
tirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının 
1963 yılı bütçesinin ıbölümlerini okuyoruz. 

B. Lira 
Birinci kısım - ödenek ve 

benzeri özlük • haklar 
101 Bakan ödeneği 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... KaJbııl edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 962 635 110 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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55 553 060 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hikmetliler ücretli 2 215 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmiyenie r... K a bul edil mistir. 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve 
.hizmetlilerle 'bunlam yardmı-
cı personelin ücretleri 7 623 200 
BAŞKAN — Kabul edem leı\.. 
E tmâyeı 11er... Kabul e dil iniş tir. 

11 - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 saydı ikan unlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 16 125 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlerle 36.56 sa
yılı Kanunun 5 nci .maddesi 
.gereğince ödenecek para mü
kâfatı 50 '000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmdyenkr... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesiinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. O. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 66 912 545 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etındyenler... Kabul edilmiştin'. 

210 /Temisil ödeneği 8 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

ı211 3656 sayılı Kanunun 22 ııei 
maddesi gereğince mesai sa
ati 'haricinde çal ıstı rdadakla
ra verilecek ücretler 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden ter... 
E tıniyenler... Kabul edil m işti r. 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret «ve tazminatlar 88 337 880 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabuıl edilmiştir. 

219 İktisadi ve Ticari tümler 
•akademileri üyeleri ve asis
tanları tazminatı 523 200 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

38 3 . 2 . 1 9 6 3 0 : 3 
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Üçüncü kısım - Yönetim 
[giderleri 

301 .Merkez daıireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3Ö2 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etnııiyenlıer... Kaibul edilmiştir. 

303 Basılı 'kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etrnivenler... Kaibul edilmiştir*. 

305 

306 

307 

308 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
.diyecekler 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN 

Kaibul edenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Kabul edenler... 

309 

3J0 

403 

408 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — .Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Yabancı .memleketlerdeîki öğ
renci nıüfettişllıkleni giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü iki/Sim - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
5805 sayılı Kanun ıgereğiınce 
Anıtlar Yüksek Kurulu üye
lerine verilecek (huzur hak
ları ve yollukları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... .'Kaibul edilmişti»'. 

Lira 

302 000 

370 000 

450 000 

090 000 

2 327 800 

60 000 

12 908 9Ö0 

560 000 

281 &5Ö 

407 400 

20 000 

30 000 
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415 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

Lira 

Müzeler ve anıtlar giderleri 5 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 
Yüksek -okullar genel gider
leri 11 046 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaibnl edilmiştir. 
Lise, ortaokul ve iıimam - ha
tip okulları genel giderleri 8 909 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Yüksek Tiearet ve Teknik 
okulları ile diğer meslek okul
larının genel giderleri 37 613 937 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

İlk Öğretmen okulları genel 
(giderleri -ve bu okullar mezu
nu öğretmenler ile ilgili gi
derler 46 455 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler .giderleri 2 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(lüzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... 'Kabul edilmiştin'. 

İstanbul Kandilli Rasathanesi 
(lenel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeın lor... Kabul edil mistin-. 

Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
«Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

950 700 

473 000 

7 787 267 

982 000 

B. 

428 

429 

450 

451 

452 

453 

455 

458 

476 

477 

478 

l 479 
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Kam]) ve dinlenme genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
özel eğitime muhtaç, çocukla
rın eğitimi için genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.1 vtmiye n 1 .er... Ka bul edil mistir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ivr miy en i er... Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mi 11 et 1 erarası münasebet 1 erin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kimiyenler... Kabul edilmiştir. 

Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Et mi yen ler... Kabul e dilmiştir. 
Fuar ve Sergi giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 

BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

Okul beslenme işleri ve eğitimi 
ile ilgili genel giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Test ve araştırma bürosu genel 

Lira 

100 000 

250 000 

991 050 

4 370 000 

1 034 000 

2 509 151 

1 355 360 

65 000 

6 035 700 

50 000 
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giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmıiyemler... Kabul edilmiştiır. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 33 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmayemler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmayemler... Kabul edilmiştik'. 

Altıncı kısım - Yatın mlar 
601 Devletin üzerine aldığı giderler 3 128 750 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 127 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

605 Prevantoryum ve Sanatoryum 
pansiyonuna yardım 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmıişt.fr. 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik te
şekküllerine yapılacak yardım
lar 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmiyemler... Kabul edilmiştir. 

610 Güzel sanatlar alanında üstün 
başarı -gösterenlere teşvik ödülü i 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 18 955 790 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştin'. 

6.12 UNESCO Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

613 5830 sayılı Kanunla Hazine
ye intikal etmiş olan veya baş
ka suretle sağlanan binalar
dan 'halk eğitim merkezi ola
rak: ıçeşitli kültür (hizmetlerin
de kullanılacak olanlarla (halk 
dershanelerinin ve okuma oda-

614 

larınm bor çeşit .masraflarını 
karşılamak maksadı ile vilâ
yet ve kabalara yardım 
BAŞKAN - - Kîibuıl edenler.., 
Etmiye.ıılor... Kabul e<li 1 mistir. 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
(hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 

(116 

617 

619 

620 

653 

701. 

BAŞKAN 
E t mi ve.nl er 

Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 500 000 

9 107 700 

7.117 sayılı Kanıma göre İlk
okul Öğretmenleri Sosyal 
Yardım ıSandığına yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabn.l edilmiştir. 
Orta -' Doğu Teknik Üniver
sitesine yardım 
BAŞKAN --• Kabul edenler... 
Ei.niıiyemier... Kabul edilmiştir. 

Amerikan Oare Teşkilâtı tara
fından yapılan ilâve gıda yar
dımı dolayısiyle Türkiye'de 
yapacakları her türlü giderler 
karşılığı olarak Merkez Ban-
kaısındaki Oareııı fon Ih es ab ı-
na yardım 

BAŞKAN ••- Kabul ödemler... 
Et.niıiye-n ter... Kabul edil mistir. 
.Meslek Eğitim Merkezine yar
dım olmak üzere Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesine yapıla
cak ödemeler karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmıiyenİPT... Kabul e HI mistir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Me
mur ve Müstahdemlerin Yar-
ıdıımlaışma. Derneğine yarldrm 
(öğle yemekleri için) 

BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etm.iye.nler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
L - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Etniıivenier... Kabul edilmiştir. 

100 000 

21 307 900 

500 000 

059 000 

129 375 

280 680 
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İl. - İstimlâk ve 

satmalmalar 
705 ıBina ve arsa satmalından 22 392 866 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
El.niiyc.nlor... Kabul edilmiştir. 

TTT - Transfer edilen 
(yatırım, 'fonları 

714 M'ütedav.il sermayeli teşekkül
lere 1. 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - İştirakler 
721 il, ilçe ve bucak mıerkezleri 

ile 'köylerde'kalk tarafından 
yaptırılan . okul ibinalan'için 
'miüteşehfbis derneklere yar
dım 7 193 743 
BAŞKAN' — Kabul edenler... 
Etmiyor) ler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ive proje 
731 'Meslekî ive Te'knik öğretim 

okulllan proje ıgiderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, 'hastane, dkul. 
lojman ve 'garaj inşaatı 

ve esaslı lonarımları 
741 Okul yapımı ve eJsaıslı onarım

lar 322 921 936 
(BAŞKAN — Bu faisıl hakkında iki önerce 

vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek 'Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığı (A/2) yatırımlar 
bütçesinin 741 - 30 böiüm'ünden '500 000 T. L. 
nın tenzili ile, bu meblâğdan, 

1. 350 000 T. L. sının, Bayındırlık Bakan
lığı 750 nci 'bölümünde yeniden (müzeler inşa
atı) adı ile açılacak 70 nci maddesine, 

2. 150 000 T. L. sının da Bayındırlık Ba
kanlığı 731 nci bölümünün 30 ncu «madde sin e ak-
tanlması, 

1963 yılında yapılacak müzeler inşaatının 
(gerçekleştirilmesi bakımından zaruri görülmek
tedir. 

Keyfiyeti Yüce Senatonun tasviplerine arz 
ve teiklif ederiz. 

Kars Bolu 
Mehmet Hazer Rahmi Ankan 

Tunceli 
M. Ali De.mii' 
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BAŞKAN — Komisıyon iştirak ediyor mu 

efendim ? 
BÜTÇE KARMA" KOMİSYONU ADINA 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Proje mas
raflarına taafllük ediyor, hu itibarla .iştirak edi* 
yoruz. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı L. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 

HATtPOĞLU ('Manisa Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı? 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS ıSEÇKÎN 

(Ankara Milletvekili) — iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

ediyor. 741 nci bölümün 30 ncu maddelsind*} 
500 bin lira tenzil ile, 550 Ibin lirasının Bayın
dırlık 'Bakanlığı 750 nci Ibölümiünde yeniden 
(Müzeler inşaatı) adı dle açılacak fasla, 150 bin 
lirasının yine Bayındırlık Ba'kanlığmm 731 
nci 'bölümünün 30 ncu nıaiddesine aktarılması
na dair '.o'lan önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Gerekli aktarma yapılmıştır. 

Bir önerge daha var IOIIU da okutuyorum. 

O. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 741 - 30 'bö

lümünden 500 000 T. L. sının tenzili ile, yapıl
ması düşünülen müze binaları arsalarının satm-
almımaksı için aynı Bakanlığın 705 - 10 bölümü
ne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars Tunceli 
Mehmet Hazer M. Ali Demir 

ıBolıı 
Rahmi Ankan 

BAŞKAN — Komisyon! 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — iştirak edi
yoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RATİP 
HATtPOĞLU (iMahisa Milletvekili) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor; önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (Bu holümden 500 hin 
lira- daha indirilmiş ve bu Bakanlığın 705 nci 
faslının 10 ncu maddesine eklenmiştir. 

705 nci bölüm evvelce 22 392 866 lira ola
rak kabul edilmiştir. Bu miktar ile bölüm top
lamı 22 892 liraya çıkmış bulunuyor. 705 
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nci bölümü' bu suretle tekrar oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

741 nci bölümü yapılan bu indirme ile 
321 921 936 lira olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 . 2 . 19631 O : 3 

(B. 
742 

743 

771 

772 

773 

781 

783 

Teknik yardım projeleri ile 
ilgili inşatlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul ©demler... 
Etmayenlra'... Kabul edilmiştir. 
Avrupa İktisadi İş Birliğinin 
iştiraki ve iş birliği ile kurula
cak ders aletleri yapım merke
zi inşaatı giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenler... Kabull edilmiştir. 

VIII - ıSosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımları 
Atatürk Üniversitesi kuruluş 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
kuruluş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makin a ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

Lise, kolej, öğretmen okulları 
ve ortaokulların her çeşit der-
sane, yatakhane, mutfak ve 
hastane gereçleri, döşeme, de
mirbaş ve ders aletleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Her dereceli Meslekî ve Teknik 
öğretim Okullarının her çeşit 
atelye ve bürolarına ait demir
baş eşya, rııakina ve her türlü 
teçhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

28 350 000 

2 000 000 

6 000 000 

1 523 300 

23 692 100 

18 200 000 

14 806 750 

Lira 

2 000 000 

700 000 

400 000 

784 ıMillî Eğitim Bakanlığı Basım
evi için makina ve alet satmal
ına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

785 Test ve Araştırma 'Bürosu için 
elektronik beyin satmalına gi
deri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

786 Millî Kütüphane için döşeme, 
demirbaş ve teçhizat satmalma 
gideri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi bitmiştir. Bakanlıkla ilgili 
katma bütçelere geçiyoruz. 

B — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (1/157) (S. Sayısı : 19) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyle (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri okutuyorum. 

istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 
tasansı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 61 074 121 lira, yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 19 116 001 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) Cetveli 
B. 

İkinci kısmı - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

202 Ücretler 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 

Lira 

19 316 694 

12 041 460 
Kabul edenıler... 
Kabul edilmiştir. 

(1 ) 19 8. sayılı basma yası tutanağın so-
nundadır. 
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203 Geçici hizmetliler ücreti 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı profesör ve uzmanlar 

ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyculer... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil miştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddelerin 
eklenmesi hakkındaki 115 ve 
119 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

22:5 Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin ücret 
ve yollukları ile başka gider
leri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etnıivenlcr... Kabul edilmiştir. 

Lira 
793 625 

669 910 

121 540 

23 000 

2 884 383 

28 295 

350 

5 364 499 

44 506 

100 000 

B. 

301 

303 

304 

306 

İ07 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

420 

Kabul edemle r... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..; Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergileri. Tapu Tescil 
Harcı ve diğer- giderleri ile bi
na, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 
BAŞKAN1" — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzeme
lerle her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et maveııler... Kabul edilmiştir. 

3 299 800 

57 000 

278 200 

138 025 

329 275 

25 000 

62 000 

20 000 

000 

45 000 

40 000 

3 468 235 
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Devletler .Hukuku Türk Fnst. 
her eeşit giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Fnst. her eeşit gi
derleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
İdare Hukuku Fnst. her ee
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Mukayeseli H u k u k Fnst. her 
(;eşit giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
iktisat ve İrlinıaiyat Fnst. 
her eeşit giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiş!ir. 
İstatistik Enstitüsü her eeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
(Jazeteeilik Fnsti tüsü her eeşit 
şit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Maliye Fnst. her eeşit gider
leri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Kanser Fnst. her eeşit gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

K a n A k t a r m a Merkezinin her 
eeşit giderler i 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
İslâm Tetkikler i Fnst . her ee
şit giderleri 
B A Ş K A N — KabuI eden lor... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Hidrobiyolojıi Fnst, her eeşit 
giderleri 
TîAŞKAN —• Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

L i ra 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

no ooo 

000 

7b 000 

<0 000 

25 000 

'M) 000 

15 000 

120 000 

B. 

4."».°» 

4144 

4# 

4.°»() 

ı:t7 

4HS 

4)5!) 

440 

441 

442 

443 

İktisat Tarihi Knst. her eeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
İşletme İktisadı Knst. heı- ee
şit giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Coğrafya Knst. her eeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
Türkiyat Fnst. her eeşit gi
derleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Fizik Tatbikat ı Merkezinin gi
derler i 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araşt ırma İstasyonu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
('oeuk IMskiyatri Fnst. her ee
şit. giderleri 
BAŞKAN Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Üniversite Mediko - »Sosyal 
Merkezinin her eeşit * gider
leri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Ftmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Sanat Tarihi Fnst. her eeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
İktisadi Oelişme Fnst. her 
eeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ftmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Lira. 

65 000 

90 000 

5 824 540 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

200 000 

5 000 

70 000 
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444 Tecriibi Psikoloji Knst. her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

5 Pedegoji KVIHİ. her çeşit gi
deri eni 
B A Ş K A N ' - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

446 Sosyoloji lOnsl. her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
i'jtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

447 Şarkiyat lOnsi. her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 ve 49;)0 saydı kanun la r 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gideceklerin yol
lukları ile başka her çeşit gi
derleri 
B A Ş K A N - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

45:) .Milletlerarası münasebetlerin 
gerekt i rdiği her çeşit gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et m iyen I er... Kabıd edilmiştir. 

59 Spor giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul' edilmiştir. 

477 1 15 saydı Kamın gereğince il
mî inceleme ve araşt ı rma gi
derleri için tesis edileeek fon 
karşı l ığı 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Besinci kısım - Borçlar 
501 O ecen yıl borçları 

B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

502 Eski yı l lar boçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler. . . Kabul edilmiştir, 

Lira 

5 000 

7 500 

5 000 

:; ooo 

9Sl 280 

898 OO;Î 

280 000 

10 000 

250 000 

i 0 000 

20 001 

B. 

505 

60] 

602 

60;! 

604 

701 

[05 

Lira 

50 000 

l;il 000 

21 000 

200 000 

200 000 

482 00J 

[liikme bağlı borçlar 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
B A Ş K A N — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküller ine yardım 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kant inler ine yardım 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur kant inler ine yardım 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A / 2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
i - Onarımlar 

Bina onarımı 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
I*] t m iyen ler... Kabul edilmiştir. 

11 - İs t imlâk ve 
sa tmalmalar 

İst imlâk ve satmalına 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Yr - Etüt ve proje 
7;)1 Etüt ve proje 

B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman, ve gara j inşaat 

ve esaslı onarımları 
741. Yeni yapı lar ve esaslı ona

r ımlar 

B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -—- 1 ııei maddeyi t e k r a r okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(1 ııci madde t ek ra r okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi ( A / l ) , ve (A/2) 
işaretl i cetvelleriyle bir l ikte oylarınıza arz edi-

5 000 000 

200 000 

i:] 434 000 
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
80 190 122 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. Lira 
1 Umumi bütçeden verilecek 

tahsisat 70 890 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlev... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar 5 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat • 900 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden na
kit ' 3 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — tkinıci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

(BAŞKAN'— İkinci maddeyi (IB) işaretli <?et-
1 veliyle birlikte oylarınıza ara ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 8. — İstanbul Üniversitesince 1968 
'b'ütce yılında elde edileee'k ıgelir çeşitlerinden 
Iher Jürinin dayandığı hükümler, 'bağlı (O) işa
retli cetvelde (gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh. ve taih'siline T963 bütçe yılında da 
deva'm olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza arz ediyforu'm. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . 6 . 19139 tarifti ve '3656 sayılı Kanunun 1!9 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3056 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için (Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, 'bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu ta

sarısı ile Türkiye iBü/ük Millet Meclisline sunu
lur. bunların elde'ki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetîveli ile birlikte 
oyunuza arız ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. - İstanbul Üniversitesince gele-
ıce'k yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar, 'bağlı (I(T) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

İBAŞ'KAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
'oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — istanbul Üniversitesinin 'ku
ruluşu (hakkındaki 7 . 7 . İIM'8 tarihli ve 5247 
sayılı 'Kanuna 've 'buna ek '7Î1I6H sayılı Kanuna 
bağlı (1) 'sayılı cetvelde yazılı 'kadrolardan 
ilişik (IJ) işaretli cetvelde gösteril enler, 1968' 
bütçe yılında kullanılamaz. 

'BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
'oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 'Cleçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilıgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu 
bölüme (Maliye Bakanlığımca aktarılacak öde-
ne'kten ; 

1928 - 10GJ bütiçe yıllarına aidolup da, Mu
ti a sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ive 'karşılık
ları yıllart bütçesinde bulunan borçlar, t9'63 
yılı bütçesinin ilgili ıhizımet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 nci kısım 'bölümleri ile yatırım bölüm
leri bakiyelerinden, eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığımca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

'MADDE 8. — '(lider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait 'flormü'l, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Senato Başkanlığına 
istanbul Üniversitesi bütçesine bağlı (R) cet

velinde 435 nci bölümün 12 nci ımaddesi başlı
ğının; 

«Hastanelerle lâboratuvarlanda doyurulacak-
ların iaşe bedeli» olarak değiştirilmesi ve madde 
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metnine de; «Ayrıca Tıp Fakültesi lâboratuvar-
larında çalışanların iaşe 'bedeli de bu tertipten 
ödenir» fıkrasının eklenmesi lâboratuvarda ça
lışanların mağduriyetine mıâni olacaktır. Her 
•hangi bir tahsisat giderini tazanımun etmiyen 
ve tamamen Fakültenin imkânlariyle karşılana
cak bu fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bilecik Çorum 
Talât Oran Zeki Arsan 

Rize Tekirdağ 
Necip Danişoğlu Cemal Tarlan 

Elâzığ Aydın 
Celâl Ertuğ İskender Cenap Ege 

İzmir İzmir 
İzzet Birand Hilmi Onat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Yozgat 
Ragıp Üner Neşet Çetintaş 

İsparta izmir 
Suad Seren Cahit O'kurer 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA İİ-

YAZİ AĞIRNASL1 (Ankara) — Asistanların 
sıkıntılı durumunu idrak eden komisyon tekli
fe katılmaktadır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal (önergeye iştirak ettiği ci
hetle (R) cetveli önergede okunduğu şekilde 
düzeltilmiş olarak 8 nci maddeyi oylarınıza su-
nuyirum. KalbuJ edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... (Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul üniversitesi bütçesi diğerleriyle 

38 3 . 2 . 19631 O : 3 
birlikte yarın sabah açık oylarınıza arz edile
cektir. 

C — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarım ve Karma Büçe Komisyo
nu raporu (1/154) (S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — Birinci unaddeyi okuyoruz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 .'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/1) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 33 209 250 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 629 750 lira ödenek veril-
ıııiştri. 

BAŞKAN — (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
velleri okutup oylarınıza sunacağım. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
1 - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 10 348 617 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 9 315 810 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 289 810 
BAŞKAN — Kabul edenier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı profesör ve uzman
larla bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 1 370 946 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyeriler... Kabul' edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 65 500 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 

(1) 20 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadtr. 
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209 

21 

217 

218 

21!) 

221 

22:* 

301 

303 

:)()4 

gereğince ödenecek para mü
kâfa t ı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi'ye-n'ler... Kabul edil mistir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. (1 Emekl i Sandığına ya
pı lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'lcr... Kaimi edilmiştir. 

Giriş ve sıralama imt ihan ev
rakını okuyanlara 3656 sayılı 
K a n u n u n 22 nci maddesi gere
ğince ödenecek ücret ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kaimi edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminat ı 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
E t mi yenler... Kaimi edil mistir. 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminat ı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btıi'iyenler... Kabul edilmiştir. 
4936, 115 ve 119 sayılı kanun
lar gereğince verilecek üniver
site t azmina t ı 
BAŞKAN - Kabu l edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Emekli , dul ve yetim maaşları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
['j1.miye.nler... Kabul edilmiştir. 

Y u r t içinden ve dış ından kon
ferans için getir t i leceklerin üc
re t ve yol luidar iyle başka gi
derler i 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğı t ve defterler 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kaimi edilmiştir. 

hıra 

4 500 

1 578 244 

60 000 

41 121 

I 800 

2 056 800 

24 000 

962 625 

420 

80 000 i 421 

43 350 

!23 000 

B. 
306 

3,07 

3,08 

309 

406 

407 

422 

423 

Giyecekler 
BAŞKAN -•-• Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek, ledavi giderleri ve 
yollukları. 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Giriş ve s ıralama imtihanlar ı 
giderler i 
B A Ş K A N • Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıMuhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci. maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resim I et
li AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
LAboraluvar ve atelyeler iş
letme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Zemin Me
kaniği Araşt ırma Kurumu gi
derler i 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma. Kurumu giderleri 
B A Ş K A N •-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakül tes i Su İşleri 
Araşt ı rma Kurumu giderleri 
BAŞKAN • - Kabul edenler... 
Etmivenler.. . Kabul edilmiştir. 

Lira 
63 675 

023 750 

20 000 

22 500 

5 000 

10 000 

8 500 

10 000 

21 000 

6 300 

-10 500 

5 400 
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424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

43^ 

434 

435 

Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

»Sismoloji Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ens
titüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitü
sü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlar Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Malzeme ve İmal Usulleri Ens
titüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Gemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin-. 
Beynelmilel Stajyer Öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üigre Türkiye Merkezi gider
leri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Elektroteknik Kurumu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon Enstitüsü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul-edenler... 
Etmiyenler... Ka bul ed ilin iştir. 

Lira 

25 700 

60 000 

36 000 

30 000 

00 000 

45 000 

50 000 

05 000 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

B. 
436 

43 

438 

4:59 

1:40 

441 

452 

453, 

45!) 

470 

477 11 

Lira 
Ziraat makinaları muayene ve 
araştırma merkezi giderleri 1J5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı Diller Okulu gider
leri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
Nükleer Enerji Enstitüsü gi
derleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Topografya, ve -Jeoloji Kanılı
ları giderleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal Merkezi gi
derleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 2 145 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 saydı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yollukla-
riyle başka giderleri 190 0(X) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderleri 154 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

> sayılı Kanun gereğince 
ilmî inceleme ve araştırma gi
derleri için tesis edilecek fon 
karşılığı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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601 

602 

603 

653 

701 

703 

705 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
1416 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu talebe birliklerine yar
dım 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Talebe kantinlerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur Kantinine yardım, me
mur ve müstahdemlerine öğle 
yemeklerinde kullanılmak üze
re 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk "ve 
satınalmalar 

Arsa satmalımı 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

1 000 

60 000 

173 000 

15 000 

300 000 

164 500 

400 000 

189 750 

1 000 000 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

ve esaslı onarımları 
741 Yapı ve onarım (Bina yapımı) 4 500 000 

BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Makina ve teçhizat satmalımı 

ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmaluıacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir bağ
lı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
42 839 000 lira olarak tahmin edilmiştin. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

490 000 

50 000 

B. 

B - CETVELİ 

Genel bütçeden verilen ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan devredilen nakil 
1 i AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
38 158 170 

700 000 

1 461 829 

2 519 000 
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ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenil-. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ha re amal ara. ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvel
le oylarınıza arz ediyorum. Kabil'i edenler... 
Kabul etmiyenler... .Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde 'yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı büt
çesi de yarın sabah açık <Vylarınıza arz edile-
cekjtir. 

C. Senatosu B : 
BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutup 

oylarınıza arz edeceğim. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) işaretli cet

velle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi ((.•) işaretli 
cetveli ile birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4.- — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ucu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi (D) ve (.E) 
cetvelleri ile birlikte oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde

ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten, • 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan broçlar, 1963 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 

1) — Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe ka
mımı tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (J/153) (S. Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ i ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 72 219 455 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 9 460 001 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN— (A/ l ) ve (A/2) .işaretli cet-
v el] e ri oku t uy o runı. 
B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 23 449 905 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bu'l edilmiştir. 

(1) 21 S. Sayılı basmayazı tutamağın so-
nundadır. 
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11 669 520 

38 3 
B. 

20(5 

207 

209 

217 

218 

219 

223 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmıişitir. 
Geçici hizmetliler ücreti 229 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul •edilmiştir. 
Yabancı Prof. ve uzmanlar 
•ücreti 2 004 694 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kaibul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabil'i edilmiştir. 
Yabancı dil 'bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci 'maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 3 378 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeuler... Kaim! edilmistiır. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 35 709 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 2 400 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kaimi edilmiştir. 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu (kanuna 'bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 115 ve 
119 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek üniversite taz
minatı 5 924 000 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun iyinden ve dışından -
konferans için geitintilecek-
lerin ücret, yolluk ve gider
leri 142 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kalbini edilmiştir. 

301 

303 

3W 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

416 

419 

420 

Kabul edenler... 
Kabul edilmişliir. 

Kabul edenler... 
Kabul edil'mistir. 

. 2 . 1963 O : 3 

Üçüncü ıkısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edemle r... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmişMr. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Utmiyenler... Kabul edilmişinr. 
Kira bedeli (Eczacılık Fa
kültesi) 
BAŞKAN 
Ktmdycnlcr 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etmdyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmişliir. 
4598 saydı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kaimi edilmişliir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü ikisini - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edeniler... 
Etrniyenler... Kaimi edilmişi r. 
Sağlık bilimi eri, hemşirelik 
yüksek okulu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmişler. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeuler... Kabul edilmiştir. 
Öğretimi ilgilendiren malze
me ile ilgili giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kl.mivenler... Kaimi, edilmişi ir. 

Lir d 

5 379 412 

43 000 

194 750 

90 000 

249 675 

1 277 628 

28 000 

.159 750 

15 000 

000 

5.1.5 000 

15 000 

3 764 001 
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B. 
421 

422 

423 

424 

425 

432 

433 

434 

435 

436 

Ziraat Fakültesi çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak laraştır-
nıa ve inceleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğraijya Fa
kültesi Ankeoloji, Doğu ve 
Ortıa ve Batı - Anadolu araş
tırma istasyonları giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Ensti
tüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştin-. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu Hastanesiyle 
Gocuk Sağlığı ve Köy Sağlı
ğı Araştırma Enstitüsü ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
Nebraska ve New - Yonk Üni
versiteleriyle yapılan anlaş
maların gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Kriminoloji Enstitüsü gider
leri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştin-. 
Maliye Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdari İlimler Enstitüsü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabil'i edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabil'i edilmiştir. 

Lira 

60 000 

35 000 

10 000 

6 388 726 

2 669 600 

180 002 

6 000 

30 000 

22 500 

30 000 

B. 
437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

451 

452 

İskân ve Şehircilik 'Enstitü
sü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk İslâm Sanatları Ensti
tüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İslâm İlimleri Enstitüsü gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi tüzel kişiliği haiz 8 
enstitünün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu, Çocuk Sağlı
ğı ve Köy Sağlığı enstitüleri 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme İktisadi ve Muhase
be Enstitüsü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabui edilmiştir. 

Özel Hukuk Enstitüsü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu Köy Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü genel 
giderleri /Diyarbakır'da) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabil'i edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk
ları ile giderleri 
BAŞKAN — Kalbıü edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Lira 

15 000 

105 000 

7 000 

120 000 

180 000 

23 000 

16 000 

100 000 

2 262 850 

150 561 
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45:S 

459 

477 

501 

502 

505 

60.1 

602 

603 

604 

653 

C. Senatosu 

M illeti erar-ası mü nasebetle-
rin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kail)ul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
115 saiyılı Kanun gereğince 
ilmî inceleme ve araştırına 
giderleri için tesis edilecek 
fon 'karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediImiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl burçları 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etnıiyeııler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Altıncı ıkısiıiıı - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve venileedk burs
lar 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Talebe Kantinine yardım 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Vehbi Koç Talebe Yurduna 
yardım 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Memur ve Müstahdemler Yar
dımlaşma Sandığına Yardım 
(öğle yemeği için) 
B A J Ş K A N — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

B . 

Lira 

i 34 341 

5 001) 

100 000 

20 000 

15 001 

64 000 
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[A/2] - CETVELİ 

B. Lira 
Va tınınla r 

\ - Onarımlar 
701 Bıimı onarımı 1 085 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
fit miye tiler... Kaibul edilmiştir. 

IF - İstimlak ve 
satınalmalar 

705 Arazi ve bina istimlâkleri 
ve yat inalın ası 1 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Ka;bul edilmiştir. 

111 - Transfer edilen 
yatırını fonu 

714 Ziraat Fakültesi döner .ser
mayesi 60 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

152 000 

10 000 

200 000 

30 000 

200 000 

VI. - Bina, lıastane. okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

ve esaslı onarımları 
741 Yeni yapı ve esaslı onarım

lar 6 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bu'l edilmiştir. 

IX - Makiııa ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onanım] arı 
781 Makina ve teçhizat «atmal

ına ve onarımı 1 255 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
fitmiyenler... K'abu'l edil mistir. 

782 Taşıtlar satmalımı 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

BAŞKAN -— Birinci maddeyi tekrar oku
tup oylarınıza sunacağım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi eetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara, Üniversitesi 1<)63 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 81 679 456 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — 2 nci maddenin merbutu (B) 

cetvelini okutuyorum. 

B. Lira 

73 623 214 

1 900 000 

430 000 

1 Umumi bütçeden veril ece tah
sisat 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, Kayıt, İmtihan ve Dip
loma harçları 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

5 töski yıllardan devreden (Na
kit gelir) 5 726 241 
BAŞKAN — Kabul edenler... ^ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Maddeyi merbutu cetvelle bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aııloıı-a Üniversitesince 1963 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
hor birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü Maddeyi (O) işaretli 
cevtveliyle birlikte oyunuza, arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Antemı Üniversitesinin 30 . 6. 
BV39 tarihli 3)656 sayılı Kanunun 19 neu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince mu
vakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu k'ararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadorlara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (E) ve (D) işa-

3 . 2 . 196» O : 3 
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retli cetvelleriyle birlikte oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. —• Ankara Üniversitesi kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 156, 14 ve 43 sa
yılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi eetveliyle bir
likte oyunuza "arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili okluktan hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 nci kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — (fider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait fomül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi (R) işaretli eet
veliyle birlikte1 oylarınızla arz ediyorum. Ka
bul edenler.-,.. Kabul etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı bütçesini de 

yarın sabah açık oylarınıza arz edeceğim. 

E — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(1/156) (S. Sayısı : 22) (1) 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı yatırımlar dışımda, kalan giderleri içim bağlı 
(A/ l ) işaret İli cetvelde gösterildiği üzere 
29 033 102 lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
8 874 924 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
leri okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 7 742 143 

BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etm.iyen.ler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 6 455 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici 'hizmetliler ücreti 98 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 1 060 201 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak izam ve yardımlar 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yalbancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
20!) 

217 

218 

219 

221 

223 

301 

303 

304 

305 

306 

5434 sayılı Kanun gereğince T. 
V, Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalın 1 edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun'gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki 115 ve 119 sa
yılı kanunlar gereğince verile
cek üniversite tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hm eki i, dul ve yetim maaşları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Htm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yollukları ile başka gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

1 jira 

1 105 779 

105 263 

750 

1 904 400 

1.05 000 

336 500 

10 000 

151 500 

50 000 

40 000 
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B. 

307 

308 

1509 

403 

407 

416 

417 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 
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Lira B. 

Yolluklar 402 559 
BAŞKAN — Kabul-edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 96 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
VA m iyen ler... Kalbııl edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Mu'hasefbeii Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 1.4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık merkezinin her çeşit gi
derleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 
Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri, tapu tescil harcı ve 
diğer müteferrik giderleriyle, 
bina, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzemelerle sa
ir her çeşit giderler 4 769 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Hemşire Okulunun her 
çeşit giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Laborant Okulunun her çeşit 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele-

451 

452 

453 

459 

476 

477 
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melerin gerektirdiği her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili 'her çeşit 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite matbaasının her çe
şit tesis, malzeme, ısıtma ve ba
kım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite merkez ateiy elerinin 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler üniversi
teleriyle yapılacak anlaşmala
rın gerektirdiği her çeşit gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936, 115 sayılı kanun
lar gereğince yabancı memle
ketlere (gönderileceklerin yolluk
ları ve sair ıher çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
ıgerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurs genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

115 sayılı Kanun gereğince ilimi 
araştırma ve inceleme giderleri 
için tesis edilecek fon karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

25 000 

3 103 000 

10 000 

60 000 

2 000 

455 500 

161 900 

63 200 

10 000 

10 000 

100 000 
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B. 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

653 

701 

705 

741 

742 

Beşinci kısım - Borçlar 
(iecen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükme bağlı Iborçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ut m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Talebe teşekküllerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Talebe kantinlerine1, yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mm iyeni er... Kaini 1 edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemekleri için yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - İstimlâk ve s-atınal malar 
Bina ve arazi satmalına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, 'hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve esaslı 

onarımları 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
"Rtm.iyen.ler... Kabul edilmiştir. 

Dişçi Fakültesi inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmivenler... Kabul edilmiştir. 

I AVA 

000 

10 000 

650 

97 300 

15 000 

30 000 

100 000 

325 000 

4 000 000 

559 924 

500 000 

B. Lira 
IX - Makina ve teçhizat satm

alımı ve esaslı onarımları 
7S2 237 sayılı Kanun gereğince sa

tmalı nacak taşıtlar 290 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımı 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
rctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN -— 1 nci maddeyi tekrar okuyup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/ l ) ve (A/2) 

cet veli eriyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDİ] 2. — Rge Üniversitesi 1963 bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 37 908 026 
lira, olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN (B) işaretli cetveli okuyoruz. 

B. Bira 

29 676 595 

600 000 

510 000 

1 Umumi bütçeden verilecek 
ödenek 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
rctmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (kayıt - imtihan ve 
diploma, harçları) 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Ktınivruler... Kabul edilmişi ir. 

3 Çeşitli gelir 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Rtırılyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 
BAŞKAN - - Kabul ödemler... 
VJ t mlyeıvle r... Kal tul e d i I m iştir. 

5 Rski yıllardan devredilen 
nakit 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
R t miy eni e r... Kabul e'd il mişt/i r. 

2 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN - - 2 nci maddeyi (B) işaretli cet-

veliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.7 121 430 
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MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1963 büt

çe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (O) işaretli eet-
veliyle birlikte oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Uge Üniversitesinin" 80.6.1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ucu maddesine 
giren hizmetlerine ait kadrolar, 'bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

36i)6 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (!<]) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (E) işaretli cet-
veliyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE i). — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26.4.1957 tarih ve 6953 sayılı Ka
nun ile bu kanuna ek 354 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1963 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hecen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin a.idolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten : 

1958 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3-6 ncı kısım bölümleri ile yatırını bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunıı-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Ege üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklemelere yetki veren kanunlar 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — îki önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ege Üniversitesi bütçesinin (R) cetvelinde

ki 424 ncü bölümün 2 nci satırındaki «Hastane
lerde görevli» tâbirinin «Hastanelerle lâboratu-
varlarda görevli» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. İzmir 
Ragıp Ün er Cahit Okurer 

BAŞKAN — Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

NİYAZİ ACHRNASLİ (Ankara) — iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
MİLLÎ. EĞ ÎTİM HAKAN E ŞEVKET RAŞİT 

HATtPOOIiü (Manisa Milletvekili) — İştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye filhal iştirak ediyor. Önerge okunmuş bulun
maktadır. Ege Üniversitesi bütçesinin (R) cet
velinin 424 ncü bölümüne «lâboratuvarlarda» 
kelimesinin eklenmesini istemektedir. Oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Cum'huriyet Senat'osu Başkanlığına 
Ege Üniversitesi 1963 Bütçe Kanunu tasarı

sının 781 nc'i Ibölümüne yıl içinde bu üniversi
tece 'satınalınacak ve onarılacak taşıtlar için 
290 000 lira ödenek konulmuş bulunduğu 'hal
de (R) cetvelinde haihis konusu ödeneğin ne su
retle 'kullanılacağı hususu 'her nasılsa yev al
mamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Ege Üniversitesi 1963 Bütçe ka
nunu tasarısının (R) cetveline, Yüksek Sena-



'Uw.ii ilişikteki formülün ilave 'olunmasını say 
yılarımla arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüsnü D'i'keçligil 
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KARMA HÜTOE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ NİYAZİ AĞHiNASLÎ (Devamla) - -
Bölüm açılması hususu zaten yok, o formül ilâve 
edilecek. 

7H1. — Taşıtlar -satmalımı ve onarımı : 

Aded Cinsi ve (kullanacağı yer) 

1 Otobüs 48 - '54 kişilik 4X8 (Fen Fakül
tesi 'hizmetlerinde) 

y Am'bulân's 4X2 (Tıp Fa'kültesi 'hastanele
rinde) 

1. Motosiklet (Tek silindirli 500 ee.) li'k (Zi
raat Fakültesi hizmetlerinde) 

1 BAŞKAN — İlelir .kısıcı, gider artırıcı mahi
yeti yo'ktur. Anca'k, burada (R) -cetvelinin 608 
ıi'cü bölümünden 'sonra 'bir bölüm 'mevcut de
ğildir. 781 ne i 'bir 'bölüm açılarak orada üç 
madde halinde meşruhat verilmesi 'istenmek
tedir. 

KARMA iBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VRKİUİ 'NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 
Efendim, ibir zulhul olara'k bu (bölüm açılma
mıştır. Komisyon iştirak etmektedir. 

'.BAŞKAN — Fakat önergede ibir 'bölüm 
açılma;sınrîan ibalbsedil miyor, llomıülü veriliyor. 
Bir bölüm açılması kaydının 'konulması daiha 
iyi .'olurdu. 

KARMA BÜTOE KOMİSYONU BAŞKA:N-
VRKİLİ NİYAZİ AĞIRNASLÎ (Ankara) — 
Burada 'bu münasebetle bir hususu aeıklıyaca-
ğız. Şayet ka'bul (buyurulursa tekriri müzake
reyi ica'bettirece'k bir Ihusııs varadır. Aynı büt
çenin 7811 ııci bölümünde «Taşıtlar satmalımı 
•ve onarımı» denmiştir. Onarım ayrı yerde ol
duğu için, 'onarım ^kelimesinin silinmesi lâzım
dır. Kabul 'buyurülduğu ta'-kdirde tekriri mü
zakere teklif ediyoruz. 

'BAŞKAN — 781 nci Ibölümde. Şu 'halde 
781 i (R) cetveline alıyor, Iburada yeni 'bir Go
lfun lolarak acıyorsunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NİYAZİ AOR1NASLI (Anlkara) — 
Efendim Iburada onarım kaydının çıkarılması 
da lâzım. 

BAŞKAN — Bu hususu hallederiz, yalnız bu
rada bir bölüm açılıyor. Halbuki önergede bir 
bölüm aeılmıvor. Su formül eklensin deniyor. 

BAŞKAN —•• Evet. Komisyon iştirak ediyor. 
Hükümet?.. İştirak ediyor. Komisyon ve Hükü
met iştirak elliği için önerge fil hal kabul edilmiş 
sayılır. 

Son önergeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle 8 nci maddeyi tekrar oku
lu]! oylarınıza arz edeceğim. 

(Madde 8 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi (R) işaretli cet

veldeki değişikliklerle beraber oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Mimiydiler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon biraz önce geçmiş olan 781 nci bö
lümdeki «taşıtlar satmalımı ve onarımı» başlığın
dan «ve onarımı» kelimelerinin çıkarılmasını ve 
bu şekilde tashih edilmesini istemektedir. 

Her ne kadar, halen yürürlükte bulunan İç
tüzükte tashihler için bir hüküm yok ise de, yeni 
yapılan İçtüzükte buna yev vermiş bulunuyoruz; 
bu sebeple bir tashihi temin edeceği cihetle bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. 781 nci bölümün 
başlığında (ve onarımı) kelimelerinin çıkarılma
sını kabul edenler... Ktmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 781 nci bölüm bu suretle tashih edilmiştir. 

MA DDF 9. — Bu kanım 1 Mart 1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Kt m iyen ler... Kabul edilmiştir. 

MA DDF 10. Bu kanunu Maliye ve Millî 
Kğitim Bakanları yürüütr. 

BAŞKAN ~— Maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı töge' Üniversitesi bütçesi de diğerle
riyle birlikte açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece1, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, İs
tanbul ve Fge üniversiteleri 1963 yılı bütçeleri 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Hayırlı olmasını 
temenni ederiz. (Hayırlı olsun sesleri) 

F — Bayındırlık Hakanlığı bütçesi 

75 AŞK AN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi
nin görüşülmesine başlıyoruz. Devlet Su İşleri ve 
Devlet Karavloları Oenel Müdürlükleri 1963 büt-
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«elerinin de Bayındırlık Bakanlığı bütçesiyle be
raber görüşülmesi hususunu oylarınıza .sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Prgoramın zamanında, tatbiki suretiyle Ana

yasadaki on günlük müddetin geçirilmemesi mü-
lâhazasiyle grup sözcülerine 20 dakika ve kendi 
adlarına konuşacak sayın üyelere 10 ar dakika 
müddetle konuşma hakkının tanınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Urfa Manisa 
Vasfı Gerger timin Acar 

BAŞKAN — Yeni bir şekilde müzakerelerin 
yürütülmesi istenilmektedir. Önerge iki hususu 
ihtiva ediyor. 

Grup sözcülerinin, grup adına yapacakları ko
nuşmaların yirmişer dakika ile tahdidini isle
mekte, 

Sayın üyelerin kendi adlarına yapacakları ko
nuşmaların da onar dakikaya indirilmesini tav
siye etmektedir. 

Urup adına yapılacak konuşmaların yirmişer 
dakika olarak yapılmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, gruplara yirmişer 
dakikalık konuşma süresi tesbit edilmiştir. 

Sayın üyelerin onar dakika konuşmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Söz alanları okutuyorum : 
Millet Partisi Grupu adına Sayın İzzet Gener, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bere Tu

ran, 
O. H. Partisi Grupu adına Sayın Kemal Oran, 
Y. T. Partisi adına Sayın Cemal Tarlan. 
Kendi adlarını, Sayın Sarıgöllü, Sayın Fehmi 

Alpaslan, Sayın Tevfik İnci. 
Buyurun, Sayın İzzet Gener. 

MİLLET PARTÎSÎ GRUPU AIMNA İZZET 
GENER (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Baş
bakan ve Kabine Üyeleri, muhterem arkadaş
lar: 

Milet Partisi adına, Bayındırlık Bakanlığı 
1963 malî yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüşle
rimizi arz edeceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı faaliyetlerinin kalkın
mamızın temel hizmetleri olduğu tekrara lüzum 
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görmüyorum. Bunun bir gerçek olduğunda her 
vatandaş müttefiktir. Cumhuriyetin kuruldu
ğu tarihten bu yana bu Bakanlığın demiryolu, 
liman, barınak ve iskele, devlet yapıları, kara
yolu, köprüler, sulama, kurutma, ıslah, hava 
meydanları ve akar yakıt tesisleri gibi çok çe
şitli dâvalarımızın gerçekleştirilmesinde verdiği 
imtihan başarılı olmuştur. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamız
da büyük rolleri olan bu tesislerin memleket 
sathında yaygın bir halde kurulması yolunda 
yıllardan beri devam eden metotlu ve program
lı faaliyetlerin adım başına eserlerine yaslamak
tayız. 

Bu faaliyetlerde çeşitli meslek erbabının, 
malî teşekküllerin, taahhüt ve sanayi müessese
lerinin ve çok geniş teknisyen ve işçi grupları
nın gayret ve emekleri vardır. Bu hizmetlerin 
genişliğini kavramak için, Bakanlık ve ona bağ
lı Genel Müdürlüklerin 1963 malî yılı bütçe tu
tarlarına göz gezdirmek kâfi gelecektir. 

Bakanlık bütçesine konulup sonradan akta
rılacak olan, bilhassa yapılarla ilgili ödenekler 
ve muhtelif kredi anlaşmalarına konu olan ma-
kina ve malzeme bedelleri ile nakitler hariç ol
mak üzere bu toplam 1 984 639 880 liraya 
baliğ olmaktadır. Beş yıllık Kalkınma Plânı 
devresinde bu Bakanlığa düşen hizmet çeşitle
ri çok yaygın ve şümullü olacaktır. 

Tereddüdetmeden ifade edebilirim ki, bü
tün 'kuruluşu ile metotlu ve programlı çalışma
ları ile imtihanını muvaffâkiyetle vermiş olan 
'bu Bakanlık faaliyetlerinin 'kalkınma progra
mının hedefine ulaşmasında ıbüyük rlolleri ola
caktır. Biraz evvel rakamla ifade ettiğim bu 
gayret ve faaliyetlerin bâzı külfet ve feda
kârlıkları da ica'bettirmesi ta'b'iklir. Bu çalış
maların temelini ve mihverini teşkil eden tek
nik personelin maaş, ücret ve gündelik şekil
lerine 'bağlı kalan karışık 'barem sisteminin dü
zeltilmesi, çalışanların istikbal endişesinden 
uzak bulundurulması lâzımdır. 1962 mâlî yı
lı 'bütçesinin müzakeresi sırasında hu hususa 
dikkatle ve titizlikle temas edilmiş olduğu hal
de, ıhenüz fiili 'bir netice alınamamış, 'bu dilek 
ve temenniler Ibir türlü İlerlemiyen Personel 
kanunu tasarısına Ibâğlanmış kalmıştır. 

Bütçe raportörleri tarafından düzenlenen ra
porda da .büyük bir isabetle ifa'de ve temas e'dil-
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eliği veejhile, teknik personel 'dâvasının yalnız 
.l)it- te'kni'k persionel baremi, 'kadrosu ve yönet
meliği meselelerinden ibaret .bulunmadığı, bun
lardan 'başka: 

1. il>u personelin sağlanması için 'gerekli 
eğitim şart, şekil 'müddet ve seviyesinin tâyin 
ve tesbit edilmesi; 

2. Bu hizmetlerde çalıştırılacak yardımcı 
personelin 'bayındırlık bünyesi içinde yetiştıril-
mesi ve eğitilmesi; 

::>. Teknik hizmetlerinde :vu;kua »'elen geliş
melerin ve yeniliklerin takibedilerek elemanla
rın (bilgi ve görgülerinin .geliştirilmesi; gi'bi 
önemli meseleleri de kapsadığı bir gerçektir. 

Demiryollar inşaatı : 
Demiryollar inşaatı için 1924 yılından 1'962 

yılı sonuna kadar bir milyar lira sarf edilerek 
-I- 2i 10 kilometrelik demiryolu yapılmak suretiyle 
normal bat uzunluğunun 9 -501 kilometreye 
varmış olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 

Beş yıllık kalkınma hedeflerine ulaşılmasın
da, sanayi ve t arını sektörlerindeki ıgelişmede, 
büyük merkezi ere ve limanlara müteveccih nak
liyatın artmasında,sosyal ve kültürel hareketler
de büyük rolü olan demiryolu şebekemizin ge
nişletilmesine ve mevcutlara yeni 'hatların ek
lenmesine lüzum vardır. Esasen kall'kmma plâ
nında. uzak taşımaların demir ve denizyolları 
ile yapılması, karayollarının 'bu taşımaları bes
leyici ve tamamlayıcı mabiyette kusa mesafeli 
taşıt örgüsü halinde olması, 'hedef 'tu'tulan ana 
ilke olarak alınmıştır. 

Bu da demiryollarımızın Kalkınma Planın
daki hedeflere ulaşılmasında oynıyacağı büyük 

.rolü ifade etmesi 'bakımından çok önemlidir. 
Bu sebeple ilk beş yıllık kalkınma plânında 
Elâzığ - Van - Iran hudut hattı ve Feribot te
sisleriyle, 'Gebze - Arif iye çift Ihattı inşaatı için 
.'î'lf) 700 000 liralık bir ya'tırımın yapılması der
piş cdilmiş'tir. 196-i yılında, ise bu işller için 
51 9Bo 677 liralık ödenek'konulmuştur. Bu öde
neğin <>'5 464 677 lirasının 1962 ve daiha evvel
in yıl 1 artla başlanıp 196o sonuna, kadar'tamam
lanacak işlere, 8 494 000 lirasının yeni yatırım
lara, 8 milyon lirasının da cari masraflara ay
rılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Halen : 
1. Elâzığ - Van - İran hudut ıhattı 462 Km. 
2. Erzurum - Temdidi battı 280 Km. 

:!. Çift bati ar ve Faibrika iltisak bat. 90 Km. 
üzerinde çalışıldığı, ihizmıet ve faaliyetlerin 
memnuniyet, verici bir şekilde inkişaf ettiği, 
•bunların tesbit edilen programlar dâhilinde ta
mamlanarak 'hizmetlere ar/ edileceği bir ger-
ıçeklir. 

Limanlarımız : 
Bu sabadaki bayındırlık faaliyetleri benzer

leri kadar verimli ve başarılı olmuştur. Trab
zon, (lire'suıı, 'Samsun, İnebolu, Bartın, Salıpa-
zarı, Haydarpaşa, İzmir (Alsancak) Merisin, 
İskenderun liman ve tesisleriyle Kcfken Barı
nak ve limanları gibi iktisadi, sosyal ve sana
yi kalkınmamızda mühimi rolleri olan büyük 
çaptaki inşaatın bugünkü durumları Karadeniz, 
Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan bü
yük sayıda iskele inşaatı bu çeşit faaliyetlerin 
çok ümit verici bir şekilde gelişmekte olduğu
nu ^göstermeye kâfidir-. 

Birinci beş yıllık kalkınma plânında kamu
laştırma ve idari masraflar barteolmak üzere 
liman inşaatı için 294 800 000 liralık yatırım 
yapılmasının kabul edilmesi .ve bunun ilk tat
ili kat yılı .olan 196;> yılı bütçesine bu işler için 
92 752 000 liralık ödeneğin konulmuş oll'ması, 
plânda limanlara verilen (»nemi ^göstermeye kâ
ridir. Raporda, verilen bilgiye ^övo, birinci beş 
yıllık kalkınma plânında yer alan Hopa, Ban
dırma ve Antaltya barınak iskelelerinden baş
ka dallı a. '>•> barınak ve iskeleye ait projelerin 
hazırlanmış olduğu, bunların da bundan sonra
ki kalkınma .plânlarında tatbik edilmek: üzere 
tamamlandığı anlaşılmaktadır. Birinci beş yıl
lık 'tatbikat programlarının yapılması sırasın
da, projelerin hazırlanmamış olmasından do
ğan güçlüklerin bu suretle şimdiden bertaraf 
edilmesi yolunda, sarp edilmiş oları mesai gü
ven ve inancımızın artmasına sebelbolmakta
dır. 

Yapı işlerimiz : 
Bu işler için 1962 yılı /bütçesindeki 

222 :>26 605 liraya ilâve olarak Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinden ilkokul inşaatı için ay
rılan 94 '502 000 lira. ile 816 878 b0!5 lira|yı 
bulan ödemelide 1 754 aded o'kul inşaatına baş
lanmış olduğu ve işlerin devam ettiği anlaşıl
maktadır. Yapı İşleri Reisliği eliyle yapılmak
ta olan yatırımlar, esas itibariyle diğer bir kı
sım Bakanlıkların bütçelerine konulmuş olan 
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hizmetlerin Bayındırlık Bakanlığına devri sure
tiyle gerçekleşmektedir. 

196;] yılı yapı işleri bütçe teklifi; 
138 412 822 lira tutarında olduğu görülmekte-
dir. Bu ödeneğin kapsadığı işler merkez ve vi
lâyeti erdeki çeşitli Devlet yapılarıdır. İnşaatı 
başlamış ve ilerlemiş olan bâzı önemli yapıların 
biran önce bitirilmesi için mevcut teknik imkân
ların yanında malî imkânların kifayetsiz düzen
lenmemiş ve ayarlanmamış olmasının işleri ak
sattığı ve bugüne kadar yapılan yatırımların 
hizmete arz edilmesini geciktirdiği ve âtıl bı
raktığı anlaşılmaktadır. Uzun yıllar bir şikâyet 
konusu olmakta devam öden bu mahzurun gide
rilmesi yolunda tedbirlerin alınmasını tavsiyeye 
şayan görmekteyiz. 

1962 yılı bütçe müzakeresinde de temas etti
ğim veçhile projelerin hazırlanmasına öncelik 
verilmesi lâzımdır. Beş yıllık kalkınma plânında 
ilgili Bakanlıklarca yaptırılacak işler belli oldu-' 
ğıına göre 1964 ve 1965 yıllarında yaptırılması 
düşünülen inşaat programlarının birleştirilmesi, 
projelerinin hazırlanmasına imkân verilmesi 
şarttır. 

Çeşitli Bakanlıklar ve kurumlar namına ele 
alınan inşaat ve projeler muhtelif tarihlerde 
teshil: edilen sarf yetkilerine mütedair kanun
lar, değişen konjonktür dolayısiyle ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak kalmaktadır. 1964 yılında 
senede 3,5 milyon lirayı geçmemek ve tamamı 
15 milyon lira olmak üzere başlıyan Ankara 
Tıp Fakültesi Morfoloji "Enstitüsü inşaatı için 
bugüne kadar 25 milyon liranın sarf edilmiş ol
masına rağmen, işlerin ikmal edilememesi ve da
ha 20 milyon liraya ihtiyaç, göstermesi bunun 
acı bir misalini göstermektedir. Senelik sarfi
yat .yetkisinin tahdidedilmiş olması hem maliye
ti yükseltmekte ve hem de hizmetin tamamlan
masını geciktirmektedir. Bunun önüne geçilmesi 
için tedbirler alınmalıdır. 

7020 sayılı Kanunun şümulü dışında kalan 
diğer Bakanlıklar yatırım ödenekleriyle gelecek 
yıllara geçici taahütlere girişilmek esasının ka
bul edilmesinin veyahut yatırım ödeneklerinin 
bir fonda toplanarak malî yıl sonunda sarf edile-
miyen ödeneklerin imhası endişesinin bertaraf 
edilmesinin, yapı işleri faaliyetlerinin gelişme
sinde büyük önemi vardır. Bu mahzurun berta
raf edilmesi verinde olacaktır. Vilâvetlerdeki 

yapı faaliyetinin birer merkezi olan Bayındır
lık müdürlüklerine, dağınık işlerin kontrol ve 
devamlı murakabesi için en azından birer vası
ta verilmesi lüzumlu ve hattâ zaruridir. 

Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri : 
Önceden Hava Meydanları İnşaatı Bürosu 

halinde teşekkül ve 5367 sayılı Kanunla millî 
meydanların inşası vazifesiyle 1949 yılında fa
aliyete geçmiş 'bulunan ve 6095 sayılı Kanun ve 
buna bağlş iki Kararname ile NATO'ya ait bü
tün hava meydanları ve akar yakıt tesisleri in
şaatının Bayındırlık Bakanlığına verilmesi 
üzerine. Bakanlığın tasarrufu ile (Hava Mey
danları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliği) 
haline getirilen bu idare, kuruduğu tarihten be
ri üzerine aldığı vazifeleri başarmaya çalışmak
tadır. Her sene ortalama olarak millî bütçeden 
20-40 milyon lira, NATO enfrastrüktür ödenek
lerinden de 200-300 milyon lira bu idare eliyle 
sarf edilmektedir. Her yıl takriben 300 milyon 
liralık bir yatırım hizmet ve faaliyeti içinde va
zife gören bu idarenin esaslı bir statüye bağlan
ması ve Bakanlık Teşkilât Kanunu içinde ger
çek hüviyetine kavuşturulması şarttır. 1962 yılı 
bütçe müzakeresi sırasında bu hususa temas et
miş ve temennilerde bulunmuş olduğum halde 
henüz fiilî bir netice alınamamıştır. 1963 malî 
yıl 'bütçe tasarısına, mevcut imkânlar ölçüsünde 
hizmetlerin karşılığı olan ödeneklerin konulmuş 
olması ve bu idarenin yüklendiği ağır ve kül
fetli vazifelerin 'başarılmasını sağlıyacak ted
birlerin alınması ve beş yıllık plânlı devreye 
ait etütlerin yapılmasına başlanması memnuni
yetimizi m ucibol muştur. 

Karayollarımız : 
Devlet yolları : 
Devlet yolları ağının 35 000 kilometre olma

sı gerektiğinin anlaşılmış bulunması üzerine il
ler tarafından bakılamıyan ve Genel Müdürlük
çe bakım altında bulundurulan il yollarının, 
Devlet yolları ağma katılmaları için Devlet yol
ları şebekesinin revize edildiği ve 34 740 kilo
metrelik yeni Devlet yolu ağının Bakanlar Ku
ruluna arz edilmek üzere bulunduğu haberi bizi 
ferahlığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Halbuki 
1961 sonu itibariyle Devlet yolu ağının ancak 
23 970 kilometresi her mevsimde geçit vermek
te idi. Beş yıllık plân hedeflerinde de açıklan
dığı veçhile, Karayollarının ekonomik şartlara, 
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trafik hacmine ve sosyal ihtiyaçlara cevap ve
recek jeometrik ve fiziki standartlara uygun 
olarak yapılması prensibinin kabul edilmesi 
üzerine, başlıyan çalışmaların son safhaya gel
diğin i. memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

İl ve köy yolları : 
Genel Müdürlükçe il ve köy yolları için on 

senelik plânların hazırlanıp tetkik ve öncelik 
sıralarının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi için 
illere gönderilmiş olmasında büyük bir isabet 
vardır, tilerde gelişi güzel yapılan tatbikatın 
düzene konulmuş olması yerinde olmuştur. Bü
tün nahiye merkezlerini kapsamak üzere il 
yollarının uzunluğu 35 000 kilometreyi bulmak
tadır. Bunun 10 000 kilometrelik bir kısmı Ge
nel Müdürlük eliyle yapılmaktadır. Geri kalan 
25 000 kilometrelik kısmından 12 000 kilometre
si illerce bakıma tabi tutulmakta, geri kalan 
13 000 kilometresi geçit vermez bir halde bulun
maktadır. Hazırlanan 10 yıllık plânda bu 
.13 000 kilometrelik yolun geçide müsait bir ha
le getirilmesi istihdaf edilmiştir. Bunun malî 
portesi tahminen 500 milyon lirayı bulmakta
dır. 

Yurt ölçüsünde yapılması gereken köy yol
ları ağının 150 000 kilometreye yaklaştığı bir 
gerçektir. Bugüne kadar mahalli idareler eliyle 
40 000 kilometrelik bir yol üzerinde çalışılmış 
ise de, işlerin teknik şartlara uygun olarak ımı-
rakabesiz ve başıboş bir halde yürütülmüş ol
ması yüzünden, ancak 11 000 kilometrelik kıs
mının üst yapısı tamamlanabilmiştir. Geri ka
lan 29 000 kilometresi ise bugün için yol vasfı
nı tamamen kaybetmiş bir haldedir. Hazırlanan 
yeni programda her köye bir yol yapılmasından 
sarfınazar edilerek mütaaddit köyleri kapsıyan 
köy ana yollarının ele alınmış olması yerinde 
ve isabetli olmuştur. On yıllık plânda 5(i 000 
kilometrelik köy yolunun geçide müsait bir ha
le getirilmiş olacağı anlaşılmaktadır. 

Kalkınma dâvamızda bu faaliyetlerin oynı-
yaeağj rol çok önemlidir. (î/279 sayılı Karar
name ile kabul ve yürürlüğe giren yönetmelik 
gereğince, köy yollarında çalışacak makinalar 
akar yakıtının asgari % 50 sini köylü vatandaş
lara yüklenmiş olmasını doğru ve isabetli gör
memekteyiz. 

İler ne kadar beş yıllık kalkınma devresin
de, köylü ve toplum kalkınmasının köylünün iş 
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birliği ve beraberliğiyle gerçekleştirilmesi ka
bul edilmiş ise de, büyük bir geçini sıkıntısı 
içinde bulunan köylü vatandaşlarımızın bu .yük
lerinin daha hafifletilmesi gerektiği kanaatin
deyiz. Bakanlıkça beş yıllık kalkınma progra
mı tasarısında 1963 yılı için il yollarına 119 
milyon, köy yollarına 56 milyon liranın tahsis 
edilmesi. istenmiş olmasına rağmen .1963 yılı 
bütçesi ile bu işlere ayrılan miktar kifayetsiz
dir. Bu ödeneklerle plân devresinde başarıl
ması hedef tutulan işlerin zamanında, yapıl m ı-
y a c a ğ ı ka n a a tin deyiz. 

1963 yatırım lan : 
Karayolları bütçe ha re a malarının devlet 

bütçelerindeki harcamalara nazaran payları 
mukayese edilirse bunun 1950 de % 3,6, 1953 
te % 8,4, 1955 te % 9,4,1956 da % 10,1, 1957 d<* 
% 11,8, 1959 da % 1.0,5 i bulduğu ve 1963 büt
çe teklifinde iise, ancak % 6,2 oranında bu
lunduğu görülür. Bu netice Karayollarının 1963 
yılı bütçe teklifinin geçen yılların ortalama, 
payının altında olduğunu göstermektedir. 

Vilâyetler elindeki makin a, parkı : 
Vilâyetler elindeki nıakina parkının değeri 

(224) milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu 
parkın boş yıllık kalkınma plânında derpiş 
edibnı işlerin başarılmasına kifayetsiz olduğu 
aşikârdır. Bu parkın yenilenmesi ve geliştiril
mesi için daha (200) milyon liralık bir öde
neğe ihtiyaç bulunduğu bir gerçektir. Yenile
me. onarma, ve yedek ptırça ihtiyaçları sağ
lanmadıkça bu çalışmalarda, yönelinen hedefe 
ulaşılmasına imkân yoktur. Bu meseleye ba
kanlığın önemle el koymasını temenniye şayan 
görmekteyiz. 

Bakım işleri : 
Yol dâvasında bakımın önemini izaha lü

zum görmüyoruz. Genel Müdürlüğün mevcut 
bakım makin al arının büyük bir kısmı ekono
mik ömürlerini tamamlamış bir haldedir. Bir
çoklarının yenilenmesi, noksanların tamamlan
ması lâzımdır. < Kalkınmada yol dâvasının ger
çekleştirilmesi bununla mümkün olacaktır. Bu
na çare bulunmasını tavsiyeye şayan görmekte
yiz. 

Makimi ve teçhizat ihtiyaçları : 
Genel Müdürlük nıakina parkının 950-

640 000 lira tutarında ve 11 804 aded çe
şitli makimi ve ana teçhizattan müteşekkil bu-
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lunduğu , atelyolerdeki tezgâh ve teçhizatın da 
-15 500 000 lira değerinde olduğu anlaşı lmak-
hulı,'. Bu ınakiııa. ve teçhizatın ekonomik ça
l ışmalara elverişli bir du rumda tutulması için 
bunların yenilenmesi lüzumlu ve zarur idir . Bu
gün ekonomik ömürlerini çoktan do ldurmuş 
olan makinalar bü.yük yekûun la ra baliğ ol
maktadı r . Bütçe tasar ıs ında makiııa ve teçhi
zatın eynilennıesi için teklif edilen ödenek ki
fayetsizdir. Bu şartta r al t ında makiııa park ı 
nın bugünkü ve ya r ind in iht iyaçlar ını karşıl ı-
yabilecek bir hale getiri lmesine imkân kal
mamaktadı r . ( terekli tedbirlerin şimdiden alın
masını. lüzumlu görmekteyiz. 

Temenniler ve istekler : 
1902 yılı bütçe tasarısının müzakeresi sırlı

sında, idarenin, gelir kaynak la r ın ın geliştiril
mesi yolunda yapt ığımız temennilerin hiçbi
risi. bugüne kadar gerçekleşt ir i lmemiştir . Ez
cümle : 

1. A k a r yakıt vergileri nisbetinin. yol 
şar t lar ının iyileşmesiyle düşen işletme masraf
ları olanında, yükselt i lmesi, 

2. Karayol lar ından faydalanan ticari yük 
ve yolcu nakliyecilerinin bu çeşit yat ı r ım
lara, ka t ı lmalar ın ın sağlannıfısı; 

Bu çeşit nakliyatın da Karayol la r ından isti
fadeleri oranında bir vergiye tâbi tutulması 
ve Batı memleketlerinde fatbik edilen bu usu
lün memleketimizde de tesis edilmesi temenni 
edilmişti. 

Bunlar temenni huhudunu henüz aşamamış 
bir durumdadı r . Karayol lar ı teşkilât ının ku
ruluş tar ihinden bu yana memleket sa th ında 
baş'ardığı işler verimli ve başarılı olmuştur . 
Ekonomik ve sosyal gelişmemizde büyük rolle
ri olan bu faaliyetin beş yıllı'k , ka lk ınmada 
hedei' tu tu lan amaca ulaşabilmesi için lüzumlu 
her tedbir i ş imdiden almamız lâzımdır. 

Muhterem a r k a d a ş l a r : 

Su İşlerimiz : 
'Beş Yıllık 'Kalkınma Plânında su işlerimize 

ait Hıizınetlerin DSİ ne düşen kısmı ('Tarım, 
enerji ve .hizmetler) sektörler ine ait yat ı r ım
lar içinde birleştir i lmiştir . 1963 yılm'da tarım 
sektöründe sulama, d rena j ve kurutma, taş
kın kont ro lü , yedek parça ve yenileme şeklin
deki ya t ı r ımlar ın yekûnu 418 milyon l iraya 
baliğ olmaktadır . Beş yıllık plân devresinde 
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yapı lacak sulama tesisleriyle 515 bin 'hektar 
arazinin sulanması 'hedef tu tu lmuştur , 

Ener j i r ek tö ründe ise 1963 yı l ında 676,4 
milyon liralık yat ır ım yapılması 'kabul edil
miştir. 

Hizmetler sektöründe ise, çok önemli bir kamu 
hizmeti olan içme suları 'konusuna p lânda 'bü
yük önem •verilmiştir. Halen 31 239 köyün su
suz veya suyu yetersiz okluğu tes'bit edilmiş
tir. Bu rakamla r bu İbizmetlerin plânlı kalkın
ma, devre'sindeki ekonomik sosyal ve kül türel 
önemini bel i r tmeye Ikâfidir. Yat ı r ımlar ın ge-
çen yıla nazaran !32 240 309 liralık 'bir ar t ış 
göstermesi memnuniyet imizi mu'eiıbolmuştur. 

K'öy içme su işleri : 
Köy içme su içleri için il özel idarelerine 

devredilmek üzere 12 '500 000 lira konulduğu 
müşahade edilmiştir . 7478 sayılı 'Kanunla 'köy 
içme su 'işlerinin sağlanması DSİ ye verilmiş 
olmakla 'beraber bir 'kısım işlerin vilâyetlere 
bırakılması .suretiyle vilâyetlerin imkânlar ın
dan istifade edilmesinin düşünüldüğü görül
mektedir . Hev ne kadar vilâyetlere ıbırakıla
cak işlerin 'küçük işler 'olduğuna işaret edil
mekte İse de, bugüne kada r yapılan t a tb ika t t an 
a lman derslerden bu tıususta çolk dikkat l i ve 
daha. uyanık l ıarekct edilmesi gerektiği kanaa
tindeyiz. 

DSİ Teşkilât ının 'sulama, drenaj ve kurut
ma. taşkından koruma, enerji üret imi gibi ta
rımsal, ekonomik, sosyal ve 'kültürel kalkınma
mızın temelini teşkil eden büyük dâvanın, ger
çekleşti rilnıesi yolun'da sarf et t iği gayret ve 
harcadığı mesai verimli ve başarı l ı neticeler 
vermektedir . Uzun y ı l l a r 'boyunca Orta - Ana
do lu 'nun Ikaderi üzerinde ağır ve devamlı bas
kılar yapan kurak l ığ ın tesiriyle b i r tür lü ge
lişme ve ka lk ınma gösterememiş olan 'bu bölge 
halkının refalha kavuşturul m arının, plânın en 
önemli kısmını teşkil ettiği malûmdur . 

Bu bölge Uıalkı tar ımla geçimini sağlanıatvta 
ve 'kaderini 'bulut ve 'meteorolojik şar t lara bağ
lamaktadı r . Meteoroloj ik şar t lar ın iyi gitme
mesi 'halinde, çiftçi toprağa attığı tohumu bile 
a lamamakta , . Ibi r yıl boyunca çoluğu ve çocu
ğu ile d'öktüğü alın teri ve 'harcadığı büyük güç 
•hel)a o lmaktadı r . Orta - Anadolu büyük ve da
imî ısa r fiyatlı aka r su la rdan yoksundur . Bu se
beple bu 'bölgenin kaderi büyük sulamalara 
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bağlanamaz. Geçimini tamamen tar ıma ve 
özellikle kader in i toprağa (bağlamış olan Orta-
Anadolu halkının, kalkma'bilmesi için /beş yıllık 
plânda, küçük sulamalara önem verilmesi ge
rekmektedir . DSİ ıteş'kilâtı taraf ından 'bu 'böl
gede yapı lan a raş t ı rmala r ve e tüt ler yeralt ı su
larının ye te r i derecede istifade edilmesine im
kân vermediğini .gö'stermeJkte'dir. Meselâ, Niğ
de A'ksaray' ında yapı lmal ına 'başlanan Mama
sını Barajı mahdut bir sahayı sulaya'bilecek 
kapasitede'dir. (Seneler 'boyunca h u sudan is
t i fade eden ibir .kusun Ibüyü'k köylerin sulama 
'hududu dıişında bırakılmış olması bu köyler i 
Çok güç b i r duruma düşürmüş tür . I kınların 
su 'haklarının korunması için tedbir ler alınma-
lîdır. DSİ teşkilatı ile bu !h us us ta yapılan te-
maslaı- memnuniyet verici olmuştur. Tarih 
boyunca ve periyodik o la rak devanı eden ku
raklıkları ive tesirlerini ber taraf edecek çareler 
ve tedbir ler bulunma'dıkça plânda derpiş edi
len kalkınmanın 'bu 'bölgede ıgerçe ki eşmesi ne 
im'kân yoktur . ılkiyük sulama ünitelerinin ku
rulmasına imkân 'verecek 'büyük ve daimî 'sar-
fiyatlı akarsu la rdan , birkaç istisnaya karş ı 
yeteri k a d a r 'yeraltı sular ından yoksun 'bulu
nan bu Ibölgenin deıtler ' inc en 'kısa yoldan ça
re bulmağa 've yetişmeye m celbimiz. 

Or ta - Anadolu 'da 'büyük «ulamalara gidil
mesine elverişli akarsu la r 'olmadığına ve (bu 
bölgede kurakl ığı karşılayıcı tedbir lere önce
likle girişilmesine 'lüzum ve za rure t o lduğuna 
.göre, küçük sulamalardan başka bir yol tutul
masına im'kân kalmamaktadır . Beş Yıllık Kalkın
ma P lân ında küçük su işlerinin bütün yurda şâ
mil olmak üzere keş yılda 100 bin hektarı bulacağı 
açıklanmış ise de, 'küçük 'sulamalardan başka 
'bir çare ve imkânı 'buluumıyan Orta - Anado
lu 'nun ön p'lâna alınması ve plânda 'bilba'ssa 
'küçük su işlerinin 'bu 'bölgenin kalkınmasının 
en esaslı âmillerinden ibulnnduğunnn ive bu çe
şit sulamalar ın İbu Ibölgede teksif edileceğinin 
teslbit 've ifade edilmesi hususunda verdiğim 
önergenin Yüksek 'Heyetinizce İkalbııl ve tasvib-
edilmiş olmasını bura'da. şükranla anmayı bir 
vazife addederim. 

Yı l la rdan İteri kurakl ığ ın ağır ba'skısı altın
da çok zor 'b i r du ruma düşmüş olan Orta - Ana
dolu 'halkının plânda yev alan kalkınma hedef
lerine yöneltilmesi, onların geçim ziorluğ'undan 

— 184 

3 . 2 . 1963( O : 3 
ve dar l ık tan ku r t a r a r ak refaha kavuş tu ru lmas ı 
ile mümkün olacaktır . 'Bunun en mühim çare
si de îkuraklığın 'karşılanmasıdır. 

Küçük su işleri p rogramlar ın ın ıhazırlanma
sında ve uygulanmasın'da 'Bayındırlık 'Bakan
lığınca 'bu esasın eJhemmiyetle göz 'önünde tutu
lacağı 'güven ve inancındayız. 

1'%'M malî yılı 'Bayındırlık .'bütçesinin mil
letimize '\re memleketimize haıyırtı ve uğur lu ol
masını di leyerek sözlerime islon verir ve Yüce 
Heyetinizi saygı île selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- A. P. Grupu Adına Sayın Ben; 
Turan . 

A. P. GRUPU ADINA BBRU T T MAN (İs
tanbul ) — Muhterem Başkan, Oumluıriyet Se
natosunun muhteremi azaları , 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında umumi yat ı
rım tutar ın ın senelere göre vasati olarak % (>> -
% (58 ine baliğ inşaat ya t ı r ımlar ından âmme 
sektörüne ait buKınaıı inşaatları yönel tmek ve 
hizmete arz etmekle mükellef bulunan Bayın
dırlık Bakanlığı ile Bakanl ığa bağlı Karayol la
rı Umum Müdür lüğü ve Devlet Su İşleri Umum 
Müdür lüğünün 19().'> malî yılı bütçeleri hakkın
da yapt ığımız te tk ika t ı , Adalet Par t i s i Senato 
Orupu adına, tamamen yapıcı , uyarıcı ve kalkın
ma plânının ta tb ika t ın ın başarısını sağl ıyacak 
tenkid ve tekliflerimizi de k a t m a k suretiyle, 
muhterem heyetinize arz etmek istiyoruz. 

Devletin, insan şahsının, toplumun insanlık 
haysiyetinin koruyucusu, fikir ve yaşama hür
riyetinin gelişmesi ve sağlamlaşt ır ı lması vazife
sini yükümlü olduğu, va tandaş lar ına en kısa 
zamanda haysiyet ine yakış ı r normal bir yaşayış 
seviyesi vermekle mükellef olduğu muhakkak
tır. 

Büyük Ata tü rk ta raf ından kurulan Türkiye 
Cumhuriyet inin kuruluşu ta r ih inden bugünkü 
Parlönıanter rejimin kuru luş ve devamı müdde
tin ce, insan haysiyet ine yakış ı r bir yaşayış, se
viyesinin temini yolunda büyük adımlar atıl
mış ve memleketimiz bayındır l ık alanında şü
mullü inkişaf lar kaydetmiş t i r . Ancak nüfusu
muzun her sene vasat i olarak % :> oranında te-
zayüdü, memleketimizin malî kaynakla r ı ile 
karşı lannııyacak ikt isadi ve sosyal problemler 
meydana get irmişt i r . 

İşte bu ikt isadi ve sosyal problemlerin bir 
kısmım hal le tmek ödevi Bayındı r l ık Bakanl ığı
na düşmektedir . 
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Muhterem arkadaşlarım, .memleketimizin ob

jektif alanda tatbikatını bulan, teknik yüküm 
ve yatırımlarını ihtiva eden, plân proje, prog
ram tatbikatı, tesisleri hizmete arz safhalarını 
ihtiva edip, bu safhalar sırasında her çeşit mes
lek grupu, taahhüt, sanayii, malî müesseseler 
ve sermayeyi harekete geçiren, işçi ve teknis
yenin gayretine ihtiyaç gösteren ve hepsinin 
koordinasyonunun muhassalası olan bayındır
lık işleri için sırasiyle Bayındırlık Bakanlığına 
bağlı Demiryolları ve Limanları İnşaat Reisliği, 
Yapı ve imar işleri Reisliği, Hava Meydanları 
ve Akar yakıt Tesisleri inşaat Reisliği için 380 
milyon, Karayolları Umum Müdürlüğü için 
894 milyon ve Devlet Su işeri Umum Müdürlü
ğü için de 709 milyon lira konmak suretiyle, 
Umum Bütçe yekûnunun % 16,4 ünü teşkil eden 
toplam 1 984 639 000 lira Bayındırlık bütçesi 
olarak Bayındırlık Bakanlığı emrine verilmiş
tir. Bu miktar 1962 yılı bütçe teklifi olan 
1 800 000 000 dan 184 milyon lira fazlalık gös
termektedir. 

• Bu çerçeveler içinde sırası ile, bütçenin 
1962 tatbikatı ile 1963 bütçe tasarısında derpiş 
edilen işleri kısaca belirtmek istiyoruz : 

3611 saydı Nafıa Vekâleti Teşkilât ve va
zifelerine ait Kanunun 2 nei maddesine göre 
kurulmuş bulunan Demiryolları ve Limanlar 
inşaat Reisliği, 1962 bütçe yılı tatbikatı meya-
nmda Elâzığ - Van - Iran hududu hattı ile çift 
hatlar meyanmda Pendik - Tuzla - Gebze - Arif i-
ye hattının Gebze'ye kadar olan kışını ile, sana
yi merkezlerini ana demiryolu şebekesine bağlı-
yan iltisak hatlarının inşaatına devam edilmiş 
olup 1962 yılı yatırımları için teklif edilen 58 
milyon liradan 10 milyon lira noksanı ile 48 
milyon lira sarf edilmiştir. 1963 yılı için tek
lif edilen yatırım bütçesi 47 milyon lira olup bu 
para ile yukarda mâruz işlerin ikmaline çalışıla
cak ve yeni hiçbir proje getirilemiyecektir. 

• i lk Beş Yıllık Kalkınma Plânı tatbikatında 
derpiş edilen ve demiryolları inşaasmı tazanı-
mun eden miktarlar Bayındırlık bütçesinde 
maalesef % 15 noksanı ile alınabilmiştir, iler
deki beş yıllık kalkınma plânlarında 2.500 Km. 
lik yeni demiryolu hattı inşaatı düşünülmüş
tür. 

Hayat seviyesinin yükselişi ve nüfus artışı, 
sanayi ve zirai istihsalde gelişmeyi icabettirmiş 
ve demir ve denizyolları insan, malzeme ve yi-
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yeceğin uzak mesafelere taşımada en ekonomik 
yol olarak düşünülmüştür. 

Büyük Atatürk'ün bu görüşü çok evvelden 
benimsediğini 1924 - 1939 yılları arasında ta
hakkuk ettirdiği 3.187 Km. lik demiryolu inşa
atı ile görmek kabildir. 1939 - 1962 den bir 
noksanlık arz ettiği ve millî ekonomimiz yönün
den de zararlı olduğunu belirtmek isteriz. 

Limanlar ve barınaklar inşaatı, 1962 yılı büt
çe rakamlarından % 12 noksanı ile tahakkuk 
ettirilebildiği umumi olarak inşaatı bitmiş Trab
zon, Giresun, Samsun, inebolu, Salıpazarı, Top
hane, Haydarpaşa, Alsaneak, Mersin, iskende
run limanlarının tam ve mütekâmil bir şekilde 
işletmeye açılmaları için gerekli tesislerin ik
maline devam edilmiş barınak ve küçük liman
lar ikmal edilmiş ve 1963 yılında da bu tatbi
kata devam edileceği gibi Bartın Limanının 
mendirek ve derivasyon kanalı hafriyatından 
sonra esas yapıyı meydana getirecek inşaata 
başlanacağı, barınaklara devam ve turistik kü
çük limanlar inşaatının yapılacağı anlaşılmış
tır. 

Bu sektör için beş yıllık Kalkınma Plânında 
150 milyon liralık yatırım düşünülmüşken bu 
bütçede teklif edilen 92 milyondan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığa bağlı 
Yapı ve imar İşleri Reisliğine ait bütçe teklifin
de yatırım olarak 128 milyon lira düşünülmüş
tür. Bu paradan gayri diğer Bakanlıkların bi
na yapımı ödenekleri ile, 222 sayılı Kanuna 
göre ayrılacak ilkokul yapımı ödeneklerinin de 
bütçenin kabulü ile bu Reisliğe intikal edeceği 
böylece yapı işlerinin yapım programlarını ge
çen yıllara nazaran artacağı aşikârdır. 1963 yı
lında derpiş edilen yapı işlerinin tamamı geçen 
senelerden devam edegelen sarî taahhütlere 
bağlanmış işlerdir. Bu sene yeni bir inşaat işi 
derpiş edilmemiştir. Bu meyanda Erzurum 
Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi yapıları ile Millî Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Tarım Ba-' 
kanlığına ait yapılar vardır. Ayrıca istanbul Ope
ra binası ikmali için de 10 milyonluk bir tahsisat 
ayrılmıştır. 

Millî ve askerî hava alanlarının inşa, tevsii ve 
akar yakıt tesislerini ikmal ile ödevli Hava mey
danları ve Akar Yakıt tesisleri inşaat 
Reisliği memleket sathında yayılan hava 
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alanlarının trafiğe müsait hale gelmeleri ve 
işletme binalerınm ikmali için çalışmala
rına devam etmekte, beynelmilel mahi
yetteki Yeşilköy, Esenboğa hava alanlarının bü
yük jet uçaklarının inme ve kalkmalarına uygun 
olacak jeometrik ve alt ve üst yapı standartları
nın temini için çalışmalarına başlanmıştır. Bu ça
lışmalar malî durum dolayısiyle şimdilik ilân ve 
proje safhasında kalacak tatbikata ikinci beş yıl
lık kalkınma plânının süresi içinde başlanabile
cektir. 

17 milyon lirası millî bütçeden, taleben 300 
milyon lirası Millî Müdafaa ve NATO teşkilâtın
dan temin edilen bu Reisliğin ifa ettiği hizmetlere 
yetecek hüviyete kavuşturulması ve yeni yapıla
cak teşkilât kanunu içinde lâyık olduğu yerini al
ması icabetmektedir.. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Karayolları Genel Müdürlüğü 5539 sayılı Ka

nunla Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir Genel 
Müdürlük halinde çalışmakta ve memleketimizin 
karayollarına mütedair inşaa faaliyetini yönelt
mektedir. 

İlmî, irfanı, sağlığı, medeniyeti, emniyeti vel
hasıl Devletin ifası ile mecbur olduğu her hizmeti 
memleketin en ücra köşelerine götürmek yollarla 
mümkün olabileceği, erişilemiyen, yolu olmıyan 
memleket parçaları ile irtibatın ve temasın ola
maması o yerlerle ilgiyi azalttığı bedihidir. 

Bugün memleketimizin yol durumunu şöylece 
hulâsa etmek mümkündür. 35 000 km. olması ica-
beden Devlet yollarımızın tam jeometrik stan
dartlara uygun ve alt ve üst yapı yönünden mü
kemmel olan Devlet yollarımızın tulü 8 835 km. 
dir. Normlara uymıyan ancak geçit veren yol 
15 135 Km. dir. Esas merkezleri birleştiren ve Dev
let yolları ana şebekesini teşkil eden yol tulü ise 
16 000 km. dir. Bu çekirdek şebeke memleketimi
zin ekonomik, turistik, stratejik yol şebekesini 
teşkil etmekte ve öncelikle bunların standart ölçü
lerle yapılması düşünülmektedir. 

t i yollarımızın mecmu tülü 35 000 km. dir. 
Bunlardan 10 000 km. si Devlet yolu şebekesine 
dâhil olup 12 000 km. si vilâyetler nezaretindedir. 
Kalan 13 000 km. si ise ancak geçit verecek şe
kilde kaba toprak tesfiye durumundadır. 

İl yollarının ikmali için lüzumlu malî tutar 
500 milyon liradır. Köy yollarına gelince : Bun
ların yol tulü 150 000 km. dir. Bu yollardan 
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11 000 km. si geçit vermekte, 29 000 km. si yazın 
geçit verebilmekte ve kalanı da patika şeklindeki 
yollardır. Beş yıllık kalkınma plânında ve kara
yollarının 10 yıllık plânlamasında derpiş edilen 
şartlarla 10 yılda 56 000 km. köy yolu yapılması 
düşünülmektedir. Bu plânla nüfusu 500 kişiden 
fazla olan köylerden geçecek yollarla, nüfusu 
3 000 den az olan kasaba yolları ele alınmaktadır. 
Bunların tahakkuku için 870 milyon liraya ihti
yaç vardır. Beş yıllık kalkınma plânında il ve köy 
yolları için düşünülen 175 milyon lira yerine an
cak bu bütçeden 115 milyon lira ayrılabilmiş
tir. 858 milyon liralık karayolları yatırım bütçesi
nin para dağıtımı şöyledir : 115 milyon il ve köy 
yollarına, 40 milyon, istimlâklere 110 milyonu bono 
borcu olmak üzere sosyal yatırımlara 484 milyon 
ve 54 milyon lirası borç olmak üzere makinalarm 
onarımı için 176 milyon lira sarf edilecektir. 

Yukarda sözü geçen bedellerle geçen seneden 
gelen işler devam ettirilecek, bilhassa idarenin 
makinaları ile emanet işlere önem verilecek, husu
si sektöre eski yıllardan gelen işlerin devamı sağ
lanacak ve mütaahhit firmalara yeni bir iş imkânı 
temin edilemiyecektir. 1962 tatbikatı bize bu ida
renin de kendine mevdu bütçe miktarını sarf ede
mediğini göstermektedir. 

Yeraltı ve yerüstü sularının su miktarları ile 
memleket için lüzumlu miktarlar arasındaki den
gesizlik sonunda, fazla suların tahribatını önle
mek içdn taşkından koruma, bataklık kurutma ve 
direnaj tesisleri kurma, barajlar, göleter yapma 
ve bunlardan faydalanmak suretiyle toplanan su
lardan hidro - elektrik enerji santralleri kurmak 
ve susuz köy ve kasabalara ve askerî garnizonlara 
su vermek amacı ile yapılaeak çalışmalara Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 6200, 7478 ve 178 
numaralı kanunlarla vazifelendirmiştir. 

1963 yılı bütçesine D. S. 1. yatırımları için 
675 milyon lira ayrılmıştır. Bu meblağın 50 mil
yonu istimlâk bedellerine, 12,5 milyonu köy içme 
suyu için özel idarelere, 75 milyonu etüt ve plân
lama çalışmalarına ve 350 milyonu sosyal yatırım
lara ayrılmış 90 milyon lira makina parkının teç
hizat ve onarımına ve 70 milyon lirası da köy içme 
suyuna ayrılmıştır. Bu para ile geçen seneden 
devredilen işlerin devamı sağlanacak ve objek
tif alanda sulama, kurutma, enerji üretme, bas
kından koruma işleri yapılacaktır. Bu meyan-
da köy içme suları mevzuunu hususiyetle ele 
almak istiyoruz. 

— 1S6 — 
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~5 Yıllık Kalkınma Plânında köy içme sula-' 

rı için kabul edilen esaslar şunlardır. 
Mevcut 59.432 köy ve mahalden ancak 28.193 

köy ve mahalde içme suyu bulunduğu 31.239 
köyde içme suyu bulunmadığı anlaşılmıştır. 
Bunlardan bir kısmının beş sene zarfında ikma
li için 565 milyon lira ayrılmıştır. 

Memleketin diğer içme suyu durumu ise şu
dur. 

Halen içme suyu olan şehir ve kasabalar 406, 
inşaatı devam edenler 80, içme suyu olmıyaıı 
100 ve yeniden ele alınacak 418 şehrin ve kasa
baların içme suyu için 1 milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Bu içme suları işi mahallî idareler ve 
tiler Bankası tarafından tedvir edilecektir. 

DSİ hakkında umumi mahiyetteki görüşü
müz şudur: 

Bu idarenin çalışmaları, hakikaten takdire 
şayan, kesif ve netice temin eden bir mesaidir. 
Bu teşkilât, bütçe teklifi rakamlarını tatbik 
edebilmiş ve ilerisi için büyük başarı vâdedecek 
bir seviyeye ulaşmıştır. 

Bu teşkilâtın etüd ve plânlama ve proje iş
leri için ayrılan 75 milyon lira cari yıl normal 
teknik çalışmalarına ancak kâfi gelecek ve 1964 
ve mütaakip seneler için derpiş edilecek proje
lerin hazırlanması aksayacak ve plân hedefine 
bu yönden ulaşamıyacaktır. 

Devlet Su işleri fonksiyonlarının benzeri iş
leri yapan iki ayrı Vekâlet mevcuttur. Enerji 
işleri ile ilgili Sanayi Vekâleti ve Toprak Su 
U. Md. nü kadrosunda bulunduran Ziraat Ve
kâleti, mâruz üç vekâletin kendi sahalarına gi
ren benzer işler için bir koordinasyona mutlak 
bir ihtiyaç vardır. Hattâ bu işlerin tek bir ida
re altında toplamak şayanı arzudur. Böylece 
teknik personelden istifade, yönetim giderlerin
den tasarruf ve maliyeti düşürücü malzeme, in
şaat ve metot araştırmalarının yapılması ile büt
çe fazla iş yapımına elverişli bir hale getirebile
cektir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü için temenni 
ve tekliflerimiz : 

1. Elde mevcut 1 000 000 000 kıymetinde 
bulunan makina parkının, yedek malzeme satın-
aknması, onarım ve yenilenmesi için bütçeye ko
nan meblâğ, 45 milyon lirası borç olarak öde
neceğine göre yeter miktarda değildir. Bu pa
ra ile kıymetli makinaların harap olmasına ma
alesef mâni olunamıyacaktır. Millî servetin 
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hebasına sebep olan sorumluların bu hususa 
dikkatlerini bilhassa rica ederiz. 

2. Etüt ve proje işleri için ayrılan miktar, 
bu işin icabını yerine getirmek için kifayetsiz
dir. 5 Yıllık Kalkınma Plânında en teknik ça
lışmayı icabeden yol mevzuu, maalesef lâyıkiyle 
ele almanııyacak, plân bu yoldan da aksayacak
tır. 

3. İstimlâk bedeli kâfi olmadığı için. gerek
li yol güzergâhları, işe teslim edilemiyecek yol 
yapımı duracaktır. 

4. Turistik mahiyetteki yolların 5 Yıllık 
Kalkınma Plânı çevresinde ele alınması icabetti-
ğinden ve bu iş için kâfi ödenek temin edile
mediğinden, memleketin bu yönden beklediği 
faide elde edilemiyecektir. 

5 — Karayollarının onlarımı yapımı kadar 
mühimdir. Bütçede bu iş için ayrılan tahsisat 
azdır. 'Bilhassa mevsimlerin ve ağır dingillerin 
yaptığı tahribatın neticesinde kanuni geciken 
yollar bilâhara çok pahalı olarak onarılacak ve 
millî servet zayi olacaifetır! 

6 — Trafik kontrol tesisatının kâfi miktarda 
iemin edilmediği aşikârdır. Senelik trafik ka
zalarının millî ıgelire nakden, iras ettiği zarar, 
bir milyon liradır. Bu tesislerin kurulamaması, 
kontrol teşkilâtının meydana 'getirilememesi aza
mi zararlar tevlit etmektedir. Bu ımeyanda tu
ristlere kolaylık olmak babında trafik işaret
lerinin ikmali ve yol ayırımlarının, sağlam mal
zeme ve iyi cins iboya ile yapılmasını teklif ve 
temenni etmekteyiz. 

7 — Yol alt yapı ve 'bilhassa kaplamaların 
tatbikinde âzami itina gösterilmeli. Harabiyeye 
meydan vermiyecek malzeme araştırmaları ya
pılmalı ve üst yapının bütün yollar için az aşın
ma ve az tamiri ieabettiren asfalt kaplama ola
rak tatbikine gayret sarf edilmelidir. 

8 — 1963 yılı bütçesinde yeni işe yer veril
mediği, emanet işlerin yine ilk sırayı işgal et
tiği, serbest teşebbüse çok kısılmış bir imkân 
verildiği, böylece pahalıya mal olan emanet sis
temin kabulü ile bile millî servetin zıyaa uğra
tıldığı 'esefle müşahede edilmektedir. 

9 — Karayollarına varidat temini ve imkân
larını genişletmek için yaptığı hizmetin değer
lendirilmesine taraftarız. 

Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı için umumi 
mahiyetteki temenni ve tekliflıerimiz şunlardır. 
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1 — Teknik personel adeden kifayetsizdir. 

(Sön senelerde bu elemanlardan bazıları dış mem
leketlere Meret etmektedir. 

2 — İhtisasına bakılmaksızın yanlış vazife 
ve işlerde istihdam edilmektedir. 

3 — ihtisas gelişmemekte, okuldan sonra 
ancak çalıştığı işlerde ıgünün ve zamanın şart
larına göre bir ihtisas benknısenmektedir. 

4 — Bu elemanlara ödenen, ücret, yevmiye 
maaş giibi ödenekler, daireden daireye değişmek
te, bir yere katî olarak bağlanmadan farkı Di-
yat teklifleri ile diğer dairelere kolayca 'aktarıl
maktadır. 

ı5 — Tekniker, fen adamı gibi ikinci derece
de teknik elemanların çok sayıda yetiştirilmesi 
zaruridir. 

6 — Teknik personelin bilgi ve ihtisasını ar
tırmak ve muasır teknolojik bilgilere sahip ol
masını temin etmek zarureti vardır. 

7 — Verimi artıracak modern metotların 
öğretimi ve araştırılması için araştırma ve etüt 
lâboratuvarlan kurulmalıdır, ihtisaslaşma ile 
verimin artırılmasına (gidilmelidir. 

8 — Bütün Bakanlıklar uhdesinde bulunan 
bütün teknik elemanları ve inşaat işlerini tek 
bir idare nezdinde toplamak suretiyle ve yeni 
bir kuruluşla, hem personel tasarrufu temin et
mek ve bütün işleri aynı prensip ve görüşün 
emrinde tutmak, mümkünse bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinim teknik kadrolarını da 'tevhid-
etmek çok faydalı ve memleket için erişilmesi ea-
mıri bulunan kalkınma plânı hedeflerine çabuk 
eriştirecek bu metodolacaktır. 

9 — Usta, kalfa, makinist ve sürveyanların 
Bakanlık .nezaretinde çok miktarda yetiştirilme
si zaruridir. 

10 — 5 yıllık Kalkınma Plânının gayeleri
ne ve ıhedefine ulaşması için Devlet Teknik Per
sonel .Kanununun bir an evvel tedvini icabeder. 
Bu kanun çıkıncaya kadar, teknik personele iti
mat telkin eden bugünkü şartlara uygun .mu
vakkat yeni yevmiye 'kararnamesinin çıkarılma
sı zıaruridir. 

11 — Bayındırlık Bakanlığı ve ona bağlı 
Genel Müdürlükleri Teşkilât 'kanunları maale
sef hizmetini iyi bir şekilde ifasına mâni olmak
tadır. Yeni Teşkilât 'Kanunu ve ısalâlhiyetle teç-
Jıiz edilen teknik personelle ancak başarı sağ
lanabilecektir, 
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12 — Plânda kabul edilen esaslar dairesinde 

artırma ve eksiltme kanunu bir an evvel kaııaın-
laşmaılıdır. 

13 — Tek taraflı tip mukaveleler, antide
mokratik bükümleri ihtiva eden Bayındırlık 
İşleri genel salnamesi ile eksiltme şartnameleri 
değişmeli ve karşılıklı İtimada dayanan esasla
ra bağlanmalıdır. 

14 —• Cari bütçe yılında ikmâl edileaniyen 
işleri senesine aktarılması yetkisi yalnız Bayın
dırlık Bakanlığına tanınmış olup, diğer Bakan
lıklardan Bayındırlık Bakanlığı emrine 'veril
miş bütçe tatbikatında da yetki kanunlarının di
ğer Bakanlıklara da tanınmasının temini zaruri
dir. Bu meyanda zamanında tanınan yetki bac
ınının bugünkü inşaat fiyat konjonktürüne uyma
ması ıdolayısiyl'e, bu ıh acının artırılması mecbu
ridir. Meselâ Ego Üniversitesi, Atatürk Üniver
sitesi gibi inşaatlar daha 5 - 6 sene devam ede
cek ve verilen yatırım sermayesi nemalanmıya-
caktır, 'hizmet gayesine ulaşamıyacaktır. 

T5 — 19'63 ve nıütaakıp senelerde tatbik edi
lecek sosyal sermaye yatırımlarına mevzu teşkil 
eden yapıların arsalarının icabediyorsa istim
lâkleri 'veya «atma'lmmaları zaruridir. Â'k'si tak
dirde tahsisatı mevcut projeler yer teslim edil
memesi neticesinde tatbik 'imkânından mahrum 
kalacaktır. İstanbul'da yapılacak ilkokulların 
% 25 i bu yüzden inşa edilememektedir. 

16 — 5 yıllık Kalkınma Plânında kabul edi
len bir esasa göre, inşaat projeleri, detayları 
malzeme cins ve nevi tesbit ve kabul edilmedik
çe emaneten dahi 'olsa 'hiçbir inşaat işîi ihaleye 
çıkarılaımıyaeak, tatbikata geçilemiyecektir. 

Bu hususun yerine getirilmesi demek bütün 
.1963 yılı sosyal sermaye yatırımlarına ait bü
tün proje ve dolayların, statik hesapların hazır 
olması demektir. 

Bu şartlara haiz hangi projenin Bayındır
lık Bakanlığında mevcut olabileceğini Sayın Ba
kanlara sormak isteriz. 2 milyarlık bütçesini 
hangi plân ve projeye göre 1963 yılında sarf-
•ed'ebilecektir? Bu hususa âzami riayet gösteril
mek ve proje 'çalışmalarında kaşif bir faaliyete 
(gitmek ve bilhassa serbest proje bürolarına, İş
ıl erin derhal ihale edilmelerini temenni etmek 
isteriz. 

17 — Bu plânlar projeler hazır olsa bile, 
keşfin hazırlanması, Maliye ve Divan vizeleri 
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ve eksiltmenin icrası ve işe haşlanması ise Tem
muz - Ağustos aylarına kadar -gidecek ve böyle
ce mevsim bitmiş ve iş yerine getirilmemiş ola
caktır. Bu ibütçe ile ümidini işe ve ekmeğe toağ-
ibya.n vatandaşlarımız ve iş adamlarımız esnaf 
ve sanayicilerimiz maalesef umduklariiiıı bula-
mıyacaklardır. Geçen sene de Meclis önüne ka
dar .gelen Ibinlerce ayağı yalın vatandaşlarımı
zın bir daha Yüce 'Meclis önüne kadar iş ve ek
mek aramak durumuna düşmemelerini temenni 
etmekte hiç olmazsa işleri Mayıs bidayetinde 
'büyük milletin faydasına arz etmekle çok kötü 
ibulunan iktisadi hayatımıza ıbir nebze hareket 
vermiş olalhiliriz. 

18 — Tamir, revizyon, gibi atelyeler garaj
lar Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtı ve DSl 
ve Ky. Gn. Md. de ayrı ayrı düşünülmüştür. 
Bu tamirhane ve garajların hor bölgede Ibiıieşik 
halde bulunması malî yönden ve teknik eleman 
yönünde faydalı olacaktır. 

19 — 5 yıllık Kalkınma Plânı müzakere edi
lirken, Plân Komisyonunca kaıbııl ve Hüküme
tinde iltihak ettiği ve Yüksek Meclisimizin de 
tasvibine mazhar olan ve inşaat yatırımlarının 
yönetimini istihdaf eden 7 önergemizden ikisi 
maalesef karma plân komisyonunda reddedil
miştir. 

Bunlardan biri, inşaat yönetiminin ademi-
merkeziyetçilik prensibi ışığı altında yapılacağı 
idi.. Buna ait gerekçemiz şu idi. Türkiye'nin 
dört bucağında yüzlerce inşaat üniteleri var. 
Bu ünitelerinin Devlet yönünden murakabesini 
sağiıyan yüksek tahsilli, teknik elemanlar var, 
Bayındırlık müdürleri var. 'Bir akde dayanan 
bir inşaat mevzuu ibda edilmek istendiğine ve 
hunun icabı hale göre senesi içinde ve müdde
tinde memleketin muhtacolduğu sektörün hiz
metine arzı matlup olduğuna göre, bu vecibeyi, 
gerek akdin mütaahhidinin, gerek kontrol âmi
ri olan teknik elemanın karşılıklı itimat suhulet 
ve hüsnüniyetle, yerine getirmeleri icalbetmez-
miydi? Hal .böyle olunca, bu inşaat ünitesinin 
başında bulunan teknik elemanı, icabeden 
idarî ve teknik salâhiyetlerle teçhiz etmek su
retiyle, ihalenin tasdikine -mütedair şekli mua
meleden tutun da, bir müddet temdidi kararı
nı, bir yeni fiyat tasdiki zaptını, muvakkat ve kati 
kabul ve kati hesap tasdiki salâhiyetini ünite 
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âmirine tanımakla, 'esasen kısa olan inşaat süre
sinin fuzuli muhaberelerle zayi olmasına mâni 
olunamazmı idi? 

Bu teklifimizle, inşaat yatırımlarında fikrî 
bir inkılâp da meydana gelecek, sorumluluk 
yaygın halden, fertlere intikal ederek ve şerefli 
Türk mühendis ve iş adamı bu yükü seve se
ve üstlenecek ve her muamelesinin hesabını açık 
alınla verecekti. Ayrıca Ibir teknik eleman bu 
inşaat ünitesi başına getirildiği takdirde elbet-
teki tecrübeden geçmiş 'bilgili dirayetli eleman
dı. işte hunun içinde iş adamının teknik elema
nı tarafından hazırlanmış, ümid edenin âmiri 
tarafından tastik edilmiş hir projenin tekrar 
Bakanlık Merkez Teşkilâtında [bulunan hir di
ğer teknik eleman tarafından kontrolü fikrine 
muhalif bulunuyorduk. Biliyorduk ki merkezde 
ibulunan ıbir eleman ıbir diğer arkadaşından üs
tün olamaz. Ancak makamın arz ettiği salâhiyet 
farkı için de memleketin ama mevzuu olan in
şaatları aylar iboyunca geri attırmaya da kimse
nin hakkı yoktur. Bunlar için kısaca ıbir iki mi
sal vermek .isteriz. 

Bugün Bakanlık Yapı İşleri Reisliği katî 
hesap bürosunda 5 -10 seneden ıberi foekliyen 
katî hesaplar bulunmakta. Opera binası kontrol 
amirliğinin tasdik yetkisi olduğu halde (bu dış 
iskele projesi tasdik edilmek üzere merkeze gön
derilmekte, bir işin müddet temdidi kararı Ba
kanlıktan ancak 3 - 5 ayda çıkmakta ve işler 
sürüncemede kalmakta, mütaahhitler kıvran
makta, memleket işleri geri kalmakta ve 15 se
nede bir opera binası bitirilmemekte servet âtıl 
halde bırakılmaktadır. 

İşte hu sebeplerle, inşaat yönetimini güçleş
tiren merkeziyetçilik sisteminin mahzurlarını 
izale etmek için Yüce Meclisimizce kabul edi
len önergemizi arz etmek lüzumunu hissetmiş
tik ne çare ki Karma Plân Komisyonunda mem
leketin en muhtacolduğu inşaat yatırımlarının 
kırtasiyecilik yüzünden gecikmesine mâni olacak 
teklifimiz reddedildi. 

Muhterem arkadaşlarim; 
Son olarak şu hususu arz etmek isteriz. İna

nıyoruz ki her Hükümet halisane niyetlerle, 
memlekete vatana ve aziz .millete faydalı olma
ya, ona haysiyetine yakışır bir hayat seviyesi 
temin etmeye kendine amaç ibilir. Elibetteki 
2 ci Koalisyon Hükümeti de aynı hislerle meş-
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foudıır, çaba göstermektedir. 'Bundan ıasla şüp
he etmiyoruz. Ancak meclislerce (alınan bir ka
rarla kabul edilen- 5 yıllık kalkınma plânı ile 
elimizi, verilen 1963 yılı (bütçe teklifleri üzeri
ne bir nebze atfmazar etmek istiyoruz. Görüyo-
avuz ki plânın derpiş ettiği yatırım miktarları 
maalesef bu bütçe ile, muhtelif kesimlerde % 
18 - % 22 taraşında bir noksanlık arz etmekte
dir. Plânın hemen ilk tatbikat yılında durumun 
bu şekilde olması ise (bize elem veriyor. Gönül 
arzu ederdi ki bütçe ve plân [birbirine uysun. 
Böylece plâna olan itimadımız kuvvetlensin ve 
!bu meclisten bütün vatan sathına ıbu inancı ya
yalım ve (benimsensin. 

Biliyoruz ki malî durumumuz ancak buna 
imkân verebiliyor, elbette iki milletçe inkıyad-
etmek durumundayız. Biz yorganımıza göre 
ayağımızı uzatmasını bilen bir milletiz. Ama is
terdik ki bu realite bilinsin ve plân da bu reali
telere göre tanzim edilsin millete sunulsun ve 
iben.imsen.sin, 

Aziz arkadaşlarım; 
Şahsına karşı derin sevgimiz ve hürmeti

miz bulunan Bakanın ve onun etrafında bulu
nan mümtaz, her türlü itimada lâyık Bayındır
lık camiasının bütün elemanlarının samimiyetle, 
bu (bütçe teklifi karşılıklarını son kuruşuna ka
dar sarf ederek memleketin muhtacolduğu tesis
leri zamanında hizmete arz etmek azmi ve inan-
cmdandırlar. Bu hususta ıasla bir şüphemiz yok
tur. Ancak şunu da kısaca arz etmek isteriz ki 
eğer kırtasiyecilik, fuzuli muhalberat, merkezi
yetçilik devam eder ve yukardan beri saydığı
mız hususlar nazara alınmaz ve gerekli tedbir
ler ittihaz edilmez, mütaalhhit idare münasebeti 
şüpheye dayanır ve bütün camia için hüsnüni
yet esası kabul edilmezse, 1963 yılı Bayındırlık 
bütçesi istihdaf ettiği hedeflere ulaşamıyacak ve 
iktisadi hayatımızda nâzım rol oynayan yatı
rımlar objektif alana tam ve arzu edilen şekil
de intikal edemiyeoekti. 

Aziz arkadaşlarım; 
1963 yılı Bayındırlık bütçesinin tatbikat yö

nünden aziz milletimize ve memleketimize ha
yırlı olmasını Tanrı'dan dileriz hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oral. 
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iC. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ORAli 

(Mardin) — ıSaym Başkan, sayın Senatörler, 
muhterem Bakanlık erkânı. 

1963 yılı Bütçesinin büyük bir kısmım kap-
sıyan ve üç reislikle iki "katma bütçeli müesse
selerden ibaret olarak muhtevasiyle esaslı ve en 
hayırlı kamu görevini yapmakla vazifeli Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde tam mâ-
nasiyle tetkik, tenkid ve temennilerde bulun
mak; düşüncelerimizi net olarak izhar etmek ve 
bunu kısa bir tzamana sığdırmak mümkün değil
dir. 

Şunu ifade etmek gerekir ki; 1963 yılı Dev
let Bütçesini ihtiva eden hemen hemen her Ba
kanlık ve katma bütçeli müesseseler ve daireler 
bu Bakanlığın karayollarında, denizyollarında, 
hava ve deniz limanlarında, akar yakıt tesisle
rinde yapılariyle lâakal kontrol ve projeleri el
den geçmiş inşaatlariyle son derece sıkı ve ha
yati bağlar kurmak suretiyle Devlet işlerinin 
tedvir edildiğini ifade etmekle Bayındırlık Ba
kanlığının şümulü ve ihtiva ettiği ehemmiyeti 
belirtmekle mümkün olur. 

Sayılan bütün Ibu tesislerin ve ayrıca kanu
nun yüklediği yapı, baraj, yol, demiryolu, li
man, hava meydanları ve akar yakıt tesislerinin 
bilûmum su ve diğer mevzuların etüt, proje 
inşaat ve (kontrolleri gibi ayrıca devamlı olarak 
makina parklarının tam ve noksansız bulundur
mak teknik bilûmum personeli temin veya ye
tiştirmek gibi yaygın âmme hizmetleri karşılığı 
Devlet Bütçesinden bu Bakanlığa ayrılan 2 mil
yar liranın üstündeki meblâğ hiç şüphesiz kifa
yetsiz denecek mahiyettedir. 

Ancak ayrılan bu miktarın senelik bütçesi 
içinde ve 5 yıllık Kalkınma Plânının ruhuna 
sadık olarak yatırımlara tam mânasiyle harca
nırsa milletin emek ve alınteri mahsulü 2 mil
yarı geçen 'tahsisat küçümsenemez. 

Şüphesiz verimli bir iktisadi kalkınmadan 
evvel hızlı bir imar kabil değil. Ancak lüzumlu 
fedakârlık ve tasarruf tedbirleri ile plânlı bir 
devreye girilmiş bulunduğundan istenen hızm 
temini için eldeki imkânların en verimli yatı
rımlara ayrılması hususunda şüphe (götürmez 
<bir hakikat payı vardır. 

Âcil ve hayati memleket ihtiyaçlarını tesbit 
ve tasnif etmek plânlama ile görülecek kamu 

I görevinin hareket noktası olacaktır. 

- 190 — 

http://iben.imsen.sin


C. Senatosu B : 38 
Devlet su işleri : 
Debisi ıgayrimuntaızam olarak akar sularımı

zı bir rejime sokmak suretiyle bentler, kanal ve 
barajlar yapmak, suları değişmez bir rejim içe
risinde tutmak, enerjiye çevirmek, fennî sula
mayı hazırlamak ve inşa etmek diğer taraftan 
yeraltı sularımızı yerüstüne çıkarmak suretiyle 
içecek suları temin ve sulama hizmetine hazır
lamak gibi son derece hayırhah ve esaslı bir gö
rev olarak yapmaktadır. 

Temennilerimiz : 
Susuz bölgelerimizde yaşıyan köylü vatandan

sın içecek su (tedarikindeki çabası yazın korkunç 
bir hal almaktadır. Konya ovasında yaşıyan va
tandaşlarımız ile Güney - Doğu Anadolu'da ba
rınan köylü vatandaşlarımızın su meselesi ölüm 
kalım mevzuudur. Bunu katî olarak halletmek 
zamanı gelmiştir. Yaz aylarında mevziî hicretler 
su yokluğundan meydana gelmektedir. 

Uygulanmaya başlanan 5 yıllık plânda geri 
kalmış bölgeleri istihdaf eden çalışmalarda su
suz bölgeleri hususiyle tabiatın bahşettiği zen
gin ve bereketli topraklariyle Güney - Doğu 
Anadolu'muza tanınacak evveliyet milletçe ar
zuladığımız mütenevvi ve bol istihsalin temin 
edileceğine inancımız vardır. 

Keban Barajı ve Aşağı Fırat Sulama Hav
zası projesi içinde bulunan yukardaki temenni
mize ilâveten içecek «uyun tedarikinde sonsuz 
elem ve azaba bir sfon 'verilmesini Bakanlık nez-
dinde acil arzu ve temennimiz olacaktır. 

Devlet Şu işleri ıgeniş Ikamu hizmeti görür
ken kendi bünyesine ait temenniler cümlesin
den bizim de teknik ve idari temennilerimize 
en sonunda bahis mevzuu yapacağız. 

Karayolları : 
5'5>39 sayılı Kanun ile kurulmuş olan bu 

müessesenin çalışma amacı $5 Ibin 'kilometreye 
yakın Devlet yolları ile bütün Ibucafc merkezle
rini içine almak suretiyle takriben '25 bin 'ki
lometre uzunluğunda il yalları ve 1'50 bin kilo
metre olarak tahmin edilen köy yollarıdır. 

Karayollarının esas 'görevleri meyanmda yol 
şebekeleri yapımı, ıslahı, onarımı, bakım ve 
her hususta teknik evsaflarını tetkik etmek, 
yol şebekelerinin etütlerini yapmak, projele
rini çizmek, köprülerin inşa ve 'onarımını yap-
mafe ve bilûmum yolların 'korunması ve kulla
nılması için trafik tesisleri yapmak üzere mer-
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kez teşkilâtı ve 13 bölgeye ayrılmış il teşkilât
ları eliyle bu hizmetleri 'karşılar. 

'Bütçesinde istimlâk ve satınalmalar karşılı
ğı olarak bırakılan 40 milyon liranın, bugünkü 
istimlâk piyasası muvacehesinde cüzi bi r meb
lâğ olarak ıgörülmektedir. 

Artık Ibedeli ödenmeden istimlâk yapılamı-
yacağına ıgöre yol faaliyetinin zaman zaman 
inkıtaa uğrıyacağı muhakkaktır. 

Makina parkı : 
Halen 960 milyon değerinde 11 804 aded 

muhtelif makina ve teçhizattan müteşekkil ma
kina parkı Karayollarının görmefete olduğu 
hizmet ile 'gelecek işler için çolk eksik ve kifa
yetsizdir. 

Bir taraftan 1963 bütçesinde yeni makina 
ve teçhizat alımı için cüzi bir meblâğ ayrılmış 
iken 'diğer taraftan 1961 malî yılı zarfında 
26 »658 000 karşılı 386 aded makina servis ha
rici »tutulmuş, yine 1962 de ekonomik takatini 
yitirdiği anlaşılan ve mecburen istihdam etti
rilen 270 milyon lira karşılığında '3 bine ya
kın vasıta vardır. 

5 Yıllık Kalkınma Plânı icra. gücünün ağır 
yükünü karayollarına yüklemiş bulunuiyor. 

Bakir dağlar, vadiler fethedilecek, eğer bu 
yola ekonomik (gücünü tüketmiş makinalar ile 
çıkılacakla ve eğer makina parkı devamlı şe
kilde araçlarla beslenmez ve yedek aksam ile 
takviye edilmezse çıkıla'cak 'yolculuk endişe ve
rici 'olacaktır. 

Demiryolları için kısa bir temennimiz var; 
Van'ı - İran'a, Diyarbakır'ı Irak hududunda 
Cizre'ye bağlıyacak hatların ekonomik ve 
transit ticaret yönünden.bir an evvel bitirilme
si elzemdir. 

Yapı İmar Reisliği ve temennilerimiz : 
Bayındırlık Bakanlığının Yapı ve İmar İş

leri Dairesi en çıdk adı üzierinde hassasiyetle 
durulması iktiza eden bir dairedir. Bu daire
nin ifasına memur olduğu işlerin çokluğu mik
tar ve para bakımından kabul edilmekle bera
ber ilgisi olan her mütaalhlhit işlerinin çıkmaz 
halde bulunmasına acı acı şikâyet eder. Ba
kanlığın teşkilât ve vazifelerine ai'dolan 3611 
sayılı Kanunun 30 . 5 . 1939 tarihini taşımak
tadır. Bü kanunda yazılı hizmetlerden Kara
yolları 5639 Su İşleri 6200 sayılı kanunlarla 
ayrılmış bir (kışına hizmetler 6973 ve 7347 sayı-
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lı kanunlarla Sanayi Bakanlığı ile 7116 sayılı 
Kanunla imar ve İskân Bakanlığına devredil
mek suretiyle teşkilât kanunu delik deşik edi
lerek hayatiyetini ve ta'iM'k kabiliyetini tama
men kaybetmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının yatırımlara taalluk eden kısmının 
ağırlığını üzerinde taşıyan Ibu Bakanlığın aynı 
(kanun ile aynı kadro ve aynı zihniyet tatbika
tından 'başarı sağlıyacağından cidden endişe 
duymaktayız. Arkada bıraktığımız sene için
de Bakanlığın modern âmme idaresi esasları 
dâhilinde faaliyet göstermesini sağlıyacak teş
kilât kanununun gdtirilmiş ve kanunlaşmış 'ol
ması iktiza ederdi. Bakanlığın merkez ve taş
ra teşkilâtryle ona bağlı iki 'büyük idarenin 
muamelât ve icraatını teftiş ve tahkik ile gö
revli teftiş 'heyetindeki müfettiş sayısı ise hac-
uni ile hiçbir surette kabili mukayese -olmıya-
cak adedde on kadar bulunmaktadır. Plân dâ
hilinde büyük işler 'başarmak zıorunda !olan ida
renin Bakanın gözü ve kulağı durumunda 
olan murakabe uzuvlarının mahrum 'bulunması 
üzerinde 'hassasiyetle durulması iktiza eden bir 
'husustur. Ayrıca teknik personel ihtiyacının 
had vaziyette bulunduğu hu devrede adedi bü
yük yekûna 'baliğ 'olan Devlet ve diğer kamu 
tüzel kişilerinde ayrı ayrı yapı üniteleri bulun
makta ve Ibu suretle benzer durumda *olan ya
pılar çeşitli müddetlerde 'bitmekte ve çeşitli 
maliyetlere mal olmaktadır. Bunların bir teş
kilâtta toplanması suretiyle 'hem teknik perso
nelde hem de sarf edilen parada büyük bir ta
sarruf sağlanmış olur. Yapı işlerini kapsamına 
alan ve güçlüklerden bir çjoğunun müvellidi ol
duğu aşikâr 'bulunan '2490 sayılı İhale Kanunu
nun yerini alacak olan tasarının Büyük Mec
lise bir an evvel intikal ettirilmesi iktiza eder. 
Bu kanun, ihükümlerine uyularak tanzim edil
miş 'bulunan bayındırlık işlerinin genel şartna
mesi tamamen mütaallıhit aleyhine olarak tek 
taraflı hükümleri ihtiva etme'kte ve bu surette 
ihtilâfların kaynağını teşkil etmektedir. Tat
bikatından doğan çeşitli 'ihtilâflar yüzünden 
hem ilgililer mâdur lolmakta hem de yapının 
âmme hizmetine girmesi gecikmektedir. Diğer 
taraftan 'bu ihtilâfların kazai ımereilerde Ha
zine avukatları tarafından takibi mütaaddit 
yazışmalara ve teahhüllere sebebiyet vermekte
dir. Bu konularında neticenin en süratli ve 
verimli ^şekilde, elde edilmesini temin edecek 

tarzda ıslâh edilmesi ica'beder. Âmme hizmet-
leririin gereği gibi yapılabilmesi için ihtiyaç 
duyulan teknik personelden ehemmiyetli bir 
kısım silâh altında bulunmaktadır. Bu ele
manların hizmetlerinin askerlik süresine sayıl
mak suretiyle bayındırlık hizmetlerinin artırıl
ması 'konusunun çok acele olarak yerine geti
rilmesi lâzımgellr hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
Y.T.P. GRUPU ADINA CEMAL TARLAN 

(Tekirdağ) — Cumhuriyet Senatosunun Muhte
rem Başkan ve üyeleri, Sayın Bayındırlık Ba
kanı, Bayındırlık Bakanlığının sayın erkânı; 

Y.T. Partisi Senato Grupu adına 1963 yılı 
Bayındırlık Bakanlığının bütçe tasarısı hak
kındaki görüş ve temennilerimizi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı personel mevzuu : 
Bayındırlık Bakanlığı, aziz milletimizin kal

kınması ve yurdumuzun imariyle ilgili birçok 
hizmetleri ve ihtiyaçların eser haline getirilme
sinde çok mühim rolü olan bir Bakanlıktır. Beş 
yıllık kalkınma devresi içerisinde Türkiye'nin 
beklenen medeniyet seviyesine ulaşabilmesi ve 
dolayısiyle yatırım bütçelerinin % 65 nin ger
çekleştirilebilmesi hususunda bu Bakanlık cid
den ağır bir yük altına girmiş bulunmaktadır. 
Plânlı kalkınmanın bir yönünü personel mese
lesi telâkki etmek ve durumu bu açıdan mütalâa 
eylemek icabetmektedir. Bu Bakanlığın teşkilâ
tına şöyle bir göz attığımız zaman 36 bin tek
nik personel ihtiyacına mukabil mevcudun 12 
bin civarında bulunduğunu üzüntü ile tesbit et
mekteyiz. Bu hakikat şüphe yok ki, hepimizi 
evvelâ endişelendirmekte ve sonra 'bu kadro ile 
işin içinden nasıl çıkılacağı hususunda derin de
rin düşündürmektedir. Realite bu olunca bu 
teknik elemanların en iyi ve randımanlı bir şe
kilde istihdamları problemi ile karşılaşılmakta
dır. Maalesef bu problemi ne resmî sektör ve ne 
de hususi sektör halletmiş değildir. Ücret sis
temleri, organizasyon hataları ve aynı işi gören 
dairelerin birden fazla oluşu gibi sebepler halle
dilmedikçe bu problemin çözülmesini imkân 
dâhilinde görmek nikbinâne bir görüş olur. 

Yakın tarihte yürürlüğe konmuş barem sis
teminin de tatminkâr bir netice sağlamadığm-
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dan alâkalılar şikâyetçidirler. 'Bu durum tahmin 
ediyoruz ki, Bayındırlık Bakanlığına kıymetli 
elemanlarını kaybettirmiş ve bundan bilhassa 
Karayolları teşkilâtı çok zarar görmüştür. Bi
naenaleyh memleketin imarını, yarınını yaratan 
ve 'bütün müşkülât ve mahrumiyete rağmen hiz
met sahasında millete mesafe kazandıran hüvi
yetiyle Bayındırlık Bakanlığının bu mümtaz 
personeli için yeni bir rejime gidilmesinde ve 
bunların birbirinden farklı olmıyan bir anlayış 
ve formülle teşkilâta rapteclilmesinde mutlak 
zaruret görmekteyiz. 

Bakanlıklararası 'koordine çalışma meselesi : 
Alâkalı Bakanlıklar arasında da koordine 

bir çalışmanın meveudolduğu pek iddia oluna
maz. Bir misal vermek üzere ilkokul inşaatları
nı ele alarak izaha çalışmak istiyoruz. 

Memleketimizde süratle halli gereken dâva
larımızdan biri de ilk tahsil meselesidir. Bu dâ
vanın, bir cephesi okul inşaatı ile ilgilidir. Sene
lerden 'beri ilkokul inşaatı işi Millî Eğitim, Ba
yındırlık ve dolayısiyle içişleri Bakanlıkları 
arasında bir türlü halledilememiştir. Tatbikatta, 
bu mevzu ile ilgili tahsisat Millî Eğitim Bakan
lığına ve fakat inşaat işi vali ve kaymakamları
mızın nezareti altında Bayındırlık Bakanlığı 
eliyle yürütülmektedir. Bir kısım vilâyetlerimiz
de bu hizmet emanet suretiyle ifa edilmesine 
mukabil bâzı vilâyetlerimizde ihale şekli tercih 
olunmaktadır. Hemen açıklamak isteriz ki, bu 
inşaat işinde dikkatli davranmak ve devamlı 
takibetmek suretiyle hareket eden vilayetleri
mizdeki neticeler daima verimli olmuştur. 
Buna karşılık emanet şeklinin tatbik edile-
miyeceği mmtakalarımız bulunduğu da ileri 
sürülebilir. Bunda haklı taraf vardır. Ancak, 
tatbikatta bilhassa Bayındırdık Bakanları 
emanet işinden daima kaçmaktadırlar. Onlar 
da kendi bakımlarından haklıdır. Zira bu Ba
kanlığın kazalarda teşkilâtı yoktur. Böyle olun
ca formalite güçlüğü ile karşılaşılmakta ve 
emaneten yapılan işlere ait ita emirleri kazalar 
ile vilâyetler arasında gidip gelmekten âdeta 
başı dönmektedir. Keza, teknik eleman kifa
yetsizliği de fennî kontrollerin, lâyıkıyle yapıl
ması güçlüğünü artırmakta, motorlu araçların 
noksanlığı da durumu daha da ağırlaştırmakta
dır. işte hatıra gelen bu ve bunun gibi se'bep-
ler alâkalıları vilâyet ve kazalardaki ilkokul 

3 . 2 . 1963 O : 3 
inşaat işlerini ihale yolu ile halle sevk etmek
tedir. 

Keza, Devlete ait lojman inşaat işleri de, he
nüz Bayındırlık, imar ve iskân ve Çalışma Ba
kanlıkları arasında kesin bir hal şekline bağ
lanmış değildir. 

Kanaatimce bu önemli mevzuların alâkalı 
Bakanlıklar arasında görüşülerek kesin bir 
prensip kararma varılması zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. 

Devlet Karayolları : 
Yol dâvası Türkiye'nin en başta gelen dâ

valarından biridir. Mevzuubahsolan Devlet, il 
ve köy yollarıdır. Bunlar hakkında sırasına 
göre mâruzâtta bulunacağız. 

Devlet yolları : 
35 bin kilometre olması lâzımgelen Devlet 

yolundan halen 24 bin kilometresi yapılmış olup 
geçit vermektedir. Şebekenin tamamlanması için 
12 bin kilometrelik yol yapımına ve bugünkü 
rayiçlere de 4 milyar lira civarında bir tahsisata 
ihtiyaç vardır. Bu durum dâvanın görüldüğü 
kadar kolay halledilir bir mahiyeti olmadığını 
meydana koymaktadır. Kaldı ki, bu Devlet yol
larından 16 bin kilometresi asfaltsızdır. Bir 
kere gerek asfaltlı, gerek asfaltsız olan yolları
mızın bakım durumlarından gönül rahatlığı ile 
memnuniyet izharına da bugün imkân göremi
yoruz. Saniyen süratle asfaltlanmanın zarureti
ne inanmaktayız. Bizi bu (istikamette; bir beyana 
sevk eden husus da her 'günkü trafik kazaları
dır. Görülüyor ki, trafik kazaları daha ziyade 
sta'bilize yollarımız üzerinde vukua gelmektedir. 
Bunda vasıtaların kaldırdığı töz ve dumanın 
büyük rolü olsa gerektir. Keza, motorlu vasıta
ların stabilize yollardaki amortisman bakımın
dan kayıpların avsfalt yollardakine nisbetle çok 
fazla olduğu ileri sürülmektedir. Ve nihayet 
kazalar bir taraftan can, diğer taraftan millî ser
vetin kaybına sebeibolmaktadır. 

Hulâsa bu mâruzâtımızdan maksat, Devlet 
karayolları şebekesinin, lihtiyaeı tamamen karşı-
lıyacak standart hale süratle getirilmesini arzu
ladığımızı ifade içindir. Yoksa, bu işlerin per
sonelle olduğu kadar tahsisatla da ne derece alâ
kalı olduğunu yakinen bilmekteyiz. Buna rağ
men, bundan sonraki tatbikatta Karayolları teş
kilâtı olarak kendilerini daha farklı bir gayret 
ve mesai içinde görmek de en halisane temenni
mizdir. 
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İl ve köy yolları : 

Bu mevzudaki bildiklerimiz, il ve köy yolları 
mevzuunun Karayolları kademesinde ve bünye
sinde mütalâa edilerek hallolunması hususunda 
sadece bir prensip kararma varıldığı istikame
tindedir. Binaenaleyh bu hizmet sahasındaki 
bütün yük yine idare âmirlerimizle mahallî ba
yındırlık teşkilât mensuplarının ve kısmen de 
Karayolları ilgili personelinin omuzlarında bı
rakılmış bulunmaktadır. 

Yalnız şu var ki, halen köylerini veya nahi
yelerini kazaları, vilâyetleri merkezlerine foağ-
lıyamamış binlerce köyümüzle, yüzlerce nahi
yemizin yapılmasını bekledikleri yol uzunluğu
nun miktarını tesbit etmeye imkân olamadı. 
Ama bütün ihtiyacın 150 bin kilometre olduğu
nu (söylersem meselenin ehemmiyeti, hattâ veha-
meti kendiliğinden meydana çıkar. Buna muka
bil yapılmış tekniğe uygun köy yolu 12 bin, 
tesviye edilmiş ise 30 bin kilometre civarındadır. 
Bunların yapılmaları için de asgari f> milyara 
yakın Ibir tahsisata ihtiyaç vardır. 

Bunları söylemekle vali ve kaymakamlarımız
la mahallî bayındırlık mensuplarının bu hizme
tin hakkından gelemeyeceklerinin telmih edil
mekte olduğu mânasının (çıkarılmamasını temi-
nen de (hemen ilâve ederiz ki, bu saydığımız yet
kililerden çok ümitliyiz. Biz sadece onların tak
viyeleri hususunda temennilerde bulunacağız. 
Zira yol yapımı işinin, tahsisat kadar teknik 
personelden başka, motorlu araç ve bunların 
bakımı için garaj ve atelye olduğuna inanmakta
yız. Maalesef birçok vilâyetlerimiz bu vasıta ve 
imkânlardan, tamamen diyemiyeceğinı anın, 
kısmen mahrumdurlar. 

Binaenaleyh evvelâ her vilâyette tip garaj ve 
aftelyeler vücuda getirilmesi, araçlarla teçhiz 
edilmeleri ve nihayet bunların bakımlarının ak
satılmadan devam ettirilmeleri, esbabının te
min olunması suretiyle, il ve köy yolları mev
zuunda randımanlı bir netice alınacağını kuv
vetle tahinin etmekteyiz. Bu arada mahrumiyet 
bölgeleri mevzuuna da temas edeceğiz. Bu sa
hada yapılacak hizmetlerden büyük payın bu 
mıntakalara tahsisini samimiyetle .arzulamakta 
ve (beklemekteyiz. Gerek kalkınma plânının ve 
gerekse bundaki esasları muvazi Bakanlık dav
ranışlarının bu istiikametie müteveccih olduğunu 
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görmekle cidden memnuniyet duymaktayız. Çün
kü, kültürün, sağlığın ve diğer her türlü me
deni imkânların bu mıntakaların en ücra köşe
lerine kadar götürülmesinde ve yerleştirilmesin
de birinci derecede medeniyet ve dolayısiyle yo
lun rol oynıyacağı muhakkaktır. Bunu tama
men sıraladıktan sonra bugün lâfı edilebilen 
bâzı mevzuların kendiliğinden ortadan kalkmış 
olacağını hepimiz memnuniyetle müşahede ede
ceğiz. 

Bu mevzuu tamamlamadan, köy yolu inşaa-
tındaki vilâyetlerimizin tutumlarına temas et
mek istiyoruz : 

Muayyen süre içerisinde halledilmek ve prog
rama bağlanmak suretiyle hizmetin ihtiyaç ve 
bir sıraya <göre ifası hususundaki fikir ve tutum
la tamamiyle mutabıkız. 

Yalnız, bu mevzuda köylümüzün rızaları hi
lâfına çalıştırılmaları istikametinde tezahür ede
bilecek bir davranışa katiyen 'iştirak «edemiyoruz. 
Bu ısebeple köy yollarının yapılmasına rızalariyle 
iştirak arzusu (gösterenler üzerinde idarenin tak
dir hakkını kullanmasını da bekliyoruz. Halbu
ki tatlbikatta bu gibi talepler karşısında sıra gel
mediğinden .bahsile müraeaatlerin nazara alın
madığı yolunda söylentilere tesadüf edilmekte
dir. Kanaatimizce köy yollarını yapmak sure
tiyle evvelâ 'mahrumiyetten kurtulmak arzusu 
gösteren ve bunun için maddi ve mânevi gücü
nü seferber eden ve hareketiyle de netice ala
cağına inanmış bulunan bir insan topluluğu
nun bu davranışı karşısında ancak, anlayışlı 
hareket edileceğinden asla şüphe etmiyoruz, ufak 
tefek aksaklıkların da program fikrini zedelemi-
yecek şekilde mahallen halledilmesini, yetki
lilerden ıh em istirham ediyor ve hem de bekliyo
ruz. 

Devlet 8u İşleri : 
Devlet Su İşleri mevzuuna giren büyük ve 

küçük sulamalarla, köy içme sularının ayrı ayrı 
açılardan taşıdıkları ehemmiyet meydandadır. 
Büyük sulama işlerinin bilhassa zirai ve sınai 
sahadaki sağladığı neticeler, hayatidir. Bunla
rın yapılması tahsisat kadar projelerinin sıhhat
li bir şekilde tanzimi ve ihalelerinin zamanında 
yapılması işiyle alâkalıdır. Büyük barajlar yap
mak hususunda Devlet Su îşleri Teşkilâtının son 
zamanlarda gayretli bir tutumu memnuniyetle 
müşahede edilmektedir. Yalnız, Sanayi Bakan-
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lığı Üe koordine bir çalışmanın mevcudolmama-
smdan sık sık şikâyetler yapılmaktadır. 

Müşterek tasarıların süratle hazırlanarak 
Meclise şevkinde, intizarımız uzun olmamalıdır. 

Yeraltı suları • 
Büyük sulama işlerimiz hakikaten malî kül

feti büyük, uzun süreli işlerimizdir. Halbuki, 
Türkiyemizin bilhassa zirai bakımdan süratle 
suya kavuşması bir zarurettir. Bunun da, yer
altı sularını kıymetlendirmekle mümkün olaca
ğı hususunda kimsenin itirazı bulunmadığına kaa-
niiz. Yalnız, sondaj makinalarmm noksanlığı ve 
bakımlarının yapılmadığı ve bu sebeple istifa
denin istenilen neticeleri sağlandığı istikametin
deki şikâyetlerin izahı güçtür. Bu mevzuun hal
li hususunda ayrıca muayyen süreli bir kanunun 
hazırlanmakta olduğu ve bununla 8 sene içeri
sinde 23 bin kuyunun açılacağı hususundaki ça
lışmalara öncelik verilerek neticelendirilmiş 
görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. 

Köy içme suları : 
Köy içme suları köylerimiz için hayati ehem

miyeti taşıyan bir mevzudur. Yakın tarihe ka
dar bu hizmetler, vilâyetlerimiz imkânlariyle 
karşılanmakta idi. Bilâhara bu mevzularla, DSÎ 
nin meşgul olması istikametinde bir temayül 
kendisini göstermiştir. 

Köylerimizin su ihtiyaçlarının tahsisatı 
temin olunduktan sonra projeleri yapıla
cak ihale suretiyle DSÎ nin fennî kontrolü altın
da karşılanması hususuna kimsenin itirazı ola
maz. Yalnız tatbikatta memba ve güzergâh üze
rinde ihtilâflar doğmakta, ve bunun gibi engel
lerin halli bir mesele teşkil etmekte ve bu se
beple de hemen arkasından işlerin ağır yürü
meye başladığı şeklinde söylentiler başlamakta
dır. 

Kanaatimizce işin süratle halli D. S. î. ile 
vilâyetlerin koordine çalışmalarına bağlıdır. 
DSÎ proje hazırlıyacak ve inşaatın fennî kontro
lünü yapacak vilâyetler ise, işin diğer kısmiyle 
meşgul olacaktır. îşe böyle bir şekil verildiği tak
dirde hâlen susuzluktan kıvranan köylerimizin ıs
tıraplarına son verilmiş olacağına inanmaktayız. 
Şimdi toplumu yakından ilgilendiren bâzı ba
yındırlık mevzuları hakkında Sayın Bakandan 
malûmat istirham edeceğiz : 

1. Yapılmakta olan Rize - İstanbul sahil yo
lunun iktisadi ve turistik ehemmiyeti malûmdur. 
Bu yolun yapımına bugüne kadar çok emek sarf 
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edilmiş ve işin büyük kısmı da yapılmıştır; Ara-* 
da, kesikler dolayısiyle münakale rahatlıkla te
min olunamamaktadır; 

Bu natamam kısmın bitirileceği hususunda 
elbetteki ümitliyiz. Ancak ne zaman tamamlana
cağı hakkında endişeli olduğumuzu açıklamak
tan kendimizi alakoyamıyoruz. 

2. Keban Barajı da bellibaşlı bir mevzudur. 
Bunun 1964 senesine kadar yapılmasında yetki
liler ısrarlıdırlar. Bu önemli işe hangi tarihte 
başlanacağı hususunda lütfedilecek kesin ve 
inandırıcı malûmat grupumuzu olduğu kadar 
hepimizi de memnun edecektir. 

3. Tarihî ve turistik ehemmiyeti dünya ça
pında bulunan güzel İstanbul'umuzun 3 ncü köp
rü dâvası vardır. Zaman zaman yapılacağı ve
ya işten sarfı nazar edildiği hakkındaki söylen
tiler karşısında aziz İstanbullu vatandaşlarımız 
kâh ümit ve kâh üzüntüye duçar olmaktadırlar. 
Zuhur eden fırsatlarda gerek buradan diğer 
muhtrem kanat kürsüsünden bu mevzuda iza
hat verildiğini biliyoruz. Acaba bu mevzuda 
yeni bir bilgi verilecek imkân mevcut mudur?. 
Var ise lûtfedilmesini bekliyoruz. 

Muhterem arkdaşlar, görülüyor ki, gruplar 
adına konuşan sayın arkadaşlarımız müşterek ve 
aynı dertlere parmak basmak suretiyle parti 
görüşlerini açıklamaya çalışmışlardır. Konuşma
mızı bitirirken söyliyeceklerimize farklı bir ma
hiyet vermiş olmak intibaını yaratmamak için 
mâruzâtımıza kısaca şunları ilâve etmekle yeti
neceğiz. 

Doğru olduğunu pek kabul etmemekle bera
ber, çeşitli hissi ve malûm sebeplerle kahvele
rini, hattâ camilerini ayıran köylerimizin mev
cudiyetinden bahsederler. Ya bu gerginlik onla
rı çeşmelerini ayıracak bir hale getirirse diye 
acı acı düşünüyor, ve o zaman bu açıklığı ka
patmanın nasıl mümkün olabileceğini, pek kes
tiremiyoruz. Onun için, gerek tatbikatçıların ge
rekse onların mümessili olarak bizlerin bilhassa 
mahallî hizmetlerde tefrik yapmadan vatandaşı 
bir istikamete sevk etmenin zaruret şuur ve 
inancı ile hareket edersek yalnız durumu muha
faza etmekle kalmayıp, hâsıl olmuş bulunan ge
diklerin de kapatılmasına hizmet etmek suretiy
le vicdanlarımızda millete ait vazifelerimizden 
en mühiminin parlak bir imtihanını vermiş sa
yılırız kanaatindeyiz. Zira, yapılan bütün eser-
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ler topyekûn milletindir ve elelebet milletin ka
lacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı 1963 bütçesi için mu
vaffakiyetler dilerken geleeemiz için de hayır
lar temenni eder, hepinizi en derin hürmetleri
mizle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler" ve Bayındırlık 
Bakanlığının kıymetli erkânı, 1963 yılı Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesinin müzakere edildiği 
gecenin bu geç saatinde, muhtelif partilere 
mensup arkadaşlarımız Bayındırlık mevzuunda
ki mütalâalarını serd ettikten sonra, arkadaşla
rım adına yapacağım konuşmada bu arkadaşları
mın bilhassa üzerinde durdukları mevzuları 
tesbit etmiş olduğum şu vesikalardan birer bi
rer çizerek, kıymetli vakitlerinizi israf etmemek 
suretiyle sizleri fazlaca tasdi etmiyeceğim. Tür
kiye'de müspet faaliyetleriyle, kim övünürse 
övünsün, yapılmış olan eserlerde hissesi olan bu 
teknik mütahassıslara partim adına burada te
şekkür ve şükran borcumuzu ifade etmek iste
rim. 
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çıkaran Padişahlar bu su kaynaklarını koru
mak için ne fermanlar çıkarmışlar: 

«Bir kimse, ormana gelende, püskülü çalıya 
takılanda nasıl amel ola? 

Püskülü kesilir, dal yerinde kalır.» 
îşte orada ne erozyon olur, ne bent dolar, 

yıllar geçer, işler. Ama, bizim şimdiye kadar 
yaptığımız bentler bir dolma tehlikesi karşısm-
dadır. Hattâ şu Ankara Civarındaki bentte, 
müşahede ettiğimiz ve gidip kenarında serinle
diğimiz çamlıklar altındaki ağaçlama geç olma
sına rağmen müspet tesir göstermeye başlamış
tır. Mevcut barajlarımızdan bir tanesi, Hirfanlı 
Barajını geçen sene gidip gördüm arkadaşla
rım. Hirfanlı civarında böyle bir ağaçlamayı 
müşahede etmedim. Küçük dereciklerden inen 
ufak erozyonları müşahede ettim. Yeni yapılan 
barajlarda toprağın muhafazasının peşinen ya
pılmasını orman, su işleri ile meşgul olmuş bir 
arkadaşınız sıfatiyle tavsiyeye şayan görürüm. 
Bilmem sizler nasıl karşılarsınız? 

İkinci üzerinde duracağım mevzu da, geçen 
yıl bütçesinin tahakkukunda konulmuş olan ya
tırımların zamanında işletilmemiş olmasının 
memlekette doğan işsizliğe âmil olup olmadığı 
meselesidir. Bu sene yeni plâna göre derpiş 
olunan projelerin ne zaman ihale edileceği hak
kında Sayın Bakandan sarih malûmat rica edi
yorum. 

Üçüncü dokunacağım mevzulardan birisi de; 
yapılacak işlerin ihale yolu ile mi, yoksa ema
net yolu ile mi yapılması keyfiyetidir. Bilhassa 
karma bir ekonomi düşünen Hükümetimiz bu 
mevzuda emanet yolundan fazla, ihale yoluna 
gittiği takdirde, işi ciddiyetle, namuslu olarak 
yapmış müteahhide vermek suretiyle üzerinde
ki külfeti azaltacağı gibi bir neticeye varırız 
arkadaşlar. 

Mütaahhitler meselesi de memleket için baş
lı başına bir mevzudur. En küçük bir tüccarın 
bankadan alacağı bir kredi istihbarat yolu ile 
bankalarca tetkik edilir. Ve bu adam namuslu, 
sözüne sadık bir adam ise, banka ona ıkredi ve
rir. Bizim, Türkijre'de 'mütaahhitler için böy
le bir sicil tesis edilmemiştir. Bugün, Tarım 
Bakanlığına yaptığı bir işte kötü işler yapan 
bir adam, öbür gün İktisat Bakanlığına, 'Ba
yındırlık Bakanlığına, bütün Bakanlıklara gi
derek bu kötü hareketlerini memlekete ve mille-

Faaliyetlerinin mühim bir kısmını memleke
tin ürünlerinin kıymetlendi rilmesinde ve kal
kınmasında, meselâ her hangi bir yol güzergâ
hına gittiğimiz zaman bir dağ eteğinde bir ben
zin istasyonunda ve birçok yerlerde bir ışığın 
ışıldadığı bu eserlerde çalışan Türk mühendisle
rine burada şükranlarımızı tekrar teyidetmek 
isterim. Plânlı, programlı bir çalışma sırasında, 
benden evvel konuşan arkadaşlarımın temas et
medikleri mevzulara temas edeceğim demiştim. 
Memlekete hayatiyet vereceğinden şüphemiz ol-
mıyan barajlar meselesi : 

Bu barajlar meselesi hakikaten memlekette 
üzerinde durulacak bir mevzudur. Dedelerimi
zin istanbul civarında yaptığı 7 tane bent var
dır. Bunlar; Sultan Mahmut Bendi, Valide Ben
di, Kirazlı Bent, Belgrad Bendi. Birçoklarınız 
bilirsiniz, bu bentler senelerce evvel İstanbul'un 
su ihtiyacı için yapılmış, ama bunların emniye
te alınması fen ve ilim o kadar müterakki ol
madığı halde, o zaman derpiş edilmiş. Bizde 
milyarlarca liraya varan baraj inşaatı tehlike
ler kapıya gelip çattıktan sonra düşünülen mev
zular haline gelmiştir. Bakınız bu saydığım 
bentleri emniyete almak için o zaman fetvalar 

196 — 



C. Senatosu B : 
te zararlı bir halde devanı ettiregelebilir. Bayın
dırlık Bakanlığının, diğer Bakanlıkların da 
inşaatçısı olsa, diğer Bakanlıklara numune ol
ması için bu gibi mütaahhitlerin bir sicilini tut
masının, bankaların diğer 'bankalara bildirdi
ği gibi (Merkez Bankasına protesto edilen tüc
carı, bildirdiği gibi) kötü mütaahhitleri de di
ğer Bakanlıklara bildirmek suretiyle bunlar 
'hakkında müteyakkız olmaya davet etmesi vazi
felerinin başında gelmektedir. 

Başkaca mâruzâtımızla teferruata girip siz
leri yormak istemiyorum. 1963 yılı Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinin memlekete faydalı iş
ler göreceği inancı ile hepinizi hürmet ve mu
habbetle selâmlıyorum, arkadaşlarım, sağolun, 
var 'olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, sayın Hükümet 
erkânı; hepinizi hürmetle selâmlarını. 

Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde, şahsi 
görüşlerimizi arz ederken kısa bir mâruzâtta bu
lunmuştum. Bardaktaki suyu birkaç damla ta-
şırırsam, az gelişmiş bir bölgenin dertleriyle 
hemdert olan bir temsilcisi oluşuma bağışlama
nızı istirham, etmiştim. Aynı istirhamı tekrar 
ediyorum. 
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Arkadaşlar; âlem fezada dolaşırken, bir kı

sım memleketlerde, üç dört nüfusa bir motorlu va
sıta düşerken, milletin bu kürsüsünde şu ger
çeği üzüntü ile ifade etmek isterimi. Tâbirimi 
af buyurunuz, henüz tabanvaydan kurtularak, 
bir motorlu vasıtaya bincm'iyenler şöyle dur
sun, otuz milyonun içinde, bu vasıtaları gör-
•miyenlerin sayıları pek çoktur. 

Bu acı hakikatlerin yanına, ömürleri boyun
ca bir bardak menba suyunu içmekten bile 
mailinim, milyonlarca köylü vatandaşımızı da, 
ımüsaade ederseniz -ekliyelim. 

Esasa, konuya girmeden evvel, şu-hazin tab
loya, utanacak bir tablo daha eklemek istiyo
rum. 

Vatana, vatandaşa 'hizmet gayesinden baş
ka bir düşüncesi olmadığına, ne kırmızı plâkalı 
arabanın, ne iğneli bir koltuğun düşkünü bu
lunmadığına, tamamen halk içinde yetişen bir 
halk çocuğu ve balkın dertleriyle hem derdol-
duğuna, insaniliğin icabettirdiği bütün meziyet
leri, şallısında topladığına şabsan inandığım, 
kendilerine sonsuz güven ve hürmetim olan 
Sayın Bakanın, bakanı bulunduğu, bakanlık 
teşkilâtında az gelişmiş bir bölgenin vilâyetle
rinden biri olan, El&zığ^da Ihenüz tüyü bitme
miş yetimlerin, paraları ile bir teşekkülün ba
şında Lâle Devrini yaşıyan bir Müdürün bulu
nuşundan habersiz olduklarını üzüntü ile kayd-
etme/k isterim. Muhterem arkadaşlar, bir vilâ
yet .düşününüz ki, 10 vilâyette, aynı bakanlığın 
bünyesinde iki ayrı müdürlük ve biribMerin-
den beşyüz metre mesafede bulunurlar. Biri 
yağmur, çamur, kar, tipi, yaz ve kış demedeE 
tabiatın amansız kuvvetleriyle, (A) sından (Z) 
sine kadar 'teşkilâtının bütün mensuplariyle 
mücadele ederken, maalesef ve maalesef diğer 
müdür Mersin'den, Ankara'dan, istanbul'dan 
emrindeki resmî arabalarla çayır, çiçek toJhunı-
l'arı, lâle soğanları taşıyarak, parklar tanzim 
etmekte, öö'lcüğün Batısında hususi villâlar 
kurmakla ve yüzme .havuzları yapma'kla vakit 
geçirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; şu adaletsizliğe bakı
nız ki, birkaç 'ay evvel bir ilkokulun başöğret
meni okul müstahdemini hususi hizmetinde 
kullandığı için haklı ve yerinde olarak müdür
lükten azledilir. Fakat diğer bir vilâyetin mü
dürü bir bardak menba suyunun hasretini çe
ken köylümüzün suya 'kavuşturulması hususun-

Yaşadığumız medeniyet dünyasında, arzula
nan Türkiye'nin yaratılmasında ve otuz milyon 
vatandaşın asrımızın bütün medeni vasıtaların
dan faydalandırılmak suretiyle yaşamasında bu 
Vekâletin fonksiyonu büyüktür. 

Bilhassa Bakanlığın bünyesinde bulunan Ka
rayolları Umum Müdürlüğüne bu bapta büyük 
vazifeler düşmektedir. Muhterem arkadaşlar; 
kervan geçmez, kuş uçmaz bölgeleri birbirine 
bağlamasında gözle görülecek kadar büyük 
hizmetleri olan karayolları mensuplarını huzur
larınızda takdirle, şükranla, hürmetle anmayı 
bir borç bilirim. Vatandaşın bizim gibi az geliş
miş memleketlerde medeniyet kelimesinin bün
yesinde gizli nimetlerden müstefit olmasında 
ve köylünün mahsullerinin değerlendirilmesin
de yolun önemi büyüktür. Senenin yedi sekiz 
ayında geçit vermiyeıı yolların, muayyen mev-
simleırde, kabaran derelerin, çayların ve ne
hirlerin yılda kaç vatandaşın canına kıydığını 
d üşÜTim ek lâ zım dJ ı.\ 
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da emrine verilen tahsisatı kendi aile efradı 
için sebtze bahçelerine, çiçek parklarına, süs 
havuzlarına sarf etmekte mahzur görmezse, ona 
kimseler bir şey demez. 

Dahası var, bölgesinde hayali şantiyeler ku
rar, şantiye şefleri tâyin eder, Devletin kese
sinden, meslekdaşlarma -ve bilûmum akraba ve 
taallûkatma ikramda bulunur. 

Dahanın da dahası var arkadaşlar, müdür
lüğün bir yıllık personel ve umumi giderler 
masrafı, âmmeye yapılması gereken masrafın 
birkaç ımislidir. Bu fakir milletin parası ile, hı
sım, akraba ve kadeh dostları ile birlikte lâle 
devrini yaşıyan zat, yine ve hâlâ o muztarip 
bölgenin su işleri müdürüdür. Sebep 1. Çünkü 
bu müdür, hava gelecek bütün delikleri tıka
makta çok mahirdir. Aynı zamanda bu müdür 
umum müdürlüğün de göz bebeğidir. 

Arkadaşlar, o bölgenin halkı, iddiasında 
yerden göğe kadar haklıdır. Evet bu müdürün 
tutunduğu dal kuvvetlidir. Bu dala tutunduğu 
müddetçe daha yıllarca o bölgenin müdürü ve 
kendisine has Lâle devrinin temsilcisi olarak 
kalacaktır. 

Bu zatın, nasıl saltanat sürdüğünü anla
mak için, mahallî b alsını ve iki Temmuz tarihli 
Yenisabah Gazetesinin fısıltı sütununu ıgörmek 
ve okumak kâfidir. Bahsi 'geçen müdürün ken
dine muhalefet edenleri böylesine yapmış ıoldu-
ğu icraatı beğenmiyen memurları temizîeınıekte 
ne dereceye kadar mahir olduğu o vakit daha 
iyi anlaşılır.. 

inancım şudur ki, doğruluğu vicdanın paro
lası olarak kabul eden Sayın Bakanın, gözün
den bu noktanın kaçmış olduğunu tahmin edi
yorum. 

Arkadaşlar, Devletin parası ile saltanat ku
ranların ve sürenlerin, saltanatlarına son veril
mesini, tutundukları dalların kırılmasını bek
liyoruz. Bu saltanatın mahiyetini enine boyu
na ve derinliğine bir sözlü soru olarak huzur
larınıza getireceğimden buraya bir mim ko
yarak başka mevzua geçmeme miüsadelerinizi 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Karma Bütçe Komis
yonuna takdim edilen rapor 1962 bütçesiyle 
karşılaştırıldığı vakit bâzı fasıl ve maddeler
deki, rakam ve paragraflardaki cümle yapıları 
hariç, değişen hiçbir şeyin olmadığı görülür, 
plânlı ve programlı bir devreye girildiği iddia 
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edilen şu bütçe yılında plâna bağlanan husus
ların, verilen tahsisatla gerçekleşemiyeceği, 
Karma Bütçe Komisyonuna takdim edilen ra
porun beşinci .sayfasının üçüncü paragrafında, 
gayet açık olarak belirtilmiştir. Bütün vatan
daşlara, kucaklar dolusu ümitler vâdeden plâ
nın, ilk tatbikat yılında, başarısızlıkla netice
leneceğinin şimdiden ifade edilmesi haklı ola
rak bakanlık erkânı kadar, vatandaş kütlesini 
de üzmüştür. Ervet arkadaşlar, tahsisat, teşkilât, 
makina parkları ve teknik kadrolar yerinde ip
ka edildikçe her bütçe yılında sayın hatipler, 
bu kürsüden aynı temenni ve tenkildleri bir ke
re daha tekrarlayacak ve bundan duydukları 
ıstıraptan daha ötelere gidemiyeceklerdir. Evet 
arkadaşlar, o vakit 35 bin kilometrelik il yolu 
ile 150 bin kilometrelik köy yollarının yapımı, 
susuz köylerin ve büyük lovalarm, kabul edilen 
zaman zarfında suya, köprüye kavuşmalarını 
düşünmek bile hayal olur. Gerçek 'olan şudur 
k i ; zaman zaman birçok hatiplerin bu kürsü
den, beyan ettikleri gibi en çok ihmal edilen 
bir zümre ve yer varsa o da bu milletin efen
disi olduğunu dilimizden düşürmediğimiz köy
lü vatandaşlar ve köylerimizdir. Yolu yok, su
yu yok, köprüsü yok, ebesi yok, netice var
ları sayılacak kadar az, yokları sayılamayacak 
kadar çoktur. 

Muhterem arkadaşlar; bu acı hakikatlerin 
yanında benim kadar sizlerin de üzüleceğine 
kaani bulunduğum rapordaki bu paragrafı oku
mama müsaadelerinizi rica edeceğim. Geçmiş 
yıllarda vilâyetlere yapılan yardımlardan, on 
milyon lira harcanmadığı için, yeni yıl bütçe
sine aktarılmıştır. 

1. Arkadaşlar, Karm'a Bütçe Komisyonun
da söylediğim gibi, verilen bir tahsisatı harcı-
yamıyacak kadar, enerjiden mahrum valilerin, 
Bayındırlık müdürlerinin vilâyetlerin başında 
bulunmalarını, o bölgelerde yaşıyan vatandaş
ların, bahtsızlıklarından sayanım. 

İkinci, üzücü nokta; yol güzergâhında bu
lunan köy okullarının yapılmasına, öncelik ta
nınması için kabul edilen prensiptir. Görülüyor 
ki, Tanrının mahrumiyet bölgelerinde yaşıyan 
vatandaşılardan esirgediği lûtuflardan, çıkarı
lan kanunlar, ve vaz'edilen prensipler esirgenen 
lûtuflar, desteklenmektedir. Bu prensip, sosyal 
adaletsizliğin, tipik bir örneğini teşkil etmek-
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kilometrelik yol on beş seneden beri il yolları 
arasında mütalâa edildiği halde, maalesef bu
güne kadar bu yola tek kazma -vurulmamıştır. 
Onbeş bin nüfuslu bir nahiye halkının durum
ları ile yakından ilgisi bulunan, 400 ile 500 
bin liralık bir tahsisatla yapılması mümkün 
olan bu yolun, vatandaşın hizmetine girme şe
refinin Sayın Bakana aidolmasım ve bu işin 
kendilerinin Bakan bulundukları zaman içinde 
halledilmesi en büyük arzu ve temennimizdir. 

İkinci bir temennim, hususi sektörün elinde 
bulunan bir milyar lira değerindeki makina 
parkının değerlendirilmesidir. 

Son bir temennini de şudur; bâzı bölgeler
de vatandaşın iş gücünün değerlendirilmesinin 
ancak o bölgede yapılan yollardan bâzılarının 
ihale suretiyle yapılabilmesiyle mümkün ola
bileceğine kaani bulunmaktayım. Bilmem ki 
Bakanlık bu hususta ne düşünür1? 

Zamanın darlığı dolayısiyle burada konuş
mama son verirken, 1963 yılı bütçesinin bu 
memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını, fakir 
milletin parası ile saltanat sürenlerin, saltanat
larına son verilmesini temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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tedir. Bilmem ki, Sayın Bakan bunu nasıl izah 
buyururlar? 

2. Raporun 8 nei sayfasında, bir bütçe yı
lında 107 kilometrelik il, 1 260 kilometrelik köy 
yolunun yapıldığı 'belirtilmektedir. Demek olu
yor ki, bir bütçe yılı içerisinde, her ile düşen 
yol miktarı 1 600 metre her köye düşen yol 
miktarı ise 39 metre 65 santimetredir. Yani aşa
ğı yukarı şu salonun boyu kadardır. 

Bu rakamlar güldürücü değil, ağlatıcı olmak 
lâzımdır. 

Raporun aynı sayfasının son paragrafında, 
köy yollarının yapımına, köylünün gösterdiği 
alâkadan bahsedilmektedir. Bu alâka ne kadar 
sevindirici ise, yakıt parasını bankalara yatır
dıkları halde, henüz yollarının ele alınmaması 
da o kadar üzücüdür. Bu üzüntünün âmilleri, 
illerdeki bayındırlık müdürlerinin ellerinde, ye
teri kadar makina parçaları olmamasından ve 
mevcut makinal arın bugün için, piyasada yedek 
parçalarının bulunmamasından ileri gelmekte
dir. 

3. Sayın Bakandan ve erkânından şunu öğ
renmeme müsaade buyururlar mı? Dillerde teş
bih olan plânda az gelişmiş bölgelere öncelik 
tanınacağına dair bir cümle lûtfunda bulunul
muştur. Acaba, az gelişmiş bölgelerde teşkilâtı 
bulunan Karayolları müdürleri ile. Bayındırlık 
müdürlerinin makina ve teknik eleman bakı
mından takviyeleri için, bir öncelik düşünülmüş 
müdür? Yoksa geçmiş devirlerde olduğu gi'bi, 
diğer bir bölgede miatlarını doldurmak üze
re bulunan makinalar mı takviye edilecekler
dir? 

4. Sayın Bakan geçen yaz, erkânları ile bir
likte, Tunceli'ni teşriflerinde 1963 bütçe yılın
da Bayındırlık Müdürlüğü emrindeki makina 
parkını takviye edeceklerini vatandaşların hu
zurunda vait buyurmuşlardır. Bu vâidin hatır
latılmalını istiyen vatandaşlar adına, bu kür
süden hatırlatmayı vazife telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, affınıza mağruren ma
hallî bir derde dokunmak istiyorum. Bizans 
tahtına Jandamaskus gibi bir imparator veren, 
yurt içinde ve dışında önemli mevkiler almış 
birçok kıymetli şahsiyet yetiştiren bir kaza
nın, kangıren olmuş bir derdinden bahsedece
ğim. Bu kaza da Anadolu'nun Magosası olarak 
kabul edilen Çemişkezek'i Kemaliye'ye bağlı
yacak ve Keban Barajı ile de ilgisi olmıyan 18 

BAŞKAN — Sayın Tevfik İnci. 
TEVFÎK İNCİ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, sayın senatörler, sayın Ba
kanlık erkânı; iktisadi sahada ana dâvaları
mızdan birine temel olan bir mevzuu Hükü
metin ve Sayın iSenatonun dikkatine arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

'Mevzu, plânın Bayındırlık Bakanına intikal 
etmemiş veya intikal ettirilmemiş bir safha
sına aittir. Ticaret Bakanlığı plânlı devreye 
girerken Bayındırlık Bakanlığına bir evrak 
yazıyor, plânın balıkçı barınakları hakkında 
tahakkuku için Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sinde dikkate alınmasını rica ediyor. Bayındır
lık Bakanlığı şu enteresan cevabı Ticaret Ba
kanlığına bildiriyor. Aynen okuyorum. 

«Ticaret Bakanlığına karşılık : 17.11.1962 
gün - Su Ürünleri Müdürlüğü 12/1012 sayıya 
balıkçılığımızın geliştirilmesi maksadiyle ya
pılması gereken tesisler arasında barınakların 
da mütalâasının gerektiği ve bu arada bilhassa 
Şile ile Karaburun'un ilk plânda ele alınması 
zaruretini belirten yazınız hakkında Bakanlı
ğımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 
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1. Şile'de balıkçı barınağının tesisi için 

gerekli etüt ve projeler yabancı bir mütehassıs 
firma vasıtasiyle yaptırılarak ikmal edilmiştir. 
Ancak beş yıllık plânın Bakanlığımızla alâkalı 
kısımlarında bu barınak nazarı itibara alın
mamış olduğu için 1963 ve ileriki yıllarda bu 
barınak için 'bütçe tahsisatı mevcut değildir. 

2. Karaburun'da tesisi bahis mevzuu ola
bilecek bir barınak için bugüne kadar etüt ve 
proje yapılmamıştır. Bu mevzu da beş yıllık 
plânda nazarı itibara alınmamış olduğu için 
1963 ve ileriki yıllarda bütçe tahsisi mevcut 
değildir. Ayrıca yine balıkçılık ile alâkalı ol
mak üzere bu civarda gerekli tesislerin yapıl
ması maksadiylo 6237 sayılı Kanuna istinaden 
200 bin lira İstanbul Valiliği emrine gönde
rilmiş bulunmaktadır. Ancak buradaki mevcut 
şeddin uzatılması gerekmekte ise de bu hu
susu sağlıyacak bütçe tahsisi temin edileme
miştir. Diğer taraftan Kumkapı ve Poyraz-
köyün durumu da balıkçılık bakımından önem
li görülerek bu iki yerde etütler yapılmış ve 
her iki balıkçı limanının projeleri hazırlan
mış 'bulunmaktadır. Ancak bütün bu tesisle
rin inşası Bakanlığımızca da faydalı görül
mekle beraber tahsisat durumu neticesi olarak 
ele alınmaları mümkün olamamıştır. Durum 
bilgilerinize saygı ile arz olunur. Bayındırlık 
Bakanlığı, adına Rıza Berker.» 

Şimdi Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde bir 
kısım liman ve barınaklar için tahsisat konmuş
tur. Ayrıca 37 limanın da etüt ve projeleri ya
pılmak suretiyle bütçenin imkânı nisbetinde 
peyderpey ele alınacağı bahse konudur. Ancak 
bu bahsedilen limanlar ticaret limanları, kara 
limanlarıdır, balıkçılık barınakları için kalkın
ma plânının direktifi olan limanlarla hiçbir 
alâkası yoktur. 

Şimdi Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık Ba
kanlığı arasındaki bu iki zıt görüş arasında 
bir realiteyi burada ortaya kolaylım. Plâncı
lar her sektörde olduğu gibi balıkçılık sektö
rünü de hazırlamak üzere Türkiye'deki otorite
den mürekkep bir heyet kurmuşlar ve bu he
yeti plâna ışık tutacak, rehber olacak çalış
maya sevk etmişlerdir. Bu heyet son beş se
ne zarfında Türkiye'ye celbedilmiş olan 19 ya
bancı uzmanın da raporlarını ineeliyerek 
cidden takdire değer, şayanı takdir bir etüt 
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mahsulü raporu plâncılara takdim etmişlerdir. 
Rapor şudur : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ihracat özel İh
tisas Komisyonu. 

Şimdi bakalım plâncılara rehber ve ışık tu
tan raporda balıkçı 'barınakları hakkında ne 
diyor. Aynen okuyorum. 

«İstihsal sahasına yatırımlar; liman ve barı
naklar istihsalin artırılması, av sahalarının 
genişletilmesine buralarda can ve mal emniye
tinin sağlanmasına bağlıdır. Bu bakımdan av 
sahaları boyunca fena havalarda sığınmaya el
verişli liman ve barınakların tesisi elzemdir. 
İlk beş yıllık devrede İstanbul balıkçılarının 
av sahalarını İğne Adadan Amasra'ya kadar 
genişletebilmeleri için Rumeli - Karaburun, Iğ-
ncada Rum elif eneri - Poyrazköyü, Şile mevkile
rinde basit birer mendirek inşası suretiyle ba
rınak yaptırılması istihsalin ve binnetice ihra
catın artırılmasını mümkün kılmak için âcil 
bir zarurettir. Ayrıca memleketin diğer yerle
rine de yapılacak liman ve barınaklar için der
hal etüt edilmesi gerekmektedir. 

Şimdi kalkınma plânına ışık, rehber tutan 
Devlet Plânlama Teşkilâtı İhracat özel İhti
sas Komisyonu raporu böyle diyor. Bir de kal
kınma plânını açalım. 126 ncı sayfada kalkınma 
plânı der ki, «Balıkçılık politikasının yürütül
mesi için alınması gerekli tedbirler şunlardır...» 
Birçok maddeleri sıralıyor. Fakat biz Bayın
dırlık Bakanlığı ile alâkalı iki maddeyi huzu
runuzda arz edeceğiz. 

«Balıkçıların can ve mal güvenliğini sağlı
yacak tedbirler alınacaktır. Gerekli kıyılarda 
balıkçı motorlarının kötü havalarda sığınabi
lecekleri barınaklar zinciri kurulacaktır.» Ya
tırıma geçiyorum. 280 nci sayfada 303 ncü tab
loda barınak işleri, iskeleler için 30,2 milyon 
lira da yatırım yapılmıştır.» Şimdi realite or
taya çıkmıştır. Plân Bayındırlık Bakanlığı büt
çesine intikal etmemiştir. Plân kalkınma plânı 
tatbikatiyle nazariyatını ve fikriyatını inkâr 
ederse kalkınma plânının ciddiyetine ve sami
miyetini müdafaaya elbette ki imkân yoktur. 
Şimdi dâvayı uzatmıyalım, zaman dardır bu 
mevzuda bir münakaşaya girişmenin yeri yok
tur. Hatayı kabul edelim. Plân bütçeye intikal 
etmemiştir. Bunun münakaşsı yoktur. Hatayı 
plâncılara atfedelim. Şimdi benim Senatoda 
da Savın Bakandan istirhamım bu iktisadi sa-
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hamızda ana dâvamızdan birine temel olan bu 
mevzuu lütfen ele alsınlar, kalkınma plânının 
tahakkukunu sağlasınlar, her halde Hükümet, 
ben balıkçılığı kalkınma plânının hudutları 
dışında bırakıyorum, diye burada belirttiğim 
maddeleri silip ve bunu ihmal edecek değil
dir. Sayın [Bakanımızın bunu ele alacağına gü
veniyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, kalkınma dâvamızın yapı
cıları olan idealist ıbir zümreyi - içlerinde Meh
met Ali Demir arkadaşımızın söylediği gibi Ibir 
saltanat kuran varsa onu 'hariç tutarak - ide
alist mtÜhendis arkadaşları, mühendisler ordu
sunu nıüba'hlhetle selâmlarım. Gelecek aydın
lık ıgünlere Ibu memleket aydınlarının, 'bilhassa 
mühendisleriyle teknik personelinin idealizmi 
sayesinde ulaşacağına inananlardanım. Muhte
rem arkadaşlarım, temel mesele telâkki etti
ğim 1 - 2 ndk'taya temas etmek üzere söz al
dım. Bunlardan birisini, Sayın Vekile daha 
evvelde, Iben ayrıca arz etmiştim, mütaahhit
lerin fahiş derecede fiyat kırmaları keyfiyeti. 
-Bir proje yapılır. Keşif bedeli 4 milyon lira. 
Bunu % 35 - 40 kırıyor. Nasıl kırıyor? Bu iki 
şeye delâlet edebilir. Ya keşif yanlış, ya da 
mütaalh)hit 'hırsızlığını hesaba ka'tıyor, ki fahiş 
şekilde kırmıştır. Hakikatte; elbette namus-
kâr, alın teri ile, emeğinin •maibsulü olarak pa
ra kazanmış olan mütaahıhitleri istisna ederek 
söylüyorum; ıbenim hildiğim 'bir tanesi vardır, 
(çok süratle 300 milyonu bir araya getirmiştir. 
Bir tanesi deyince, arkadaşlarım her halde ha
tırlamışlardır. Çök kısa Ibir ızaman içinde 1)ü-
yük servet 'kazanmıştır, neler, nelerin sahibi 
olmuştur. Matlbaalar, otonrolbiller, apartman
lar sahibi oldu ve meşru yollardan değil 'bun
larda mühendis akradaşlarımızın muraka'be... 
(Ticari kabiliyet sesleri) Evet ticari kaibiliyet. 
Nedense 8 - 10 senede 500 milyonu toplayıveri-
yor... 'Bunlarda mühendis arkadaşlarımızın 
kontrol bakımından vebal payı olduğunu ha
tırlatmak yerinde olur. Çünkü kontrol siste
minden igeçmedikçe bu neticeyi elde edemez. 
O zaman, kontrolü yapan arkadaşlara da sıç
rayan çamur zerreleri olur. Kıymetli arkadaş-
rayan çamur 'zarrelerİ olur. Kıymetli arkadaş
lara 'bunu 'hatırlatmak yerinde olur. 
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Muhterem Bayındırlık Bakanından, muhte

lif mertebelerde (Bayındırlık camiasına dâhil 
•'bütün sahalarda etüt ve proje 'giderleri biraz 
fazla olduğu için kısmen, Ibunlar Ihariıcen etüt 
ve proje yaptırma hususlarıyla hirlik'te (birtakım 
söyler de (getirmez mi? Yani teşkilât, maaş
ların, ücretlerin darlığı se'beibiyle, 'bu vatandaş
lardan 'çalışan elemanlara mesai dışındaki im
kânların değerlendirilmesi fırsatını vermelidir. 
Bu da meşru kazançlardır. Buna bir diyeceğim 
yok. Bunun ölçüsünü sıkı tutmak da ve her hal
de gelecek devreler için lâzımdır. 

Çok sayıda mühendis ve bunları itmam ede
cek olan 2 ve 3 ncü kademedeki elemanları ye
tiştirecek faaliyetlere hız vermelerini, plânın 
tahakkuku için lüzumlu bulurum. 

Arkadaşlar, mütaahhitlerin bu servet ihti
rası ile mücadele bakımından şöyle bir şey in
sanın hatırına geliyor. 

Yüce Senato beni affetsin. Bir misalle bunu 
arz etmiş oluyorum. 

Aç bir vatandaş bir bakkala girip sorar. 
Şekerin var mı?, var. Unun var mı?, var. Yağ?, 
o da var. Be adam, der, niye helva yapıp yemi-
yorsun ?" Bizim de durumumuz bu. Demin bir 
zatı söylemiştim. Her halde hatırlamışsınızdır. 
Tahsisatı millet veriyor. Çimento Devletten, de
mir Karabük'ten. Mütaahhide bol kâr. Meşru 
kazançla yetinmeyip bir de inşaat evsafında 
hileye sapmasalar. Bu arada memlekete büyük 
ıstıraplara mal olan mütaahhitlerin kara liste
ye dâhil edilmelerini, icabında tasfiye edilerek 
bir daha Devlet kapısına sokulmaması yolla
rını bulsunlar. Bu, servet düşmanlığı değil; 
gayrinıeşru servet edinenin düşmanlığıdır. Ver
gi hırsızlarının, çürük çarık binalar yaparak 
servet edinenlerin düşmanıyız. Yoksa namuslu 
adamların serveti hakkıdır. Çalınmış olan ser
vetler elbette bir gün Hazineye intikal edecek
tir. 

Bu istikamette mâruzâtta bulunmak için söz 
aldım. Süratle teknik elemanla, mühendis sayı
sının bu milletin ordusu kadar çokluğu ile övü
nüleceğine inanmış ve bu dâvada bu memleke
tin inşasını yapacakların onlar olduğunu idrak 
etmiş bir insan olarak, ifade etmek isterim ki, 
gelecek aydınlık memleketin yapıcıları idealizm 
şuuru içinde çalışacaklar ve bu yoksul millet 
tarafından verilen paralarla büyük mesafeler 
katedilecek, ciddî başarılar sağlıyacaklardır. 
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inşallah gelecek yıllarda daha büyük bütçeler
le bu teşkilât donatılır. Fakat, bugün verilen 
paralarla da iyi bir iktisatçı, maliyeci olduğuna. 
inandığım Sayın Bakanın ve değerli arkadaşla
rının çalışmaları ile değerli işler yapılacağına 
inanıyorum. 19(>;> yılı bütçesinin millet ve ken
dilerine hayırlı olmasını candan diler, sizleri 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın bıceoğlu. 
MUSTAFA YİLMAZ İN'CEOfîLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, saatin biri 
geçtiği bir sırada söz alıp konuşmak hakikaten 
sıkıcı oluyor. Ama, bâzı memleket dertlerini 
burada kısaca söyleyip vazifemi yapmak isti
yorum, müsaadenizi istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar, köy yollarımızın bir 
an önce ikmali için köylülerimizin de yardımla
rının sağlanması hususunda karma Hükümeti
mizin aldığı prensi]) kararına köylülerimiz ilti
fat göstermişlerdir. 

Birçok köylü yol makinaları verildiği tak
dirde akaryakıtını ve işçisini temin edeceklerini 
geri kalan fakir köylülerimiz de yalnız işçisini 
temin edeceklerini taahhüdetmişlerdir. (Ve ta-
ahhüdetnıek istedikleri halde henüz kendilerine 
tamim edilmiyen köyler de mevcuttur.) 

Şu hususu bilhassa arz etmek isterim ki, 
köylüler bu şekilde müracaatlarım yaptıktan 
sonra Güz sonu boş zamanlarından bilistifade 
hemen işe başlanmasını ve iş mevsimi açılma
dan yollarını yapmalarını arzu ederler. 

Müracaat sahiplerinin hepsine bir anda ye
tişmeye, makinalar temin etmeye imkân hâsıl 

ti 

olmadığı gibi, maalesef yalnız güzergâhlarını 
tesbit ettirmek, imkânı da hâsıl olmadı. Bir işle 
yakînen alâkadar oldum. Konya bölgesine 
mütaaddit defa emir verildiği halde yapılamadı. 
Kış da gelip çattı. Biz de köylülere karşı yalan 
çıktık, inşallah köylülerin Baharın boş za
manlarından istifade edilmesi için teknik ele
manları hemen faaliyete geçirerek yol güzer
gâhlarını tesbit ederlerse köylüler makinaya 
sıra gelinceye kadar yollarının mühim bir kıs
mını yapacaklar ve geçilebilecek bir hale koya
caklardır. Bin işçi bir başçı, vecizesine uyarak 
kaymakam ve nahiye müdürlerimizin de bu 
işe dört elle sarılmalarını temin etmek şartiyle.. 

Muhterem arkadaşlar .-
Bu işlerde çalışacak teknik eleman buhranı 

vardır. Bunun sebebi Devlet ve hususi sektörün 
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verdiği maaş farkıdır. Bu dengesizliğin mutla
ka kaldırılması lâzımdır. 

Bugün maaşlar hususi sektörün verdiği ma
aşa, çıkarılmak suretiyle, husule getirilen den
genin tekrar rekabetle bozulmaması için ka
nuni tedbirler alınmalıdır. Terfileri zamanında 
sağlanmalıdır. Devlet işi aksatmamalıdır. Biz 
bu işi (emin ettiğimiz takdirde köy yollarının ik
mali için 10 sene beklemeğe lüzum kalmadan çok 
kısa bir zamanda köy yollarımız ikmal edilmiş ola
cak! ir. 

Yapımdan ziyade onarım için yol makinala
rı na, ihtiyaç vardır. Bozulmuş stabilize yollar 
karayollardan daha kötü bir vaziyete girdiğin
den miyadı dolmamış faal makinaların çoğal
tılması için âzami gayret sarf edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet yolları yapılırken, köylülerin bir va

di içinde bulunan daima gelip geçtiği bir, yol 
üzerine o - 5 metre yüksekliğinde toprakla yük
seltildiği zaman köylülerin eski yollarından na
sıl geçecekleri maalesef düşünülmediğini müşaa-
hede ediyoruz. Ve bunun için köylüler müte
madiyen sızlanırlar. 

Böyle yerlere ya. alttan bir köprü yapmak 
veyahut da her iki tarafı toprakla beslenmek 
suretiyle geçilebilecek bir hale getirilmesi lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
.Devlet Karayolları yapılırken vilâyetler, ka

zalar hattâ nahiyeler, yolun kasaba ve şehir ke
narından geçmesi için gayret sarf ederler. 

Birkaç, sene evvel Ankara - İzmir Devlet şo
sesi yapılmaya başlandığı zaman Kınirdağı kaza
sına 12 kilometre civarından geçen yolun kena
rından geçmesi için rica edildiğinde giriş çıkış 
iltisak yolu yapılacağı vaat edilmişti. 

Giriş yolu Fskise'hir, Afyon asfaltı olarak 
mevcudolduğu halde 12 kilometre çıkış yolunu 
yaptırmak mümkün olmadı. 

Arkadaşlar : Ankara - İzmir yolunun oto
büsleri müşterisini Ankara'da veya fzmirde veya 
uğradığı büyük vilâyetlerde doldurmasına im
kân var mıdır? Yok. lOlbetteki uğrıyacağı ka
saba ve şehirlere müşteri alacak. Onun için ora
lara uğramak mecburiyetindedir. Ve uğruyor
lar.. Bunun için iltisak yollarının yapılması za
ruridir. İltisak yolu yapılmadığı ve otobüsler 
kazaya uğramadığı takdirde yolcu buradan Es-
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kişehire, K<skişehirdeu Emirdağ'ına gitmek mec
buriyetinde kalacak. Vatandaş 'irin yoldan 
beklenilen fayda temin ediJcmiyeeektir. 

Bu hususlara da dikkat edilmesini istirham 
ediyorum. 

Devlet -MI İşleri Gene! Müdürlüsünün mer
kezde ve vilâyetlerde faaliyetlerinden ve tutu
mundan dolayı şahsan teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Maddi imkân ve eleman kifayet ettiği tak
dirde yakın zamanda bütün köylerimizin arzu 
ettikleri suya kavuşacaklarım umarım. 

Sözlerime son verirken hepinizi ve bütün Hü
kümet erkânını hürmetle selâmlar, muvaffaki
yetler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp önal. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Bayındırlık Bakanlığı erkânı hepinize 
hürmetlerimi arz ederim. 

Bayındırlık Bakanlığı, hu memleketin ana 
dâvalarını, medeni ölçüler içerisinde tarihe 
mal edecek kıymetlerin bu vatan sathında 
âbideleştirici şekillerini meydana getirecek 
birer kuvvet olarak bulunmaktadır. 

Her vekâletin bütçesi vardır. Ama eserleri 
gözle görülmez. Elle tutulmaz. Bu vekâle
tin yapacağı büyük eserler daima 'kalacak ve 
kendi isimleri bu eserlerin içinde ifade edile
cektir. 

Aziz arkadaşlarım, biz fakir bir milletin ço
cuklarıyız. Şu palâmeııtoda vergi mükellefle
rinin, iktisadi hayatlarını zoriıyarak vergi alı
yoruz. Fakat bunları millî ruh ve amaç içeri
sinde yerinde sarf etmediğimiz takdirle musta
rip oluruz. 

Bizim yatırım bütçelerimiz, bir plân ve 
programa dayanmaktadır. Amma, bu plân ve 
program içinde, bu memlekette icraat yapan
ların, mesul makamda bulunanların plânını 
yapmak işine başlanmamış bulunuyor. Her ba
kanlığın mensupları vardır ve bunlar devlet 
erkânından, Hükümet erkânından sayılır. Bun
ların % 80 i asgari hayat .şartlarijdc bağjdaş-
mamıştır. Bu memleketin çocukları, bu memur 
arkadaşlar, bu vazifeli arkadaşlar, eğer bulun
dukları bakanlığın içinde zamanlarını değer-
Jendirirlerso büyük vatanperverlik göstermiş 
olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe bitiyor, fakat 
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yatırımlar malesef Ağustos, Eylül ayına ka
dar ihaie edilmemiş oluyor. 

Bendeniz on sene encümen âzalığı yapmış 
bir insanım, yalnız devlet erkânının namuslu 
olması, yalnız mütaahhidin namuslu olması 
kâfi değildir, vatandaşların- da namuslu olarafe 
muraıkabe vazifesini yapması, birbirlerini kont
rol etmesi lâzımdır, zaman kabetmeden bakan
lık ihaleyi Mart, Nisan ayında yapmak ve bu
nun için büyük gayret sarf etmek mecburiyetin
dedir. Ayrılan parafer plâna sarf edilmeyip 
senesini aşarsa, o plân ikmal edilemiyor. Yeni 
senenin, rayiçleri evvelki sene rayiçlerine uy
madığı içindir ki o İnsim bitirilemiyor. Mü-
taahhitle bakanlık arasında birtakım dâva 
mevzulun çıkıyor. Bu bakımdan bakanlığın bu 
hususlara, bilhassa dikkat etmesini çok Sayın 
Bakanımızdan rica ve istirham ederim. 

Bu memleketin suları vardır, bir krsmı 
vatanın sathında akar, tehlikeler yaratır. İlmî, 
fennî gemler vurarak, barajlar yapıyoruz, fe
lâketi önlüyoruz. Ve memleketin menfaatle
rine, milletin yararına sarf edilecek şekilde 
ika ediyoruz. 

Bir de toprak altında sessiz yatan ser
vetler vardır ki, bunlar 'da yeraltı sularının, 
toprak altından yüzüne çıkmasını sağlarsak 
belli başlı hizmetlerden birisini yapmış olaca
ğımızı hatırlatmak isterim. Hakikaten Ada
na.'da bir dönüm arazi 50 kilo pamuk verir. 
Gerek yeraltı gerekse yerüstü sularla sulandığı 
takdirde 150, 200, Ö00 kilo verir. 

Topraksu ve Zirat Bakanlığının müşterek 
çalışmaları ile bu memleketin kaderi en kısa 
zamanda değişebilir. 

Toprak ekildiği, zaman üç, beş ay içinde 
ekilenin üç, beş mislini geliverir. Pamuk ekil
dikten birkaç ay sonra ektiğimizin çok fazla 
sim iade eder. Biz çok zaman buna kavuştuk. 
'Bugün Cukunava'yı i'ktisaden beş Çukurova 
olarak vatanın iktisadiyatına 'katmak mümkün 
olaicak ''bir zaman içindeyiz. Her şey plâna, 
programa 'bağlanmıştır. Ama 'bu fakir mille 
tin sarf edeceği parayla en Ibüyük randımanı, 
en kısa zamanda nereden alacaksak Devlet ve 
millet gücü oraya teksif edilmelidir. 

Kara, deniz ve havayolları bir memleketin 
kan. deveranı gilbi damarlarını teş'kil eder. Bun
lar olmazsa, bir memleketin iktisadi hayatı mef
luç hale gelir. Bunların yapımı, onarımı esas-
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I a ra 'bağlanmış ama velâkin, mevcut yo l l an , 
•bulgun Iharafbezâr görmekten miitee'sisiriz, Bil-
Ihassa Çukurova 'da ovadan şeihre gelmek nıüııı-
kün 'değildir. Dağlık böJgede ait 'sırtında, -ara
ba üs tünde ve kamyon üzerinde gelinebilir, Bi
zim bölgede bir y a ğ m u r yağdığ ı zaman -batak
lık olur ve içinden çıkılarınız 'hale gelir. Affe
dersiniz, 'birkaç camız çekmeden 'buradan çıkı
lamaz. 'Bir insan hastasını şehirdeki i ıastaue-
ye dalhi 'getiremez. Bu hususun ele alınmasını 
Bakanl ık tan rica ede\\ 'hepinizi 'hürmetle se
lâmlarım. (A Muşlar) 

BAS/KAN - - iBııyui'un Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

B A Y İ N D İ R L İ K BAKANI İLYAS SMOKİN 
(Anka ra Millet'vekili) - Yüce Senatonun muh
terem Başkanı ve pek muhterem senatörleri . 

Bayındırl ık Bakanl ığının 19'fâ malî yılı 
•'bütçesi dolayısiyie, gecenin bu geç saat ler ine 
kada r Bakanl ığımız camiası men'supları hak
k ı n d a ve şahsım ha'kkında iltifat kâr sözler söv-
üyen pek muhterem senatörlere, mesai arka
daşlar ım ve şaihsım adına en derin şükranla
rımı söylemek suret iyle sözlerime 'başlıyorum. 

Pek mulhterem arkadaş lar ım, parti g rup 
l a n ve kendi adına 'Süz alan ve 'konuşan muh
terem senatörler Bayındır l ık Bakanlığının çe
şitli mesai 'kolları üzerinde pek kıymetli fikir
le r 'beyan ettiler. Bizi ve mesai arkadaşlar ımı
zı ikaz edici, i rşat edici, tenvir edici f ikir ler 
'beyan ettiler. 'Bunlardan dolayı, t enk i tkâ r söz
leri de d'âlhiJ, kendilerine ayrı ayrı teşekkürle
rimi arz ederim. 

'Muhterem a rkadaş l a r ım; 'benim başından 
'beri -mulhterem hatiplerin Ibeyan ett ikleri fikir
lere, 'kendi tasnif ede'bildiğimc ^öro Bakanl ı 
ğınım umumi işleri üzerinde, fikir ibeyaıt etti
ler. Yapı işleri , Devlet Demiryol lar ı ve Liman
lar Dairesi , 'bunun dışında Bakanl ığa ibağlı 
Karayol la r ı ve Devlet 'Su İşleri mülhak bütçe
li umum müdür lükler in in faaliyetleri 'ha'kkında 
f ikir ler beyan ettiler. 

'Bizim için en mühim mesele, pek muhterem 
senatör ler in lıcpisinin aşağı - yukar ı ifade etti
ği gibi, teknik personel meselesidir. Gerek f> 
Yıllık 'Kalkınma Plânının aksamadan yürü tü l 
mesi, gerekse yılîık -bütçe tahsisat lar ının fizikî 
ya t ı r ımla r 'haline inkı labet t i r i lmesi 'her şeyden 
evvel kaliteli, huzur içinde çalışan, iyi yetiş

miş teknik personelin iş maksat lar ına göre, ih
tisas salhibi o lduklar ı yere -göre 'Çalıştırılmaları 
ve tanı randımanla Devlet ve millet 'hizmetinde 
çalıştırıla'bilmeleri meselesi gelmektedir . 

.Mulhterem. a rkadaş l a r ım; teknik personel 
meselesi üzerinde, bendeniz Bayınd ı r l ık B a k a n 
lığı siyasi mesuliyetini deruh te ettiğini ıgün'den 
i t ibaren, ciddî olarak mesai a rkadaş la r ında 'bir
likte çalışarak, 'beş yıllık plânın 'verdiği 'direk
tifler üzerinde ve ibu direkt if lere um vaizi olarak 
çalışmalarımızı ikmal ett ik. Size kısaca arz 
edeceğim, şu prensipler üzerinde hassasiyetle 
durduk . B u n d a n Ibir ay kada r evvel teknik 
personel muvakka t nizamnamesini değişt i re
cek, maksada, elverişli hale getirecek hükümle
ri ihtiva. etmek üzere Maliye Bakanl ığ ına 'bir 
ön t a s a n takdim ett ik. Öyle taJhmin ediyorum 
ki, 1,5 - 2 ay içinde yürü r lüğe 'girecek -olan 'bu 
teknik personel nizamnamesi, önümüzdeki yıl 
içinde yalnız Bayındır l ık 'Bakanlığı camiasına 
mensup teknik persloneli 'değil, İk t i sadi Devlet 
teşekküller i ve diğer vekâletlerin t ekn ik per
sonelini de kapsıyan umumi (hükümleri ihtiva 
etmek üzere y ü r ü r l ü ğ e girecektir . Burada şu 
gayeler hedef tutul muştur . 

Teknik personelin terfi edebilmesi için, mu
hakkak idari salâhiyetlerle mücehhez idari ma
kamlarca, Umum Müdür lük ve Umum Müdür
lük muavinleri gibi makamlarca , terfi et t ir i lme
si esası ka ld ı r ı lmaktadı r . Ufkî terfi sistemi ka
bul edilmektedir . Bu suret le bir t ekn ik perso
nel, idar i makamlara geçmeksizin terfi e tmek 
imkânını kendi o tu rduğu masada, o tu rduğu is
kemlede ve bulunduğu işte ücret ini ar t ı rabi lmek 
imkânlar ına kavuşmaktad ı r . Üstelik, bü tün 
Devlet sek töründeki teknik personelin hepsi 
mcnşelerine göre, tahsil derecelerine ve ihtisas
larına göre aynı derecede ücret a lacaklardı r . 
Bir Vekâlet in yüz, yüzon lira verdiği yevmiye
li personeline bugün Bayındı r l ık Bakanl ığ ı 
5(> - (i(i l iradan fazla bir ücret verememektedir . 
Çünkü, biz lOlito sayılı Kararname hükümler i 
ne harfiyen r iaye tkar olarak, Divanı Muhaseba
tın da murakabesine tab i olduğumuz için, tek
nik personele Kara rnamenin tâyin ett iği hudut 
lar içerisinde ücret verebilmek mecburiyet ve 
zarure t inde kaldığımız halde, Divanı Muhaseba
t ın murakabesine tabi olnııyan daireler ve İk t i 
sadi Devlet Teşekküller i bu Kara rnamenin der
piş ettiği hükümlere riayet etmeksizin, istedik-
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lerine istedikleri kadar yevmiye vermek imkânı
nı, hattâ yeni mezun olmuş bir teknisyene, bir 
yüksek mühendise, yirmi sene evvel mezun ol
muş tecrübeli bir yüksek mühendis kadar üc
ret verebilmek imkânını elde. edebiliyorlar. Bu 
takdim ettiğimiz Kararname her şeyden evvel 
iktisadi Devlet Teşekküllerini dahi tâyin ede
cekleri teknik personeli, Personel Dairesinde 
tescil ettirmeye onlara hizmetli kabıd ettirmeye 
mecbur olacaklar ve verecekleri ücreti diğer 
Devlet sektörlerindeki ücretlerle muvazi ve 
müsavi bir halde tutmak mecburiyetinde kala
caklardır. Bu şunu temin edecektir. Teşitli 
2, 5, 10 liralık yevmiye artışları dolayısiyle bir 
Vekâletten diğer Vekâlete, yahut o Vekâletten 
İktisadi Devlet Teşekküllerine bir teknik per
sonel sirkülasyonu önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, bendenizin şahsi 
kanaatine göre, gecen sene bir vesile ile Büt
çe Karma Komisyonunda da arz etmiştim, bu 
teknik personel muvakkat rejimi hakikaten 
Türkiye'de teknik personelin bizzat lehine ol
mamıştır. Çünkü, hiçbirisi barem kanunlarına 
tabi, memuriyet sitatüsüne sahibolmadıkları için 
hiçbir memuriyet şahsi hakkı ve statüsü bunla
ra verilmediği için hepsi, çalıştığı dairenin ida
recisinin, Umum Müdürünün, Vekilinin iki du
dağı arasından çıkacak bir tek lalla kaldırılabi
lir, yeri değiştirilebilir ve işlerine son verilebi
lir halde oldukları için hepsinin. Devlet hizme
tinde geçirdikeri uzun müddetleri heba olmuş
tur, emeklilikleri sayılmamıştı!'. Memur statüsü
ne sahip değildirler, ve bugün aynı anda 35, 40, 
50 lira asli maaşla memuriyete başlayıp da vak
tiyle düşük ücret almasına rağmen o statüyü 
muhafaza edenlerle, bugün 85 - 100 lira ücret 
alan teknik personel arasında 85 lira ücret ala
nın aleyhine bir durum vardır. Ötekisi, Devlet 
hizmetinde 20,30 sene müddetini geçirmiş .150 
lira maaşı asli alıyor ama beriki hiçbir şahsi 
hakkı olmadan muvakkat personelin müstahdem 
hüviyetini ve statüsünü muhafaza, etmiştir, hiç
bir garantisi kalmamıştır. Onun için ilk yapı
lacak iş, bu 5 Yıllık Plânda da göz önüne alı
nan hedef budur, müstakar ve kanuni himayeye 
mazhar kılman bir teknik personel baremi yap
maktır. Hükümet bunun üzerinde çalışmakta
dır. Ama bu kanunun Büyük Meclisten geçip 
de kanuniyet iktisabedinceye kadar; daha evvel 
biz bunların bugünkü durumunu ve bilhassa Ba

yındırlık Bakanlığı ve diğer büyük yatırımlar 
yapacak olan Bakanlıkların teknik personele 
olan ihtiyaçlarını bir an evvel karşılıyabilmek 
için bir muvakkat teknik personel rejimini tan
zim ettik; înşaallah kısa zamanda yürürlüğe 
girer ve bu meselede nispî bir istikrar temin 
edilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarını, bu konuyu da bu 
şekilde hülâsa ettikten sonra çeşitli konular üze
rinde muhterem senatörlerin ileri sürdükleri fi
kir ve mütalâalara Bakanlığın adına arzı cevap 
etmek isterim. Şimdi Bayındırlık Bakanlığının 
hepinizin bildiği gibi. esas vazifelerinden birisi 
Devlet sektörünün yapı ve imar işlerini tedvir 
etmek, Devlet yapılarını yapmaktır. Hastane
ler, okullar, çeşitli lojmanlar yapımı, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü gibi müstakil hü
viyeti haiz umum müdürlüklerin projelerinin 
tasdiki dâhil, çeşitli yapı işlerini yapmaktır. Bir 
bakıma 1963 bütçesi 520 milyon liraya kadar çı
kıyor: Yapı imar Dairesi Reisliğinin bizzat fi
ziki yatırımı haline getireceği tahsisat Bayın
dırlık müdürlükleri, valiler, kaymakamlar va-
şıtasiyle yapılanlar, merkez teşkilâtının merkez
den ihale ettiği işler. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük' endişe, .1962 
de 230 milyon, 1963 te 520 milyona çıkmasıdır. 
Doğrudur. Bu projeler zamanında yapılacak mı? 
İş sahibi yatırım dairelerinin, vekâletlerinin Ba
yındırlık Vekâleti ile koordinasyonu yapıldı mı, 
gibi istihfanılar, sualler herkesin aklına gelmek
ledir ve haklı olarak endişe duyulmaktadır. Biz 
de muhterem arkadaşlarım, bu mesele üzerinde 
bilhassa, durmuş bulunuyoruz. Şimdi, şurasını 
yüksek ıttılaınıza arz edeyim ki, bundan iki bu
çuk, üç ay evvel yatırım yapacak bakanlıklarla, 
bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Millî Bğitim 
Bakanlığı. Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlık
larla biz Bayındırlık Bakanlığı olarak resmen 
temasa geçtik. 1963 yılı bütçesi kabul edildikten 
sonra ne gibi inşaat yapacaksınız. Şimdiden ar
sasını tesbit ediniz: şimdiden projelerini yapmak 
için bize enini, boyunu ve tahsisatınızın mikta
rını bildiriniz ki, projeleri ona göre ihale etme
ye başlıyal.1 m. Bütçe yılı girdiği zaman iş mev
simi hülûl etmeden ilerlemeden bunları ihale 
etme imkânlarına sâhibolalım, diye biz üç aydan 
beri çalışıyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki, çalış
malarımız müspet neticelere varmaktadır. Şura-
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sini da ar/ edeyim ki; Sayın Bere arkadaşım 
ifade buyurdular, biz projelerin tamamını, illâ, 
İmar Dairesi Reisliğine yaptırmak taraftarı de
liliz. Projeleri de dışarıya yaptıracağız. Bu hu
susta Sayın Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın zerre 
kadar endişe etmesine lüzum yoktur. Ne Devle
ti istismar ettireceğiz, ne de vatandaşın hakkını 
az vermek gibi bir duruma düşeceğiz. 

Bu meselelerde bilgili, namuslu çalışan fir
malar, hususi teşebbüs şeklinde kurulursa, ki. 
şimdiye kadar böyle yaptığımız birçok mukave
le vardır. Biz, seve seve proje yaptırma işini 
vermeye, seve seve ihale ettiğimiz bir projenin 
kontrolünün yaptırılması işini vekâlet adına 
vermeye hazır olduğumuzu burada sarahaten ifa
de etmek isterim. (Bravo, sesleri) Bütün mesele, 
işleri bir an evvel yürüte'bilm'e'ktedir. Fiziki ya
tırım haline getirebilmektir, iş programlarını 
aksatmamaktır. Bayındırlık Bakanlığımızın ça
lışmaları bu istikamettedir. Benim mesuliyet 
anlayışım, iş programlarını aksatmamak için her 
türlü pratik tedbiri almak, mevcut mevzuat 
varsa bunu izale edecek tedbirleri almak ve 
illâki verilen iş programları içerisinde verilen 
tahsisatı fiziki yatırım haline getirmektir. (Al
kışlar) 

Yine Berç Turan arkadaşımın ifade 'buyur
dukları gibi, «Bu yatırımlar nasıl fizikî ya
tırım haline gelecek?» 1962 malî yılının bitme
sine 23 - 24 gün kaldı, yüzde 90 nis'betinde fizi
kî yatırım haline getirilmiştir. Yapı - İmar Da
iresinin feragatli ve çalışkan mesai arkadaşla
rımın gayreti ve özeıl sektörün de yardımiyle, 
1963 malî yılı içinde bu işi fizikî yatırım hali
ne getirecek yatırım çalışmaları gösterilecektir. 
inşallah gelecek senenin hesalbını verecek vekil 
arkadaşımız, yüzde 90 - 95 ni^hetinde gerçek
leştiğini Yüce Senatoya 'belirtmek fırsatını bu
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yapı ve imar Da
iresi Eeisliğinin kırtasiyecilikten uzak, işleri 
kısa zamanda yapa'bilece'k 'bir hale gelmesi için, 
mülhak (bütçeli 'bir daire haline getirilmesi, plâ
nın bize gösterdiği beş yıllık (hedefler içerisin
de mevcuttur. Öîyle tahmin ediyorum ki, 1963 
yılı içerisinde ibu daireyi daha verimli çalışır 
hale getirecek kanun tasarısını Büyük Meclise 
sunmak fınsatmı bulacağız. Bu husustaki çalış
malarımız ibir hayli ilerlemiştir. 

Bere Turan arkadaşımız, «Merkeziyetçilik
ten vazgeçısek, bu işleri mahalline tevdi etsek», 
dediler. Hayır arkadaşlar, mahalline tevdi et
meye lüzum yoktur. Bilmem hangi ilçede ithale 
edilmiş olan bir işe bir [en heyeti, gönderirsi
niz o da yapar, fiyatları ve istihkakları tesbit 
eder, hepisini .öder... Ama arkadaş]arımız tadi
linin buyuracaklardır ki, 'bu işlerin bir merkez
den 'kontrolü lâzımıdır. O zaman, müstakil bir 
hüviyet verelim merkeze bağla mıyalım derken, 
murakabeyi tamamen elden kaçırmış oluruz. 
'Bu durumun ileride teknik personeli mütaalı-
hi't ve idarecileri büyük bir töhmet altında (bı
rakmasına sebe'bolacak bir yol 'olduğuna biz 
anamıyoruz. Ama her türlü salâhiyeti verelim. 
Nihai bir kontrol .mercii olarak bir vekâleti 
tanımasına ve munzam bir kontrol yapılııuısı-
ııa, 'lüzum ve zaruret 'olduğuna ben şahsan ina
nıyorum. Bunun çeşitli kötülüklerini gördük. 
Bu işte yalnız şunu kabul etmiyorum. Vekâle
te gelen bir iş - beklemeden - arkadaşımın 'söz
lerini ısene't 'kabul ediyorum, misal verirse der
ili al tahkik ve teftiş te'ttiririm, II)eş seneden beri 
ta.sdik edilmemiş, 'katı kabulü yapılmamış bir 
'bina varsa 'bildirsinler; iş sahibinin formalite
yi ikmal etmeyip, müracaatında eksik husus
lar varsa buna 'bir diyecek yok, fakat vekâlet 
personelinin Ih alaları sebebiyle b sene, 10 sene 
ka'tî kabulü yapılmamış işler varsa derhal tef
tiş mevzuu yapmaya ve müsebbipleri hakkında 
gerekli kanuni muameleyi ya]) m ay a hazır oldu
ğumu Bere Turan arkadaşıma beyan ederim. 
Ama bunun dışında 'batıl makusunaleyh olamı-
yacağma ıgöre umumi camiayı bu şekilde bir 
ifade ile töhmet allında bulundurulmayı ben
deniz uygun görmüyorum. O kadar 'bu mevzu 
üzerinde hassas bulunuyorum ki, arkadaşlarım, 
gelen her iş üzerinde geceli gündüzlü çalışmak 
suretiyle Bayındırlık Kurulu, 15 kişilik Bayın
dı ılık Kurulunun ne kadar z-or bir karara va
rabileceğini takdir buyurursunuz. H - 10 gün 
içerisinde en çetrefilli meselelere karar vermek 
için .çırpınmaktadırlar. Ve ben Bayındırlık Ku
rulundan «'elen kararları, masamda bir saat da
hi 'tutmamaktayım. Vatandaşların istihkakları 
Divanda, beklemesin, vatandaşların işleri bir an 
evvel görülsün ve yatırımlara muhakkak tesiri 
olsun diye yapıyoruz. Bu işler için Divanı Mıı-
hasetbata. vıekil olarak defaatle gittiğimi ve ken
dilerine ifade ettiğim şekilde, Divanı Muihaıse-
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•bat Başkanına ve raportörlerine hesap verme'k-
ten ılıer an zevk duyacağımı işi kısa zamanda 
halletmek için 'gerekenleri yapacağımı, telefon
la tçağırdikları takdirde bile derhal gelebilece
ğimi riifade ettim. Böylece bundan sonra forma
liteden uzak işler yürütmeye başladığımızı Yü
ce Senato huzurunda, ifade etmekten zevk du
yuyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, bir mesele de çe
şitli d öf al ar ifade eidildi. Gerek Karma 'Komis
yonda, gerek burada; mütaalıhitlerle idare 
mıünaseJbetinde hiçbir vatandaşın haksız idare 
tasarrufları sebebiyle zarara uğramasını isti-
yen'lerden birisi değilim. Ama-, .hazinenin, mil
letin alınteri vergilerle teşekkül eden Hazine 
'haklarının da sebepsiz, kanunsuz, himaye yo-
•Fiyle, hiç kimsenin cebine aktarı] m aksına taraf
tar değilim. (Bravo, sesleri) Bununla şiddetle 
mücadele edeceğim ,gi'bi, vatandaşın da bigay-
rihakkın mesai arkadaşlarımdan her hangi bi
risi tarafından, olsun kim tarafından olursa ol
sun zarara uğratılmasına taraftar değilim. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım, alı
şılmış kötü usullerden 'kuftul'mak da kolay ol
muyor. 'Bir mütaa'hiıiflikle, avans müessesesi 
teessüs etmiş. Ben bunu .sureti kati|yede men 
ediyorum. Bir mütaaMıide, mukavele imza et
tiği gün mukaveleden doğacak muhtemel kâ
rın tamamının peşin Kılarak çekle tediye edil
mesi usulüne .sureti katiyede mıulhalif oldum. 
Ve plâna bu sulu, 'bu prensibi koydurdum. Şu
nu veririm, mıütaahhi't benim için mubayaa ede
ceği çimentoyu, çimento fabrikasına sipariş 
eder. O çimento mukavelede derpiş edilen gün
ler içerisinde şantiyeye gelmek şartiyle çimento 
fabrikasına parayı öderim, mütaah'hj'din eline 
para vermem. Demir fa'brikasma (»derim. Akre
ditifini finanse ederim. Ama onun dışında ken
disine da'ha evvel a'lıp da zarar ettiği işlere ya
tırmak ma'ksadiyle kendisine çek tediye etmem. 
Bu usulü kaldırdım. (Bir. 

ikincisi şimdiye kadar büyük işlerden ne 
kadar peşin avansh iş varsa hiçbirisi zamanın
da bitmemiştir. Yeyalhut da yüzde 95 i bitme
miştir. Sebe'bi, mütaahhit almış eski zararla
rına mahsubetmiş. Mütaahhit almış iş hanı 
yaptırmış, bizim işi yapmamış. Mütaahhit al
mış, at harası kurmuş, bizim işi yapmamış, mü
taahhit almış bilmem başka işler yapmış. Ama 
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sonunda bizim işler rezil rüsva olmuş. Bütürt 
bunlara müsaade etmiyorum. Bütün mesuliyeti 
üzerime alıyorum, icabederse kanun teklifi ile 
dahi geleceğim. Başka türlü işlere sürat vermek, 
50 bin lira ile 5 milyon liralık bir işe girilemi-
yeceğini bütün vatandaşlar anlamalıdır. Bu 
mütaahhitlik daha çok maddi imkân meselesi 
olduğu kadar organizasyon kabiliyeti meselesi
dir. Kim iyi organizasyon yapar, zamanında 
israf etmeden elemanlarını kullanmayı bilirse 
mütaahhitlik yapabilir. Ama hiçbir alâkası ol
madan bu gibi işlerle parası da yok, çeşitli 
kombinezonlarla bankalardan teminat mektubu 
almak suretiyle ihalelere girip «Al 10 milyon 
liralık ihale, al iki milyon liralık avans» iş sü
rüncemede kalsın. Bu suretle 7 - 8 senedir sü
rüncemede kalan işler vardır. Ve bu sebepler
den vardır. Bu çeşit sürüncemede kalan işlerin 
feshine bütün mesuliyetleri üzerime alarak der
hal gidiyorum. Tasfiyesine gidiyorum. Bir an 
evvel mücmel olan işleri tasfiye etmek, ama za
manında işi bitiren, namuskâr, idare ile iyi ge
çinen, idareye bizzat aldığı istihkakın hakkını 
veren mütaahhit hakkında da yapamıyacağım 
kolaylık yoktur. Yapamıyacağım kolaylık yok
tur ve bütü nmesuliyetleri alarak kendilerinin 
zarara uğramamalarını hattâ erken bitirenlere 
pirim verme usulünü plâna koydurdum. Teşki
lât arkadaşlarınım telkini üzerine erken biti
ren, bir barajı erken bitirdi, geç bitirmekten 
mütevellit tazminattan fazla pirim almaya mü
taahhit haklıdır. Organizasyonu iyi kurmuştur, 
iyi çalışmıştır, geceyi gündüze katmıştır, Dev
letin de işini iyi yapmıştır, bir prim almaya, er
ken bitirme primi almaya haklıdır. Bu işleri bu 
anlayış içerisinde Bayındırlık Bakanlığı teşki
lâtı olarak yürütmeye kararlı olduğumuzu ifa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gene vekâlet mer
kez teşkilâtına bağlı limanlar ve demiryolları 
üzerinde bâzı arkadaşlarım kıymetli mütalâa
lar ileri sürdüler. Şurasını ifade edeyim ki, Tev-
fik inci arkadaşımın ifade buyurduğu gibi, 
plân bütçeye aksetmemiştir, prensibi sureti 
katiyede varit değildir. Bahis buyurdukları 
söz, bizim vekâletimizin teşkilâtı tarafından 
yazılmıştır, doğrudur. 1963 programına alınma
mışsa ; saydıkları, bahis buyurdukları barınak
ları inşası, balıkçı barınaklarının 1964 e alınır, 
1965 e alınır. Halen bana verilen nottan öğre-
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niyorum ki, bu barınakların bir haylisi Dikili 
Balıkçı mahzeni, Kuşadası, Tekirdağ, Eceabat 
barınağı, Eumeli Feneri balıkçı mahzeni, Geli
bolu iç limanı, Sebken barınağı, bunlardan baş
ka da Hopa, Bandırma ve Antalya limanları 
ilk kademede birisine 56, birisine 40, birisine 35 
milyon lira sarf edilmek suretiyle beş sene içe
risinde büyük dalgakıranları yapılacaktır. Ba
lıkçıların da sığınmaları için tertibat yapılmak
tadır, bahis buyurduklarını tetkik ederiz, su
reti katiyede beş yılda yapılamıyacak, (Plânla 
zaten alâkası yok) nihayet her biri 300 bin, 
500 bin, bir milyon liralık bir iştir. Bu gibi kü
çük işlerin 5 yıllık plânda olmaması, veyahut 
da icra plânlarında isim üzerine zikredilmesi, 
uygulama plânlarında, yıllık plânlarda isim üze
rine zikredilmesi bahis konusu değildir. Elbet
te ki, projeleri tamamlanıp ve bütçe durumuna 
göre her sene birkaç tanesi gerçekleştirilmek 
suretiyle bahis buyurdukları inşaat yapılabilir, 

Bunun dışında balıkçılık inkişaf etmesin 
veyahut da plânlamanın, veyahut da mütehas
sısların verdikleri raporlara aykırı hareket et
sin, gibi bir durum bahis konusu değildir. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın merkez 
teşkilâtına bağlı izahatı verdikten sonra, şimdi 
Karayolları Umum Müdürlüğü üzerindeki izah
larıma geçiyorum v 

Karayolları Umum Müdürlüğünün bu sene-
ki bütçesi 860 milyon liradır. Bu bütçenin, 
yüzde 6 sı olduğunu, bu bütçenin mevcut bü
yük yol şebekesini gerçekleştirmek, yol bakı
mına kifayet edip etmemek bakımından bâzı 
mütalâalar yürütüldü. Şurasını ifade edeyim 
ki, plân çerçevesi içerisinde makro dengede 
ulaştırma sektörüne yapılacak yatırımlarda 
bilhesap bizim millî gelirimizin, gayrisâfi millî 
hâsılamızın ne kadarı ulaştırma sektörüne ve 
ulaştırma sektörü içerisinde Karayollarına yatı
rılması lâzımgeldiği konusu mütehassıslar ta
rafından enine boyuna incelenmiştir. Enine bo
yuna incelenmiştir ve çıkan hesap bizim 5 yıllık 
plânımızda makro dengede ulaştırma sektörün
de karayollarına bilhesap 700 milyon lira civa
rında yıllık plânlara göre para ayırmamız lâ-
zımgeliyor. Buna göre Yüksek Plânlama Ku
rulu, memleketimizin kısa zamanda büyük yol 
şebekesi ihtiyacını göz önünde tutarak ve Ve
killer Heyeti arkadaşlarım da bu ihtiyacı tak-
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I dir ederek, bilhesap verilmesi lâzımgelen 710 

milyon liranın 860 milyon liraya çıkarılması 
gibi büyük bir lütufkârlık ve itimatta bulun
dular. {Bilheısap verilmesi lâzımıgelenin üstüne 
çıkmışdır, plânda derpiş edilenin altında kal
mak ıgi'bi 'bir durum yoktur. Ama gösterilen 
ihtiyaç (büyüktür. üVTakina parkı yenilenmek is
ter, yiol 'bakımı pahalıdır, (Büyük hedeflere; 
Ankara - Hopa, Ankara - Cizre, Ankara - Er
zurum - Kars, Ankara - Diyarlba'kır, Ankara -
îzmir, Ankara - Antalya, Ankara - Bursa isti
kametleri ve Trakya'daki 'turistik yollar, Haç 
yolu dediğimiz Çanakkale - îzmir - Muğla -
Fethiye - Antalya yolu ıgi'bi ıbüyük yol şebeke
lerinin Ibir an evvel kurulması, üstelik 140 Ibin 
kilometre civarında lköy 'yollarının derhal yapı
mından sonra yüksek standartlı yolların trafik 
'hacminin sirkülasyonunun artırılması ve 'bu 
'büyük yollara kılcal ıbir şekilde inen il ve köy 
yollarının yapılması gilbi büyük meselelerin 
(halliyle karşı karşıya kalan Karayolları Umum 
Müdürlüğünün tahsisat ve iş (hacmi, bu ihtiyaç
lar karşısında çok azdır. Gönül isterdi ki, 1 
milyar 700 milyon lira da verelim ve 'bu daire
ye kâfi gelecek Ibir makina parkı da temin edil
diği takdirde, bunun tamamını 'bir fizikî yatı
rım haline getire'bilecek kudrette hir kapasite
dedir ıama bizim gayrisâfi millî hâsılamıza 
giöre 'bunun yüksek 'bir rakam 'olduğuna (ben
deniz, kaaniim. 1964 senesinde Ibu miktar 'bel
ki 950 - '980 milyon lira civarında; ancak 1967 
yılında ise, (bugünkü iktisadi istikrarı hu po
litikayı Yüce Meclisin, Hükümete direktif ola
rak verdiği ve Hükümet 'beyannamesinde ka-
Ibııl edilen prensibi istikrar içerisinde kalkınma 
prensibini muhafaza ettiğimize 'göre, ibugünkü 
rayiç ile Karayolları bütçesi 1'967 yılında 1 
milyar '500 milyona çıkabilir ve plân da buna 
güre hazırlanmıştır. (IMakro demge) Ama mü
him olan mesele vilâyetlerin; il ve <köy yolları 
yapımının 'öncelik kazanması plânda 'bu imkân
la rina kavuşturulması meselesidir. (Biz hunim 
üzerinde çalışıyoruz. Kredili ithalât yolu ile 
kredi temin etmek suretiyle, ama 5 'sene vâde 
yüzde 8 'faiz, 'bunu istemiyoruz, arka'd aşlar. Bu 
şekilde kısa vadeli malzeme kredileri önümüz
deki üç dört yıl içindeki dış tediye muvazenesi
ni perişan ettiği için büyük 'ödeme »zorlukları 
karşısında kalındığı için, Ibu ıgi'bi yüksek faizli 

l kısa vadeli kredileri 'bu 'gi'bi hemen kullanmak 
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istemiyoruz. Bu şekilde tekliflerde vardır. 
Ama en uygun teklifi §u günlerde gerçekleş
tirip önümüzdeki iş mevsiminde 'her Vilâyete 
biçolmazsa beşer altışar damperli kamyon, 'bi
rer buldozer 'birkaç, yükleyici vermek için ar
kadaşlarımda geceli gündüzlü çalışıyorlar. în-
şallalh kısa bir ızamanda 'bu müjdeli Ihalberi Yük
sek Meclisinize arz etmek imkânına salhübolu-
rum. Çünkü bütün il ve köy yollarının yapı
mı Ibuna bağlıdır. 

Pek kıymetli înceoğlu ifade ettiler; haki
katen ben, hu naçiz 'arkadaşınız, 8 aylık vekil
liğim sırasında '91 vilâyet, 225 İkaza gezdim. 
Bütün şantiyelere gittim, bütün vali ve (kay
makamların benden ısrarla istedikleri; köylü 
vatandaşlar mak'inaların çalıştırma, işletme 
masraflarını vermeye ve iş yevmiyelerini işle
rini temin etmeye 'hazırdırlar, yeter ki (bize ma
kina verin demektedirler. Onun için bu talep
lerin çok şiddetli ^olduğunu bizzat yerinde mü-
şalhade etmiş 'bir arkadaşınız lolarak hu mevzuu 
ciddî olarak ele aldım, İnşallah hu mevzuda 
muvaffak olacağız. î lk plânda ciddî şe'kilde 
19ı6S icra programını aksa'tmıyaeak, bu hedef
lere ulaştırraca'k şekilde makina ve teçhizatları 
takviye etmek imkânını bulabileceğiz. Bir yan
lış anlama var, makina teçjhizat !ba!h!sine girmiş
ken ifade edeyim: 

Karayollarının elinde 1 milyar liralık makina 
var, tahsisatı az. Arkadaşlar, Karakollarının 
elinde Ibir milyar liralık makina yok. 1 milyar 
liralık makina vardır edebiyatı Karayollarının 
nerede ise talhsisatlarınm kesilmesine sebebolu-
yordu. 1948 den bugüne kadar Karayolları 
idaresinin çeşitli vesile ile ithal ettiği ma'kina-
lar ı üst üste koyup da bir sallı çekip yekûn yap
mak ve »onları bugün 'halen var demek vakıala
ra uygun, gerçeklere uygun bir söz olamaz. 
4 sene, '5 'seneden fazla ömrü olmıyan 'bir ma-
'kina, 15 seneden 'beri ithal ettiklerimizi alt alta 
koyalım ve yekûnunu 'bugün 'mevcut farz ede
lim. Yok Iböyle ibir şey. Filhakika 1953 te, 
1954 te itlhal ettiklerimizi dalhi (illerde görü
yorum, 'çalıştırdığımız oluyor ama çok 'büyük 
tamir ve idame masrafı ve teknik personelin 
israfı pahasına oluyor) 'bu peklideki eski ma-
'kınalarla yapılacak yiolun maliyeti yükseliyor, 
ve iş görevi de o derece azalıyor. Bir 'defa be
nim amortismanlar yoliyle aşınma ve yıpran-
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malan nazara alarak, yaptırabildiğim tetkikat 
sonunda '20 - 22 milyon dolardan daba yukarı 
değildir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü elindeki 
makina ve teçjhizat yenilenmeye mulhtaçtır, tak
viye edilmiye muhtaçtır. Üzerine aldığı mü
him, ciddî yol yapımı, y-ol bakımı faaliyetleri
ni ikmal edebilmesi için Ib'öyle Ibir 'takviyeye 
muıhtaçjol'duğunu ıgiörüyorum. Bu yfol üzerin
de de çalışmalar yapııytoruz, önümüzdeki gün
lerde .bu plânın dış finansmanı için 'kurulmuş 
olan konsorsiyuma veerbileceğimiz projelerden 
(birisi de; büyük Hac yolu projesinin ve diğer 
yolların yapımı için bir uzun vadeli, çok uzun 
vadeli Karayolları Umum Müdürlüğü için çok 
düşük faizli yüksek miktarda makina itihalini 
temin edecek bir projedir. Bu sene Karayol
ları Umum Müdürlüğü tahsisatının % '90 ka
darını ki, biliyorsunuz Büyük Meclisin de ma
lûmudur, ki bütçe denkliğini temin edebilmek 
ve malî istikrarı temin edebilmek için bizi büt
çe üzerinde car1! masraflar üzerinde, bilhassa, 
bir kısım yatırımlarda dalhi; ama Karayolları
na ve Su işlerine bu pek şiârndl olmadı, kısıntı 
da yaptık. Karayolları ıtabsisatım % 94 e ya
kın bir 'fizikî yatırım haline getirebilmiştir. 

îş programlarında ıgeeikme yoktur. Sebebi 
şu : Ne İlyas .Seçkin Vekil 'olduğu için, ne bil
mem kim umum ımüdür olduğu için değil. Biz 
müstakar malî politika üzerinde ısrarla sebat 
eden ve bu memlekette fiyatların sabit kalma
sına, malzemenin, itlhal edilen malzemenin, içer
de imal edilen malzemenin fiya'tlarmm sabit 
kalmasına ve her mütaalhlhidin Iher istediği an
da, 'her iş adamının, her idarecinin bulabilece
ği şekilde piyasayı tanzim ettiğimiz şekilde iş 
programları 'zamanında yürür, 'tahsisatlar za
manında sarf edilir ve işler aksamadan yürür. 
Ve illâki bu malî piolitikayı takilbetaıez de aşı
rı enflâsyon yolu ile bütçeyi temin etmeye ve 
o yoldan ya'tırım yapmaya kalkarsak, 'öyle tah
min 'ediyorum ki bu 5 yıllık plân 'hayal olur. 
Plânın birinci 'maddesi bu malî ve iktisadi po
litikayı 'titizlikle, sağlam 'olarak ( takilbetmek 
şeklinde tavsiyelerde bulunduğuna göre, iş 
programlarının zamanında yürütülmesi ve ya
tırımların fizikî yaıtırım (haline tahsisatların 
getirilebilmesi, bu politikanın takibi sayesinde 
olmaktadır kanaatindeyim. Bunun başka tür-
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Tü kain mümkün d eğil dür. Enflâsyon yolu ile 
'bütçeyi tedviı- edeee'k bir yolda bir 'yatırını 
yapmaya kalkarsak, 'öyle talimin ediyorum ki, 
ibu ;5 yıllık plânın 'tatibikı Ibir 'hayal olur. Plâ
nın 'birinci 5 yıllık devresi malî ve iktisadi po
litikamızda titizliği sağlıyaeak şekilde tavsiye-
lerde 'bulunduğuna göre, 'bu iş programların 
tanzimini, ve yatırımların yerine getirilmesi, işi, 
fizikî yatırımlar haline i nkdâlbe't'ti emekle 'an
cak mümkün nlakilir. .Başka türlü Ibıınun iza
hı ınümkün değildir. 

"Karayolları konuşumla bâzı münferit su
aller oldu. Bir arkadaşını, Oemal Tarlan ar
kadaşım, bize İstanbul sahil yolundan ba
his buyurdular. Sanısını - Hopa )yolu, üzerin
de en kesif faaliyet .gösterdiği güzergâhtır. 
Devlet Karayollarının -'>84 kilometrelik bir 
yol üzerinde, Devlet yolu üzerinde çalışmak
tadır. (i bin metre köprü yapılmıştır. Dün
ya yolları üzerinde !bu kadar kısa mesafede 
bu kadar uzun köprüsü olan yol yoktur. Jrîe-
kor burda. Buna rağmen faaliyet çok hızla 
devanı etmektedir' ve yolum ne kadar pahalı
ya çıktığını izah edebilmek için Ibir metre köp
rünün 12 - 14 bin Jina üzerimden mal olduğu
nu da ifade edersem, işin azameti kendili
ğinden meydana çıkar. 5 yıl içerisinde halen 
•büyük bir (kısmında çahşmaktadır. Ankara'
dan Hopa'ya, Hopa'dan Artvin'e asfalt yol 
yol üzerinde gideceğiz. Ankara- - Samsun, Sam
sun - Hopa -'Artvin. Artvin'den Sirye'ye ka
dar gittim bendeniz, oraya, kadar da devlet 
yolunu yapmışız. Mailen şantiye orada idi. 
Samsun'dan İstanbul'a kadar olan sahil yolu
na gelince : Bu mesele 5 yıl içerisinde bir ge
çit yolu olarak yapılacak ve bir kısım iasfâlt 
ama, tamamı asfalt, değil. Birinci kademe
de geçit yolu olarak yapacağız ve ikinci 5 
yıl içinde yüksek standartlı asfalt yol yapıla
caktı i*. 

Yine Tarlan arkadaşımız grupu iadınıa. yap
tığı konuşmasında, istanbul'a, yapılması dü
şünülen köprü hakkımda ne düşünüyor, de
diler? :• 

Muhterem arkadaşlarını, Tünk efkârı uıuu-
miyesimi uzun zamandan beri işgal eden bu 
mevzuda çok incelemeler yapılmış, ama ger
çekleştirilmesi için tereddütler olan bıir mev
zuu üzeninde Bayındırlık Bakanı olarak, en 

ciddî ve hakiki bilgiyi yüce Senatoya vere
bileceğime inanıyorum. 1955 te tetkikat yap
tırmışız, rapor hazırlatmışız. Aınavutköy 
veya Orta köy - Beylerbeyi arasında yapılacak 
asma köprünün maliyeti .">5 milyon dolardır. 
Ama bu köprüyü jyapmakla iş bitmiyor. Kdir-
nekapı - Ila'iiç, Haliç - Ortaköy yol güzergâ-
h ı in ladır üçüncü köprü. Bu dördüncü köprü 
olacak. Şimdi .'15 milyon, dolar köprü mali
yeti. Ivlirnekaprdan köprünün Rumeli ta
rafındaki ayağına kadar olan yol ve Arıa-
d olu taraf ınd an Beyle ebeyi 'nden Kadıköy'e 
ve Pendik'e kadar olan kısmın (i şeritli dev
let yolu haline getirilmesi istimlâkler dâhil 
700 milyon lira. İkisinin yekûnu bir milyar 
100 milyon lirayı buluyor. Şimdi 'bu köprü
nün rantablitesi yalnız çekirdek kışını, çelik 
konstrüksiyon )15 milyon dolar üzerinden he
saplanmıştır. Halbuki, Türk ekonomisilnin a/y-
rıca, bu çelik konstrüksiyonıı çalıştıraıbil-
nıesi için 700 ilâ 800 milyon Türk liralı fi
zikî yatırım yapmak lazımıdır. Rantablitede 
bu hesaplar yok. Türk ekonomisi 800 mil
yon liralık bir köprü yolları için yatırım ya
pabilir mi, yapamaz mı? Bunu millî bütçe
den derhal 5 yıllık kalkınma plânı içinden 
karşılıyabilir mi, karşılıyamaz ,ını? Şahsi ka
naatimce bu 800 milyon lira. millî bütçeden, 
halita 200 - :100 milyon lirayı bile ilk 5 yıl
lık kalkınma plânından ayırmaya imkân yok
tur. Neden? 

Bir Keban Barajı işi sebebiyle Devlet Su İş
lerinin Devlet Karayollarına teklif ettiği, yapıl
masını zaruri gördüğü, ön gördüğü yolun mali
yeti 120 milyon liradır. Keban Barajını yapa
cak ama Keban Barajı şantiyesinin büyük yol
lara, büyük limanlara, demiryolu istasyonlarına 
bağlanması ve İskenderun'dan Keban'a kadar 
yolun bütün güzergâhının asgari 100 - 150 met
re kutrunda olması, kulpların ona göre düzeltil
mesi için 120 milyon liralık yol yapmak lâzım 
geliyor. Şimdi İstanbul Köprüsünün bu yolunu 
mu yapalım, Keban Barajının bu yolunu mu 
yapalım? Benim kanaatimce Keban Barajı İs
tanbul Köprüsünü yapar ama, İstanbul Köprü
sü Keban Barajını yapmaz. Şimdi çeşitli fir
malar bu işi kredi ile yapmaya talipler, belki 
şimdiye kadar bendenize 8 - 10 firmanın mü
messili geldi «Biz bu köprüyü yapmaya tali
biz, buyurun başüstüne yapalım.» Teklif yüzde 
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H faiz, 8 sene vâde. Olmaz... Türk ekonomisi bi
raz evvel de arz ettiğim gibi, bu gibi kısa va
deli ve yüksek faizli dış kredileri müteham
mil değildir. 1963 senesi içerisinde 155 milyon 
dolar borç ödeme mecburiyetinde olan bir Hü
kümetin âzası olarak •'! sene sonraki Hükümet 
azalarına ihracatı -İTO dolar olan bir Hükümetin 
100 - 170 milyon lira dış borç ödemesi mükelle
fiyetine sokmak istemiyoruz. Türkiye'nin kal
kınması uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle 
mümkün olabilir, bu şekildeki yatırımla!- Tür
kiye için hayırlıdır, aksi takdirde çok yüksek 
faizler yatırımların rantabilitesini düşürmekte
dir. İstanbul Köprüsü de bunlardan birisidir. 
Şahsi kanaatim ; yüzde bir, iki faizli, 30 - 40 
sene vadeli ve iç yollarını köprü yollarını, bo
ğaz yollarını yapmak şartiyle 1 milyar yüz mil
yon lira verebilen olursa. S - 10 sene sonra öde
meye başlamak şartiyle maalmemnuniye yapa
rız aksi takdirde, hem muhterem arkadaşlarım 
bu Köprü Ortaköy'ü Beylerboyi'ne bağlıyacak 
köprü değildir, iki kıtayı birbirine bağlıyacak 
olan, Londra'yı Hindistan'a bağlıyacak olan 
bir köprüdür. Kadıköy'ünün (»alata'ya bağlan
ın ası gibi basit bir mesele değildir. Bütün 
milletler alâkalıdır, insanlık alâkalıdır. Bizim 
gücümüzün dışında olan böyle büyük bir tesisin 
inşaası ile dünya efkârı unıumiyesinin yakinen 
alâkalanması, yardım etmesi zaruretine inanıyo
ruz, bunu tek başımıza bizim başaracağımıza 
inanmıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar Devlet Su İşleri faali
yetlerine gelince; kısaca onu da arz edeyim; 
büyük su işleri, büyük sulama işlerine 5 Yıllık 
plânda 515 bin hektar safi sulanacak, su altında 
kalacak arazi koymuşuz, bunun 280 bin hektarı 
Çukurova'dadır. 

Sakıp Öııal arkadaşım burada, «Politik dü
şüncelerle hareket edilmesin yatırımlar yapılır
ken.» dedi. Doğrudur. Hiç kimsenin haddi de
ğildir bundan sonra teknisyenlerin rantabilite 
(hesaplarının gösterdiği gerçeklere aykırı olarak, 
«Politik mülâhazalarla yatırım şuraya yapılma
sın', buraya yapılsın.» demek kimsenin haddi 
değildir. Ben mesul Vekil olarak çağıracağını 
umum müdürü, «Şu 10 milyonluk sulama işini 
oradan al filân yere ver.» diyeceğim. Yok böyle 
şey. Bunu bundan sonra kimse söyliyemez. 
Teknisyenler yapacakları 'hesaplara göre Türki-
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ye'nin 30 milyonluk insanının almteri vergile
rinin Türkiye'nin topyekûn menfaatine en uy
gun yere yatırılması nereye isabet ediyorsa ora
ya yatırım yapılacak. (Bravo sesleri) Bunun 
dışında politik mülâhazalar, Vekilin tesiri, ik
tidar partisinin tesiri; yatırımların istikameti
ni, yerlerini ve şekillerin değiştirmeye mukte
dir olamıyacaktır arkadaşlar. (Sağdan inşallah 
sesleri) Muktedir olamıyacaktır, ben teknisyen
lerimin şu sözlerini çok beğendim. «Hiçbir pro
je bizim akrabamız değildir.» diyorlar. Hiçbir 
proje bu teknisyenlerin hiçbirisinin akrabası de
ğildir. Hesap en uygun şekilde neler yapılması
nı gösteriyorsa, o proje -oradaki proje gerçekle
şecektir, onun dışındaki gerçekleşmiyecektir. 
Onun için Sakıp önal- arkadaşımın buyurduk
ları gibi Adana'ya yalnız 1963 senesinde büyük 
sulama işlerine 40 milyon lira yatırılacak. 0,40 
milyon lirayı ben kendi seçim bölgem olan An
kara'ya intikal ettirmek salâhiyetini haiz deği
lim. Buna kaadir değilim. Bundan sonra gele
cek hükümetler, bundan sonra gelecek Nafıa 
vekilleri de buna kaadir olmıyacaklar. 

Şimdi size vaktinizi de fazla israf etmemek 
için, büyük sulama işlerinin nerelerde yapılaca
ğını, 1963 programım emir buyurursanız şöyle
ce bir okuyacağım : 

Mustafakemalpaşa (Bursa) : 12 260 000 
(İediz projesi : 1 500 000 
Yukarı Menderes : 16 000 000 
Akçay : 4 180 000 
Seyitler projesi : 2 460 000 
Selâbin : 2 147 000 
Yeşihrmak :8 589 000 1963 yatırımları tah

sisatları. 
Sarımsaklı, sulama ve baraj : 9 000 000 
Uluırmak : 4 650 000 
Ayrancı : 2 844 000 
Verdal projesi (Mersin'de) : 6 864 000 
Anamur projesi : 2 000 000 
Eşençay projesi : 5 000 000 (348 bin Eşen-

çay, Anamur projesi 5 milyon) 
Malatya - Akçadağ : 500 000 
İlgın projesi :2 000 000 
Aşağı Seyhan : 39 500 000 
Eleşkirt pro.fesi : 1 490 000 
Erzincan projesi : 3 000 000 
İğdır projesi : 11 700 000 
Van - Erciş : 1 500 000 
Köyceğiz : 500 000 
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Güden projesi : l 000 000 
Korkuteli : 1. 000 000 
Aşağı Aksu : 3 747 000 
Köpriiçay : 3 000 000 
Kester : 2 000 000 
Düzce - Epdeni : 2 000 000 
Aşağı Ceyhan : 2 000 000 
Malatya - Töhma : 3 500 000 
Bozeah : 500 000 
Mersin - Lamas : 500 000 
Bunun yanında enerji bakımından ıbirkaç pro

je ismi okuyacağım ve Keban barajı hakkında 
Yüce Senatoya izin verirseniz birkaç kelime ile 
'bilgi vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Keban projesi halen 
viziblite raporunun hazırlanması ve kati proje
lerin yapılması için bir Amerikalı firmaya Elek
trik îşleri Etüt İdaresi tarafından ihale edilmiş
tir. 

İki ay evvel parası da transfer edilmiştir. 
1964 senesinde kati projelerin mütaahhide ihale 
edilebileceğini program! aştırdık. Bu sene 8 mil
yon lira Devlet Su İşleri, 4 milyon küsur lira 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi olmak üzere Keban 
projesi için 13 - 14 milyon lira para sarf ettik. 

Şantiyelerin yapılması, proje masrafları, şan
tiyeye giden yolların kısmen İslahı. 1964 sene
sinde çok daha yüksek nisbette yatırımlar yapa
bileceğimizi tahmin ediyorum. Projenin dış fi
nansmanı 120 milyon dolardır. Bıu projeye ve 23 
milyar metremikâb su tutacak. Fırat üzerinde ve 
560 bin kilovat saat elektrik verecek. Senede 
5,5 milyar kilovat saat elektrik ve servise gir
diği gün, Türkiye'de o saat mevcudolan enerji
nin 1 mislini verecektir. Fırat nehri üzerinde 
Basra Körfezine kadar, suları tanzim etmiş ola
caktır. Yılın her gününde, 500 - 600 metremikâb 
saniye Fırat nehrinden su geçecek ve komşu
muz olaaı memleketler de Ibu su yerinin tan
zim edilmiş olması sebebiyle çok büyük fayda
lar sağlıyacaklardır. Üstelik Keban projesi tek 
maksatlı olduğu ve yalnız enerji maksatlı oldu
ğu halde rantabilitesi çok yüksektir; 3,1 in üs
tündedir. Rantabilitesi ve Türk milleti olarak 
şuna inanıyoruz ki, çeşitli vesilelerle 1,5 sene
lik teşriî görevim sırasında ifade etmek fırsatını 
buldum, şimdi de vekil olarak sarahaten ifade 
ediyorum ki, bu proje Türk milletinin ölüm ka
lım projesidir, bunu gerçekleştireceğiz. Ondan 

sonra, ikinci beş senelik planda Frfa, Haran, 
Mardin ovalarının sulanmasını aynı nehir üze
rinden saniyede 800 ilâ 850 metremikâb suyun 
bu ovalara verilmesi projesini Karakaya ve Hal
feti projelerini Türk milletinin alın teri vergi
ler ve yakın doslarımızın dış yardımları sayesin
de gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin iç iskân, 
Türkiye'nin açlıktan kurtulması meselesi : Tür
kiye'nin enerji ve sanayileşme meselesi : Fırat 
projelerinin gerçekleşmesine bağlı olduğuna ben 
pihısan inanıyorum. Bundan başka çıkış yolu
muz yoktur. Millet olarak partiler arasında ih
tilâf olmadan; ki yoktur. 30 milyon lira isten
mektedir. Hükümetler, şimdiki ve bundan son
ra gelecek olan Hükümetler, sadece ve sadece 
bu projelerin gerçekleştirilmesi istikametinde 
gayret sarf etmek mecburiyetindedirler. Aksine 
hiç kimsenin ihmal göstermeye hakkı ve salâhi
yeti yoktur. Bu projeyi, milletçe elele vererek 
ve en ufak bir ihtilâfa düşmeden kısa zamanda 
Türk milletinin hizmetine sokmaya mecbur oldu
ğumuzu sarahan ifade etmek isterim. (Alkışlar) 
O anda bendenizin söylediği sözleri biliyorsunuz 
beyefendi. Komisyon Sözcüsü idim. Partinin de 
sözcü 1 ügünü yapıyo rdum. 

Muhterem arkadaşlarını; 1963 yılında 46 bin 
'hektar arazinin sulanması, büyük sulama işlerin
den olarak Devlet Su İşlerine verilmiştir. 1962 
geçiş programında verilen vazife 30 bin hektar 
iken bu 44 bin hektar olarak gerçekleştirilebil
miştir. Devlet Su İşleri Teşkilâtının 46 bin hek
tarlık 1963 yılı görevini, plân hedefini de inşal
lah daha yüksek seviyede gerçekleştirme imkâ
nını bulacağını tahmin ediyorum. (Jünkii, bu 
1963 senesinin iş programının % 90 ı halen iha
le edilmiş ve iş mevsimi gelir gelmez şantiyeler 
tam randımanla çalışabilecek durumdadır. Onun 
için bir gecikme olacağını tahmin etmiyoruz. 
Hattâ bugün DSİ nin ihaleye bağladığı işlerin 
hektar olarak yekûnu 190 - 200 bindir. Bunun 
46 bin hektarı 1963 te sulanmış olacaktır. 1963 -
1964 te ve 1967 ye kadar 515 bin hektar sula
mak için önümüzdeki 1964 te tamamını ihale 
edilebilecek duruma gelebileceğimizi, projele
rin çalışmalarının ona muvazi istikamette de
vam ettiğini ifade etmek isterim. Proje mesele
sine gelince çeşitli arkadaşlarım ifade ettiler. 
Bâzı arkadaşlarım Sayın Ağırnaslı arkadaşımız 
73) milyon lira olan proje masrafını çok buldu, 
bunun yanında bâzı arkadaşlar, bu meblâğ için 
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azdır, dediler. Muhterem arkadaşlarım, 73 mil
yon liralık ödenek, yalnız bununla kalmamak
ta, bir ayrıca AİD Teşkilâtının tamamını hi
be olarak bundan bir ay önce yaptığı 2 600 000 
dolar civarındaki meblâğı da aldık ve 13 - 14 
tane büyük projemizin yapılması için mukave
leye bağladık. Bu proje yapımı için; ne kadar 
büyük para sarf edersek önümüzdeki plânlı 
devrede hedeflere o kadar kısa zamanda ula
şabilme imkânını bulacağımız için. plân
lama ve proje çalışmalarına o kadar bü
yük ehemmiyet veriyoruz. Bu mevzuda 
miletin imkânı olsa da, 100 değil, 200 
milyon lira harcı j^abilse... Bu konuda söyliye-
ceklerim bundan ibarettir. Bu proje çalışmala
rının da iyi bir şekilde yürütülmekte olduğunu 
burada ifade etmekten büyük bir zevk duymak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Su işleri- . 
nin yeraltı suları çalışmaları ve köy içme sula
rı çalışmaları hakkında da kısa bir- mâruzâtta 
bulunduktan sonra, konuşmama son vereceğim. 

Yer altı suyu çalışmaları : Bizde derhal açı
lacak olan kuyulardan çıkacak suları toprağa 
vermek suretiyle aynı zamanda, bu işlerin sula
ma işlerine muvazi olarak gittiği mânasında al
mamalıdır. Şimdi, Devlet Su işlerinin yeraltı 
suyu çalışmaları, araştırma çalışmalarıdır. Bir 
havzanın ne kadar yeraltı suyu ihtiva ettiğini 
ve o havzada nasıl bir kuyu açılırsa yüzde yüz 
su çıkması lâzım geldiği hususunu tesbit için ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapıldık
tan, yeraltı suyu hidro - jeolitik tetkikleri ya
pıldıktan sonra eğer havzaya ucuz enerji ile 
birlikte götürürsek, o havzanın bütün yeraltı 
sularını yer üstüne çıkarmak suretiyle sulama 
işlerinde kullanmak mümkün olacaktır. Onun 
için, kuyu açıyorsunuz, tekrar kapatıyorsunuz, 
suyu toprağa vermiyorsunuz gibi ithamlar her 
zaman bana ve teşkilâtıma yapılmaktadır. Ça
lışmanın hedef ve gayesi bizzat büyük havzada 
kuyu açıp suyu toprağa vermek olmadığına gö
re, sadece rezervleri tesbit etmek gayesine ma
tuf olduğuna göre, bu tenkid ve ithamlar ye
rinde değildir. Bunun dışında açtığımız kuyu
lara derin kuyu tulumbası koymak kararında 
olduğumuzu da ifade etmek isterim. Asıl, hav
zaların yeraltı sularının yer üstüne çıkarıl
mak suretiyle toprağı daha verimli bir hale ge-
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tirmek için arz ettiğim gibi evvelâ «Su hakları 
kanunu», «Birliklerin kurulması» hakkındaki 
kanun tasarısının kanunlaşması ve küçük yer 
altı sularından istifade edilecek, küçük çaptaki 
arazi sahipleri arasındaki birliklerin, bunları 
nasıl idare edeceğiz, nasıl kullanacağız yolun
daki çalışmalarını tamamlanması gerekmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, sulama işinde en mü
him meselelerden birisi; bir an evvel toprak 
reformunun yapılmasıdır. Sulama kanalları, 
1, 2, 3 ncü kanallar, toprak mülkiyeti Türkiye'
de gerektiği gibi hendesi bir şekilde tesbit edil
memiş durumdadır. Ya çok küçük, ya çok bü
yük şekilde tesbit edilmiş ve biz mülkiyet hu
dutlarına temas etmek suretiyle geçireceğimiz 
kanalları çok yüksek fiyatlara mal etmekteyiz. 
Bu bakımdan toprağı icabettiği yerde tevhidet-
mek, icabettiği yerde bölmek, ona göre sulama 
şebekelerini tesis etmek. Dünyanın bütün de
mokratik memleketlerinde olan usulleri Türki
ye'de de tatbik etmek büyük, küçük sulama işi
ni bir an evvel halletmenin çarelerinden biri ol
duğuna ben şahsan inanıyorum. 

Hükümet programında yer alan toprak re
formu kanun tasarısını Inşaallah kısa zamanda 
Yüksek Meclise sevk etme imkânını bulacağız. 
Sizlerin de, bunun kanuniyet kesbetmesini sağ
lamak suretiyle Türk Milletinin büyük bir ih
tiyacına cevap vermiş olacağınıza inanıyorum. 

IC'öy içme sularına gelince; büyük şikâyetleri 
bu konuda almaktayız. İhtiyaç büyüktür. 31 bin 
ünite, - bir arkadaşım buyurdular - susuzdur. 
Ayrılan ödenekten, senede beşyüz yetmişbeş mil
yon liradır. Ama arkadaşlarım bunu vilâyet
ler kanaliyle müstakil - bilmiyorum galiba Sa
yın Tarlan ifade buyurdular - vilâyetlere tevzi 
edelim de onlar yapsın. Arkadaşlar, beher üni
tenin suya kavuşturulması 130 'bin liraya mal 
olmaktadır. Vasati, iki milyon liraya mal olan
lar vardır. Şimdi iki milyon, üç milyon, grup 
köyü oldu mu, 15-20 milyon sarf edilmek lâ-
zımgeliyor beher projeye. Bunun etütleri, pro
jeleri, hakikaten yüksek mühendisler, mütehas
sıslar tarafından yapılmadığı takdirde, hüs
ranla neticeleniyor, ihaleye çıkarılması bir tür
lü, emanet verilmesi bir türlü. Vilâyetler, bu se
fer her vilâyete bu paraları dağıtırsak, su mü
hendisi kullanmaya çalışacaklar. KÖy suları 
için. Türkiye'de mevcut mütehassıs kâfi değil. 
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Onun için, biz yine Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü tarafından bu köy içme suları 
mevzuunun daha uzun bir müddet, idare edil
mesi lüzumuna inanıyoruz. Büyük ihtilâflar 
çıkıyor, doğrudur. Ben her gittiğim yerde mü
tehassıs teknisyen arkadaşlarıma telkin etti
ğim şudur : Valilerle kaymakamların sıkı iş 
birliği yapıp, - çünkü kanun bize bir köyün 
hudutları içerisindeki suyu bir başka köye 
tahsis etme salâhiyeti verir - Su Anadolu'da en 
aziz nimet, en büyük mülkiyetttir. Ona bir 
başka tahsis yeri gösterdiniz mi, büyük mu
kavemetlerle 'karşı karşıya geliyorsunuz. Bo
zan Allah korusun, silâhlı çatışmalar dahi ol
maktadır. Ama idare ile evet, teknisyen elele 
verirse, halledilemiyecek mesele yoktur. Ama 
teknisyenin, ve bir elden Devlet Su İşleri tara
fından idare edilmesi lüzumuna inanıyoruz. 
Bu işi toplum kalkınması çerçevesi içinde, 
vatandaşların, köylülerin, içme suyundan fay
dalanacak olan ünitelerin yapıma iştiraki, 
gönüllü iştiraki, kanun hükmü icabıdır. Ka
rarname hükmü değil, köy yollarında olduğu 
gibi, kanun hükmü icabıdır, öncelik ancak o 
takdirde verilir, diye kanunda sarahat var
dır. Onun için zor yürüyen bir iştir. Ama biz 
bu mukavemetlere göğüs gereceğiz ve bu köy 
içme suları mevzuunu daha uzun müddet Dev
let Su İşleri Teşkilâtı bölgeleri vasıtasiyle, yü
rütmenin faydalı olduğuna, - memleket ve mil
let için, - inanmaktayız. Daha başka, çıkış yo
lu görememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Sizin nisbeten uzun beyanatıimla kıymetli 

vakitlerinizi işgal ettim. Yüce Senatonuza hür
metler ederek sözlerime son veriyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın üyelerin 
sualleri olacak. 

Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon ) — Efen

dim, demin temas buyurdular. Giresun - Trab
zon - Hopa Karadeniz sahil yolu, «senelerden be
ri sürüncemede kalmıştır. Bu mıntakada de
miryolu olmadığına göre, bu mmtakanm ikti
sadi ve turistik bakımdan yegâne yol olan bu 
yol tahminen ne vakit ikmal edilecektir? 

İkincisi; güneyde Gaziantep bölgesi ile kısa 
3roldan irtibatı sağlamak ve bilhassa iktisadi ve 

stratejik bakımdan çok önemli olduğuna kaani 
olduğum, Kayseri - Maraş demiryolu veya hiç 
olmazsa Devlet yolu yapımı plâna alınmış mı
dır? Alınmış ise ne vakit başlanacaktır? 

BAYINDIRLIK BAKANİ İLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, Muhterem 
Demirdağ'ın suallerine arzı cevap edeyim. Sam
sun - Rize - Artvin yolu üzerinde Devlet Kara
yolları gerek emaneten, gerek ihaleten kesif 
bir mesai sarf etmektedir. Önümüzdeki dört se
ne içerisinde, Ankara - Samsun, iSarnsun - Ho
pa yolu yüksek standartlı Devlet yolu haline ge
tirilecektir. En 'büyük mesai burada sarf edil
mektedir. 

İkinci suallerine arzı cevap edeyim : Kay
seri, Pınarbaşı, Sarız - Maraş - Antep yolu ha
len inşa halindedir. 196.'$ - 19(54 içerisinde bu 
yol geçit yolu olarak işletmeye açılacaktır. Bun
dan iki ay evvel (i milyon liraya bir 15 Km. lik 
bir kısım ihale ettik. Yine bir 15 Kmlik kısmında 
da Devlet Karayolları Teşkilâtı emaneten faali
yette bulunacaklardır. Sarız, Binboğa dağların
dan aşan Mat-ız - Maraş yolu. Göksün - Maraş 
yolu bu şekilde açılmış olacaktır. Onun için, in
şaata ne zaman başlanacak değil, halen başlan
mış olduğunu ifade ederim. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) —- Efendim, 1.9-5:5 

senesinde, o,5 milyon lira ile ihale edilerek in
şaatına başlanmış olan Ankara Numune Hasta
nesi ek pavyonu halen teslim edilmemiş vazi
yettedir. Acaba mühmel buldukları için mi tes
limi yapılmamıştır, yoksa başka bıir sebeple mi 
teslimi yapılmamıştır? 

BAY İNDİR BMC BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Sayın Seren'e teşekkür ederim. 
Bu meşhur Ankara'nın, 425 yataklı yüksek ih
tisas hastanesi, 1955 te ihale edilmiş; 15-1.6 mil
yon lira sarf' edilmiş. Pek Muhterem Falıri Pa
şa Hazretleri de hatırlarlar. Devrin -Cumhurbaş
kanı, Başvekili, ne kadar Devlet nicali varsa 
uğraşmışlar. Bir türlü bitmiyen bir iş. Ben Ve
kil olduğum vakit -'>00 bin lira sarf edilirse iş 
biter dediler. E... Edelim .'Î00 bin lira sarf ede
lim de iş bitsin... Çağırdık mütaaMıidi, niye bi-
tirmiyorsun ? dedik. Efendim mesele şu : 2 mil
yon yahut 260 bin dolarlık bir ithalât yapılmış, 
ma'kina ve teçhizatı için, sıhhi malzemesi için. 
Adam der ki, 1051 sayılı Kanuna göre, ben it-
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halatçıyım 2 milyon 800 bin lira üzerinden 
% 35 te ithalâtçı kârı verin bana. Hiçbir sala
hiyetli teknisyen, bu adama istihkak ödeme ce
saretini g'österemez. Xe yapalım? tşi tasfiyeye 
soktuk. Ve'kil olduktan bir hafta sonra, bir 
emanet ekibi kurduk. Kararname çıkarttım. 
Emanet ekip oraya gitti. Adam tedbir kararı 
aldı. 'Kendi mülkümüze, Devletin mülküne Dev
letin memuruna dayanıyor. Emanetçi ekibi kal
dırdım. Adam da tedbiri kaldırdı. 5-6 tane ema
netçinin taşaronu, olarak bu isi bitirebilecek 
mütaahhit çağırdık. Bunlar arasında mütahhit 
de var. Eskisini feshettik ya, eskisine para Öde-
miyoruz. Yeni bir taşaronluk mukavelesi. Biran 
evvel hizmete 'girmesi için, yani ne kadar pra
tik tedbir varsa düşündüm. Mesuliyetleri üzeri
me aldım. Taşaron olarak aynı adama verdim. 
Yaptı, bir tek 'asansör noksan, bugün 24 saat 
içellisinde Sağlık Bakanlığı teslim alırsa, Türki
ye'nin en modern hastanesini işletmeye başlar. 
Ama adam, yine tedbire gitti diye işittim. Bu se
fer tedbiri ben koydurdum. Mahkeme tesbit 
yapıyor, öyle ta'hmin ediyorum ki, Sayın Seren 
kısa zamanda, 15-20 gün içerisinde, hastaneyi 
Sağlık Bakanlığına teslim edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın inci. 
TEVFlK İNOÎ (Zonguldak) — Efendini, Ba

kanlığınız tarafından. Ticaret Bakanlığına ve
rilen cevapta, Karadeniz'deki balıkçı barınak
larının bu sene ve önümüzdeki senelerde yapıla-
mıyacağı belirtilmektedir. Bu hususta ne düşü
nüyorsunuz ? 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — 1963 senesinde yoktur. Yapılamı-
yaeak. Programda yok. Ama 1964 - 1965 te im
kân olabilir. Paşam. Şimdi Umum Müdür ola
rak yazılmış bir yazıya. Vekil olarak bu kürsü
den cevap arz ediyorum. 1964 senesinde 1964 -
1965 te -mümkün olabilir. Ama hepsini bir se
nede yapmanın da imkânı olmıyacağmı takdir 
buyurursunuz Paşam. 

TEYFİK İNCİ (Zonguldak) — Zatıâliniz, 
ticaret limanlarından bahsettiniz. Karadeniz ağ
zındaki balıkçı barınakları 37 liman arasında 
yoktur. Bunları yapacak mısınız? Yapımyaeak 
mısınız ? 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Paşam arz edeyim, plânda 30 mil
yon liradır. Barınaklar için beş senede. Birinci 
ikinci senesinde olmazsa, her halde bahis bu-
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vurduğunuz boğaz'ağzındaki barınakların ya
pılması ioin, üçüncü senede bir imkân bulunur. 
Ye her biri öyle tahmin ediyorum, beş - altı 
milyon değil, beş - altı yüz'bin liralık tesistir. 
Bu plânda teker teker zikredilmez. O zaman 
1964 ün - 1965 in uygulama plân ve projesini 
yapacak olan Yekil arkadaşın, - bendeniz olur
sam her halde - yapmaya ve zatıâlinizdıv bu ar
zularını da yerine getirmeye imkân bulurum. 
Benden başka bir Yekil olursa, bu kadar basit 
şeyleri \apma imkânlarını bulabilirler. 

BALKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İstan-

bu -Köprüsü hakkında sözlü sorum vardı. 35 
milyon dolarlık asma köprüden bahsettiler. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Efendim, sualtı köprüsünü Muh
terem Öztürkçine'ye arz edeyim : Sualtı köp
rüsü için bir proje ben de duydum. Ama, sualtı 
köprüsünü bizim kıymetli mühendis ve müte
hassıs arkadaşlarımız da hazırlamış olabilirler. 
Projeyi, yabancılar yapmış, yabancıların finan
se etmesi bahis konusu. Kendi yaptığımız pro
jeyi vabancılar kaimi eder mi, etmez mi? Ha
yal mi, hakikat mi? Bunları bendeniz şu anda 
ifade edemem. Ama, mühim olan oraya bir as
ma köprünün yapılması bahis konusudur, öte
ki usuller tatbik edilmiş mi, edilmemiş mi, ben
deniz yüksek mühendis olmadığım için, af bu
yurun bu konuda daha salâhiyetle konuşamam. 
Ama. gazetelerde de okuduk. Arkadaşlarım da 
bahsettiler. Böyle bir projedir, ama, gerçekleş
tirilmesi mümkün mü. değdi imi? Bu konuda hiç
bir tetkik yaptırmış da değilim. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, Kara

deniz sahilini İstanbul'a bağlıyacak olan sahil 
.yolunun Samsun'dan Ankara'ya saptığı söyle
niyor. Acaba, Samsun'dan itibaren bu yolun 
bizim sahilimize de gelmesi imkânı var mıdır, 
yok mudur? (Gülüşmeler) 

BAYINDIRLIK BAKANİ İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Sayın Batur'a arz edeyim. Birin
ci beş yıllık plânda, Samsun, Sinop; Cide - ine
bolu, Zonguldak, Ağva geçit yolu olarak ikinci 
beş yıllık plânda, birinci beş yıllık plânda ge
çit yolu yapmayı düşünüyoruz. Çünkü, Sayın 
Batur da bilirler ki, yakında servise girecek 
olan, Ereğli Demir - ('elik Fabrikası bu sahil 
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yolunu biraz aksattı. Ereğli - Alatlı - Düzce -
İstanbul ve Düzce - Ankara üzerinden bu ma
mullerin, senede 400 - 500 bin ton mamulün 
nakli için bir ulaştırma şebekesi kurma zarure
tiyle karşı karşıya bıraktı, öbürü mahsul yetiş
miyor, turistik ehemmiyeti var, doğrudur, döviz 
getirir, ama bu rantabilite hesap meselesi Sayın 
Batur,*izin verirseniz bu hususta teknisyenlerin 
fikrine hürmet edelim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, 
buyurun. (Alkışlar) 

Sayın Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Çok saym 

Başkanım; muhterem senatörler ve muhterem 
Hükümet erkânı; vaktimizin çok ilerlediği için 
mümkün olduğu kadar konuşmamı 'kısıa tutma
ya çalı saçağım. 

Bayındırlık Bakanlığı, bütün (memleketler
de en hayati bir bakanlıktır. Çünkü o memle
ketin müdafaası da, medeni seviyeye gelmesi 
de bu bakanlığın faaliyetine bağlıdır. 

BAŞKAN — (Dışarı çıkanlara hitaben) 
Açık oy var, yoklama var, arkadaşlar. (Gülüş
meler) 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Bilhas
sa son .15 senede gösterdikleri başarıdan dola
yı cidden tebrik etmek ister'm. Yalnız, saym 
Bakanın da konuşmalarında bilhassa rantaJbili-
teye, verimliliğe çok ehemmiyet verdiğini gör
düğüm için bu noktaya temas etmek istiyo
rum. 

Hakikaten fazla bir ödeneğe lüzum göster
meden, fazla elemana (bir ihtiyaç göstermeden, 
aynı imkânlarla pek çok neticeler, daha mühim, 
verimli neticeler alınabilir. Demin, Türkiye'
deki sulama işilerinden bahis buyururken, Kı
zılırmak havzasından hiç bahsetmemiş olmama
ları <bu düşüncelerinde, belki farkına varma
dan bir ihmale yer vermiş olmalarıaıı tahmin 
etmek zorundayım. Şöyle ki ; Türkiye'nin en 
verimli sahaları Kızılırmak kenarındadır. Bu
gün burada, tatbik edilen başıboş sulama reji
mi, itimat buyurunuz, müstemlekelerde dahi 
dünyanın en iptidai yerlerinde bile tatbik edil
mez. Böyle feci bir istismar durumu yoktur. 
Şöyle ki; burada maalesef başıboş şekilde dene
cek surette teşekkül eden birçok firmalar gelişi 
güzel bentler yapmaktadırlar. Meselâ iki mil
yon liraya bir Ibent yapılmışsa, bu bendin dört 
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bin dönüm bir sahayı suladığı farz edilirse iyi 
senelerde dört milyon lira gelir getirir. Bunu 
yapan şirketler köylünün mahsulünden yarısı
nı alır, çünkü buralar çeltik bölgesidir. Yani 
ilk senede bent bedavaya kalır. Bu (bentlerin, 
köylüye yapılan mukavelelere nazaran müd
detleri de çok insafsızcadır, 90 seneden, son za
manlarda rekabet yüzünden bu müddetlerin 
15 - 20 seneye kadar inenleri vardır. Görülüyor 
ki, burada büyük bir istismar var. Muhtelif 
yerlerden gelmiş olan şahıslar buralara gelişi
güzel paralar yatırarak ve belki bu şekilde 
fennî bir sulama yapılamadığı için zaman za
man toprakların tuzlanmasına ve çoraklaşma
sına sebebolmaktadır. Saym Bakan demin, onun 
çok yakınındaki Yeşilırmak sahasındaki tesis
lerden bahsettikleri halde Kızılırmak'tan hiçbir 
mütalâada bulunmadılar. Kendilerinden şunu 
rica ediyorum : Lütfetsinler, tetkik buyursun
lar, Türkiye'nin en verimli yatırıma, en müsait 
yeri olduğunu göreceklerdir. Bundan 10 - 15 
sene evvel, oranın çocuğu olarak söylüyorum, 
hiçbir işe yaramıyan bu topraklar sulanmaya 
başlandıktan sonra, dönüm başına 5 yüz lira, 
bin lira arasında mahsul vermeye başlamıştır. 
Halen burada birkaç yüz bin dönüm, belki daha 
geniş sahaları sulamaya müsaattir. Böyle bir 
bölgedeki ihtilâf, son zamanlarda kendisine de 
aksetmiştir. İki şirket geniş bir sahada, yani 
milyonlarca lira getirecek bir sahada tesisat 
yapmak istemiş, anlaşamamış, Bayındırlık Ba
kanlığı da hakem rolü oynayamamıştır. Dola-
yısiyle buradan, bu memlekete, derhal, bir sene 
içerisinde gelebilecek milyonlarca gelirden sırf 
bu işi tanzim etmemek yüzünden bu işten mil
letçe mahrum kalmış bulunuyoruz. Bilhassa, 
rantabiliteye ehemmiyet verdiklerine göre Kı
zılırmak ile alâkalarını istirham edeceğim, be
nim yaptığım temaslarda, «halk kendi kendine 
organize oluyor, biz onun için müdahale etmi
yoruz» demiştir. Halbuki yine kendileri de bu
yurdular ki, «bu işi merkezden yapıyoruz, böl
gelere bırakmıyoruz, aksi takdirde yapılan iş
let- gelişigüzel oluyor.» Bölgesindeki resmî te
şekküllere bile, mahallî idarelere bile itimad-
edilmezken şahıslara, istismarı bu kadar ileri 
götüren şirketlere bunun bırakılmaması doğru 
olmasa gerektir. 

Karayolları durumu da böyle. Muhakkak 
ki, karayolları memleketimizin iktisadi geliş-
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meşinde büyük rolü oynamıştır. Bu hususta bü
yük gayret göstermiş olanlara teşekkür ederiz. 
Meselâ bugün yine böyle bir durum var. Sam
sun - Ankara yolunda ehemmiyetli bir kavşak 
noktası olan Çorum'dan İskilip'e ve oradan 
Bayat'a kadar yol yapılmıştır. Bayat - Çankırı 
arasında da kısmen yapılmıştır. Az bir kısmı 
vardır, eğer bu kısım da yapılırsa derhal Bayat 
gibi, Çankırı gibi hayli geri kalmış bu bölgeler 
de bir kalkınma imkânını bulacak ve aynı za
manda istanbul yolu da 130 kilometre kısalmış 
bulunacaktır. Bu yol için ayrıca mahallî teşek
küllerde Bakanlığa yardımcı olmayı kabul et
mektedirler. Bunu arz etmekteki maksadım şu
dur : Küçük görünen bu gibi işler ele alındığı 
ve süratle intacedildiği takdirde büyük netice
ler elde edilebilir. 

Bayındırlık müdürlerinin durumu kendile
rince de malûmdur. Her nedense eleman bulu
namamaktadırlar. Bunları da cazip bir hale ge
tirip, bilhassa köy yolları mevzuunda mühim 
rolü olan bayındırlık müdürlerinin takviyesi 
zaruridir. Kendileri de müşahede etmişler, biz 
de görüyoruz, birçok kaymakam ve valiler, 
«bize grayder verin, buldozer verin, yol maki-
nası verin, her türlü mesuliyeti kabul ediyoruz, 
köy yollarını süratle yapacağız» derler. Köylü 
de hakikaten buna yardımcı olmaya hazırdır. 
Yalnız devlet kuvveti değil, el kullanmasını bi
lirsek, buna milletin de gücü, şevkle iştirak 
edecek, parası da iştirak edecek. Dolayısiyle 
daha iyi neticeler alabiliriz. Bütün mesele, 
halka inmesini, halkın Devlet gayretlerine işti
rak etmesini bilmek sanatmdadır. Başınızı da
ha fazla ağrıtmamak için sözlerimi şu şekilde 
bağlamak istiyorum j Hakikaten Avrupa'i bir 
sistemle çalışan ve millî kalkınmamızda büyük 
gayretler gösteren mühendislerimizi yüksek hu
zurlarınızda hürmetle salâmlamak isterim. Şu
nu da belirteyim ki, Türk Milleti de onların 
emekleri mahsulünü değerlendirmiş ve 'inlara 
büyük bir kadirşinaslık göstermiş Türk hükü
metleri de büyük fbir kadirşinaslık göstermiş, mü
hendislerimize de fakir bütçesinden en çok im
kânı verdiği memur zümresine onları ilk mer
halede ithal etmiştir. Hizmet de karşılıklı, ka
dirşinaslık da karşılıklı olmuştur. 

Yine Parlâmentonun 'hakikaten memleket dâ-
valarındaki hakemliğine, bitaraflığına ve bu 
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mevzu üzerindeki hassasiyetine de işaret etmek 
isterim. Keban barajı buna güzel bir misal
dir. Geçen sene bu barajın çok aleyhinde olan 
bir Bakanın karşısına Sayın îlyas Seçkin Bey, 
aksi fikirde çıkmışlardı. Parlâmento da toptan 
bunun lehinde idi, bugün kendilerinin ağzın
dan ibu barajın ehemmiyetini işitiyoruz. Bu da 
bugüne kadar umumi tutum itnbariyle, ıbu gibi 
tesislere kıymet vermiyen şahısların Sayın Ve
kil tarafından bir intakıhak olarak ortaya kon
masını hakikaten memnuniyetle karşılarım. 

Sözlerimize nihayet verirken, bu bütçenin 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Sayın Bakandan tekrar, halkla, bölgelerle 
iş birliği yapılmasını ve Kızılırmak'taki bu feci 
istismara dünyada eşi olmıyan feci istismara ni
hayet verilmesini, Devletin buraya elinin uzan
ması neticesinde halkın da büyük yardıma ha
zır olduğunu bilhassa arz ederim. (Alkışlar) 

BAYINDIRLIK BAKANI İL YAS SEÇKÎN 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkanım, 
eğer izin verirseniz, Kızılırmak meselesi hakkın
da Muhterem Senatoya kısacık bir mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, fakat 
çok kısa olmak üzere. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 
(Ankara Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, pek kıymetli hatip arkadaşımın ifade et
tiği gibi Kızılırmak vadisi üzerinde bâzı vatan
daşlar, şirketler kurmak suretiyle yatırımlar yap
makta, regülâtörler kurmakta, 3 - 5 köye ait 
arazinin sulama işlerini temin etmekte, kanal 
açmakta, bu hizmetler için yatırdıkları bu pa
raya mukaibil o köy halkının 50 - 60 sene mah
sûllerinin yüzde 50 sini almaktadırlar. Bende
niz bu meseleye Ağustos ayında muttali oldum. 
Kurulmuş olan bir ortaklık, haritalarını yapmış, 
onun altında bir baışka ortaklık kurulacak, bir 
zengin firma 15 milyon lira yatırıyor. 40 bin 
dönüm arazinin 49 sene mahsulünün % 50 sini 
alacaktır. Sureti katiyede bu gibi işlere bun
dan sonra meydan vermemek için, bunlara ruh
sat vermemeye karar verdik. Eğer vatandaşlar, 
köy ahalisi, toprak sahipleri masrafların % 40 
ma iştirak ettikleri takdirde küçük sulama işleri 
tahsisatından Bakanlık geriye kalan % 50 sini, 
% 60 mı vermeye hazırdır. «Kooperatif kuru
nuz, kimseye 50 sene mahsulünüzü ipotek ci 
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tirmeyiniz.» diye o (bölgeler halkına haberler 
gönderiyor, valilere bu hususta direktif veriyo
rum. Bundan sonra da !bu şekilde 30 sene, 40 
sene köylünün mahsulünün % 50 isini ipotek 
ettirecek ortaklıklara izin vermemekteyim. Ka
nunu bu şekilde doğru anladığıma kaaniim. Bu
nun dışında bir hareketi kabul etmiyeceğimi 
arkadaşın bilmesi İzim. Vatandaşı soydurmıya-
cağım, arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Karayol
ları Umum Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü üzerinde görüşmeler 'bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kafbul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. 
Birinci kısım - Ödenek ve 

benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nel ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

12 000 

6 688 002 

7 910 000 

975 000 

180 000 

110 800 

B. 
207 

Lira 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştiir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D), fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyeıiıler... Kabul edilmiştiir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştiir. 
7458 sayılı Kanuna göre ve
rilecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edil iniştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Kiralar bedeli 
BAŞKAN — Kabul erkinler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin-. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiir. 

916 996 

4 200 

1.0 000 

430 000 

250 000 

80 000 

290 000 

138 000 

33 000 

605 000 
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B. 
308 

309 

403 

425 

450 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmdyeıiılcT... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası iç ve dış mü
nasebetlerin gerektirdiği gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısmı - Yardımlar 

653 Bayındırlık Bakanlığı Men
supları İstihlâk Kooperatifi
ne (Memur ve müstahdem-

451 

452 

453 

501 

502 

Lira 

50 000 

13 500 

25 000 

90 000 

40 000 

45 000 

30 500 

50 000 

60 000 

B. 
lerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 

654 

BAŞKAN 
Etmiyenlcı 
T. M. M. 
yardım 
BAŞKAN 

- Kabul edenler... 
.. Kabul edilmiştir. 
Odaları Birliğine 

- Kabul edenler... 

Lira 

60 000 

80 000 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
701 Bina onarımı 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

703 Makina ve teçhizat onarımı 435 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - istimlâk ve 
satmalmalar 

705 İstimlâk bedeli 15 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje giderleri 6 800 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölüm için verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine diğer ba

kanlıkların yeniden yaptıracağı inşaatlar 
için 210 milyon lira civarında bir ödeneğin 
intikal ettiği anlaşılmaktadır. 

Yeniden ele alınacak bu inşaatların plâıı-
gereğince önce etüt ve projelerinin yaptırıl
ması icalbetmektedir. Bu etüt ve proje mas
raflarını karşılamak üzere ilişik cetvelde 
yazılı 10 100 000 liranın aidolduğu bölüm 
ve maddelerde düşülerek 731 nci (Etüt ve 
proje giderleri) bölümünün 30 ncu (Yapı 
ve imar işleri) maddesine aktarılmasını arz 
ederiz. 

Erzurum 
M. Rahmi Sanalam 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Bolu 
Rahmi Arakan 

Siirt 
Lâtif Aykut 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen 

744 

746 

749 

6373 sayılı Kanun gereğin
ce Erzurum Atatürk Üni
versitesi her türlü inşaat iş
leri genel giderleri 
Karadeniz Üniversitesi inşa
atı her türlü genel giderleri 
Maliye Bakanlığı (7020 sa
yrılı Kanun gereğince yapı
lacak Hükümet konakları 
ile sair maliye binaları) 

750 10 Kolejler, liseler, ortaokul
lar inşaat, tadil ve tevsii 

50 öğretmen yetiştiren müesse
selerin inşaat giderleri 

751 |Sağlık ve Sosyal Yardım 
(Bakanlığı Sağlık tesisleri in
şa, tadili ve tevsileri 

753 10 Tarım Bakanlığı 

2 000 000 

3 000 000 

300 000 

200 000 

500 000 

1 300 000 
2 800 000 

10 100 000 
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Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Bu önergelerle ceman 10 mil
yon yüzbin liranın 731 nci bölüme aktarılma
dı istenmektedir. Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKlLÎ NlYAZÎ AĞIENASLI (Ankara) — 
Sayın Bakan tarafından verilmiş izahata göre, 
Komisyon olarak buna katılıyoruz, isabetli ol
duğuna Ikaaniiz. 

BAŞKAN — önergede gelir ve gider artı
rıcı veya düşürücü mahiyet yoktur. Aynı büt
çe içinde değişiklik istenmektedir. Maliye ka
tılıyor, komisyon katılıyor, Hükümet katılıyor. 
Bu şekliyle iki önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mış, kaîbul edilmiştir. 

731 nci bölüme 10 100 000 liranın ilâvesi, 
diğer 'bölümlerden istendiği için 731 nci bölü
mü atlıyarak diğer bölümlerdeki kahullerinize 
göre bu bölüme gerekli ilâveyi yapacağım. 

BAŞKAN r— Efendim, şimdi bu 731 nci bö
lüm ile ilgili olarak 744, 746, 749, 750, 751, 753 
neü bölümleri de içine alan ve buralarda de
ğişiklik yapılmasını istiyen önerge okunmuş
tur. Şimdi burada 751 nci bölümle ilgili bir 
önerge var okutuyorum. Bu önerge Millî Eği
tim 'bütçesinin Bayındırlık "bütçesine nakli is
tenen ve Millî Eğitim bütçesinin müzakeresi sı
rasında kabul edilen ve gereği yapılan öner
gedir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına . 
Millî Eğitim Bakanlığı (A/2) yatırımlar 

bütçesinin 741 - 30 bölümünden 500 000 T. L. 
nm tenzili ile; fon mdblâğdan 

1. 350 000 T. L. nm, Bayındırlık Bakan
lığı 750 nıci foölümünde yeniden, «Müzeler in
şaatı» adı ille açılacak 70 nci maddesine, 

2. 150 000 T. L. nm da Bayındırlık Bakan
lığı 731 nci bölümünün 30 ncu maddesine ak
tarılması, 

1963 yılında yapılacak müzeler inşaatının 
gerçekleştirilmesi bakımından zaruri görülmek
tedir. 

Keyfiyeti Yüce Senatonun tasviplerine arz 
ve teklif ederiz. 

Kars 
Mehmet Hazer 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

B. 
731 Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kaîbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
17 050 000 

VI - Bina, hastane, lokul, 
lojman ve garaj inşaatı 

ve esaslı lonarımları 
741 Bayındırlık Bakanlığı binası

nın tadil, tevsi ve tamir iş
leri 100 000 
BAŞKAN — Kaîbul edenler... 
Etmiyenler... Kaîbul edilmişti]'. 

742 Başbakanlık 8 377 049 
BAŞKAN — Kaîbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Ankara Üniversitesi (7026 sa
yılı Kanun gereğince) 9 000 000 
BAŞKAN — Kaîbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

744 6378 sayılı Kanun ıgereğinde 
Erzurum Atatürk Üniversite
si her türlü inşaat işleri ge
nel giderleri 24 000 000 

BAŞKAN — Biraz önce kaîbul etmiş loldu-
ğunuz iki önerge veçhile 2 milyon lira tenzil 
ile bölümü 22 milyon lira olarak oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kafoul edilmiştir. 
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(BAŞKAN — Sayın Çağlıyangil ve arkadaş

larının verdiği önerge daha evvel içişleri Ba
kanlığı Bütçesi ile işlem görmüş ve kabul edil
mişti. Komisyon !bu teklife iştirak ediyor. Ma
liye iştirak ediyor. Baymdırlılk Bakanı iştirak 
ediyor, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde 748 nci bölümün 10 ncu maddesin
deki 160 000 liraya 93 000 liranın ilâvesiyle 
«bölüm yekûnunun 12 460 000 yerine 12 553 000 
lira olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu B : 
B. Lira 

745 Ege Üniversitesi ('0595 sayı
lı Kanun gereğince) 10 '500 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

746 Karadeniz Üniversitesi sitesi 
inşaatı her türlü genel gider
leri 8 500 001 

BAŞKAN — Biraz önce kabul ettiğiniz oy
lar gereğince burada 3 mil]yon liranın tenzili 
ıgerekmektedir. 3 milyon lira eksiğiyle 5 500 001 
lira olarak oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
«edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
747 Adalet Baikanlığı (6147 ve 

7020 sayılı kanunlar) 17 339 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

748 İçişleri Baikanlığı (7020 sayılı 
Kanun) 12 460 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

ıSenato Yükstek Başkanlığına 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin 701 nci bina 

onarımı bölümüne konan 340 000 liranın mev
cut keşiflerine göre 65 000 lirası, iki seneden 
beri kalıpları yapılmış ve kısmen (beton demir
leri de atılmış bulunduğu halde tahsisat yoklu
ğundan betonu atılıp ikmal edilememiş bulunan 

' pergolalar tamiratının tamamlanmasına ve 
28 000 lirası da Belediye elektrik tevzi mer
kezi ile Bakanlık binası arasındalki elektrik ana 
kablosunun değiştirilmesine sarf edileceği ve 
halbuki bütçeye ekli (R) formülüne »göre mez
kûr tertibe konan paralarla ancak 20 000 lira
ya kadar olan tamir ve küçük inşa işlerinin ya
pılabileceği ve tutarları bu miktarın üstünde 
olan yapı ve onarımların ise Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin 748 nci bölümünün 10 ncu 
maddesine konacak tahsisatla mümkün olacağı 
anlaşıldığından, bu zaruret dolayısilyle; 

1963 yılı İçişleri Baikanlığı bütçesinin 701 
nci bölümoinıü teşjkil eden Bina onarımı tertibi
ne konmuş olan 340 000 liradan (-65 000 + -
28 000 = '93 000) lirasının Bayındırlık Bakan
lığı 1968 yılı bütçesinin 748 nci bölümünün 10 
ncu maddesine aktarılmasını teklif ederiz. 

Bursa 
İhsan Sabri Cağlayangil 

B. Lira 
749 ÎMarılyte Bakanlığı (7020 sayı

lı Kanun gereğince yapılacak: 
Hükümet konakları ile sair 
maliye binaları) 22 850 000 

BAŞKAN — Biraz önce kalbul ettiğiniz öner-
ıge gereğince bu bölümden 300 000 lira tenzili 
kabul edilmiştir. Bu miktarın tenziliyle bölü
mü kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

B. Lira 
750 Millî Eğitim Bakanlığı 96 550 151 

BAŞKAN — Biraz önce kabul ettiğiniz iki 
önerge mucibince 200 bin lira ilâve, 500 bin 
lira tenzil ve 350 bin lira ilâvesiyle bölümü 96 
milyon 200 bin 151 lira olarafk oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 
751 lSağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı sağlık tesMer'i inşa, 
tâdil ve tevsileri 76 010 047 

'BAŞKAN — Biraz önce kabul buyurduğu
nuz iki önerge veçhile 1 milyon 300 bin liranın 
tenzil edilerek 74 710 047 lira olarak bölümü 
oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
752 Gümrük ve Tekel Bakanlığı

na ait yapıların inşa ve tâ
dilleri 1 298 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

753 Tarım Bakanlığı inşaatı 48 675 000 
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BAŞKAN — Biraz önce kabul fbuyurduğu-

nuız önengeler gereğince bölümü 45 875 000 lira 
Kılarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
754 

755 

756 

757 

758 

771 

Lira 
Ulaştırma Bakanlığına ait ya
pıların inşa, tâdil ve telsi
leri 70 001 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı 785 001 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Hava meydanları binaları ya
pımı, onarımı ve sair gider
leri 850 000 
BAŞKAN — Kaibııl edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
İÖA Teknik Yardımından fay
dalanılmak suretiyle kurula-
caik tesisler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa İktisadi İş Birliği yar
dımından faydalanılmak sure
tiyle kurulacak tesisler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımllar 
Demiryolları yapım giderleri 47 013 677 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 
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i B. Lira 
ı 772 Limanlar yapım giderleri 121 667 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

773 5367 ve 7415 sayılı kanunlar 
.gereğince hava meydanları ya
pım ve sair giderleri 17 871 500 
.BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve terhizat 
ısatmalımı ve esaslı 

-onarımlar 

781 Demiryollar 1 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

783 Limanlar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul 'edilmiştir. 

XI - Yatırım hizmie'tleri 
geçici görev yollukları 

79-6 Yatırım 'hizmetlieri geçici 'gö
rev yollukları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları ve Devlet Su İşleri Ibütçeleri 
bir hayli uzundur. Bu bütçelerin açık oya su
nulması da gerektiğinden ıckseriyet olup olma
dığını anlamak bakımı nidan yoklama yapaca
ğız. 

4. — YOKLAMA 

(Yoklama yapldı.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yapılan yoklama 
neticesinde ekseriyet olmadığı anlaşılmıştır. 

Buıgün saat 10,30 da toplanılmak üzere Bir
leşime son veriîyorum. 

Kapanma saati: 2,30 

*£&>&< -<. 
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İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /331) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1888/3780 

Ankara : 29 . 11 . 1962 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul 
Üniversitesi 1963 Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. İnönü 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1963 YILI GEREKÇESİ 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı (A/ l ) bütçesi 54 846 590 lira ve (Aj/2) yatırımlar büt
çesi de, 14 690 000 Mra olmak üzere ceman 69 536 590 lira olarak kabul edilmiş idi 1963 
yık (A/ l ) ve (A/2) bütçeleri yekûnu 1962 yılma nazaran 9 366 032 lira fazlasiyle 
78 902 622 lira olarak teklif edilmektedir. 

Üniversitemizin her sene mevcudu artan talebe sayısına paralel olarak artmakta olan 
öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gerektirdiği masrafları karşıiamaik maıksaıdiyle aşa
ğıda izah edildiği üzere bütçenin muhtelif tertibi erine 12 010 755 lira eklenanekte isede, bâzı 
terti'blerden de , 2 644 723 lira düşülmüş okluğundan gecen seneye nazaran genel fazlalık 
9 366 032 liradır. 

İstenilen : 
Ödenek B. 

19 316 694 201 

12 041 460 202 

793 625 203 

Maaşlar : 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak % 15 zamlar ile Hukuk 
Fen, İktisat ve Orman fakülteleri için 1963 yılında (L) cetvelinden çekilen 
kadroların karşılığı ile üniversitemizin maaşlı personelinin aylıklarını ödemek 
için 1963 yılında geçen seneye nazaran 2 619 074 lira fazlasüyle 19 316 694 
lira ödenek istenilmiştir. 

Ücretler : 263 sayılı Kanun gereğince yapılacak °/c 15 zam ile 'Rektörlük ve 
fakültelerin (D) cetveline dâMl ücretli hizmetlilerinin aylıklarını ödemek 
ve her sene'gelişmekte olan üniversitemizin yeni hizmetli kadrolarına olan 

ihtiyacı nazarı itibara alınarak rektörlük, fakülteler ve okullara verilen 
hizmetli kadrolarını karşılamak için 1962 yılma nazaran 2 074 020 lira faz
lasiyle 12 041 460 lira ödenek istendimiştir. 

Geeiiçi hizmetliler ücreti : Retörlük ve fakültelerde çalışmakta olan (E) 
cetveline dâhil hizmetlilerin, ücretlerini ödemek ve 1963 yılında ücretlerine 
yapılacak % 15 nisbetindeiki zam/mı karşılamak maksadiyle geçen seneye na-
nazaran 206 045 lira fazlasiyle 793 625 ödenek istenilmiştir. ' 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1 669 910 204 Eenebi Prof. ve uzananlar ücreti : Fakiilteınizin yabancı Profesör ve Uzman 

kadrolarında çalışmakta oları öğretim üyelerinin aylıklarım karşılamak ve 
iktisat, Diş Hekimliği ve yabancı diller okuluna, yeniden getirtilecek pro
fesörlerin ücretini vermek üzere 'geçten Beneye nazaran 25 930 lira eksiği ile 
ödenek istenilmesi zaruri görülmüştür. 

121 540 206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 4598 sayılı Kanunla 
memurlara verilecek çocuk zammı ve yapılacak doğum yardımı ile ölüm 

yardımını karşılamak maksadiyle 121 540 lira ödenek istenilmiştir. 
23 000 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 

mükafatı : Yüksek öğretim müessesesi olan Üniversitemiz mensupları arasında 
Devlet yabancı dil imtihanına girerek kazananlar, her sene arıtmaktadır, im
tihanı kazananlar kaimini istihkaklarının ödenebilmesi için 1963 yılında 23 000 
lira ödenek istenmiştir. 

2 884 383 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : Bu bö
lümün 11 ve 12 nci maddelerin deki ödenek 201 ve 202 nci bölümlerdeki maaş ve üc
ret ödeneğine göre hesaplanmış ve 13 - 14 ve 15 ııcıi maddelerindeki1 ödenek 
201 ve 202 nci bölüm'lterdeki maaş ve ücret ödeneğine göre hesaplanmış ve 
13 - 14 ve 15 nci maddelerindeki ödenek de ihtiyacımıza göre ay anlamım ış
tır. 

28 295 217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : Rektörlük, Dekanlık ve 
Yabancı Diller, Eczacı ve Diş Hekimliği okulları müdürlüMerine verilmekte 
olan ek görev tazminatları için 28 295 lira ödenek istenilmiştir. 

1 350 218 7458 sayılı Kanun gereğince verilecek kasa tazminatı giderleri : 7458 sayılı Kanuna 
istinaden verilecek kasa tazııılınaltı için 1 350 lira ödenek istenilmiştir. 

5 364 499 219 4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazminatı : Profesör, 
Doçent ve asistanlarımıza 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilmekte olan 
üniversite tazminatı için 5 364 499 lira ödeneğe ihtiyacımız olacağı anlaşıl
mıştır. 

44 506 221 Emekli dul ve yetim aylıkları : Üniversitemizden emekli, dul ve yetim maaşı 
alanların aylıklarım ödemek ve % 15 zammı karşılamak üzere 44 506 lira 
ödenek istenilmiştir. 

100 000 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yolluk
ları ile başka giderleri : Fakültelerin dış memleketlerdeki üniversitelerin 
ve Ankara, Ege üniversiteleri ile münasebetlerini temin için davet edile
cek konferansçıların yolluk ve ücretlerini karşılamak maksadiyle 100 000 
lira ödenek istenilmiştir. 

3 298 800 301 Büro giderleri : Talebe sayısı her -sene artmakta olan Üniversitemizin 
bürolarında kullanılmakta olan kırtasiye döşeme ve demirbaş ve öteberi ter
tiplerine giren ihtiyaçlarım temin etmek, ve fakülte, klinik lâboratuvarla-
rında kullanılmakta olan elektrik, havagazı ve su, ısıtma maksadiyle kulla
nılmakta olan kömür masrafları ve yeni yapılan Orman Fakültesinin AID 
teşkilâtı ile yapılan mukaveleye göre tersaneler ve okuma odalarının de
mirbaş ve döşeme masraflarını karşılamak üzere geçen seneye nazaran 378 000 
lira fazlasîyle 3 298 800 liraya ihtiyacımız olacaktır 

57 000 303 Basılı kâğıt ve defterler : Bürolarda kullanılmakta olan defterlerin baskıla
rında sarf edilmek üzere 57 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

İstanbul Ü. Bötçesi (S. Sayısı : $9) 
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278 200 304 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri : Kektörlük ve fakültelerin posta 
ve telgraf masrafları ile Üniversitemizin telefon mükâleme ücretlerini ödemek mak
sadiyle 278 200 lira ödenek istenilmiştir. 

138 025 306 Giyecekler : Odacı ve hizmetlilerimizin ayakkabı ve elbise ihtiyaçlarım temin 
etmek için 138 025 lira ödeneğe ihtiyacımız olacağı anlaşılmıştır. 

329 275 307 Harcırahlar : Gerek yurt içinde muvakkat memuriyetle vazifelendirilmiş 
olan ve gerekse araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerin 
gerektirdiği masrafları ve bu seyahatlere iştirak edenlere verilecek yol 
parası ile yevmiyelerini karşılamak maksadiyle geçen seneye nazaran 1963 
yılı için 10 725 lira noksaniyle 329 275 lira teklif edilmiştir 

25 000 308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları : 4598 
sayılı Kanun gereğince hastalanan memurlarımıza verilecek tedavi masrafları 
için geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 lira istenilmiştir. 

62 000 309 Taşıt giderleri : Rektörlük, Tıp, Fen ve Orman fakültelerinde mevcut bulu
nan taşıtların ve Fen Fakültesine Amerikan harb malzeme artıklarından 
verilmiş olan ciplerin işletme ve onarma masrafları için 62 000 lira ödenek 
istenilmiştir. 

20 000 403 Temsil giderleri : Üniversitemizin temsil giderleri için 20 000 lira kâfi ge
lecektir. 

1 000 407 Geriverileoek paralar : Bu tertip için de 1 000 lira ödenek istenilmiştir 
45 000 417 Üniversite binalarının bina ve arazi vergileri, tapu sicil harcı ve diğer gi

derleri ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : Üni 
versite binalarının bina, arazi ve arsa vergileri ile tapu harçlarını karşıla
mak üzere 45 000 liralık ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

40 000 419 Mahkeme giderleri : Üniversite tarafından istimlâk edilecek gayrimenkul-
lerin tezyidi bedel ve tenkisi bedel dâvaları için ve Üniversitemizin açmış 
veya aleyhine açılmış olan dâvalar dolayısiyle mahkemelere ödenecek harç
ların ve avukat ücretlerinin tediyesi için 40 000 lira ödenek istenilmektedir. 

443 235 420 Araştırma ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit giderleri : Üniversi
temizin başlıca hizmetlerinden olan araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgi
lendiren mevzuların her gün biraz daha inkişaf halinde bulunması ve ar
tan talebe mevcudu neticesinde yeniden açılan lâboratuvar ve enstitülere sa-
tınalınmasma katî zaruret hâsıl olan alet ve cihazlarla, tıbbi ve kimyevi mad
delerin temini için bu faslın muhtelif maddeleri ile geçen seneye nazaran 
689 235 lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

670 000 421 Enstitülerin her çeşit giderleri : Üniversitemizin muhtelif enstitülerinin de 
mirbaş, döşeme, öğretimle ilgili kitap ve neşriyat masraflarını karşılamak mak-
diyle ceman 670 000 lira ödenek talebedilmiştir. 

824 540 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : Tıp Fakül'tesinin Cerrahpaşa 
ve Haseki hastaneleri ile Gureba Hastanesine yerleşmiş bulunan klinikleri, Bele
diye, Evkaf ile yapılan anlaşmalarla idare edilmekte olduğundan verilen iaşe üc
retlerini karşılamak, hastanelerin öğretimi ilgilendiren malzeme, ilâç, cihaz ve 
aletlerin temini için geçen seneye nazaran 40 129 lira fazlasiyle ödenek istenil
miştir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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273 000 436 Enstitülerin her çeşit giderleri : Enstitülerin öğretimi ilgilendiren malzeme ve 
447 tıbbi cihaz ve aletlerinin temini, döşeme, demirbaş ve saire giderlerini karşılamak 

maksadiyle ceman 273 000 lira ödenek istenilmiştir. 

981 280 451 Yaym giderleri : Fakültelerin yaym organı olan mecmuaların kâğıt ve baskı üc
retlerinin temini için 19'63 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta 
bulunmak ve makale sahiplerine Yaym Yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek 
ücretlerinin ödenmesi ve fakülte kütüphanelerinde eksik olan kitapların tamam
lanması ve dış memleketler deki yeni neşriyatın takip edilmesi için gereken 
masrafları karşılamak üzere bu fasla geçen seneye nazaran 43 220 lira eksiği 
ile 1 981 280 lira ödenek istenilmiştir. 

898 003 452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için yabancı memleketlere gönderile
ceklerin harcırahları ile 'başka her çeşit giderleri : 4489 ve 49'36 sayılı kanunlar 
gereğince 'bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle yabancı memleketlere gön
derilecek olan öğretim üyelerine verilecek harcırahları karşılamak üzere 898 003 
lira ödenek istenilmiştir. 

280 000 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit giderler : 1962 yılında bir 
defaya mahsus olmak üzere istenilmiş olan maliye ve iktisadi gelişme kon
greleri yapılmış ve hizmet ifa edilmiş 'olduğundan 100 000 lira bütçeden çıkarı
larak bunun yerine kültür anlaşmaları ve münasebetlerinin tesisi için yeniden 
30 000 lira ödenek istenilmiş olduğundan bu tertipdeki ödeneğimiz 280 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

10 000 459 Spor giderleri : Üniversitemizin spor kulübünün ihtiyacını karşılamak mak
sadiyle geçen seneki ödenek miktarı olan 10 000 lira 1963 yılı için de istenil'miş-
tir. 

250 000 477 115 sayılı Kanun gereğince ilmî inceleme ve araştırma giderleri için tesis edile
cek fon karşılığı : 115 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince Üniversite
ce yapılacak ilmî incelemeler ve araştırmalar karşılığında sarf edilmek üzere 1963 
yılı için 250 000 lira teklif edilmiştir. 

10 000 501 Ge<jen yıl 'borçları : Geçen yıllardan tahakkuk edecek borçların tediyesi için 
10 000 lira teklif olunmuştur. 

20 001 502 Eski yıllar borçları : Eski yıllardan tahakkuk edecek borçlar için 20 001 lira 
ödenek istenilmiştir. 

50 000 505 Hükme bağlı 'borçlar : ikinci Dâhiliye Kliniğinin istimlâk edilecek arsa bedeli 
ve muhtemel ilâma bağlanacak istihkakların ödenebilmesi için 50 000 liraya ih
tiyacımız olacaktır. 

131 000 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar : Bu tertipteki ödenek Üniver
sitemizin yardıma muhtaç ve çalışkan talebelerine yapılacak yardım karşılığıdır. 

11 000 602 Tal'efbe teşekküllerine yardım Üniversite Talebe Birliğine ve talebe sanat ve 
kültür hareketlerinin gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 11 000 lira öde
nek istenilmiştir. 

200 000 603 Talebe kantinlerine yardım : Geçen seneki ödeneğin kâfi geleceği anl'aşıldığın-
den aynen teklif edilmiştir. 

200 000 604 Memur kantinine yardım : Geçen seneki tahsisat miktarı kâfi geldiğinden ay
nen teklif edilmiştir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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482 001 701 Bina onarımı : Mevcut binalarımızın küçük onarımlarının yapılabilmesi için 
482 001 lira ödeneğe ihtiyacımız olacağı anlaşılmıştır. 

5 000 000 705 İstimlâk ve satmalma : İktisat Fakültesi, Diş Hekimliği Okulu, Fen Fakültesi 
Biyoloji Enstitüsü için yapılacak istimlâklerin gerektirdiği masrafları karşıla
mak üzere 5 000 000 lira ödenek istenilmiştir. 

200 000 731 Etüt ve proje : Üniversitelerimizin inkişaf sahalarına dâhil yerlerinin etüt 
ve projelerinin yapılması için gereken masrafları ödemek üzere 200 000 lira 
ödeneğe ihtiyacımız olacaktır. 

12 284 000 741 Yeni yapı ve esaslı onarımlar: Halen yapılmakta olan 2 nci Dâhiliye Kliniği, İk
tisat ve Orman Fakülteleri dersaneleri, Diş Hekimliği Okulu inşaatı ile Rektör
lük büroları ve Tıp, Edebiyat, Fen Fakülteleri binalarının esaslı onarımları ile 
kaloriferlerin akar yakıt ile işlemesini temin için 12 284 000 liraya ihtiyacımız 
olacaktır. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı gelir bütçesi gerekçesi 

1963 yılı (A/ l ) gider bütçesi 60 936 621 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 17 966 001 lira olmak 
üzere 78 902 622 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karşılanmış ola
caktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 5 250 000, kitap satışından 400 000, diğer çeşitli gelirler
den 500 000, geçen yıldan devredilecek 2 500 000 ve ayrıca tahmin olunan 2 lira nakitle birlikte 
gelir yekûnumuz 8 650 002 liraya baliğ olmaktadır. 

2. Gider bütçesinin tamamı olan 78 902 622 liradan 8 650 002 lira çıkarıldığı takdirde, geriye 
kalan 70 252 620 liranın 17 966 001 lirası yatırımlar için ve 52 286 619 lirası da, yatırımlar dışında
ki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve gelir bütçesi 
yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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29 . 12 . 1962 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

5 Yıllık Kalkınma Plânımızın temel hedeflerinden biri yetersayı ve nitelikte ilim adamı ve 
teknik eleman yetiştirmektir. Kalkınma plânının da başarıya ulaşabilmesi birinci derecede, ilim 
adamı, mütehassıs ve teknik elemanların iyi yetişmelerine bağlıdır. Bugün en ziyade muhtaç bu
lunduğumuz bu elemanların yetişmesinde en büyük âmil olan üniversitelerimiz bu yönleri ile 
kalkınma plânımızda çok yakından ilgilidir. Esasen üniversitelerin fonksiyonu da seçkin bir sı
nıf yetiştirmek, yurt ve dünya gerçekleri üzerinde araştırmalar, incelemeler yapmak ve buluş
lar meydana getirmektir. Üniversitemizin bu fonksiyonunu lâyikıyle ifa ettiğini iddia edeme
yiz. CENTO memleketleri tıp fakültelerini tetkik için gönderilen Amerikalı Profesör Taylor, 
tıp fakültelerindeki tetkikmdan sonra, hazırladığı raporunda «Devlet bütçesinin % 1 i üniversi
telere ayrılmalıdır. O zaman üniversiteler fonksiyonlarını gereği gibi yapabilirler demektedir.» 

Oysa ki, Devlet bütçelerinden her yıl üniversitelerimize ayrılan ödenekler % 2 civarındadır. 
Devlet malî yönden vazifesini yapmaya çalışmıştır. Üniversitelerin ve hükümetlerin devam ede-
gelen 'birtakım idari ve teknik hataları üniversitemizin gelişmesine engel ve (kendinden bekle
nenin alınamamasına sebebolmaktadır. Bunun nedenlerini kısaca belirtmek gerekirse; bu yıl 
I&tanbul Üniversi'tesinde 30 000 öğrenci vardır. Bu rakam büyücek bir kasabanın tüm nüfusuna 
denktir. Tıp Fakültesinin 1 nei sınıfında 6'50, Hukuk Fakültesinin 1 nei sınıfında 2 000 öğrenci 
vardır. Derslerden ayrı ilmin vazgeçilmez unsurları olan lâboratuvar, seminer ve pratik çalış
maların yapılmasının şart 'bulunduğu üniversitede 650 ve 200 kişilik sınıflarla, öğrenci adedine 
göre dar öğretim kadrolarıyla, pek mahdut öğretim araç ve gereçleriyle ilmin yapılabileceğini 
sanmıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 000 mevcutlu üniversitelere ve 2 000 ni aşan üniver
site sınıflarına raslanamaz. Üniversiteye birtakım politik etkilerle çok sayıda 'öğrenci alınmak
tadır. Üniversiteye girişin çok siki bir elemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu husus eğitim 
ve öğretim sistemimizle de yakmen ilgilidir. 

Dünya eğitiminin teknolojiye yöneldiği bir cağda bizim gibi az gelişmiş bir ülkenin* akademik 
öğretimde direnmesi, gerçek kalkınmayı sağlıyacak teknik adamlarının yetişmesine Önem verme
mesi veya bu ortamı hazırlıyamaması doğru olamaz. Memleketimizde genel öğretime nazaran 
teknik öğretimin öğrenci oranı % 13 civarındadır. Bu oran komşumuz Yunanistan'da % 20 yi, 
Batı Almanya'da ise % 60 ı geçmektedir. Bu gerçek de bizi süratle teknik öğretime yönelmek 
zorunluluğunda bırakmaktadır. 

Kabiliyet ve maksada göre öğretim yapabil mek için daha ortaokul ve liselere girişte muay
yen seçme imtihanları koymak; ihtisas sınıfları meydana getirmek ve gerçekten üniversite öğ
renimi yapabilecekleri daha liseden hazırlamak gerektir. Oysa biz, liseyi bitirdikten sonra, ka
biliyeti ne olursa »olsun, {memleketin (hangi tip meslek adamına ihtiyacı 'bulunursa bulunsun, 
gençlerimizi üniversitelerimize yığıyoruz. Bunun sonucunda 2 000 kişilik Hukuk sınıfları doğu
yor. 

Muhtelif sahalarda memleketimizin ihtiyacından çok fazla üniversite mezunu yetişiyor. Bu
günkü duruma 'göre Arkeoloji 'bölümünde 500, Sümeroloji bölümünde 200 öğrenci vardır. Bun
ların mezun olduğunu düşünelim: Sadece Sümeroloji'yi bitirenlerin sayısı bütün dünyanın Sü-
metfolog ihtiyacına cevap vereceği açıktır. Aslında memleketimizin 2 - 3 Sümeloga ve en çok 100 
Arkeologa ihtiyacı vardır. Maksatsız öğretimin tevlikiettiği bu hal, gerçeklerimizi çözme maksa
dımızla 'bağdaşır şekilde değildir, örneğin; ihtiyacımızdan fazla arkeolog yetiştirince kullana-
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eak yer bulamıyor onu ya büro memuru yapıyor veya ihtisası dışında çalışmaya mecbur bırakı
yoruz. İhtisası dışmda çalışmaya mecbur bırakılan arkeolog v. s. hem memleket için bir lüks, 
bir yük, hem de gayrimemnun bir kişi oluyor. Bunun ne dereceye kadar doğru bir softıuç oldu
ğunu izaha hacet yoktur sanırız. Bu şüphesiz sadece bir alanda, bir örnektir. 

Plân dönemi içersinde memleketi m izin ne miktar ve nitelikte iş adamına, idareciye, 'hekime, 
mühendise, öğretmene v. s. meslek .adamına, muhtaç bulunduğu ilk 5 yıllık plânla tesbit edilmiş
tir. Bu ımaksa.dı teminen üniversite sayısının çoğaltılmasını mutlak zorunluluk saymaktayız. 
Ancak, yeni üniversitelerin .açılmasından önce de, o üniversiteler öğretim üyelerinin şimdiden ye
tiştirilmesinin şart 'olduğuna inanıyoruz. Bunun yanında Devletin kontrolü altında özel üniver
site ve bilhassa yüksek okulların açılmasının teşvik edilmesinde de fayda 'mülâhaza etmekteyiz. 

Öğretim üyesi yetiştirilmesi konusu sadece yeni açılacak üniversitelerimiz için değil, aynı za
manda .mevcut üniversitelerimiz için de söz konusudur. Bilhassa dışarıda iş imkânlarının çok 
bulunduğu dallarda, fakülte!erimiz asistan bulamamaktadırlar. Üniversite dışında yüksek ücret
lerle iş bulan gençler, asistanlığı tercih ekmemektedirler. Zira, asistanlık maaş ve ücretleri ken
dilerinin; değil ilmî çalışma yapabilmelerini, normal geçimlerini dahi imkânsız bale getirmekte
dir. Asistanlar için ifade ettiğimiz bu maddi imkânsızlıklar, aynen doçent ve profesörler için 
de varittir. Hele doçentler için kuruluş kadrolarında 5 nci dereceden daha yüksek kadro bulun
madığından o ncü dereceden (100 liradan) yukarıya terfi edememeleri çoik gariptir. İlkokul öğ
retmenleri 1 nci dereceye (150 lira) kadar terfi edebilirlerken doçentlerin 'kadrolarının 5 nci de
recede (80 lirada) dondurulması m doğru İnil ma maktayız. 

Üniversite -dışmda çalışmayan doçent ve 'profesörlerin ayda ellerine geçen para, serbest piya
sada çalışan orta halli bir muhasebecinin eline geçen paradan fazla değildir. Geçim sıkıntısı 
çeken bir öğretim üyesinin maddi imkânsızlıklar karşısında gerektiği şekilde ilmî araştırma ve 
incelemeler yapabileceğine inanmıyoruz. Ayrıca, üuiversite dışmda çalışan öğretim üyelerinin de 
gerektiği şekilde ilmî araştırma ve incelemeleri yapabilecek zaman bulabileceklerine de ihtimal 
vermiyoruz. 

Bütün bunlar bizi, gerçek üniversi ter öğretimin yapılabilmesi için, üniversite öğretim üyele
rinin geçim imkânlarının ele alınması konusuna zorlamaktadır. Üniversiteye kalifiye öğretim 
elemanı sağlamak; mevcut elemanların üniversite dışında geçim d mikanı aramasına meydan «ver
memek» için, ıher şeyden önce üniversite öğretim üyeliğini cazip hale getirmek gerekmektedir. 
Bu cazipleştirmenin başında, maddi imkânları bugünkü durumdan çok daha iyi ayarlamanın 
geldiğine şüplhe yoktur. 

'Bunun yanında ilimdeki süratli 'gelişmeleri günü gününe takibede'bilmek, her türlü öğretim 
ve araştırma araç, gereç ve kimyevi maddeleri ucuz ve boil miktarda temin etmek, üniversitenin 
en önemli fonksiyonlarından biri olan .araştırıcılığı için 'mutlak zarurettir. 

Araştırmaların olumlu bir şekilde yapılabilmesini .sağlamak üzere, üniversiteler için yurt dı
şından getirilecek Iher türlü araç. gereç -ve kimyevi maddelerin Gümrük Resminden ımuaf tutul
masını, ilmî yayınların ucuz kurla itlhaJinin teminini temenni etmekteyiz. 

Tıp "Fakültesi hastanelerinin, bir kısmı kendi mülkiyeti altındaki binalarda, bir kışımı 'Belediye, bir 
kısmı da Evkafa ait Ouroba Hastanesi servislerinde yer aldığı, bu idarelerle yapılan anlaşmalarla 
bugüne kadar yürütülen tedris, hasta bakımı, ilmî travay gibi çeşitli bölümleri kapsıyan üniversite 
çalışmalarının istenen kolaylık ve rahatlık içinde geliştirilmesine imkân olmadığı, 

Bina ve arsaların mülkiyetinin fakültede olmaması, bu binalara ve arsalara ilâveler, tadiller ve 
yeni binalar inşası hususunda fakülteyi tereddüt ve teenniye sevk ettiği, fakültenin müstakbel inkişaf 
plânını dahi yaptırmak imkânını kaldırdığı, 

Fakültenin müstakbel inkişaf plânını rasyonel esaslar üzerine dayanan bir etütle gerçekleştirmek, 
enstitü ve klinik sahalarını katî hudııtlariyle .şehir plânı içinde tesbit etmek, kısa zamanda artan ta
lebenin okutulması ini kânını sağlıyacak ve ilmî çalışma ve araştırmaları mümkün kılacak binalara sa-

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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hibolmak ve bu tesislerin gerektirdiği işletme masraflarının bir kısmını olsun, Devlet bütçesine yük 
olmaktan kurtarmak iein, 'Tıp Fakültesi enstitü ve kliniklerinin idaresine yeni bir yön vermek ve bu 
müesseseleri yeni bir idari teşkilâta bağlıyarak modern hastane, ve enstilii isletme prensipleri, içinde 
çalışmaya sevk etmek kaçınılmaz bir zaruret halini aldığı ımüşahede edilmiştir. 

Üniversitelerimkin meselelerini .böylece kısaca belirtmeye çalıştıktan sonra, İstanbul Üniversitesi 
için esaıs temennilerimizi arz ediyoruz : 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kurumu adı ile .bir tesis kurulmasını, yeni .bina
lar inşa edilinceye kadar şimdilik İstanbul'da mevcut Sağlık [Bakanlığı, ıBelediye, Uvkaf ve Lşçi Sigor
taları hastanelerimin (gerekli kliniklerini kurulacak teşkilâta bağlıyarak fakültenin istifadesine arz 
edilmesini, 

İstanbul Üniversitesinin, 1946 yılında muhtariyetini kazandıktan sonra, 12 000 öğrencili bir üni
versite olabileceği düşünülmüş ve her türlü tesisler im ölçüye 'göre yapılmıştır. IBugün 80 000 öğrenci
si bulunan üniversitenin ıçok sıkışık durumunu, dar öğretini imkânlarını gidermek için istimlâk edilen 
arsalar üzerinde kütüphane, dershane, klinik, enstitü v.s. binalarının yapılabllımesi iein 300 milyon 
liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bununla ilgili yıllık (ideme miktarı 30 milyon lirayı geçme
mek üzere 300 milyon liraya kadar igeiecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeyi derpiş eden, üniversi
tece hazırlanan kanun tasarısının bir an önce Yüksek Meclisimize sunul masını, 

Senelerden beri Tıp Fakültesine bağlı yüksek okul olarak faaliyette bulunan «Hczacıh'k Okulu
nun» daha (geniş çapta ilmî muhtariyet kazanabilmesi için (Batıdaki örnekleri ve Ankara''daki emsali 
gibi fakülte 'haline getirilmesini, 

Üniversiteye yapılan Devlet yardımını biraz azaltabilmek aımaciyle çok düşük olan kayıt ve saire 
»'i'bi her türlü 'harçların yeniden ayarlanmasını, 

Üniversitenin tasarrufunda.'bulunan arazi ve binalardan, büyük bir kısmının mülkiyeti Hazineye 
aittir. IBu durumun doğurduğu mahzurları (gidermek için bu kabil arazi \c binalar ile tesislerin bütün 
hukuk ve vecibeleriyle üniversiteye1 devrini, 

Arz ve teklif etmekteyiz. 

İsmet tf ezgin 
Aydın 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1963 malî yılı bütçesi hakkındaki tekliflerimiz 

B. M. 

201 14 Edebiyat Fakültesinin kürsülerinin ihtiyacı olan 9 ucu dereceden 4 aıded asistan kad
rosunun, ödeneği tasarruftan karşılanmak suretiyle (L) cetvelinden fiilî kadroya 
lalınımasmı, 

204 15 Fen Fakültesi ödeneğinde .gecen yıla nazaran 109 200 liralık bir eksilme vardır. Bu 
hal fakülte için pek lüzumlu 3 aded ecnebi Profesörün ıgeitirilememesimi intaç ettir
mektedir. Fakültenin öğretim üyesi kadrosunun tamamlanabilmesi için bu bölümde
ki ödeneğin geçen yılki ödeneği seviyesine çıkarılmasına, 

420 19 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit giderleri içine alan 
bu bölümde Diş Hekimliği Okulunun ödeneği geçen yıla nazaran 25 000 lira eksiktir. 
Bu okul geçen yıla nazaran daha fazla talebe almıştır. Üniversitelerin en önemli 
fonksiyonlarından biri olan araştırma ve incelemelerini yeterli olarak yapılabilmesi 
için ödeneklerinin hiç, olmazsa geçen yılki seviyesine çıkarılmasını, 

441 Üniversitenin 30 000 öğrencisinin her türlü sağlık muayene ve tedavilerini yaparak 
her biri için ayrı «ayrı sağlık fişi tutan Mediko - Sosyal Merkezinin, her çeşit gider
leri için verilen 100 000 liralık ödenek yetersizdir. Bu ödeneğin 200 000 liraya çı
karılmasını, 

451 11-30 İlmin süratle gelişmesi karşısında, her tih'lü yeni buluş ve araştırmaları zamanında 
takibedilmek ve 'bunları memleketimizde uygulayalbiLmek için ilmî dergi ve kitapların 
devamlı ve muntazam bir seki ki e fakülteler kitaplıklarına temini gerekmektedir. 
Bu kabil yayınların umumiyetle fiyatlarıııın yüksek oluşu, verilen ödeneklerin ye
tersizliği ilmî yayınların takibedileimemesine yol açmaktadır. Üniversitenin gerekli 
incelemelerini yapabilmesi için bu bölümdeki geçen yıla nazaran eksiltilen ödenek
lerin hiç olmazsa eski seviyelerine çıkartılm'asını, 

Ayrıca, bâzı enstitülerde konferans verenler ile ilmî araştırmalar yapanlara ücret verilebilme-
sini teminen 1963 yılı (R) cetvelinin 421 nci bölümündeki enstitülerin her çeşit giderleri maddesi
nin metnine «Enstitülerde konferans verenlerin koufer'ans ücretleri ile araştırma yapanlara gün
de 60 liraya kadar ücret verilebilir» ibaresinin eklenmesini, 

Genel Bütçenin (R) formülündeki kadro unvanları Üniversiteye uymadığı cihetle istanbul 
Üniversitesi 306 Giyecekler (R) formülünün aşağıdaki şekilde ayrıca tesbitini, 

«Başhademe, hademe, odacı, bahçıvan, başbaîıçıvan, kaloriferci, santralci, bekçi, koruyucu, sür-
veyan, şoför, teknisyen, usta, elektrikçi, marangoz, kapıcı, aşçı, itfaiyeci gibi hizmetlilere verile
cek elbise, palto, çizme, tulum, ayakkabı ile bunlara benzer diğer giyim eşyasının bedelleri bu* 
tertipten ödenir.» 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit giderlere ait (R) formülündefki Avrupa 
kelimesinin Milletlerarası olarak değiştirilmesini. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : İ9) 
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YATIRIMLAR 
B. M. 

705 İstimlâk ve satmalma : 
istimlâkler dolayısiyle açılması icabedecek dâva ve sair harcamaların her türlü masraf
larının karşılanabilmesi için (R) cetveline aşağıdaki formülün konulmasını, 
«İstimlâk ve satmalmalar ile ilgili ihtilâf ve dâvaların pul ve resim bedelleri, avukatlık, 
bilirkişi ve hakem ücretleri, diğer her türlü harçlar ve giderler bu tertipten ödenir.» 

741 60 Madde metninin mevcut mukaveleye göre inşaatın tümünün yapılabilmesini temin et
mek üzere «Teknik yardım projesi ile ilgili olarak Orman Fakültesinde inşa ettiril
mekte olan yatakhane, dershane binaları ile merkezi teshin sisteminin ikmali ve enstitü
ler binasının inşası» şeklinde değiştirilmesini, 

741 60 A. 1. D. Teşkilâtından sağlanan yardımla inşa edilmekte olan Orman Fakültesi için 
mezkûr teşkilât 8 700 000 lira vermeyi kabul ve taahhüdetmiştir. İnşaat için şimdiye ka
dar 5 500 000 lira ödenmiştir. A. 1. D. ile yapılan mukavele hükümlerinin yerine .getiril
mesi ve inşaatın bitirilmesi için 150 000 lira noksan, konan «deneğin 3 150 000 liraya çı
karılmasını, 

Ayrıca, 1963 yılı (R) cetvelinin 741/60 bölümünde madde metninin inşaatın tümünün ikmali 
ve 'ödemelerin yapılmasını temin etmek üzere «Amerikan yardımları karşılıklarından önceki yıllarda 
finanse edilmeye başlanmış veya başlanacak olan projelerin uygulanması ile ilgili (ÖR 44-17-3 ) 
numaralı proje anlaşmasındaki süre ve tesbit edilen esaslarla aynen devam etmek üzere bu hususta 
mukaveleye bağlanan ve bağlanacak olan inşaat ve tesisat işlerinde yapılacak harcamalar bu tertip
ten ödenir» şeklinde değiştirilmesini, 

1963 malî yılı genel muvazene bütçe tasarısının (R) formülünün yatırımlar kısmının Bayındırlık 
Bakanlığı başlığı altındaki metne (katma bütçeli dairelerden Vakıflar, Beden. Terbiyesi, Karayolları, 
Devlet Su İşleri, Orman, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel müdürlükleri meyanmda üniversi
teler kelimesinin de ilâvesini, 

(İşbu metin, 1963 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi ve Devlet borçları unvanlı kitabın 102 nci sayfa
sında bulunmaktadır.) 

Arz ve teklif ederiz. 

Aydın Aydın Diyarbakır İzmir 
îamet Sezgin Orhan Apaydın Recai İsIcenlfroıVu Necip li/irkeUîmoğlu 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

12 . 1 . 1963 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

îstnabul Üniversitesi 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar 
Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 71-1388/ 
3780 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî 
Eğitim Bakanı, İstanbul Üniversitesi rektör ve dekanları Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduk
ları halde incelendi ve görüşüldü. 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün ra
poru okunduktan sonra üniversitenin faaliyetine ait tenkid ve temennilerde bulunulmuş ve sorular 
sorulmuştur. 

Gerek raportörümüzün raporunda belirttiği hususlara ve gerekse sorulan suallere üniversite rek
törü ve dekanları tarafından gerekli cevaplar ve izahat alındıktan sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Üniversitenin cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 6 090 031 
lira fazlasiyle 60 936 621 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise geçen 
yıla nazaran 3 276 001 lira fazlasiyle 17 966 001 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin sebepleri gerekçede izah edilmiştir. 
(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin incelenmesi neticesinde; 
Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit giderleri içine alan 420 nci 

bölümün Dişhekimliği Okuluna ait 19 ncu madde ile verilen ödeneğin yetersiz olduğu raportörü
müzün tetkikinde anlaşılmış olduğundan bu maddeye 25 000 lira eklenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin her türlü sağlık muayene ve tedavilerini yaparak her biri için ayrı 
ayrı sağlık fişi tutan Mediko - sosyal merkezi giderlerini karşılamak üzere 441 nci bölüme konul
muş olan ödeneğin de noksan olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple bölüme 100 000 liranın ilâvesi uy
gun görülmüştür. 

Halen öğrencilerden bu hizmet karşılığı alman 10 lira gelir bütçesine 250 000 lira olarak intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

Pedagoji Enstitüsünün her türlü giderlerini karşılamak üzere 445 nci bölüme konulmuş bulu
nan ödeneğin de enstitünün artan iş hacmi dolayısiyle kâfi gelmiyeceği görüldüğünden bölüme 
2 500 lira eklenmiştir. 

602 nci (Talebe teşekküllerine yardım) bölümünün 20 nci maddesine konulmuş bulunan ödene
ğin de artan talebe teşekkülleri muvacehesinde kifayetsiz olduğu anlaşıldığından mezkûr madde
ye de 10 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu zamlarla (A/l) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 137 500 lira fazlasiyle 
61 074 121 lira olaark kabul edilmiştir. 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelin tetkiki sırasında, son fırtınalar esnasında 
bâzı fakülte binalarının bilhassa harabolan çatılarının onarılması ve kimya lâboratuvarlarının ha
valandırma tesislerinin yapılması zarureti hâsıl olduğundan bu maksatla 741 nci (yeni yapılar ve 
esaslı onarımlar) bölümünün 10 ncu rektörlük maddesine 1 000 000 liranın ve aynı bölümün 60 nci 
maddesiyle A. t. D. teşkilâtından sağlanan yardımla yapılmakta olan Orman Fakültesi inşaatının 
bitirilmesi için lüzumlu olan 150 000 liranın da mezkûr maddeye eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bu suretle (A/2) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 1 150 000 lira fazlasiyle 19 116 001 
lira olarak kabul edilmiştir. 

tsttabul Ü. Bütçesi (S. Sayım : 19) 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
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Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin tetkiki sırasında bölüm ve maddelere ko

nulmuş bulunan ödeneklerin tahakkuk edebileceği anlaşılmıştır. (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de yapılan zamlar gelir bütçesine de aksettirilerek muvazene sağlanmış ve bu suretle (B) cetveli de 
komisyonumuzca 80 190 122 lira olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 

Edebiyat Fakültesi kürsülerinin ihtiyacı olan 9 ncu dereceden 4 aded asistanlık kadrosunun (L) 
cetvelinden serbest bırakılması ve tatbikatta bâzı arılaşmamazlıkları bertaraf etmek maksadiyle de 
(R) cetvelinde bâzı değişikliklerin yapılması raportör taarfmdan teklif edildiğinden hizmetin 
ifası bakımından uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca yapılan değişiklikler dolayısiyle tasarının 1 nci ve 2 nci maddesi tâdilen, di
ğerleri ise aynen kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvelleri Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

;B a sik an 
Hatay 

S. hal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Balıkesir 
S<>z hakkım mahfuz. 

K. Öztas 

Traibzon 
A. Şener 

leel 
S. KultJay 

İmzada ıbulunamadı 

'Konya 
.1/. Binek li 

Siint 
A. Yaşa 

T. Üye 
/ / . Tunçkanat 

Baykan V. 
Ankara 

X. Ağırnasl-} 

Aydın 
/. Sezgin 

Bitlis 
('. (lebeloğlu 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İstanbul 
.1. Oğuz 

Malatya 
N. Yetkin 

İ'iıızada. 'bulunamadı. 

Sinoj) 
M. Alicanoğlu 

Van 
F. Işık 

Söz 
r 

X. 

•Söz 

Sozoü 
Oı-du 

.1. //. Onat 

Aydın 
0. A/paydın 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Mirasım 
hakikini . m allı!" uz. 

. F. Kılıçoğlu 

İzmir 
Mirkelâmoğlu 

M araş 
hakikıun 'maili fıtz. 
11. Kaplan 

Siıvais 
)/. Vural 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 
*Sr. Keskin 

Balıkesir 
A. A. Bolaik 

İmzada Ibıı 1 tınamadı 

iSöz 

Söz 

S 

Çanakkale 
Ş. İnan 

(ritnıüşane 
hakkını mahfuz 
S. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
hakkını 'mahfuz 
X. Hayar 

T. Üye 
. (rürsoytrak 

Mardin 
S. Aysarı 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ I 

istanbul 'Üniversitesi 1963 yılı Mite e kanunu I 
tasarısı 

MADDE 1 — istanbul Üniversitesi 1963 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
60 936 621 lira, yatırım giderleri için de, 
bağlı (A / 2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
17 966 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2 — İstanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 78 902 622 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İstanbul Üniversitesince 1963 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında da de
vam olnur. 

M A D D E 4 — İstanbul Üniversitesinin 
30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ati kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5 — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6 — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu baklandaki 7.7.1948 tarihli ve 5247 sayılı 
kanuna ve buna ek 7161 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler, 1963 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 7 — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden, bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; | 

İstanbul Ü. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 61 074 121 lira, yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 19 116 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
80 190 122 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 19) 
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Hü, 

1928 - 1961 bütçe yılllarına ait olup da, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıMan 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar, 1963 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım bölümleri ile yatmm bölümleri bakiyele
rinden, eski yıllar borçllan bölümüne Malliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8 — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Milli Eğitim Bakanlan yürütür. 

Karma Bütçe Ko. 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakam V. 
A. $. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
T. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. ÇeliJcba§ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
A dal (it Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Belcata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
S a. ve S o. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. tzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
îmar ve İskân Bakam V. 

R. Aybar 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —- Aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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A/l - CETVELİ 

B. M. 

201 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

202 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

203 
11 
12 
14 

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
îktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
îkt isat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 

1962 
yût 

ödemıeğa 
Lira 

293 760 
6 195 796 
1 871 280 
2 376 720 
2 602 760 
1 223 280 
1 161 940 

239 040 
388 080 
336 240 

8 724 

16 697 620 

919 320 
5 478 080 

275 040 
332 040 

1 616 400 
391 840 
351 840 
30 960 

283 920 
288 000 

9 967 440 

104 520 
36 000 
32 800 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

330 480 
7 355 610 
2 424 330 
2 992 140 
2 687 580 
1 388 340 
1 096 740 

260 820 
383 130 
388 800 

8 724 

19 316 694 

1 145 340 
6 274 260 

334 530 
420 390 

2 123 010 
545 940 
447 930 

50 220 
364 500 
335 340 

12 041 460 

150 795 
40 365 
37 260 

için 
Komisyonca 
kıalbıuL edilen 

Lira 

330 480 
7 355 610 
2 424 330 
2 992 140 
2 687 580 
1 388 340 
1 096 740 

260 820 
383 130 
388 800 

8 724 

19 316 694 

1 145 340 
6 274 260 

334 530 
420 390 

2 123 010 
545 940 
447 930 

50 220 
364 500 
335 340 

12 041 460 

150 795 
40 365 
37 260 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

15 Fen Fakültesi 
16 îktisat Fakültesi 
17 Orman Fakültesi 
18 Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

204 Ecnebi Profesör ve uzmanlar 
ücreti 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk Fakültesi 
14 Edebiyat Fakültesi 
15 Fen Fakültesi 
16 iktisat Fakültesi 
17 Orman Fakültesi 
18 Yabancı Diller Okulu 
19 Diş Hekimliği Okulu 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Rektörlük memurları çocuk 

zammı 
12 Tıp Fakültesi memurları ço

cuk zammı 
13 Hukuk Fakültesi memurları 

çocuk zammı 
14 Edebiyat Fakültesi memur

ları çocuk zammı 
15 Fen Fakültesi memurları ço

cuk zammı 
16 îktisat Fakültesi memurları 

çocuk zammı 
17 Orman Fakültesi memurları 

çocuk zammı 
1.8 Yabancı Diller Okulu memur

ları çocuk zammı 

1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödemeği istemen kialbul edilen 
Lira Lira Lira 

32 500 37 288 37 288 
110 340 217 957 217 957 
10 560 11 880 11 880 
260 860 298 080 298 080 

587 580 793 625 793 625 

31 330 
334 509 
46 800 
558 097 
504 000 
120 624 
40 000 
60 480 

0 
695 840 

15 000 
334 509 
46 800 
558 097 
394 800 
168 624 
40 000 
64 080 
48 000 

1 669 910 

15 000 
334 509 
46 800 
558 097 
394 800 
168 624 
40 000 
64 080 
48 000 

1 669 910 

6 000 6 000 6 000 

34 640 38 000 38 000 

7 000 8 000 8 000 

10 000 10 000 10 000 

10 000 10 000 10 000 

5 500 5 500 5 500 

6 000 8 500 8 500 

1 600 1 600 1 600 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 

ödeaUeğ'i 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteııren kiaibıü edilen 
Lira Lira 

217 

19 Diş Hekimliği Okulu memur
ları çocuk zammı 1 500 2 200 2 200 

20 Eczacı Okulu memurları co-

207 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 Emekli ve % 25 giriş 

21 
30 

cuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1 500 
15 000 
18 000 

116 740 

25 000 

1 740 
15 000 
15 000 

121 540 

23 000 

1 740 
15 000 
15 000 

121 540 

23 000 

12 
13 
14 

16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

kesenekleri ile artış farklan 
.% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
iktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

1 733 180 
266 643 
115 390 

144 780 
250 000 

2 409 993 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 
1 895 
1 895 

28 132 

2 041 123 
314 019 
159 390 

169 851 
200 000 

2 884 383 

5 414 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
1 907 
1 907 
1 907 

28 295 

2 041 123 
314 019 
159 390 

169 851 
200 000 

2 884 383 

5 414 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
2 860 
1 907 
1 907 
1 907 

28 295 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 19) 
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Ödeneğin çeşidi 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddele
rin eklenmesi hakkındaki 
115 ve 119 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek üniversi
te tazminatı 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

1962 
yılı 

o d emle ği 
Lira 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

için 
KomisyoîiC'a 
'kaibul edilen 

Lira 

1 350 1 350 

933 400 
725 000 
818 000 
024 000 
460 000 
312 000 
88 800 
139 200 

L 500 000 
725 000 

1 002 699 
1 018 800 
448 000 
397 200 
88 800 
184 000 

1 350 

500 000 
725 000 
002 699 
018 800 
448 000 
397 200 
88 800 
184 000 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim aylık
ları 
Konferans için yurt içinden 
ve dışından getirtileceklerin 
ücret ve yollukları ile başka 
giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebivat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diş Hekimliği Olculu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

5 500 400 

44 506 

8 000 
7 500 

20 000 
20 000 
15 000 
20 000 
6 500 
5 000 
5 000 

107 000 

37 181 601 

5 364 499 

44 506 

8 000 
7 500 

20 000 
20 000 
15 000 
20 000 
6 500 
1 000 
2 000 

100 000 

42 389 262 

5 364 499 

44 506 

8 000 
7 500 

20 000 
20 000 
15 000 
20 000 
6 500 
1 000 
2 000 

100 000 

42 389 262 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım. - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
11 Rektörlük kırtasiye 
12 Tıp Fakültesi kırtasiye 
13 Hukuk Fakültesi kırtasiye 
14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye 
15 Fen Fakültesi kırtasiye 
.16 iktisat Fakültesi kırtasiye 
17 Orman Fakültesi kırtasiye 
18 Yabancı Diller Okulu kırta

siye 
19 Diş Hekimliği Okulu kırtasi

ye 
20 Eczacı Okulu kırtasiye 
21 Rektörlük döşeme 
22 Tıp Fakültesi döşeme 
23 Hukuk Fakültesi döşeme 
24 Edebiyat Fakültesi döşeme 
25 Fen Fakültesi döşeme 
26 iktisat Fakültesi döşeme 
27 Orman Fakültesi döşeme 
28 Yabancı Diller Okulu döşeme 
29 Diş Hekimliği Okulu döşeme 
30 Eczacı Okulu döşeme 
31 Rektörlük demirbaş 
32 Tıp Fakültesi demirbaş 
33 Hukuk Fakültesi demirbaş 
34 Edebiyat Fakültesi demirbaş 
35 Fen Fakültesi demirbaş 
36 ikt isat Fakültesi demirbaş 
37 Orman Fakültesi demirbaş 
38 Yabancı Diller Okulu demir

baş 
39 Diş Hekimliği Okulu demir

baş 
40 Eczacı Okulu demirbaş 
41 Rektörlük öteberi 
42 Tıp Fakültesi öteberi 
43 Hukuk Fakültesi öteberi 

1962 1963 yılı İçin 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği' istemen kafouil edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 8 000 8 000 
5 000 5 000 5 000 
5 000 5 000 5 000 
3 500 3 500 3 500 
6 000 6 000 6 000 
2 000 2 000 2 000 
3 000 3 000 3 000 

2 000 2 000 2 000 

2 000 
2 000 
7 000 
3 000 
3 000 
7 500 
17 000 
2 000 
3 500 
550 

10 000 
10 000 
7 500 
4 000 
10 000 
10 000 
5 500 
15 000 
6 000 

2 000 
2 000 
20 000 
3 000 
3 000 
3 000 
7 000 
3 000 
50 000 

550 
1 500 
3 000 
15 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

200 000 

2 000 
2 000 
20 000 
3 000 
3 000 
3 000 
7 000 
3 000 
50 000 

550 
1 500 
3 000 
15 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 

200 000 

5 000 5 000 5 000 

25 000 2 000 2 000 
• 5 000 5 000 5 000 
600 000 800 000 800 000 

7 500 7 500 7 $00 
7 500 7 500 7 500 

tstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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M. 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
60 

11 
12 
1.3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ödeneğin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi öteberi 
Fen Fakültesi öteberi 
İktisat Fakültesi öteberi 
Orman Fakültesi öteberi 
Yabancı Diller Okulu öteberi 
Diş Hekimliği Okulu öteberi 
Eczacı Okulu öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
tkt isat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

1962 
yûi 

ödeneği 
Lira 

10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
4 000 
1 000 

875 000 
1 200 000 

2 921 800 

10 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 
3 000 
3 000 

51 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

isteıuenı. 
Lira 

7 500 
7 500 
7 500 
7 500 

250 
1 000 
1 000 

898 000 
1 170 000 

3 299 800 

15 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
4 000 
2 000 
3 000 
3 000 

57 000 

için 
Komisyonca 
'kafau'l edilen 

Lira 

7 500 
7 500 
7 500 
7 500 

250 
1 000 
1 000 

898 000 
1 170 000 

3 299 800 

15 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 00O 
4 000 
4 000 
2 000 
3 000 
3 000 

57 000 

Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
ücretleri 

12 Tıp Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

13 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

14 Edebiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Fen Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

16 İktisat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Orman Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

3 000 

2 500 

2 500 

4 200 

5 500 

5 OOO 

5 000 

4 000 

2 500 

2 500 

4 200 

5 500 

5 000 

5 000 

4 000 

2 500 

2 500 

İstanbul ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

18 Yabancı Diller Okulu posta 
ve telgraf ücretleri 

19 Diş Hekimliği Okulu posta 
ve telgraf ücretleri 

20 Eczacı Okulu posta ve telgraf 
ücretleri 

21 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk Fakültesi 
1.4 Edebiyat Fakültesi 
15 Fen Fakültesi 
16 iktisat Fakültesi 
17 Orman Fakültesi 
18 Yabancı Diller Okulu 
19 Diş Hekimliği Okulu 
20 Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

yolluğu 
22 Tıp Fakültesi muvakkat va

zife yolluğu 
23 Hukuk Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
24 Edebiyat Fakültesi muvak

kat vazife yolluğu 
25 Fen Fakültesi muvakkat va

zife yoluğu 
26 ikt isat Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
27 Orman Fakültesi muvakkat 

vazife yolluğu 
29 Diş Hekimliği Okulu muvak

kat vazife yolluğu 

İstanbul Ü. Bütçesi 

1962 1963 yılı için 
yılt Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği: istenen kla'buıl edilen 
Lira Lira Lira 

0 500 500 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 
245 000 245 000 245 000 
276 700 278 200 278 200 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
5 000 
5 000 

138 025 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
5 000 
5 000 

138 025 

22 000 
30 000 
11 000 
14 550 
24 625 
12 500 
13 000 

350 
5 000 
5 000 

138 025 

1 000 275 275 

40 000 40 000 40 000 

5 000 6 000 6 000 

4 500 4 500 4 500 

7 500 5 000 5 000 

9 500 7 500 7 500 

4 000 6 000 6 000 

10 000 10 000 10 000 

1 000 1 000 1 000 

(S. Sayısı : 19) 
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M. ödeneğin çeşidi 

80 Eczacı Okulu muvakkat va
zife yolluğu 

40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi Profesör ve uzmanlar 

yolluk ve giderleri 
72 Tıp Fakültesi yurt içi araş

tırma ve inceleme yolluğu ve 
giderleri 

73 Hukuk Fakültesi yurtiçi araş
tırma ve inceleme yolluğu ve 
giderleri 

74 Edebiyat Fakültesi yurtiçi 
araştırma ve İnceleme yolluk 
ve giderleri 

75 Fen Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluğu ve 
giderleri 

76 İktisat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yollu
ğu ve giderleri 

77 Orman Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yollu
ğu ve giderleri 

79 Diş Hekimliği Okulu yurt içi 
araştırma ve inceleme yollu
ğu ve giderleri 

80 Eczacı Okulu yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluğu ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

11 Rektörlük taşıt işletme gi
derleri 

12 Rektörlük taşıt onarım gi
derleri 

21 Tıp Fakültesi taşıt işletme 
giderleri 

1962 
Ödeneği 
Lira 

1 000 
12 500 

37 500 

10 000 

3 000 

70 000 

55 000 

7 500 

55 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteınınn kıalbui edilen 
Lira Lira 

2 000 

4 000 

340 000 

25 000 

7 000 

4 000 

7 500 

1 000 
12 500 

37 500 

10 000 

3 000 

60 000 

55 000 

10 000 

55 000 

1 000 

4 000 

1 000 
12 500 

37 500 

10 000 

3 000 

60 000 

55 000 

10 000 

55 000 

1 000 

4 000 

329 275 

25 000 

7 000 

3 500 

7 000 

329 275 

25 000 

7 000 

3 500 

7 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B. 

403 
407 
417 

M. 

22 

51 

52 

71 

72 

Ödeneğin çeşidi 

Tıp Fakültesi taşıt onarım 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıt işletme 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıt onaran 
giderleri 
Orman Fakültesi taşıt işlet
me giderleri 
Orman Fakültesi taşıt ona
rım giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite binalarının bina 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

64 500 

3 817 025 

20 000 
1 000 

1963 yı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

5 000 

2 500 

25 000 

9 000 

62 000 

4 189 300 

20 000 
1 000 

lı için 
Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

3 000 

5 000 

2 500 

25 000 

9 000 

62 000 

4 189 300 

20 000 
1 000 

419 
420 

ve arazi vergileri, tapu tescil 
harcı ve diğer giderleri ile bi
na, levazım, eşya ve sair men-

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

küllerin sigorta bedelleri 
Mahkeme giderleri 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzeme
lerle her çeşit giderleri 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Ed'cb i yat Fakültes ı 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

70 000 
40 000 

50 000 
840 000 

9 000 
45 000 

1 400 000 
40 000 

145 000 
100 000 
125 000 

45 000 
40 000 

50 000 
1 040 000 

15 000 
45 000 

1 900 000 
40 000 

146 235 
75 000 

132 000 

45 000 
40 000 

50 000 
1 040 000 

15 000 
45 000 

l 900 000 
40 000 

146 235 
100 000 
132 000 

Bölüm toplamı 2 754 000 3 443 235 3 468 235 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19; 
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B. 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

M. ödeneğin çeşidi 

Devletler Hukuku Türk Enst. 
her çeşit giderleri 
Kriminoloji Enst. her çeşit 
giderleri 
İdare Hukuku Enst. her çe
şit giderleri 
Mukayeseli Hukuk Enst. her 
çeşit giderleri 
İktisat ve İçtimaiyat Enst. 
her çeşit giderleri 
İstatistik Enstitüsü her çeşit 
giderleri 
Gazetecilik Enstitüsü her çe
şit giderleri 
Maliye Enst. her çeşit gider
leri 
Kanser Enst. her çeşit gider
leri 
Kan Aktarma Merkezinin 
her çeşit giderleri 
İslâm Tetkikleri Enst. her 
çeşit giderleri 
Hidrobiyoloji Enst. her çeşit 
giderleri 
İktisat Tarihi Enst. her çeşit 
giderleri 
İşletme İktisadı Enst. her çe
şit giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanele-

1962 
yıli 

ödenıeği 
Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

35 000 

25 000 

50 000 

45 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

32 150 

50 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

50 000 

50 000 

75 000 

70 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

65 000 

90 000 

ı için 
Komisyonca. 
kafcui edilen 

Lira 

20 000 

20 000 

20 000 

20 000 

50 000 

50 000 

75 000 

70 000 

25 000 

30 000 

15 000 

120 000 

65 000 

90 000 

re ilişkin giderleri 
11 Hastanelerin öğretimi ilgi

lendiren giderleri ile yatak 
bedeli ve her çeşit giderleri 5 245 300 5 274 540 5 274 540 

12 Hastanelerde doyurulacakla-
nn yiyecek bedelleri 539 111 550 000 550 000 

Bölüm toplamı 5 784 411 5 824 540 5 824 540 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

436 Coğrafya Enst her çeşit gi
derleri 

437 Türkiyat Enst. her çeşit gi
derleri 

438 Fizik Tatbikatı Merkezinin 
giderleri 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu gider
leri 

440 Çocuk Psikiyatri Enst. her 
çeşit giderleri 

441 Üniversite Mediko - Sosyal 
Merkezinin her çeşit gider
leri 

442 Sanat Tarihi Enst. her çeşit 
giderleri 

443 İktisadi G-elişme Enst. her 
çeşit giderleri 

444 Tecrübi Psikoloji Enst. her 
çeşit giderleri 

445 Pedagoji Enst. her çeşit gi
derleri 

446 Sosyoloji Enst. her çeşit gi
derleri 

447 Şarkiyat Enst. her çeşit gi
derleri 

451 Yayın giderleri 
11 Rektörlük satmalma ve abo

ne 
12 Tıp Fakültesi satmalma ve 

abone 
13 Hukuk Fakültesi satmalma 

ve abone 
14 Edebiyat Fakültesi satmal

ma ve abone 
15 Fen Fakültesi satmalma ve 

abone 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

100 000 

5 000 

35 000 

7 500 

7 500 

7 500 

5 000 

17 500 

110 000 

54 000 

190 000 

180 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbul edilen 
Lira Lira 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

100 000 

5 000 

70 000 

5 000 

5 000 

5 000 

3 000 

17 500 

120 000 

54 000 

180 000 

200 000 

15 000 

15 000 

10 000 

30 000 

10 000 

200 000 

5 000 

70 000 

5 000 

7 500 

5 000 

3 000 

17 500 

120 000 

54 000 

180 000 

200 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B. M. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ödeneğin çeşidi 

İktisat Fakültesi satmalına 
ve abone 
Orman Fakültesi satınalma 
ve abone 
Yabancı Diller Okulu satın
alma ve abone 
Diş Hekimliği Okulu satın
alma ve abone 
Eczacı Okulu satınalma ve 
abone 
Rektörlük çeşitli yaym gi
derleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Edebiyat Fakültesi çeşitli 
yayın giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yaym 
giderleri 
İktisat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Orman Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 
Yabancı Diller Okulu çeşitli 
yaym giderleri 
Diş Hekimliği Okulu çeşitli 
yaym giderleri 
Eczacı Okulu çeşitli yaym 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

91 000 

36 000 

4 000 

15 000 

14 000 

38 000 

150 000 

225 000 

247 500 

258 500 

209 000 

137 500 

7 500 

20 000 

20 000 

2 024 500 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

ist e iren 
Lira 

70 000 

36 000 

3 000 

17 500 

14 000 

45 000 

140 000 

200 000 

240 000 

234 280 

235 000 

137 500 

7 500 

10 000 

20 000 

1 981 280 

Komisyonca 
kaıbıü edilen 

Lira 

70 000 

36 000 

3 000 

17 500 

14 000 

45 000 

140 000 

200 000 

240 000 

234 280 

235 000 

137 500 

7 500 

10 000 

20 000 

1 981 280 

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gideceklerin 
yollukları ile başka her çeşit 
giderleri 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk Fakültesi 
14 Edebiyat Fakültesi 

1 000 
225 000 
125 000 
155 000 

01 01 
225 000 225 000 
125 000 125 000 
155 000 155 000 

İstanbul U. Bütçesi (S. Sayısı • 19) 
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B. M. 

15 
1.6 
17 
1.8 
19 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Yabancı Diller Okulu 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

187 500 
81 650 

105 250 
0 

01 
01 

880 402 

1963 yüı 
Hükümetçe 

istemem 
Lira 

187 500 
89 500 

110 000 
6 000 

01 
01 

898 003 

için 
Komisyonca 
kaibiTıl edilen 

Lira 

187 500 
89 500 

110 000 
6 000 

01 
01 

898 003 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği her çeşit gi
derler 

10 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara katılacakların her 
çeşit giderleri 250 000 

40 Üniversitemizde toplanacak 
milletlerarası maliye kongre
siyle milletlerarası iktisadi 
geliştirme kongresinin her çe
şit o-j derleri ' 100 000 

250 000 

0 

ilmî inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 250 000 250 000 

250 000 

0 
50 

459 
477 

Kültür anlaşmaları ve müna
sebetlerinin gerektirdiği her 
çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince 

1 0 

350 000 

ıo ooo 

30 000 

280 000 

10 000 

30 000 

280 000 

10 000 

250 000 

Dördüncü kısım toplamı 12 938 963 13 736 058 13 863 558 

tstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı ? 19) 
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1962 1963 yılı için 

jüi Hükümetçe Komisyonca 
ödenıeğ1} istenıerı kiaıbul edilen 

B. 

501 
502 

505 

M. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Besimi kısım, - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1958 - 1961 villan borçlan 
1928 - 1957 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Lira 

10 000 

20 000 
01 

20 001 

340 000 

370 001 

Lira 

10 000 

20 000 
01 

20 001 

50 000 

80 001 

Lira 

10 000 

20 000 
01 

20 001 

50 000 

80 001 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
Rektörlük Türk ve vabancı 
öğrencilere 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
tktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diş Hekimliği Okulu 
"Kozacı Okulu 

Bölüm toplamı 

15 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 

5 000 
2 000 

128 000 

18 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 

5 000 
2 000 

131 000 

18 000 
18 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
10 000 

5 000 
2 000 

131 000 

602 Talebe teşekküllerine yardım 
10 tstanbul Üniversitesi Talebe 

Birliğine yardım 
20 Talebe sanat ve kültür hare

ketlerinin gerektirdiği her 
türlü giderler 

Bölüm toplamı 

6 000 

5 000 

.1 000 

(i 000 

5 000 

6 000 

15 000 

11 000 21 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 19) 
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ödeneğin çeşidi 

Talebe kantinlerine yardım 
Memur kantinlerine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1962 
yiü 

Lira 

200 000 
200 000 

539 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemıen klaibul edilen 
Lira Lira 

200 000 
200 000 

542 000 

200 000 
200 000 

552 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

37 181 601 
3 817 025 

12 938 963 
370 001 
539 000 

42 389 262 
4 189 300 

13 736 058 
80 001 

542 000 

42 389 262 
4 189 300 

13 863 558 
80 001 

552 000 

GENEL TOPLAM 54 846 590 60 936 621 61 074 121 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

1 - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Diş Hekimliği Okulu 
Eczacı Okulu 

Bölüm toplamı 

30 000 
250 000 

30 000 
50 000 
50 000 
30 000 
30 000 

100 000 
100 000 

670 000 

30 000 
250 000 

30 000 
30 '000 
50 000 
30 000 
32 000 

01 
30 000 

482 001 

30 000 
250 000 

30 000 
30 000 
50 000 
30 000 
32 000 

01 
30 000 

482 001 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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M. ödeneğin çeşidi 

II - istimlâk ve 
satmalmalar 

lâk ve satmalına 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 566 000 

1963 
Hükümetçe 

(istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
fcaıb al edil en 

Lira 

5 000 000 5 000 00 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje 200 000 200 000 200 000 

10 
20 
,30 
40 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Orman Fakültesi 

900 000 
1 000 000 

250 000 
354 000 

850 000 
1 000 000 

284 000 
500 000 

1 850 000 
1 000 000 

284 000 
500 000 

50 

60 

70 
80 
90 

4999 sayılı Kanuna ek 7028 
sayılı Kanun gereğince yapı
lacak üniversite yapısı ve te
sisatı türlü giderleri (Bina 
yapısı) 
Teknik yardım projesiyle il
gili olarak Orman Fakülte
sinde yaptırılacak inşaatla 
ilgili giderler 
Diş Hekimliği Okulu 
İktisat Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 

3 000 000 

2 750 000 
1 000 000 

0 
0 

9 254 000 

14 690 000 

2 000 000 

3 000 000 
2 500 000 
2 000 000 

150 000 

12 284 000 

17 966 001 

2 000 000 

3 150 000 
2 500 000 
2 000 000 

150 000 

13 434 000 

19 116 001 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B - CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 
Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilenler 
Yatırımlar için verilenler 
AID. tarafından Orman Fa
kültesi yaptırılmak için ve
rilen 

Bölüm toplamı 

1962 
tahminleri 

ödeneği 
Lira 

49 830 590 
11 940 000 

2 750 000 

64 520 590 

1963 yılı için 
tahmin edilen tahmin edilen 

istemem kalbini edilen 
Lira Lira 

52 286 619 51 274 119 
14 966 001 15 966 001 

3 000 000 3 150 000 

70 252 620 70 390 120 

Harçlar 
Kayıt, imtihan ve diploma 
harçları 
Mediko - Sosyal Merkezi için 
alman hare 

Bölüm toplamı 

Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Bağışlar 

Eski yıllardan devreden na
kit 

GENEL TOPLAM 

2 800 000 

200 000 

3 000 000 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

1 

1 115 998 

69 536 590 

5 000 000 

250 000 

5 250 000 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

1 

2 500 000 

78 902 622 

5 000 000 

250 000 

5 250 000 

400 000 

1 
500 000 

900 001 

1 

3 650 000 

80 190 122 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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O CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

. , A 

Nev'i Tarihi Numarası 

M. F. 

ö z e t 

Kanun 18 . 6 . 1946 4936 
Sk. efe 115 

54 a) Genel bütçeden verilecek ödenek 

b) özel idare ve belediyelerce başka kurumlarca 
yapılacak yardımlar 

e) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlar^ 
ea alınan harçlar ve ücretler 

d) Üniversite ve fakültelerle banlara bağlı ensti 
tü ve kurumlarda yaptırılacak araştırma ve da
nışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya ki
şilerden alınacak paralar 

e) Yayın satış gelirleri 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumla 

rm taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik ge

lirleri 
h) Döner sermayeli işlerde elde edilecek kârlar 
î) Bağışlar ve vasiyetler 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19^ 
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D CETVELİ 

D. 

2 
3 
3 
5 
6 
5 
6 
7 
6 
9 
9 

10 
11 
3 
7 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
13 
6 

11 
5 
5 
7 
6 
5 
8 
9 
4 

10 
11 

1 
3 
4 

Memuriyetin nev'i A( 

REKTÖRLÜK 

Teknisyen. 
Kartoteks (Daktilo bilir) 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
» 

Arşiv Memuru 
Satış Memuru 
Hesap Memuru 
Daktilo 

» 
» 
* 
»' 

Rektörlük Sekreteri 
Memur 

» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
s> 

Şoför 

Mediko - Sosyal Merkezi 
Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

»' 
•n> 

Röntgen Teknisyeni 
Lâboranıt 

» 
Daktilo ve Arşiv Memuru 
Başhademe 
Hademe 

Saymanlık Müdürlüğü 

Memur 
> 
> 

ied 

1 
! 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
5 
8 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

1 
1 
1 

Ücret 

1 100 
950 
950 
700 
600 
700 
600 
500 
600 
400 
400 
350 
300 
950 
500 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
200 
600 

300 
700 
700 
500 
600 
700 
450 
400 
800 
350 
300 

1 250 
950 
800 

D. 

5 
6 
6 
7 
9 

10 
10 
10 
12 

4 
3 
3 
4 
5 
7 
8 
6 
9 
6 

'8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

11 
12 
13 
11 
12 
11 
12 

2 

Memuriyetin nev'i 

Arşiv Memuru 
Memur 

» 
» 

Daktilo 
Hademe 

» 

Merkez Bakım ve İşletme 

'Daire Müdürü 
Bahçe Teknisyeni 
Klima Teknisyeni 
Teknisyen 

» 
Maranigoz 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 
Başbaıhçıvan 
Santralci 

» 
Bahçıvan 

» 
Hademe 
Hademe 

> 
» 

Bekçi 
» 

Koruyucu 
n) 

Pilim Merkezi 

Pilim Teknisyeni 

İnşaat Bürosu 

Y. Mimar veya Y. Mühendis 
» •» » 

İstanbul Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 19) 
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D. 

• 2 

•3 
10 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 

11 

3 
5 
5 
6 
6 
6. 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
13 
12 
11 
6 

3 
9 
7 

12 

7 
6 

Memuriyetin nev 

Direktör Hemşire 
Hemşire 
Laborant 
Laborant 
Teknisyen 
Lâboranlt 
Hemşire 

» (Narkozcu) 
» 

Laborant 
Hemşire 
Aşçı 
Gece. (BekçM 

'i A 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Uzman 
Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil 
Kitaplık Memuru 
Kayıt Memuru 
Arşiv Memuru 
Dosya Memura 

» !»* 
Neşriyat Memuru 
Daktilo 

» 

B af hademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçisd 
Dabil iye Memuru 

Devletler Hukuku 

bilir) 

ded 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
i 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

.1 
1 
1 
3 
1 
5 

20 
1 
1 

- 38 — 
Ücret 

1 100 
950 
350 
950 
800 
800 
800 
800 
700 
600 
600 
600 
300 

950 
700 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
400 
400 
350 
200 
250 
300 
600 

ve Milletlerarası 
Münasebetler Enstitüsü 

Kitaplık Memuru 
Daktilo 
Arşivci 
Hademe 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

Memur 
Daktilo 

1 
1 
1 
.1 

950 
400 
500 
250 

Enstitüsü 

1 
1 

İstanbul Ü. 

950 
600 

Bütçe» 

D. 

7 
12 

7 

6 

4 
5 
6 
7 
9 

10 
3 
8 
9 
9 

11 
11 
6 

11 
6 

10 
9 
5 
5 
6 
7 
7 

10 
10 
10 
11 
12 
13 

7 
12 

7 

2 
2 

Memuriyetin 

Kitaplık Memuru 
Hademe 

nev'i Aded 

1 
l 

ücret 

400 
250 

tdare Hukuku ve idari ilimler Enstitüsü 

Daktilo İ 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

Daktilo 

Edebiyat 

Mütercim 
Daktilo (Yabancı 

» » 
» »' 
» » 
»' » 

Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
(Elektrikçi 
İşçi 
Bahçıvan. 
Teknisyen 

Laborant 
Santralci 
Usta 
Ambar Memuru 
Memur 

» 
Seminer Arşivcisi 
Memur 

Başhademe 
Hademe 

>9 
» 
» 

İtfaiyeci 
Bekçi 
Sekreter 

Fakültesi 

dil bilir) 

» 
> 

Fen Fakültesi 

Botanik Uzmanı 
Uzman 

(S. Sayısı : 19) 

1 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
t 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
L 
1 
3 
3 

.18 
14 
1 
2 
1 

1 
1 

500 

500 

800 
700 
600 
500 
400 
350 
950 
450 
400 
400 
300 
300 
600 
300 
600 
350 
400 
700 
700 
600 
500 
500 
350 
350 
350 
300 
250 
200 
500 
250 
500 

1. 100 
1 100 
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D. 

5 
5 
5 
3 

6 
5 
5 
5 
8 
6 
9 

11 
11 
11 
4 
3 
3 
5 
5 
S 

5 
8 
9 
e 
6 
7 
8 
9 

11 
6 
6 
7 

10 
11 
12 
13 
11 
12 

4 
7 

12 

Memuriyetin nev'i 

Kimyager 
Fizikçi 
Biyolog 
Kıyı Kaptan ve Deniz 
Motorcusu 
Usta Gemici 
Kimya Laborant 
Biyolog 
Rasat Memuru 
Kütüpane Memuru 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Gece Bekçisi 
Haldeme 
Bahçıvan 
Biyolog 
Kimyager 
Oscanegraf 
Matamatiker 
Plankton Uzmanı 
Ayniyat Memura 

îktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

uf 
Memur 

» 
» 
» 
» 
»> 

Uzman 
Tercüman 
Teknisyen 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
» 

Aded 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2' 
ı 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
2 
2 

îktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

Arşivci 
Daktilo 
Hademe 

1 
1 
1 

Ücret 

700 
700 
700 

950 
600 
700 
700 
700 
450 
600 
400 
300 
300 
300 
800 
950 
950 
700 
700 
450 

700 
450 
400 
600 
600 
500 
450 
400 
300 
600 
600 
500 
350 
300 
250 
200 
300 
250 

800 
500 
250 

D. 

6 
7 

12 

4 
5 
8 

12 

T 
5 
9 

12 

4 
7 
7 

12 

5 
7 
7 

11 
12 

5 
ö 
6 
7 

11 
11 

4 
6 
7 
6 
5 

Meımuriyeti'n nev'i Ad 

istatistik Enstitüsü 

Arşivci (Yabancı dil büir) 
Daktilo 
Hademe 

Gazetecilik Enstitüsü 

Sekreter 
Kütüpaneci 
MPTTUIT* 

Hademe 

Maliye Enstitüsü 

Sekreter 
Uzman 
Memur 
Hademe 

îktisat Tarihi Enstitüsü 

Uzman 
Arşiv Memuru 
Daktilo 
Hademe 

îşletme iktisadı Enstitüsü 

Uzman 
Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

İktisadi Gelişme Enstitüsü 

Sekreter 
Uzman 
Kitaplık Memuru 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

Orman Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

:» 
Arşiv Memuru 
Fotoğrafçı 

ed 

1 
1 
l 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
] 

1 

5 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

600 
500 
250 

800 
700 
450 
250 

800 
700 
400 
250 

800 
500 
500 
250 

700 
500 
500 
300 
250 

700 
700 
600 
500 
300 
300 

800 
600 
500 
600 
700 

îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



D. Memuriyetin nev 'i 

7 Hesap Memuru (Mutemet) 
9 Bessam 
6 Elektrikçi 

10 Usta Marangoz 
7 Demirci ve Kaynakçı Ustası 
5 Makinist 

10 Makinist 
7 Şoför 
8 »ı 
6 Laborant 
7 » 
9 » 
9 » 

10 » 
10 » 
11 »' 
4 Teknisyen 
4 » 
4 Kazan Teknisyeni 
7 'Teknisyen 
7 » 
8 » 

12 işçi 
7 Santral Memura 

11 Sanitralcı 
6 Başbahçıvan 
9 Bahçıvan 

10 »! 
11 » 
12 » 
6 Ser Ustabaşı 

11 Bekçi 
11 ıBaşhademe 
11 Hademe 
12 Hademe 
12 » 
13 » 
8 Kaloriferci 

11 » Yardımcısı 
9 itfaiyeci 

11 Kapıcı 

Yabancı Diller Okulu 

3 Kitaplık memuru (Yabancı 
dil bilir) 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
6 »s 

Aded 

1 

2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

— 41 -
Ücret 

500 
400 
600 
350 
500 
700 
350 
500 
450 
600 
450 
400 
400 
350 
350 
300 
800 
800 
800 
500 
500 
450 
250 
500 
300 
600 
400 
350 
300 
250 
600 
300 
300 
300 
250 
250 
200 
450 
300 
400 
300 

950 
800 
600 1 

| D. 

8 
11 

4 
6 

1 4 
5 
7 

1 6 
i 7 

6 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
11 
5 
5 
3 

7 
5 

10 
9 
7 

9 
5 
6 

Memuriyetin nev 'i 1 

Kartoteks Memuru 
Hademe 

Diş Hekimliği Okulu 

İşçi 
Daktilo (Arşiv Memuru) 
(Baştekntisyen 
Laborant 
Hesap Memuru (Mutemet) 
Başhemşire 
Laborant 
Dişçi 
Laborant 
Teknisyen 
Laborant 
Başhemşire 
Laborant 

> 
Şoför 
Teknisyen 
Elektrikçi 
Laborant 
Başhemşire 
Laborant 
Röntgenci 
Memur 
Hemşire 
Daktilo 
Hastabakıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 
Röntgenci 
Teknisyen 
Uzman 

Eczacı Okulu 

Teknisyen 
» 

Ressam 
Memur 
Dosya Memuru 
ıSantra'l Memuru 
Uzmam 
Başlâborant 

Vided 

1 
1 

1 
L 
j 

2 
] 

1 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
i 
3 
1 
1 
5 
2 
0 

1 
12 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
] 

1 
] 

1 
1 
2 

Ücret 

450 
300 

800 
600 
800 
700 
500 
600 
500 
600 
600 
600 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
250 
300 
700 
700 
950 

500 
700 
350 
400 
500 
400 
700 
600 
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Memuriyetin. nev'i 

Lâboranlt 
> 
» 
>̂  

'Daktilo 
Kaloriferci 

» Y&ndıtacısı 

Aded 

4 
4 
2 
6 
1 
1 
î 
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Ücret, 

600 
500 
450 
350 
350 
400 
300 

D. 

10 
11 
12 
12 
12 

l 
6 

Memuriyetin nev'i 

•Baışhaldeme 
Hademe 

» 
» 

Oeee Beklisi 
Uzman, 
Kirtaıpluk Memuru 

E CETVELİ 
B Yİ. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
ti Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
i4 Edebiyat Fakültesi 
la Fen Fakültesi 
16 tktisat Fakülteni 
17 Orman Fakültesi 
İH Tabancı Diller Okulu 

204 Mcnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk Fakültesi 
14 Edebiyat 'Fakültesi 
15 Fen Fakültesi 
İH İktisat Fakültesi 
17 Orman Fakültesi 
18 Yabancı Diller Okuhı 
19 Diş Hekimliği Okulu 

a CETVEIJ 
Kanun No, 

1050 .sayılı Muhasebeibi Umumiye Kanunu 
7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı İs

tanbul Üniversitesi binalarının yapıl 
ması hakkında Kanun 
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L CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Doçeni 

Asistan 

Ti]> Fakültesi 

Hukuk Fakültem 

Profesör 
Doçenıt 

» 
Asistan 

Kriminoloji Enst. Psikiyatri 
Asistanı 

Aded Aylık 

Fdebiifat Fakültesi 

:\ 
>.) 

9 
0 

I 

1 
i 

1 

12 
9 

•.) 

10 

1 
1 

1 

l L00 
950 
700 
800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

800 
700 
600 

5 
5 
6 
7 
7 
S 

f) 
1 

5 
0 
1 
7 
8 

10 

6 
7 
7 

Profesör 
Doçenıt; 

» 
» 

AsMa.ijı 
% 

Profesör 
Doçen>t 

Profesör 
Doçent 

» 
Asisitan 

» 

1 Joçont 
» 

Asistan. 

Fen 

İktisat 

Orman 

Fakültesi 

Fakültesi 

Fakültesi 

1 
2 
5 
'> 
1 
i . 

1 
4 

4 
2 
4 
li 
1 
•> 

4 
4 
J 

i 100 
1 100 

950 
800 
800 
700 

1 100 
800 

1 100 
950 
800 
800 
700 
500 

950 
800 
800 
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R - CETVELİ 
Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül 

bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

204 11,19 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti: 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle, sözleşmelerde yazılı olup, bütçe kar
şılığı bulunan diğer giderler bu bölümden ödenir, 

209 15 Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeler : 
T.C. Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı tarihi ile paraların İş Bankasına ya
tırıldığı tarih arasındaki müddeti için tahakkuk ettirildiği faizler de bu tertipten 
ödenir. 

223 11,20 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret veya yollukları ile 
başka giderleri : 
Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 
nci maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile, askerlik 
dersleri, konferans ve tercüman ücretleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının, kurs 
ve konferans ücretlerinden başka afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin 
baskı ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları 
gezilere refakat eden öğretim üyesi ve yardımcılarının yolluk, yevmiye ve sair mas
rafları ile, gezilerde rehberlere verilecek ve bu yaz kursları için yapılacak bilûmum 
giderler bu tertipten ödenir. 

301 41,50 Öteberi masrafları : 
Aydınlatma maksadiyle kullanılan ampul masrafları da bu tertipten ödenir. 

307 40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin 
ifası için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

72,80 Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve giderleri. 
Tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere 
gönderilecek öğretim üyeleri ile yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk 
edecek harcırahları ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında ya
pacakları gezilerde ve yurt içinde başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar 
edecekleri mûtaden ekonomik nakil vasıtası masrafları ile, fakülte yönetim kurulla
rınca 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzei'e belirtilecek yevmiyeleri bu 
tertipten ödenir. 
öğrencilerin gezilerde, şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, şehir 
içinde vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtaları işlediği takdirde bu 
vasıtaların 2 nci mevki bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemiyen ve 
yapılacak tetkik icabı her iki vasıta ile gidildiği zaman buııa ait nakil ücretleri ile 
tatbikat esnasında yapılacak giderler bu tertipten ödenir. 

309 Taşıt giderleri : 
Her nevi akaryakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, Plâka Besini, mevcudolduğu 
takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malze
mesi, yedekler ve her çeşit onarımlar ve araba vapuru ücreti de bu tertipten ödenir. 
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Üniversite binalarının, Bina, Arazi vergileri, tapu tescil harci ve diğer giderleri ile bi
na levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri : 
Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen 
menkul eşyalarla, enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların 
sigorta bedelleri, vergi, resim ve her türlü harçlar ve radyo abone ücreti ve diğer gi
derler bu tertipten ödenir. 

Mahkeme giderleri : 
Mahkemelere ve icra daireleri ile Şûrayı Devlet, İtiraz ve Temyiz komisyonlarına 
ödenecek hare ve mukavele ile tutulacak avukat ücreti, resim, vergi ve her türlü 
masraflar hakem ilân ücreti, bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan 
dâvaların icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla, üzerine sonuç
lanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme giderleri ve 
avukatlara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet bu tertipten ödenir. 

Araştırma ve inceleme ve Öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her çeşit giderler: 
Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her 
türlü malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma, onarımı, tec
rübe hayvanları alımı, yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme 
masrafları, alet ve cihazları taşıma, montaj ve onarma masrafları, sterlizasyon cihaz
ları frigofrik cihaz ve tesisleri, projeksiyon fotoğraf, agrandisman, yazı, hesap ve 
teksir makinaları ve. bunların bütün levazımı ve teferruatı, nakil, montaj ve onarımı 
masrafları, 1 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakülte, okul, kütüp
hane, enstitü, lâboratuvar ve atelyelerin öğretim ve araştırmaları ile ilgili işlerinde 
her fakülte yönetim kurulunun tesbit edeceği sürelerde, çalıştırılacak yardımcı ve iş
çilerin (20) lirayı geçmemek üzere yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin 
satmalmması, öğretimi ilgilendiren kitap, resim, heykel, tablo, vitrin, dolap gibi sair 
masraflarla, öğretimle ilgili levazım, benzeri levazım ve ilân ücretleriyle, fennî ku
rumların işletme levazımından doğan havagazı ücretleriyle, iş icabı, lâboratuvar, atel-
ye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait giderler ve satınalma-
cak öğretim ve araştırma malzemesi. Gümrük Resmi, ardiye, nakliye ve komisyon üc
reti gibi giderler ve Fen Fakültesi Radyosunun işletme ve yayın programları için ge
reken her türlü ıgiderlerle enstitü ve lâboratuıvarların temizlik ma'lızemeleri (bu ter
tip teni ödenir. 

Rektörlük filim merkezinin yapacağı filimlerin, filim ve ses malzemesi ile bunların 
kopya, montaj, dııp pozitif, seslendirme müzik trak işlerinin yaptırılması, filimlerin 
çekilmesi, montaj ve muhafazası için lüzumlu demirbaş eşyanın satmalmması, filimle
rin tanıtılması için afiş, program ve broşür bedeli ile bu merkezin işletilmesi için lü
zumlu her türlü giderler bu bölümden ödenir. 

Enstitülerin her çeşit giderleri : 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta ve te
lefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete ve broşür, satmalma ve abone bedelleri, telif 
ve tecrübe hakları, baskı ve tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili her türlü masraflar, 
enstitülerce muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırahı, üni
versite mensupları duşm-dan konsfera-r-s vermek için gcTeec'lclei'ln yo/İnik ve ücretleri bu 
formülde yazılı öğretimi ilgilendiren giderler senato kararma göre bu fasıldan ödenir. 
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435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilendiren giderleri ile yatak bedeli ve diğer giderleri : 
a) Belediye, evkaf daireleri ile Tıp fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak 
esaslar dairesinde ödenecek yatak bedelleri., 

b) 420 nci (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren giderler) bölümüne ait for
mülde yazılı giderler ile, yayın giderleri bilûmum alet ve cihaz, ilâç, tesisat, montaj 
ve nakil, onarım ücretleri, hastane kliniklerinde öğrencilerin bilgilerini artırmak 
maksadiyle hastaneye kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola, 
komodin, dola}) ve sair hasta ile ilgili malzemeler senato kararına göre bu tertipten 
ödenir. 

12 Hastanelerde doyurulacaklarm yiyecek bedeli : 
Yukarda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu ter 
tipten ödenir. 

441 Üniversite Mediko - Sosyal Merkezinin her çeşit giderleri : 
Üniversite Mediko - Sosyal Merkezinin işlemesine mütaallik her türlü eşya, tıbbi ec 
za, kırtasiye ve sair giderlerle, ihtiyaç, halinde talebeye yapılacak her çeşit ilâç, te
davi ve muayene yardımları bu bölümden ödenir. Merkezin her türlü giderlerinin te
diyesini Rektör onaylar, 

451 21,28 Yayın giderleri : 
30 öğrenci seçme imtihan kâğıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tes

bit edilecek ücretler, Bakanlar Kurulunca verilecek karar üzerine, diploma yazdır
ma ve baskı ücretleri, test defterlerinin baskı ücretleri bu tertipten ödenir. 

458 Milletlerarası miinaseebtlerin gerektirdiği her çeşit giderler : 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet gider 
leri ile bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın gi
derleri, (kâğıt bedelleri, telif ve tercüme hakları, klişe ve resim ücretleri dâhil) 
kongre münasebetiyle yapılacak davet, ziyafet ve gezilerle, ecnebi üniversitelerde ya
pılacak merasimlere üniversite veya fakülteler adına iştirak edeceklerin yolluk ve 
yevmiye!eriyle Milletlerarası Üniversiteler Bid iğinin Türkiye'de yapacağı 'toplantı 
için yapılacak her türlü giderleri ve temsilî m ah i yel teki hi/mi'etlerin gerektirdiği her 
türlü masraflar bu tertipten Ödenir, 

459 Spor giderleri : 
Her nevi beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu ve idarecilerin iba
te, iaşe, tedavi, taşıma giderleri ve bunların gündelikleri, beden terbiyesi ve spor te
mas ve hareketlerinin gerektirdiği her türlü spor malzemesi, eşofman, şort, atlet, 
forma, kazak, ayakkabılar gibi giyim eşyası, top, atma ve atlama sporlarında kulla
nılan spor vasıtaları gibi her türlü spor malzemesi, madalya, kupa, şilt, bayrak, 
flama ve benzerleri mükâfatların alınması ve bütün malzeme ve tesislerin muhafazası. 
spor temas ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha veya spor' 
yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetlerini ve ta
kım oyunu bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri bu tertipten öde 
nir. 
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601 11,12 Türk ve ecnebi Öğrencilere verilecek burslar ve yardımlar : 
Devamı ve sair şartları, yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle Rektörlükçe 
Türk ve yabancı öğrencilere verilecek burslar ve bunlara ait her türlü giderler ve 
yol masrafları bu tertipten ödenir. 

20 Muhtaç talebeye yapılacak yardım ve burslar : 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak 
yardımlarla, sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi 
ücretleri, ilâç bedelleri ve zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

602 20 Talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği her türlü giderler : 
Bu tertipteki tahsisat yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde vsarf edilir. 

603 Talebe kantinlerine yardım : 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin, talebeye ucuz yemek vermesini temin 
için yapacakları her türlü giderler karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapı
lacak bu ödemelerin şekil ve esasları üniversitece tanzim edilen talimatname tatbik 
edilir. 

741 60 Teknik yardım projesiyle ilgili olarak Orman Fakültesinde inşa ettirilen yatakhane 
ve dersaneler binasının ikmali: 
Amerikan yardımları karşılıklarından önceki yıllarda finanse edilmeye başlanmış 
projelerin uygulanmasiyle ilgili anlaşma ve sözleşmelerindeki süre ve tesbit edilmiş 
bulunan esasları aynen, devam etmek üzere yapılacak harcamalar bu tertipten ödenir. 
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E - CETVELİ 
1962 yılı Gider Bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlara ait 

kadro cetveli Bakanlar Kurulunun 6 - 335 sayılı Karan 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idarele
rin 1962 malî yılı bütçelerinin (E) cetveline giren tertiplerine konulan ödenekten verilmek suretiy
le çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadrolar, 1 . 3 . 1962 - 28 . 2 . 1963 tarihleri ara
sında muteber olmak üzere Maliye Bakanlığının 21 . 3 . 1962 tarihli ve 111109 - 1 - 4331 sayılı ya
zısı üzerine Bakanlar Kurulunca 29 . 3 . 1962 tarihinde onaylanmıştır. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

203 

Görevin çeşidi 
Ücret 

Aded Lira 

Hîzmeb 
süresi Tutarı 

Ay Lira 

Geçici hizmetliler üc
reti 

Rektörlük 
Teknisyen 

» 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 

Okutman Uzman 
İnşaat Muamelât Kontralörü 
Hesap Kontrolörü 
Kalorifer Ateşçisi 
Kalorifer İşçisi 
Kalorifer İşçisi 

1 
1 
1 
'2 
1 
İ 
! 
1 
1 
î 
4 
2 
1 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
300 

1 250 
1 250 
1 100 

400 
300 
300 

10 
LO 
10 
5 
6 
n 
4 

10 
10 
11 
6 
6 
,1 

11 000 
7 000 
6 000 
5 000 
2 700 
2 400 
i 200 

12 500 
12 500 
12 100 
9 600 
3 600 
1 500 

Tıp FoMUesi 

Klinikler İşletmesi Şefliği 
KLinıi'kler İşletme Şef. Yar. 
Teknisyen, 

Edebiyat FaJmltesi 

Uzman 

» 

! 
! 
3 

2 
1 
1 
3 

i 250 
950 
600 

600 
600 
500 
400 

11 
11 
9;5 

10 
9 
6 
6 

87 100 

13 750 
10 450 

5 700 

29 900 

12 000 
5 400 
3 000 
7 200 

27 600 
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B. M. ödeneğin çeşidi Gröre'vin çeşidi Aded 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 
Lira Ay Lira 

Fen Fakültesi 

Utzmian 
» 

Yardımcı 
Yardımcı 

1 
1 
1 
1 
1 

1 100 
545 
436 
436 
294 

8 
11 
11 
11 
11 

8 800 
5 995 
4 796 
4 796 
3 234 

27 621 

İktisat Fakültesi 

Okutman 1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 250 
1 100 
950 
950 
700 
600 
450 
400 
400 

11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
10 

13 750 
12 100 
20 900 
9 500 
23 100 
13 200 
4 950 
4 400 
4 000 

105 900 

Uzman 

Orman Fakültesi 

800 11 8 800 

Yabancı Diller Okulu 

Okutman 
» 

!» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
2 
3 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

1 250 
1 100 
1 100 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 

6 
5 
10 
10 
9 
10 
9 
4 
10 
4 
8 

15 000 
11 000 
33 000 
76 000 
34 200 
8 000 
7 200 
3 200 
14 000 
7 200 
12 000 

220 800 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



50 

Ödeneğin çeşidi 

Ecnebi Profesör ve 
Uzmanlar ücreti 

Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Uzman 
» 

Aded 

1 
1 

Ücret 
Lira 

5 000 
1 350 

Hizmet 
süresi 

Ay 

3 
12 

Tutarı 
Lira 

15 000 
16 200 

31 20O 

Tıp Fakültesi 

Profesör 

» 
Uzman 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tecrüibî Araştırma 
Prote 
Hemşire 
Histoloji 
Hemşire 

:» 
Uzman 
Uzman 
Uzman 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

6 000 
1 600 
3 000 
2 500 
1 375 
1 325 
1 250 
1 025 
1 085 
1 200 

600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
2 

T2 000 
57 600 
36 000 
30 000 
16 500 
15 900 
15 000 
12 300 
49 200 
28 800 

1 200 

334 500 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 

Edebiyat 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 
».' 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Fakültesi 

1 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

3 900 

5 000 
5 000 
ı5 000 
4 500 
4 500 
4 500 
4 000 
4 000 
3 000 
2 000 
3 000 
2 000 
1 750 
1 500 

12 

12 
6 
4 

12 
4 
3 
3 
4 
4 
5 

12 
12 
12 
5 

46 800 

60 000 
30 000 
40 000 
54 000 
54 000 
13 500 
12 000 
16 000 
12 000 
20 000 
36 000 
24 000 
42 000 
15 000 
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» 
» 
» 
» 
» 

Görevin çeşidi Aded 

4 
3 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

il 400 
1 000 
1 000 

700 
650 

Hizmet 
süresi 
Ay 

12 
12 
10 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

67 200 
36 000 
10 OOO 

8 400 
7 800 

Profesör 

557 900 

yfesör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fen Fakültesi 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

6 800 
6 000 
6 000 
5 400 
5 000 
5 000 
2 500 
4 000 

12 
6 
3 
9 
9 
3 

12 
9 

244 800 
36 000 
18 000 
48 600 
45 000 
15 000 
60 000 
36 000 

503 400 

isat Fakültesi 

1 
2 

6 000 
2 026 

12 
12 

72 000 
48 624 

120 624 

Orman Fakültesi 

Profesör 
Uzman 

1 4 500 
2 2 500 

18 000 
20 000 

38 000 

Yabancı Diller Okulu 

Uzman 
» 

Okutman 
» 
» 
» 
» 
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1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

725 
700 
700 
675 
650 
620 
600 

12 
12 
12 
12 
8 
4 
4 

8 700 
16 800 
16 800 

8 100 
5 200 
2 480 
2 400 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1/332) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve KararUır 
Tetkik Dairesi 

Sayı. : 71/1891/3782 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunce 24 . 11 . 1982 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. İnönü 

MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı cari masrafları 1962 yılma nazaran 2 166 817 lira 
t'azlasiyle 33 140 250 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazllalık haddizatında 4 013 503 lira ise de 
bâzı tertiplerde vâki 1 846 686 liralık tasarruflar nazarı dikkate alınınca hakiki fazlalık yu
karda belirtildiği üzere 2 166 817 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip ve gerekselleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

l 492 660 20.1 nci maaşlar bölümüne olup (L) cetvelinden fiilî kadroya alman 23 aded pro
fesör, asistan, öğretmen; öğretmen yardımcısı okutman ve memur kadrosu ile 
43 sayılı Kanunla üniversitemize verilen 14 öğretim üyesi kadrosunun zamlı tutarı 
ile 263 sayılı Kanun gereğince ödenecek % 15 nisbetdndeki .zamdan mütevellittir. 

1 317 310 202 nci ücretler bölümünde olup bu yıl (D) ıcetveline eklenen kadrolarla 263 sa
yılı Kanun gereğince ödenecek zamlardan mütevellittir. 

109 500 204 ncü bölümde olup Rektörlükle Mimarlılk Fakültesiyle teknik okulunda sözleş
me ile çalıştırılacak yabancılara ödenecek ücretlerden ımünbaistir. 

6 000 206 ncı bölümde olup za'mıma müstehak çocuk adedindeki artıştan doğmuştur. 
139 533 209 nen bölümde olup 201 nci maaşlar ve 202 nci ücretler bölümündeki artış ne

ticesinde meydana gelmiş kanuni bir zamdır. 
60 000 211 nci bölümde olup ümversiite ile teknik okuluna alınacak adayların imtihan 

kâğıtlarını mesai saatleri dışında okuyanlara 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
ne göre ödenecek itere;t o>lup ilgisi dolayısiyle bütçenin, ibu kısmında yer almış bir 
tertip ve ödenektir. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayıa : 20) 
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43 000 301 îici büro giderleri bölümünde olup 'kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi mad
delerindeki ödcndklerin yetişmemelerine binaen artırılmıştır. 

•5 000 303 neü 'bölümün 17 nci teknik okulu maddesinde olup şube adedi 6 ya yükse
len okulun basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarının karşılanması için zammedil mistir. 

12 500 304 neü bölümde olup fakültelerle teknik okulun posta, telgraf ve telefon ücret
lerine yapılan cüz'i miktardaki zamdan mütevellittir, 

140 500 307 nci yolluklar bölümünün muhtelif mad'deleninde olup ecnebi mıomleket yollu
ğuna yapılan zam daha çok sayıda öğretimi üyesinin tetkik zımnında dış memleketlere 
gönderilme] erinin temini için, ya\t içi araştırma ve; ince I em o yolluğuna yapılan 
zamda çdk «ayıtla öğretim üye ve yardım cısiyle öğrencinin memleket içinde tetkik
lerde bulunmalarının temini için yapılını ıştır. 

5 000 308 nei tedavi giderleri ve harcırahları bölümünde olup ödeneğin yetişmemesine bi
naen artırılmıştır. 

5 000 309 nen bölümde olup bıı yıl alınacak servis kaptıkaçtısının işletme ve tamir mas
rafları için artırılmıştır. 

15 000 310 nen bölümde olup giriş ve sıralama imtihan giderlerinin temini için bu yıl ıbüt-
çede yer almış bir tertip ve ödenektir. 

100 500 420 niei bölümde olup mevcut ödeneklerin yetişmemesi yüzünden İnşaat (hariç diğer 
fakülte ve teknik okulu maddelerine yapılan zamdan kasıl olmuştur. 

5 000 424 neü Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kuruımu her çeşit giderleri bölümün
de olup ımevzuu ide ilgili kongre giderleri için 'artırılmıştır, 

500 430 neıı Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü her çeşit giderleri bölümünde olup 
ödeneğinin yetişmemesine binaen a ıtırılmıştır. 

15 500 431. nci Türk Gemi Endüstrisini ilerletme Enstitüsü her çeşit giderleri bölümünde 
olup enstitünün araştırma faaliyetinin temini için artırılmıştır. 

3 000 437 nei Türk Otomatik Kontrol Kurumu her çeşit giderleri bölümünde olup yeni 
kurulmuş bulunan mezkûr kurumun ihtiyaçlarından bir kısmının karşılanması için 
artırılmıştır. 

80 000 440 nci bölümde olup 75 000 lirası kamp ve staj yeri olmak üzere üniversitemize 
•tahsis edilmiş ve restorasyonu yapılmış olan Zonguldak'taki Maden Tekniker Oku
lu binasına alınacak karyola, battaniye, yatak ve saire gibi demirbaştan 5 000 
lirası da şube adedi 0 ya baliğ olan teknik okulu öğrencilerinin topografya ve 
jeoloji kamplariylie Zonguldak'taki maden ocaklarında yapacakları staj ve kamp 
masraflarından mütevellittir. 

190 000 45.1 nei bölümde olup 20 000 lirası Mİmarlısk Faikiiitesiyîe Toknik Okuluna satmaiı-
nacak kitaplar, J70 000 lirası da İnşaat, Makimi, Elektrik ve Maden fakültelerince 
bastırılacak kitaplar dolayısiyle müellif ve nıütereimliere ödenecek' telif haklan, sa-
tınalmaeak 'kâğıt, baskı ve 'klişe ücretleri için artırılmıştır. 

17 500 452 nci bölümde olup İnşaat ve Elektrik fakültelerince bilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmaık ınaiksadiyle yabancı memldketlere gönderilecek asistanlar için artırılmıştır. 

26 000 453 üncü bölümde dîııp öğretim üyelerinin iştirak edeodkleri kongreler dolayısiyle 
artırılmıştır. 

İ251 000 459 nen bölümde Gevilip atletizm, sahasına da teşmiline kadar verilen üniversite spor 
faaliyetinin 'gerektirdiği masraflar ile getirtilecek bir ecnebi antrenöre ödenecek üc
ret dol ayı siy] e artır ı İm ı s i ı r. 

istanbul T, Ü, Bütçesi, (S. Sayısı : 20) 
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80 000 600 ncü bölümde ölüp 1416 sayılı Kanun 'gereğince üniversitemiz hesabına gerek 
üniversitemizde ve gerekse dış, memleketler üniversitelerinde öğretim üyesi olarak 
yetiştirilecek 10 öğrenciye verilecek 'burs için yeni bir tertip açılarak ödenek konul
masından doğmuştur. 

44 500 601 ini bölümde olup fakültelerle Teknik Okulunda muhtaç öğrencilere yapılmakta 
olan yardım miktarının artırılması için zammedilmiştir. 

75 000 603 ncü böiümde olup çok sayıda öğrencinin yemek yiye'bilmesi ımaksa'diyle artırıl
mıştır. 

4 013 503 Toplam 

Noksanlar 

897 544 201 nci bölümün 17 nci Teiknik Okulu auaaşları maddesinde olup 'kadroların ek 
görevle idaresi neticesinde yapılan, bir tasarruftur. 

4 049 201 nci 'bölümün 20 nci açık maaşları maddesinde açıkta bulunan bir memurun yaş 
haddi dolayısiyle emekli olmasından bu miktar tenzil edilmiştir. 

68 290 203 ncü bölümde olup bu yıl alına caık kadroların fazlası olmakla tenzil edilmiştir. 
181 054 204 ncü bölümde olup bu yıl Makina, Elektrik ve Maden fakültelerinde mukavele 

ile çalıştırılacak ecnebi profesör ve uzman aded ve ücretinin fazlası bulunmakla 
tenzil edilmiştir. 

2 500 206 nci bölümün 17 nci Teknik Okulu maddesinde olup zamma müstehaik çocuk ade
dine nazaran tenzil edilmiştir. 

59 999 209 ncu bölümün 15 nci diğer ödemeler maddesinde olup üniversite mensuplarının 
1946 dan evvelki hizmetleri için Sayıştayın vizesine iştirak eden borç ve faizi ta-
maımen ödemekle bu miktar tenzil edilmiştir. 

180 000 219 ncu 'bölümün muhtelif maddeleri olup istihkaklara göre fazlası olmaikla tasar
ruf edilmiştir. 

30 000 223 ncü bölümde olup hu sene davet edilecek konferansçılara ödeııeöek ücretin faz
lası hulunma'kla tenzil edilmiştir. 

271 000 224 ncü bölümde olup ödeneğin bütçeye (konulmasını ieafoettiren sebep zail olmakla 
tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

64 750 301 nci büro giderleri bölümünün muhtelif maddelerinde olup tasarruf edilmiştir. 
1 000 307 nci bölümün 24 ncü Makina Fakültesi muvakkat vazife yolluğu maddesinde 

olup tasarruf mülâhazasiyle tenzil edilmiştir. 
1 500 309 ncu bölümün 72 nci taşıt onarma giderleri maddesindeki ihtiyaç, fazlası olmasın

dan tenzil edilmiştir. 
10 000 420 nci bölümün 12 nci İnşaat Fakültesi maddesinde olup ihtiyaç fazlası olmasın

dan tenzil edilmiştir. 
3 000 425 nci Sismoloji Enstitüsü 'her çeşit giderleri bölümünde olup bu miktarın tasarruf 

edilmesine binaen düşülmüştür. 
12 000 428 nci Hidrojeoloji Enstitüsü giderleri 'bölümünde olup bu miktar tasarruf edilme

sine 'binaen düşülmüştür. 
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15 000 436 ncı Ziraat Makinal'an Muayene ve Araştırma Merkezi 'Bölümünde olup tasar
ruf maksad'iyle tenzil edilmişir. 

45 000 451 nci yayın giderleri bölümünün muhtelif maddelerinden tasarruf olunması dola
yısiyle tenzil edilmiştir. 

1 846 686 Toplanı 

YATİRMILAR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı yatırım masrafları 1962 yılına nazaran 2 849 O00 lira i'az-
lasiyle 9 629 750 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mezkûr fazlalığın miktarlariyle gerekçe ve ilgili tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
1 ji ra 

100 000 701 nci'bina onarımı bölümünde olup Üniversiteye ail Merkez, iGünüiş'suyu, Maçka ve 
Teknik Okulu binalarının 20 000 liraya kadar olan t aım iri erinin temini için artırılmıştır. 

1 672 000 741 nci yapı ve onarım bölümünde olup inşaları mukarrer Maden Fakültesi Konferans 
•salonu, 'Gümüşsüyü binasına kat ilâvesi. Yüksek il erilim Lâboratuvarı (ıB) blokıı, Hid
rolik lâboratuvarı, Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezi 'Tahrik lâboratli
varı atelye ve lojmanı, uçak tüneli ve gemi deneme havuzu ilaveleriyle kürsüler bürola
rının asma katları gibi işler için artırılmıştır. 

1 027 000 781 nci makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı bölümünde olup, Rektörlüğe bağlı -Sis
moloji Enstitüsü ile fakülteler ve Teknik Okuluna satınaJınaeak ders ve lâboratuvarlanı 
mahsus âlet ve cihazlardan mütevellittir. 

50 000 782 nci satınalınacak taşıtlar bölümünde olup, öğretim kadrosu üniversitemiz elemanla
rından mürekkep Teknik Okulunun Maçka'daki binasiyle Taşkışla ve Gümüşsüyü bina
ları arasındaki münakaleyi temin için bir küçük kaptıkaçtı satınahnacağmdan bu yıl 
bütçede yer almış bir tertip 've ödenektir. 

2 849 000 Toplam 

GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1963 yılı gelirleri 1962 yılma nazaran 5 015 817 lira fazlasiyle 
42 770 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 5 176 988 lira ise de geçen yıla na
zaran muhtelif tertiplerden noksan tahsil olunacakları tahmin olunması dolayısiyle tenzil olunan 
161 171 lira nazarı dikkate alınınca hakiki fazlalık yukarda belirtildiği gibi 5 015 817 liradan ibaret
tir. 

Fazla ve noksanların müfredatiyle ilgili tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

499 988 1 nci bölümün 1 nci (Yatırımlar dışındakiler için verilenler) maddesinde olup üniver
site gelirinin cari masraflara yetişmemesi dolayısiyle bu yıl tertibedilmiş olunan mezkûr 
masraflar için genel bütçeden, alınacak yardım fazlasıdır. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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2 849 000 1 nci bölümün 2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesinde olup yardımlar için genel 
bütçeden alınacak yardımın fazlasıdır. 

328 000 3 ncü bölümün 3 ncü (Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri) maddesinde olup bu miktar 
fazlasiyle tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

1 500 000 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit) böLümünde olup 'bu miktar fazlasiyle devrolu-
nacağmm tahminine binaen artırılmıştır. 

5 176 988 Toplanı 

>*y 

Noksanlar : 

100 000 '2 nci (Harçlar) bölümündedir. Üniversitenin gelir kaynaklarından en fazla gelir sağlı-
yan bu bölüm mevzuu gelir, Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince kayıt, 
imtihan ve diploma harcı olarak öğrencilerden alınır. 1960 yılında 696 441. 1961 yılın
da 644 531 lira 1962 nin birinci yarısında da 246 555 lira tahsil edildiğinden 1963 yılın
da bu miktar noksan gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

23 171 3 ncü bölümün 1 nci (Kitap satışından elde edilenler) maddesindedir. 1960 yılında 
139 "262, 1961 yılında 122 '629, 1962 nin birinci yarısında da 62 880 liralık kitap satışı 
yapıldığından 1963 yılında bu miktar noksan gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

15 000 3 ncü bölümün 2 nci (Giriş -ve sıralama imtihanlarında ilgililerden alınacak ücretler) 
maddesindedir. Mesnedi 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun ö5 noi maddesi olan bu 
gelir gerek üniversiteye ve gerekse üniversiteye bağlı Teknik Okuluna girecek öğrenci 
adaylarından üniversite için fakülte başına ve 'Teknik Okul için 10 ar liralık kayıt üc
retinden tahassul etmiştir. Tahsilat seyrine göre bu miktar noksan gelir sağlanacağı 
tahmin edilmiştir. 
1960 yılında 182 170 lira, 1961 yılında ise 165 440 liralık bir gelir elde edilmiştir. 

23 000 3 ncü bölümün 4 ncü (Diğer çeşitli varidat) maddesindedir. Bu tertip gelire mevzuu, 
gayrimenkullerin kiraları, satılan 'hurda eşyalar, iradedilen teminatlar, döner sermayele-

<> rin kârları, zimmetlerin tahsilatları, zamanaşımına uğrıyan emanet ve bütçe emanetlerin-
deki paralar olup tahsilat seyrine göre 1963 yılı tahmini 'bu miktar noksaniyle konul
muştur. 
1960 yılında 81 670, 1961 yılında 131 589 ve 1962 nin birinci yarısında da 16 585 liralık 
gelir sağlanmıştır. 

161 171 Toplam 
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iRapor 

29 . 12 , 1962 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilmin, tekniğin süratle geliştiği büyük bir Teknolojik savaşın hüküm sürdüğü çağımız.-n 
uygarlık seviyesine ulaşmak toplum olarak en 'büyük amacımızdır. Çeşitli etkilerle geri kal
mış, az gelişmiş memleketimizin bu ana problemini, çözmek, mutlu ve müreffeh bir Türkiye 
yaratmak zorumluğundayız. Ayrıca milletler camiası içersinde itibarlı bir üye muamelesi gör
mek istiyor isek her şeyden önce millet olarak ilimde ve teknikte çağdaş seviyede olduğumuzu 
ispat etmemiz gerekir. Ekonomik ve ısoısyal kalkınmamız da doğrudan doğruya bununla ilgili
dir. Bu da ancak eğitim, öğretim ve yeni ve madem Mr zihniyetle olur. Bunu da gerçekleş
tirecek müesseseler üniversitelerimizdir. 

Üniversitemiz eğitim ve öğretimi eriyle memleketimizin en ziyade muhtaç bulunduğu yurt 
gerçeklerini bilen İlim adamlarını, mütehassısları ve teknik elemanları yetiştirecekler ve 
ayın zamanda araştırma ve incelemeler yapacaklar ve buluşlar meydana getireceklerdir. Üni
versitelerimizin bu fonksiyonlarını ifa edebilmeleri için gerekli gördüğümüz hususları istanbul 
Üniversitesi ile ilgili raporumuzda arz etmiştik. Burada da kısaca belirtmek isteriz. 

Bütün Dünyada teknolojik eğitime gidilen asrımızda bizim az gelişmiş memleket hüviyetimiz
le hâlâ akademik öğretimde ısrar etmemiz bir parea da yurt ve Dünya gerçeklerini zamanında ve 
lâyikı ile kavrıyamama:ktan ileri gelinciktedir. Süratle teknik öğretime yönelmek zorundayız. 
Beş yıllık 'kalkmmıa plânlımız da bunu âmirdir. İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânında her ne kadar 
teknik öğretime geçen yıllara' nazaran daha fazla önem verilmişse de bu tempo ile beş yıl sonun
da komşumuz Yunanistan'a dahi yetişmemize imkân yoktur. Kalkınma Plânım uygulıyacakla-
rm başında teknik elemanlar gelmektedir. Birinci plân dönemi olan ilk Beş yılda 5 000 mühendis, 
13 000 teknisyen, 33 000 idareciye 15 yılın sonunda ise 39 000 mühendis, 113 000 teknisyen 
ve 88 000 idareciye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugünkü öğretim müesseselerimizle ihtiyacımız 
olan bu elemanların yetişmesi imkânsızdır. Bunun tedbirlerini şimdiden almak ve özellikle 
yeni Teknik üniversiteler ve Teknik okullar açmak zorundayız, yüksek mühendis ve mühendise 
olan ihtiyacımızın yanı sıra en az onlar kadar lüzumlu olan teknikerlerin de geniş çapta yetiştirilme
si kaçınılmaz zarurettir. Memleketimizde yüksek mühendis ve mühendis sayısı tekniker sayısın
dan çok fazladır. Bu rakamın tekniker lehine gelişmesi gerekmektedir. Bu sebeple tekniker 
okullarını gelişitiırmeli ve sayılarını çoğaltmalıyız. Bu arada ağır aksak giden Trabzon Teknik 
Üniversitesi kuruluş ve inşaat faaliyetlerini hızlandırmak gerektiğini de arz etmek isteriz. Yeni 
Teknik Üniversite ve okullar açarken bunların öğretim üyesi ihtiyaçlarını şimdiden düşünmek 
ve buna göre 3retiştirmek zarureti çok açık bir gerçektir, öğretim üyesi yetiştirme problemi Teknik Üni
versitemizde de kendini şiddetle hissettirmektedir. Serbest sektörde dalha yüksek ücretler bulan 
Teknik Üniversite mezunu gençler, asistanlığı tercih etmemektedirler. Ayda eline geçecek 580 li
ra normal geçimini dahi temin edemiyen asistanı üniversitede tutmanın imkânsız olduğu aşikâr
dır. Bununla ilgili aşağıdaki rakamların tetkiki gerçeği daha açık olarak ortaya koymaktadır. 

Malkina Fakültesinin motorlar kürsüsünde 5 öğretim üyesine mukabil 2 asistan, gemi' kürsü
sünde 7 öğretim üyesine mukabil 1 asistan, Mimarlık Fakültesinde 35 öğretim üyesine mukabil 
36 asistan, Elektrik Fakültesinde 29 öğretim üyeline mukalbil 20 asistan ve inşaat Fakültesinde 
de 46 öğretim üyesine mukabil 29 asistan vardır. Pek çok fiilî asistan kadroları boş durmaktadır. 

10 talebeye 1 asistan, 1 öğretim üyesine de en azından, 2 asistan isabet etmesi gerektiğine 
göre aradaki dengesizlik kendiliğinden meydana,' çıkmaktadır. Bugün Teknik Üniversitede asis-

îstânbıü T; Ü. Bütçesi (S. Sayısı :2ft); 
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taıilık âdeta imtihanla değil rica edilerek gelinen bir müessese halline gelmi!ştir. Birçok kürsüler
de eski hocaların yerlerine yenileri maalesef yetinmemektedir. Bu halin biran önce gidermek, 
üniversitemizin geleceğini teminat altına almak için bu konuya ciddî olarak eğilmek ve gereken, 
önemi vermek zorundayız. 

Bu kısa maruzatımızdan sonra üniversite hakkımdaki görüş, düşünüş ve temennilerimizi arz 
etmek isteriz. 

'Teknik Üniversitede muhtelif kürsüler ile ve pek yetersiz ödeneklerle bir takım enstitüler
de ilmî •araştırmalar yapılmakta ve sonuçlar 8 ayrı dilde yayınlanmaktadır. Ayrıca araştırma 
enstitü ve kurrunlıaırıda memleketimizin çeşitli meselelerini incelemektedir. örneğin; memleke
timizin mesken inşaatı problemleri, yapı sistemleri, yapı malzemesi, . işçilik ve binalarda iktd-
sadfili'k problemleri, köy kalkınmasında mimarlık ve şehircilik bakımından etütler, su kuvvet
lerinin ve sulama dâvalarının etüdü, Türk Gemi Sanayiinin ilerlemesi için model denemeleri 
ve çeşitli araştırmalar, çeşitli ziraat makinaları üzerinde çalışmalar, traktör ve motorlaıı-
mn geliştirilmesi, ziraat makinaları muayene ve araştırma merkezi etütleri, elektrifikasyon konu
ları, maden ve petrol arama ve işletme konuları üzerinde çalışmalar ve zelzele etütleri gibi faali
yetler. 

Burada; entansif ziraate yönelmek zorunda bulunduğumuz bu zamanda üniversitemizin bilhas
sa ziraat makinaları üzerindeki çalışmalarının teksif edilmesinin, yurdumuzun çeşitli bölgelerinin 
zirai karakterleriyle ilgili araştırmalarının dermleştirilmesinin ve artırılmasının lüzumlu olduğu 
kanaatimi arza fayda telâkki ederiz. Ayrıca bu kabîl araştırmaların resmî ve özel sektör hesabı
na da yapılmasının teşviki lüzumuna kaniiz. Bu çalışmaların yanında yayın faaliyetlerine de göz 
attığımızda geçen yıl muhtelif konularda 65 aded eserin basıldığına, bu yıl da 72 aded eserin basıl
mak için sıra beklediğini görürüz. Bu yıl yayın işleri için konulan ödenekle bu işlerin halledile
ceğini sanmıyoruz. 

Günden güne gelişen kimya sanayiinde eksiklisini hissettiğimiz, elektrik makin a ve işletmecilik 
bilgileriyle de mücehhez kimya mühendislerini yetiştirmek üzere her türlü hazırlıkları ikmal edilen 
Kimya Fakültesinin Kuruluş kanun tasarısının bir an önce kanunlaşmasını, 

Gene Meclisimizde bulunan 11 milyon liralık arsa geçici yüklenme kanun tasarısı ile faaliyete 
geçmiş bulunan Teknik Okulu Beden Bölümüne 53 aded kadro vermeyi derpiş eden tasarının çıka
rılmasını temenni etmekteyiz. 

Ayrıca Teknik üniversitede de, istanbul Üniversitesinde olduğu gibi bir Mediko - Sosyal mer
kezi kurularak talebelerin her türlü muayene ve ayakta tedavilerinin yapılmasını, sağlık ve sos
yal fişlerinin tutulmasını, gençlerimizin sağlığının takibi ve korunması yönünden lüzumlu görmek
teyiz. 

Memleketimizin bugünü ve geleceği için büyük bir ümit ve iftihar kaynağı olan Teknik Üniver
sitenin çeşitli yönlerden geleceğini düşünmek ve bunu şimdiden plânlamak zorumluğundayız. Her 
yıl başvuran adayların ancak altıda birini kabul edebilen Teknik Üniversitenin mevcut binaları
nın hemen, hemen hepsi işba durumuna gelmiş ve zaruri ek yapılar da ahengin bozulmasına yol aç
mıştır. Bugünkü durumda öğrenci sayısı artırılamadığı gibi, üniversitenin normal fonksiyonları 
ve gelişmeleri için gerekli yapı sahaları da bulunamamaktadır. 

Üniversitenin halen müstakil bir kütüphane binası, bir merasim salonu, öğrencilerin çeşitli sos
yal ihtiyaçlarını karşılayacak sahaları yoktur. Bilhassa halen 1 386 öğrencisi bulunan Teknik 
Okulda gayrimüsait şartlar altında öğretim yapılmakta ve öğrenciler koridora dahi çı
kamamaktadırlar. Yeniden büyük bir kalkınma hamlesine giren memleketimizin çeşitli tek
nolojik alanlarda ihtiyaçlarına cevap verecek genişlik ve nitelikte lâboratuvar ve araştırma ens
titülerinin yapılabileceği sahalar da pek az ve elverişsizdir. 

Kısaca belirttiğimiz bu durum karşısında üniversitenin 50 yıllık gelişme sahası olabilecek 4 ncü 
Levent civarında 2 000 dönümlük bir arazinin satınalınması için girişilen faaliyetleri çok yerinde 
görüyor ve şükranla karşılıyoruz. 

istanbul T, Ü. Bütçesi (S. S a y m : 20) 
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Böylelikle üniversitenin en büyük problemi çözüm yoluna girecek, daha büyük sayıda öğrenci 

alınabilecek ve bilhassa ilim ve tekniğin büyük bir hızla geliştiği çağımıza ayak uydurmaya çalışa
bileceğiz. 

Teknik Üniversiteden her yıl yaz aylarında staj yapmak üzere dış memleketlere öğrenci gön
derilmekte ve bundan faydalı sonuçlar alınmaktadır. Ancak bu tertiple çok az talebe gönderilebilmek-
tedir. Talebelerimizin Batıyı görmeleri, anlamaları ve Batı düşüncesine sahibolabilmeleri için dış 
memleketlere çok sayıda talebe gönderilmesinde büyük faydalar görmekteyiz. 

Raporumuzu bağlarken bütün üniversitelerimizi çok yakından ilgilendiren 115 sayılı Kanundan 
da bir nebze bahsetmeyi faydalı buluyoruz. 

115 sayılı Kanun yeni açılacak üniversitelere öğretim üyesi temininde birtakım güçlükler çı
karmakta, mevcut üniversitelerde, yeni kurulacak olanlara öğretim üyesi akımını önlemekte, öğre
tim üyelerinin idari işlerini artırdığı cihetle asıl görevlerine ayıracakları zamanı azaltmakta ve 
tatbikatta diğer bâzı mahzurlar doğurmaktadır. 

Bunu önlemek üzere Anayasamız çerçevesi içerisinde Üniversiteler Kanununun yeniden ve sü
ratle ele alınmasını gerekli görüyoruz. 

Keyfiyeti Komisyonumuzun yüksek takdir ve tasviplerine arz ederiz. 

Raportör 
İsmet Sezgin 

Aydın Milletvekili 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayım : 20) 
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1963 malî yılı bütçesi hakkında tekliflerimiz 

Eklenecek Düşülecek 

10 000 (Milletlerarası Üniversite Profesör ve Rektörleri Cemiyeti) 
nin 1963 yılında istanbul'da yapılması mukarrer kongresinin 
masrafları için İstanbul ve Ankara üniversitelerine paralel 
olarak bütçenin bu bölümünde bir madde açılarak 10 000 li
ra konulmasını, buna mukabil gelir bütçesinin 3 ncü bölümü
nün 4 ncü (Diğer çeşitli varidat) maddesinin de 10 000 lira 
artırılmasını, 

80 000 Üniversite hesabına yabancı memleketler ile yurt içinde 
okutturulacak öğrenciler için açılan bu tertibin yeri Millî 
Eğitim. Bakanlığı Bütçesi olmakla ödenekten 60 000 lirasının 
Millî Eğitim Bütçesinin 425 nci bölümünde (İstanbul Teknik 
Üniversitesi) adiyle açılacak maddeye aktarılmasını, 20 000 
lirasının da 601 nci bölümün 11 nci maddesine eklenmesine, 
diğer taraftan Gelir Bütçesinde genel bütçeden yapılacak 
yardımın 1 nci maddesinden de 60 000 liranın düşülmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 
tsmet Sezgin 

Aydın Milletvekili 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 20) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. 31. 
Karma Bütçe Komisyonu 12 , 1 . 1963 

Esas No. : 1/332 
Karar No. : 13 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştınlıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli 
ve 71-1897/3782 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş ol
makla, Millî Eğitim Bakanı, Teknik Üniversite Rektörü ve dekanları Maliye Bakanlığı temsilci 
leri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nazaran 2 166 817 lira fazlasiyle 33 140 250 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli 
cetvel ise geçen yıla nazaran 2 849 000 lira fazlasiyle 9 629 750 lira olarak teklif edilmiş ve bölüm 
ve maddelerdeki artış, eksilişler de gerekçede belirtilmiş bulunmaktadır. 

Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 5 015 817 
lira fazla olarak 42 770 000 lira tahmin edilmiştir. 

Mezkûr üniversitenin bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu 
okunduktan sonra, üniversite ile ilgili tenkit ve temennilerde bulunulmuş ve sorular sorulmuştur. 

Üniversite Rektörünün verdiği geniş izahatla sorulan sualler cevaplandırılmış olduğundan 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki neticesinde: Konulmuş bulunan ödenek
lerin hizmete kâfi geleceği ve tasarrufla hareket edildiği müşahede edilmiştir. 

Yalnız İstanbul Üniversitesinde mevcudolan ve talebelerin sağlık durumları ve fişleriyle meş
gul bulunan Medikososyal Merkezinin Teknik Ünüversite için de lüzumlu olduğu göz önünde tu
tularak yeniden açılan 441 nci Medikososyal Merkezi giderleri bölümüne 50 000 lira ödenek ko
nulmuş ve (R) cetveline de eklenmiştir. 

Ancak üniversitenin bu hizmet esnasında Tıp Fakültesinden faydalanması uygun görülmüştür. 
Milletlerarası Üniversite Profesör ve Rektörleri Cemiyetinin 1983 yılında İstanbul'da yapıl

ması takarrür eden kongresinin masrafları için 453 ncü bölüme 12 nci «Milletlerarası Üniversi
te Rektör ve Profesörleri Kongresinin giderleri maddesi» açılarak bu maddeye 10 000 lira konul
muştur. 

1416 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin giderleri olan 
610 ncu bölümden, memleket dâhilinde okuyan öğrencilere verilmek maksaJdiyle 20 000 lira dü
şülerek 601 nci bölümün 11 nci maddesine ilâve edilmiştir. 

602 nci bölümle talebe birliklerine yapılan yardım yetersiz görülmüş bu maksatla bölümün 
11 nci maddesine 6 000, 17 nci maddesine de S C00 lira eklenmiştir. 

Komisyonumuzca yapılan bu iîââveler neticesinde (A/l) işaretli cetvel yekûnu komisyonu
muzca 69 000 lira fazlasiyle 33 209 250 lira oîarak kabul edilmiştir. 

Yatırım giderlerini gösteren cetvel ise komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin de bölüm ve maddeleri incelenmiş ya

pılan tahminlerin tahakkuk edeceği kanaatine varılmıştır. Yalnız (A/l) işaretli cetvelde yapı
lan camların bu cetvele de intikal ettirilmesi gerektiğinden 50 000 lirası Mediko - Sosyal harcı 
olarak öğrencilerden alınacak on liralarla 19 000 lirası da eski yıllardan devreden nakit bölümü
ne ilâve edilerek tevazün temin ettirilmiştir. 

Bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 42 839 OOO lira olarak tahmin ve tes-
bit edilmiştir. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20} 
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Yapılan değişiklikler neticesi tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen, diğer maddeleri ise 

aynen kabul edilmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel 

Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
8. İnal 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuz'dur 

K. öztaş 

Trabzon 
A. Şener 

İçel 
S. Kutlay 

tmzada bulunamadı. 

Konya 
M. Dinekli 

Siirt 
A. Yasa 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Başkanvekili 
Ankara 

N, Ağırnaslı 

Aydın 
/. Sezgin 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Elâzığ 
Ö. F. Sanac 

İstanbul 
A. Oğuz 

Malatya 
N. Yetkin 

İmzada bulunamadı. 

Sinop 
M. Alicanoğht 

Van 
F. Işık 

L 

N 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
0 . Apaydın 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Giresun 
E. Kılıçoğlıı 

İzmir 
. Mirkelâmoğlu 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz 

E. Kaplan 

Sivas 
M. Vural 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin , 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

tmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşane 
8. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Tabiî Üye 
8. Gürsoytrak 

Mardin 
Ş. Aysan 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı ; 20) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

istanbul Teknik Üniversitesi 19(i3 yılı bütçe ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 33 140 250 lira ve yatırım giderle
ri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 9 629 750 lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
42 770 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin Sdayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1963 yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu i kararı ile kadro alabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazı
lı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1963 'bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. —̂ Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi- j 
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan | 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten, 

1928 - 1931 bütçe yıllarına ait oüup da Mu- I 
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi- j 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞt 

İslını bul Teknik- Üniversitesi 1963 yık Bütçe 
Kanunu, tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 33 209 250 lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 629 750 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 42 839 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. - Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Aynen kabul edilmiştir. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Hü. 

ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşıhk-
lan yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 -6 ncı kısım bölümleriyle yatının bölümle
ri bakiyelerinden eski yıllar borçlan bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlan yürütür. 

Karma Büt<je KJo. 

Barbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakam Ba. 
E. Çelikoas 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakam 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

MADDE 7. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

tmar ve İskân Bakanı V, 
R. Aybar 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 20) 
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201 

202 

203 
204 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
M 
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A/ l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

Ö derneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istemen kıafbuıl edilen. 
j i r a Ara 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ikinci hısım - Personel 
giderleri 

l - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 
Acık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

412 500 
1 418 000 
1 200 000 
1 617 000 
1 108 000 

900 000 
3 198 000 

4 050 

9 757 550 

1 660 000 
1 200 000 

311 000 
1 990 000 
1 075 000 

854 500 
908 000 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 

1 
1 

2 
1 
1 
1 

535 410 
751 220 
490 400 
847 610 
318 680 
104 840 
300 456 

1 

348 617 

753 650 
351 890 
431 730 
344 140 
261 980 
086 210 
086 210 

535 410 
1 751 220 
1 490 400 
1 847 610 
1 318 680 
1 104 840 
2 300 456 

1 

10 348 617 

i 753 650 
1 351 890 

431 730 
2 344 140 
L 261 980 
1 086 210 
1 086 210 

Bölüm toplamı 7 998 500 9 315 810 9 315 810 

Geçici hizmetliler ücreti 358 100 
Yabancı profesör ve uzman
larla bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 
Rektörlük 223 600 
İnşaat Fakültesi 216 000 
Mimarlık Fakültesi 140 000 
Makina Fakültesi 335 700 
Elektrik Fakültesi 196 200 
Maden Fakültesi 259 000 
Teknik Okulu 72 000 

289 810 

276 600 
192 000 
202 500 
239 400 
163 200 
207 246 
90 000 

289 810 

276 600 
192 000 
202 500 
239 400 
163 200 
207 246 
90 000 

Bölüm toplamı 1 442 500 1 370 946 1 370 946 

İstanbul T, Ü. Bütçesi (S. Sayısı . .20) 
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B. M. 

206 

207 

209 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

11 

12 
13 
14 
15 

Ödeneğin çeşidi 

II ~ Başka hakla/r 
4598 sayılı Kanun gereğince 
zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
İnşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memur
ları çocuk zammı 
Makina Fakültesi memur-
lan çocuk zammı 
Elektrik Fakültesi memur
ları çocuk zammı 
Maden Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Teknik Okulu memurları ço
cuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

7 500 

6 000 

12 000 

5 000 

5 000 

6 500 
7 000 
8 000 

62 000 

Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekreriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

4 500 

1 154 150 
177 560 
48 000 
59 000 
60 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kaibui edilen 
Li ra L i r a 

5 000 

10 000 

7 500 

14 000 

5 000 

5 000 

65 500 

4 500 

1 274 599 
196 644 
48 000 
59 000 

1 

5 000 

10 000 

7 500 

14 000 

5 000 

5 000 

4 000 4 000 
7 000 7 000 
8 000 8 000 

65 500 

4 500 

1 274 599 
196 644 
48 000 
59 000 

1 

Bölüm toplamı 1 498 710 1 578 244 1 578 244 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yüı 

öderiıeği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kaibuil edileı 
Lira Lira 

211 

217 

218 

219 

ii'^j.L 

223 

12 
13 
14 
15 
16 

Giriş ve sıralama imtihan ev
rakını okuyanlara 3656 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi ge
reğince ödenecek ücretler 

7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
4936, 115 ve 119 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
üniversite tazminatı 

1 800 1 800 

Yurt içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve yolluklariyle 
başka giderleri 110 000 80 000 

11 
17 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

0 
0 

0 

7 361 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

30 000 
30 000 

60 000 

7 363 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

30 000 
30 000 

60 000 

7 361 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 84J2 

19 550 

41 121 

1 800 

İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina 
Elektril 
Maden 

Emekli, 
l an 

Fakültesi 
c Fakültesi 
Fakültesi 

Bölüm toplamı 

dul ve yetim maaş-

513 600 
396 000 
612 
405 
309 

000 
600 
600 

2 236 800 

24 000 

483 600 
376 000 
552 
375 
269 

000 
600 
600 

2 056 800 

24 000 

483 600 
376 000 
552 
375 
269 

000 
600 
600 

2 056 800 

İ24 000 

80 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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M. ödeneğin çeşidi 

4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi ge
reğince verilecek ücretler 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kıalbul edilen 
Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 
43 

Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 

Bölüm toplamı 

İkinci kısıra toplamı 

Üçüncü ktsım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Rektörlük kırtasiye 
înşaat Fakültesi kırtasiye 
Mimarlık Fakültesi kırtasiye 
Makina Fakültesi kırtasiye 
Elektrik Fakültesi kırtasiye 
Maden Fakültesi kırtasiye 
Teknik Okulu kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
İnşaat Fakültesi döşeme 
Mimarlık Fakültesi döşeme 
Makina Fakültesi döşeme 
Elektrik Fakültesi döşeme 
Maden Fakültesi döşeme 
Teknik Okulu döşeme 
Rektörlük demirbaş 
înşaat Fakültesi demirbaş 
Mimarlık Fakültesi demirbaş 
Makina Fakültesi demirbaş 
Elektrik Fakültesi demirbaş 
Maden Fakültesi demirbaş 
Teknik Okulu demirbaş 
Rektörlük öteberi 
înşaat Fakültesi öteberi 
Mimarlık Fakültesi öteberi 

1 000 
100 000 

10 000 
60 000 
50 000 
50 000 

271 000 

23 806 581 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 
5 000 
3 000 
4 000 
4 000 

50 000 
10 000 

6 250 
5 000 
3 750 
3 750 
5 000 

30 000 
12 500 
90 000 

7 500 
6 750 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

25 237 148 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 

15 000 
6 000 
5 000 
5 000 

40 000 
15 000 

6 250 
10 000 

6 000 
6 000 
6 000 

40 000 
15 000 
90 000 

7 500 
6 500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

25 237 148 

5 000 
5 000 
1 500 
4 000 
1 875 
2 500 
7 500 
4 000 

15 000 
6 000 
5 000 
5 000 

40 000 
15 000 

6 250 
10 000 

6 000 
6 000 
6 000 

40 000 
15 000 
90 000 

7 500 
6 500 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteıi'on kabul edilen 
Lira Lira 

44 
45 
46 
47 
50 
60 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Makina Fakültesi öteberi 
Elektrik Fakültesi öteberi 
Madem Fakültesi Ötebeii 
Teknik Okulu öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplam: 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

55 000 
9 000 

20 000 
22 500 

200 000 
400 000 

984 375 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

10 000 

20 000 
7 000 

10 000 
15 000 

200 000 
400 000 

962 625 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

15 000 

20 000 
7 000 

10 000 
15 000 

200 000 
400 000 

962 625 

12 000 
3 600 
3 500 
4 000 
3 000 
2 250 

15 000 

Bölüm toplamı 38 350 43 350 43 350 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 5 000 5 000 
12 înşaat Fakültesi posta ve 

telgraf 1 250 1 500 
13 Mimarlık Fakültesi posta ve 

telgraf 1 250 1 500 
14 Makina Fakültesi posta ve 

telgraf 1 250 1 500 
15 Elektrik Fakültesi posta ve 

telgraf 1 250 1 500 
16 Maden Fakültesi posta ve 

telgraf 1 500 1 500 
17 Teknik Okulu posta ve telgraf 2 000 3 000 
21 Rektörlük telefon 75 000 75 000 
22 İnşaat Fakültesi telefon 2 000 3 500 
23 Mimarlık Fakültesi telefon 2 000 3 500 
24 Makina Fakültesi telefon 2 000 3 000 
25 Elektrik Fakültesi telefon 2 000 2 500 
26 Maden Fakültesi telefon 8 000 10 000 
27 Teknik Okulu telefon 6 000 10 000 

123 000 

5 000 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 
3 000 

75 000 
3 500 
3 500 
3 000 
2 500 

10 000 
1.0 000 

Bölüm toplam? 110 500 123 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi fS, Sayısı : 20) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
21 Rektörlük geçici görev yol

luğu 
22 İnşaat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
23 Mimarlık Fakültesi geçici 

görev yolluğu 
24 Makina Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
25 Elektrik Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
26 Maden Fakültesi, geçici gö

rev yolluğu 
27 Teknik Okulu geçici görev 

yolluğu 
41 Rektörlük yabancı memle

ketler yolluğu 
42 İnşaat Fakültesi yabancı 

memleketler yolluğu 
43 Mimarlık Fakültesi yabancı 

memleketler yolluğu 
44 Makina Fakültesi .yabancı 

memleketler yolluğu 
45 Elektrik Fakültesi yabancı 

memleketler yolluğu 
46 Maden Fakültesi yabancı , 

memleketler yolluğu 
51 Rektörlük yabancı profesör 

ve uzman yolluk ve giderleri 
52 İnşaat Fakültesi yabancı pro

fesör ve uzman yolluk ve gi
derleri 

53 Mimarlık Fakültesi yabancı 
profesör ve uzman yolluk ve 
giderleri 

54 Makina Fakültesi yabancı 
profesör ve uzman yolluk ve 
giderleri 

55 Elektrik Fakültesi yabancı 
profesör ve uzman yolluk ve 
giderleri 

İstanbul T. Ü, Bütçesi 

1962 1983 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödemeği istemem halbul edilen 
Lira Lira Lira 

63 675 63 675 63 675 

750 
15 000 

9 000 

7 500 

10 000 

7 500 

9 000 

5 000 

24 000 

125 000 

90 000 

125 000 

105 000 

90 000 

12 000 

750 
25 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

30 000 

140 000 

100 000 

140 000 

120 000 

100 000 

İ2 000 

750 
25 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

9 000 

30 000 

140 000 

100 000 

140 000 

120 000 

100 000 

12 000 

5 000 5 000 5 000 

10 000 10 000 10 000 

20 000 20 000 20 000 

12 000 n 000 12 000 

(S. Sayısı : 20) 
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B. M. 

56 

309 

311 

ödeneğin çeşidi 

Maden Fakültesi yabancı pro
fesör ve uzman yolluk ve gi
derleri 
Teknik Okulu yabancı pro
fesör ve uzman yolluk ve gi
derleri 
İnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluk ve 
giderleri 
Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 
Makina Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yol
luk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 
Maden Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk 
ve giderleri 
Teknik Okulu yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

71 

57 

72 

73 

74 

75 

76 

'H 

1962 
yıli 

ödene gri 
Lira 

15 000 

5 000 

35 000 

22 500 

35 000 

25 000 

35 CKK) 

30 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

15 000 

5 000 

40 000 

35 000 

40 000 

30 000 

40 000 

50 000 

için 
Komisyonca 
kaJbui edilen 

Lira 

15 000 

5 000 

40 000 

35 000 

40 000 

30 000 

40 000 

50 000 

884 250 

15 000 

1 023 750 1 023 750 

20 000 20 000 

Taşıt işletme 
Taşıt onarma 

Bölüm toplamı 

Giriş ve sıralama imtihanları 
giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

10 000 
9 000 

19 000 

0 

2 115 150 

:=-=: 

2 

15 000 
7 500 

22 500 

15 000 

273 900 

15 000 
7 500 

22 500 

15 000 

2 '273 900 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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B. 

406 
407 

417 
420 

421 

422 

423 

424 

425 
426 

427 

M. 

30 
40 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

Bölüm toplamı 

Vergi ve resimler 
Lâboratuvar ve atelyeler iş
letme giderleri 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

İnşaat Fakültesi Zemin Me
kaniği Araştırma Kurumu gi
derleri 
Mimarlık Fakültesi Yapı 
Araştırma Kurumu giderleri 
İnşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu giderleri 
Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu giderleri 
Sismoloji Enstitüsü giderleri 
1. T. Ü. Sivil Havacılık Ens
titüsü giderleri 
1. T. Ü. Teknik Haberleşme 

Merkezi giderleri 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

10 000 

1 000 
7 500 

8 500 

10 000 

100 000 
30 000 

360 500 
250 000 
160 000 
130 000 

1 030 500 

6 300 

40 500 

5 400 

20 700 
63 000 

36 000 

36 000 

1963 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

1 000 
7 500 

8 500 

10 000 

90 000 
40 000 

381 000 
260 000 
180 000 
170 000 

1 121 000 

6 300 

40 500 

5 400 

25 700 
60 000 

36 000 

36 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

1 000 
7 500 

8 500 

10 000 

90 000 
40 000 

381 000 
260 000 
180 000 
170 000 

1 121 000 

6 300 

40 500 

5 400 

25 700 
60 000 

36 000 

36 000 
İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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B. M. 

428 

429 
430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

12 
16 
17 

ödeneğin çeşidi 

î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitü
sü giderleri 
Motorlar Enstitüsü giderleri 
Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü giderleri 
Türk Gemi Endüstrisini İler
letme Enstitüsü giderleri 
Beynelmilel Stajyer Öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
giderleri 
Cigre Türkiye Merkezi gi
derleri 
Elektroteknik Kurumu gi
derleri 
Telekomünikasyon Enstitü
sü giderleri 
Ziraat makinaları muayene 
ve araştırma merkezi gider
leri 
Türk Otomatik Kontrol Ku
rumu giderleri 
Yabancı Diller Okulu gider
leri 
Nükleer Enerji Enstitüsü gi
derleri 
Topografya ve Jeoloji Kamp
ları giderleri 
İnşaat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

1962 
yi'U 

ödeoeğî 
Lira 

72 000 
45 000 

49 500 

49 500 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

130 000 

4 500 

20 000 

100 000 

50 000 
35 000 
25 000 

110 000 

1983 yılı 
Hükümetçe 

is'teoen 
Lira 

60 000 
45 000 

50 000 

65 000 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

115 000 

7 500 

20 000 

100 000 

50 000 
110 000 
30 000 

190 000 

ı için 
Komisyonca 
kıaibui edilen 

Lira 

60 000 
45 000 

50 000 

65 000 

100 000 

2 000 

6 300 

4 500 

115 000 

7 500 

20 000 

100 000 

50 000 
110 000 
30 000 

190 000 

441 Mediko - Sosyal Merkezi gi
derleri 0 0 50 000 

Istanbtıl T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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1962 1963 yüı için 
yılt Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği' istemen kaibul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abo
ne 
İnşaat Fakültesi satınalma 
ve abone 
Mimarlık Fakültesi satmal
ma ve abone 
Makina Fakültesi satmalma 
ve abone 
Elektrik Fakültesi satmalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satmalma 
ve abone 
Teknik Okulu satınalma ve 
abone 
Rektörlük başka giderleri 
İnşaat Fakültesi başka gider
leri 
Mimarlık Fakültesi başka gi
derleri 
Makina Fakültesi başka gi
derleri 
Elektrik Fakültesi başka gi
derleri 
Maden Fakültesi başka gi
derleri 
Teknik Okulu başka giderleri 

Bölüm toplamı 

70 000 

75 O00 

52 000 

105 000 

65 000 

65 000 

98 000 
240 000 

290 000 

110 000 

290 000 

190 000 

120 000 
230 000 

2 000 000 

70 000 

75 000 

60 000 

105 000 

65 000 

60 000 

110 000 
210 000 

400 000 

110 000 

300 000 

210 000 

150 000 
220 000 

2 145 000 

70 000 

75 000 

60 000 

105 000 

65 000 

60 000 

110 000 
210 000 

400 000 

110 000 

300 000 

210 000 

150 000 
220 000 

2 145 000 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk-
lariyle başka giderleri 

12 İnşaat Fakültesi 32 500 40 000 40 000 
13 Mimarlık Fakültesi 30 000 30 000 30 000 
14 Makina Fakültesi 45 000 45 000 45 000 
15 Elektrik Fakültesi 35 000 45 000 45 000 
16 Maden Fakültesi 30 000 30 000 30 000 
17 Teknik Okulu 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 178 500 196 000 196 000 

İstanbul T, Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 y 
Hükümetçe 

istemem 
Lira 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 000 12 000 12 000 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderleri 
Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma 
payı 
Milletleraıası üniversiteler 
Rektör ve profesörler kon
gresinin giderleri 0 0 10 000 
Rektörlük kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 10 000 10 000 10 000 
în saat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri 20 000 25 000 25 000 
Mimarlık Fakültesi kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderleri • 15 000 20 000 20 000 
Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve giderleri 24 000 30 000 30 000 
Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve giderleri 17 000 22 000 22 000 
Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve giderleri 16 000 20 000 (20 000 
Teknik Okulu kongre ve 
konferanslara iştirak •edecek
lerin yolluk ve giderleri 4 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurslar genel giderleri 
115 sayılı Kanun gereğince 
ilmî inceleme ve araştırma 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 

118 000 

25 000 
15 000 

250 000 

144 000 

50 000 
15 000 

250 000 

154 000 

50 000 
15 000 

250 000 

Dördüncü kısım toplamı 4 546 700 4 924 700 4 984 700 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı: 20) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteıneaı kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 000 1 000 1 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1958 - 1961 yıllan borçlan 
20 1928 - 1957 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar , 

600 1416 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin giderleri 0 80 000 60 000 

601 

1 
1 

2 
^ırrrt : zz^z~ 

1 002 

1 
1 

2 
rzr— -•:=- : -_=ı 

1 002 

1 
1 

2 
t ^ : z = ; = r : = : = : 

1 002 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Muhtaç öğrencilere yapıla-
cak yardımlar ve verilecek 
burslar 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Bölüm toplaım 

18 000 
18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

108 500 

18 000 
25 000 
15 000 
20 000 
15 000 
10 000 
50 000 

153 000 

38 000 
25 000 
15 000 
20 000 
15 000 
10 000 
50 000 

173 000 

602 Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu talebe birliklerine yar
dım 

11 Rektörlük 4 000 4 000 10 000 
17 Teknik Okulu 2 000 2 000 5 000 

Bölüm toplamı 6 000 6 000 15 000 

îstanbıil T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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ödeneğin çeşidi 

1962 
yıij 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten/en kaibuil edilen 
Lira Lira 

Talebe kantinlerine yardım 1225 OOO 
Memur Kantinine yardım 
memur ve müstahdemlerine 
Öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere 164 500 

Altıncı kısım toplamı 504 000 

300 000 

164 500 

300 000 

164 500 

703 500 712 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 23 806 581 2o 237 148 25 237 148 
Üçüncü kısım toplamı 2 115 150 2 273 900 2 273 900 
Dördüncü kısım toplamı 4 546 700 4 924 700 4 984 700 
Beşinci kısım toplamı 1 002 1 002 1 002 
Altıncı kısım toplamı 504 000 703 500 712 500 

GENEL TOPLAM 30 973 433 33 140 250 33 209 250 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

1 - Onarımlar 
Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Bölüm toplamı 

300 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

400 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

400 000 

33 750 
7 500 

75 000 
17 250 
33 750 
22 500 

189 750 

II - istimlâk ve 
satınalmalar 

Arsa satmalımı 1 000 000 1 000 000 
İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen 'kabul' edilen 
Lira Lira 

741 

781 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

Yapı ve onarım (bina yapı
mı) 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları Âe esaslı 

onarımlar 
Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 

10 Rektörlük yeni makina ve 
teçhizat satmalımı ve onarı
mı 

20 inşaat Fak. yeni makina ve 
teçhizat satmalımı ve onarı
mı 

30 Mimarlık Fak. yeni makina 
ve teçhizat satmalımı ve ona
rımı 

40 Makina Fak. yeni makina ve 
teçhizat satmalımı ve onarı
mı 

50 Elektrik Fak. yeni makina 
ve teçhizat satmalımı ve ona
rımı 

00 Maden Fak. yeni makina ve 
teçhizat satmalımı ve onarı
mı 

70 Teknik Okulu yeni makina 
ve teçhizat satmalımı ve ona
rımı 

2 828 000 

170 000 

430 000 

55 000 

648 000 

550 000 

250 000 

360 000 

4 500 000 4 500 000 

470 000 

600 000 

70 000 

800 000 

650 000 

400 000 

500 000 

470 000 

600 000 

70 000 

800 000 

650 000 

400 000 

500 000 

Bölüm toplamı 2 463 000 3 490 000 3 490 000 

782 237 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 0 50 000 50 000 

Yatırımlar toplamı 6 780 750 9 629 750 9 629 750 

istanbul T, Ü. Bütçesi (S, Sayışı : 20) 
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B - CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yıl! Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen talimin edilen 
Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

Genel bütçeden Verilen öde
nek 
Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 
Yatırımlar iein verilenler 

Bölüm toplamı 

Harçlar 
Kayıt, imtihan ve diploma 
harçları 
Mediko - Sosyal Merkezi için 
alınacak harçlar 

Bölüm toplamı 

28 028 432 
6 780 750 

34 809 182 

750 000 

0 

750 000 

28 528 420 
9 629 750 

38 158 170 

650 000 

0 

650 000 

28 528 420 
9 629 750 

38 158 170 

650 000 

50 000 

700 000 

Çeşitli gelirler 
Kitap satışından elde edilen
ler 150 000 126 829 126 829 
Giriş ve sıralama imtihanla
rında ilgililerden alınacak üc
retler 200 000 185 000 185 000 
Muayene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 
Diğer çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen 
nakit 

GENEL TOPLAM 

672 000 
173 000 

1 195 000 
\ 

1 

1 000 000 

37 754 183 

1 000 000 
150 000 

1 461 829 

1 

2 500 000 

42 770 000 

1 000 000 
150 000 

1 461 829 

1 

2 519 000 

42 839 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası öz^ti 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla muaddel 
54 neü maddesi 

D CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Ücre 

Rektörlük Bürosu 

3 Sekreter (Ya'bamcı dil bilir 
4 Sekreter 
4 Fon Memuru 

Genel Sekreter 

5 Basımevi memuru 
6 Spiker 
6 Teknisyen (Radyo hakim) 

Sat in alma re Tahakkuk 

6 Memur 
6 Daktilo 

Zatişleri Müdürlüğü 

.> 
• • ) 

5 
6 
8 
9 

Memur 
» 
» 
>̂  
» 
» 

600 
600 

1 100 
950 
700 
600 
450 
400 

Yazıisleri Müdürlüğü 

Muh as e b e Müdürlüğü 

Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
10 Hademe 
11 Dağıtıcı 

950 
800 
800 

700 
600 
600 

4 
6 
5 

11 

6 
9 
5 
9 

Memur 
» 

Daktilo 
DakıtDo 

Memur 
» 

Daktilo 
» 

(Yabancı dil bilir) 

(Yabancı dil bilir) 

Kü tü p an e M iid ürlüğ ü 

(Yabancı dil bilir) 

1 
ı2 
3 
1 

7 

1 
1 
1 
1 

800 
600 
700 
300 

600 
400 
700 
400 

2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

950 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
450 
500 
350 
300 

16 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



D. Memuriyetin nev'i 
— 32 — 

Ajded Ücret D. 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
J2 

2 
1 
5 
8 
6 
7 
4 
4 
G 

10 
11 
12 

6 
8 

10 
12 
7 
9 

10 
7 

10 
7 
9 

10 
9 

11 
6 
7 

11 
10 
12 
13 
12 
13 

Merkez Bakım Servisi 

Yüksek Mühendis (Statikçi) 
> » (Tesisatçı) 

Yüksek Mimar 
Yüksek Mühendis veya Mimar 
Yüksek Mimar (Dekoratör) 
Başsürveyan 
ıSürveyan 
Ressam 
Şef Teknisyen 
Sekreter 
Memur 
Daktilo 

» 
Elektrik Tesisatçısı 
'Telefon » 
Kaloriferci Ustası 

» • » ) 

> » 

Usta 

Boyacı ve Badanacı 
Santralci 

•$• 

Hastabakıcı 

Şoför 
Bahçıvan 

» 
ttfayeci 
Baışhaıdeme 
Telefon Tamir Ustası 
Asanör Tamir Ustası 
Kapıcı 
Bekçi 

Hademe 

65 

Meunuriyetm nenr'i Aded Ücret 

Sismoloji Enstitüsü 

2 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
| 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
f i 

2 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
4 

1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 100 
1 250 
1 100 
1 100 
1 250 

700 
450 
600 
500 
800 
800 
600 
350 
300 
250 
600 
450 
350 
250 
500 
400 
350 
500 
350 
500 
400 
350 
400 
300 
600 
500 
300 
350 
250 
200 
250 
200 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
8 

12 
12 
13 

1 
4 
5 
6 
7 
6 

12 

1 
4 
5 
7 
8 
6 

Mühendis (Sismolog) 
» 1» 

Teknisyen Sismolog (Taşrada) 
,» ;»' (Merkez.) 

Sismoloji Uzmanı Yardımcısı 
(Y. D. B.) 

Teknisyeni (Elektrik) 
» (Mekanik) 
» (Harita) 
» 

Desi'nıaıtör 
Memur 
(Sekreter (Ya'baınıciı dil bilir) 
Jeolog Yardımcısı 
Laborant- (Merkezde) 
Hademe (Taşrada) 

» (Merkezde*) 
•»* (Taşrada) 

; -

Sivil Havacılık Enstitüsü 

Şef Teknisyen 
Teknisyen 

» 
:» 

Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Hademe 

Teknik Haberleşme Merkez 

Şef Teknisyen 
Teknisyen 

> 
Memur 

> 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

1 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
t - l 

1 
1 
1 
1 
I 
.1 
1 
2 
2 

= 2 

23 

1 
2 
2 
.1 
1 
1 
1 

9 

i 

1 
2 
4 
1 
1 
1 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 

1 250 
1 100 
1 100 

800 
700 
700 
700 
700 
400 
450 
250 
250 
200 

1 250 
800 
700 
600 
500 
600 
250 

1 250 
800 
700 
500 
450 
600 

10 
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D. 

;') 
7 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
6 
4 
6 
9 

10 
11 

llt ıpıelmilel Stajyer Öğrenci Mübadelesi • 
Türkiye Merkezi 

2 Memur 1 1 100 
3 Teknisyen 1 950 
5 Daktilo (Yabancı dil biliri 1 700 

12 Hademe 1 250 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

1 
fi 
4 

Uzman 
Memur 
Daktilo (Yabancı dil biliri 

1 l 250 
1 600 
1 800 

İnşaat Fakültesi 

Teknisyen 
Yapı Elemanları Teknisyeni 
Şef Teknisyen 
Baraj Model Teknisyeni 
Teknisyen 
Tesisi er Tekn isyeni 
Teknisyen 
Desinaltör 
Modelci 
Fotoğrafçı 
Ozalitçi 
Memur 

>̂  
Maramgoz Ustası 
Makina Ustası 
Duvarcı Ustası 
Kârgir Model Ustası 
Usta 

» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Laborant 

» 

32 I 250 
1 250 
1 100 
950 
950 
700 
500 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
600 
800 
600 
400 
350 
300 

Memuriyetin nev'i 

9 Topoğral' 
2 İsçi 
o » 
2 Hademe 
3 »' 
2 Bekçi 
3 » 
4 Laborant 
7 » 

Aded 

1 
«> 
T) 

9 
4 
1 
o o 

1 
] 

ücret 

400 
250 
200 
250 
200 
250 
200 
800 
500 

112 

Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu 

1 Şef Teknisyen 1 1 250 
2 Mütehassıs Teknisyen 1 1 100 

Su İşleri Araştırma Kurumu 

4 Laborant Teknisyen 1 

Mimarlık Fakültesi 

1 
3 
4 
3 
3 
5 
4 
5 
6 
o 
7 
9 

10 
9 
2 
1 
2 
4 

Teknisiyen 
» 
» 

Renkli Foto 
Mikro Foto 
Modelci 
Memur 

» 
»' 

Usta 
Laborant 

» 
» 

İşçi 
Teknisyen 
Filim Operaıtörü 

» Uzmanı 
Memur 2 

34 

Makina Fakültesi 

1 Teknisyen 
4 Kazan' Şef Teknisyeni 

27 
1 

800 

1 250 
950 
800 
950 
950 
700 
800 
700 
600 
700 
500 
400 
350 
400 

1 100 
1 250 
1 100 
800 

1 250 
800 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Memuriyetin nev'i 

Klima Şet' Teknisyeni 
Döküm Teknisyeni 
Oto Tamir Teknisyeni 
Kaynakçı Teknisyeni 
Hassas Âletler Teknisyeni 
Kazan Teknisyen i 
Dizel Teknisyeni 
M etol agrafı Teknisyen i 
Benzin Teknisyeni 
8u Türbini!eni Teknisyeni 
Gemi Model Teknisyeni 
Tekstil Teknisyeni 
Ziraat Âletleri Teknisyeni 
Ziraat Makinaları Teknisyeni 
Teknisyen 
Makina Ressamı 
Ressam 
Proje Ressamı 
Ressam 

» 
Taşıt Operatörü 
Memur 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Öğrenci Staj İşleri Şefi 
•Makinist Şoför 
Şoför 

» 
Atelye Şefi 
Ziraaıt Makinia'lan Şefi 
Tezgâh Atelyesi Şefi 
Ziraat Makinisti 
Makinist 
Modelci 
Tornacı Ustabşısı 
Tesviyeci Ustası 
Ustah aşı 

»' 
Ziraat Ustası 
Kaynakçı Ustası 
Usta 

Aded Ücret 

1 800 
I 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
1 800 
I 700 
1 700 
1 700 
1 700 
1 700 
1 600 
5 350 
1 1 100 
1 1 100 
1 950 
1 950 
1 700 
1 950 
1 950 
1 800 
2 700 
2 600 
3 500 
4 300 
1 500 
2 300 
1 800 
1 800 
1 500 
1 350 
2 700 
1 700 
1 700 
2 600 
1 400 
1 450 
1 950 
1 950 
I 950 
1 800 
2 800 
2 500 
1 800 
2 700 

i). 

6 
7 
S 
9 

10 
1.1 
7 

10 

12 
12 
12 
12 
13 

M emıı ri yetin nev 'i Aded ücret 

Lâborani 

Laborant 
İşçi 
»' 

Bekçi 
Gece Bekçisi 
(İademe 

» 
Nükleer Cihaz Teknisyeni 
Makin a Laborantı 
Montaj Teknisyeni 

5 
S 
1 
5 
3 
1 
7 
1 
'> 
7 
2 
1 
•) 
2 
6 
6 
1 
1 

• ) 

600 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
350 
300 
250 
300 
250 
250 
250 
250 
200 
950 
800 
700 

155 

Isı Tekniği ve Ekonomisi A.reıstınna Kurunıv 

Isı Tekniği Teknisyeni 
Teknisyen 

» 
Proje Ressamı 

Motorlar Enstitüsü 

950 
1 250 
950 

I 100 

o 
1 
4 
6 
6 
7 
9 

10 
11 
12 

Motorlar Teknisyeni 
Teknisyen 
Proje Ressamı 
Daktilo (Yabancı dil bilir 
Atelye Şefi 
Usta 
Laborant 

» 
tşçi 

» 

100 
250 
800 
600 
600 
500 
400 
350 
300 
250 

1.7 

Malzeme vı t mal Usulleri Enstitüsü 

Malzeme Döküm Teknisyeni 
Teknisyen 

950 
t 250 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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İ). 

4 
6 
G 
7 
9 

10 
11 
12 

Memuriyet in 

Proje Ressamı 
Daktilo (Yabancı 
Atelye Şefi 
Usta 
Lâ'borant 

»! 

İşçi 
* 

ne\ r 

dil 

Türk Gemi Endüstrisini 

1 
6 
(i 
6 
7 
9 

10 
9 

11 
12 

Teknisyen 
Daktilo (Yabancı 
Atelye Şefi 
Usta 

» 
Laborant 

»' 
îşçi 

» 
» 

dil 

'i 

bilir 

İh) 

bilir 

Ac 

letme 

ied 

1 
1 
1 
3 
1 
l 
4 
2 

16 

ü c r e t 

800 
600 
600 
500 
400 
350 
300 
250 

Enstitüsü 

1 
1 
1 
t 
o 
1 
1 
1 
4 
2 

16 

1 250 
600 
600 
600 
500 
400 
350 
400 
300 
250 

I). 

4 
5 
4 
5 
6 
7 

10 
5 
6 
S 
9 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
L2 
L3 
12 

3 
4 
5 

M emu t i ye t i n nev'i 

Ha r i t a Ressamıı 
Ressam 
Ba'krnn Şefi 
Menııı r 

» 
» 
>̂  

Daktilo 
» (Y a 

Usta 
;> 

Lâ bora ant 
» 

»l 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
»' 

Bekçi 
Teknisyen 

•» 

Laborant 

bancı dil b i l in 

Aded 

. 1 
1 
1 
1 
1 

;J 

2 
1 
2 
6 
4 
5 
o 

1 
3 

12 
1 
6 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
1 

Ücret 

800 
700 
800 
700 
600 
500 
350 
700 
600 
450 
400 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
950 
800 
700 

Ziraat Makinaİarı Muayene ve Araştırma 
Merkezi 

16 

2 
3 
9 

.11 

Ziraat Mataraları Yük. 
Müh. 
Ziraat Makinaİarı Teknisyeni 
Tornacı Teknisyeni 
Kaynakçı Teknisyeni 
Hassas Aletler Uzmanı 
Ressam 
Sekreter (Yabancı dil bilir! 
Ziraat Makinaİarı Operatörü 
Bekçi 
Hademe 

1 750 
1 250 
1 100 
1 100 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
400 
300 

Elektrik Fakültesi 

Telknıisyen 
»' 
» 

16 

26 
13 

Cigrc Türkiye Merkezi 

5 Daktilo (Yabancı dil biliri 

Elektronik Kurumu 

5 Memur 

Marleyi Fakültesi 

250 
800 
700 

1 Teknisyen 
2 Şef Teknisyen 
3 Teknisyen 
5 » 
7 » 
4 Desin atör 
5 Ressam 

.3 600 6 Sür-veyaıı 
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700 

700 

5 
4 
5 
1 
2 
o O 

2 
•) 

1 250 
1 100 

950 
700 
500 
800 
700 
600 



Memuriyetin nevi Aded Ücret 

&5 -
I). 

5 
. T 

9 
6 
7 
,S 
0 
9 

10 

u 
ti 
8 
6 

11 
11 
12 
12 
18 
12 
18 
12 
5 
8 
9 

10 

Atelye Şefi 
Memur 

»' 
Daktilo ( V a bancı dil bilir 

» 
» 

Usta 
» 

Laborant 
>y 

Santralci 
•Şoför 
Kaloriferci 
Kapıcı 
(rece Bekçisi 
Damıtıcı 
İŞÇİ 
» 

Hademe 
» 

Silici 
P e t no 1 T e k nlksy e ni 
itfaiyeci 
Bahçıvan 
Baş/hademe 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

! Hidrojeoloji Teknisyeni 
8 Tefcnoisyerı 
4 Memur 
5 » 
5 Kütüpaneci (Yabancı dil bilir) 
5 Arşivci 
7 Şoför 
8 »' 

12 Hademe 

Teknik Okulu 

Şef Teknisyen 

14 

103 

11 

I Marangozhane Şef Teknisyeni 1 
1 Duvarcı Şef Teknisyeni 1 

İstanbul T. 

700 
ÖOO 
400 
600 
500 
450 
600 
400 
350 
800 
600 
450 
600 
800 
800 
250 
250 
200 
250 
200 
250 
700 
450 
400 
350 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

250 
950 
800 
700 
700 
700 
500 
450 
250 

4 I 450 
1 250 
1 250 

7 
8 

10 
12 
12 
13 
12 
10 
12 

Kimya Lahora tu van Şei' 
Teknisyeni 
Tesviyehaue Şef Teknisyeni 
Bobinaj ve Motor Atel. Şef 
Teknisyeni 
Dökümha.'tre Şef Teknisyeni 
M-er'kez Bakım Şef Teknis
yeni 
Talaş Kaldırma. Şef Teknis-
.yeni 
Kuvvet Makinaları Şef Tek
nisyeni 
Kaymak Teknisyen i 
{Elektrik Teknisyen i 
Döküm Teknisyeni 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
Telefon Teknisyeni 
Teknisyen 

» 
» 
» 

De'siıraıtör 
Ambar Memuru 
Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Santralci 
Usta 

» 
» 
» 

! vâborani 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 
Kaloriferci 
Şoför 
İtfaiyeci 
Başhademe 

>y 

Hademe 
» 

Bahçıvan 
Kaıpııcı 
(lece Bekçisi 
Dağıtıcı 

1 i 250 

1 1 250 

1 1 250 

1 1 250 

1 .1 250 

1 1 100 

1 1 100 

1 1 100 
1 i 100 
1 1 100 
1 1 100 
I 1 100 
1 1 100 
1 950 
1 800 
1 700 
2 800 
1 800 
4 700 
1 700 
1 500 
1 000 
9 700 
3 600 
4 500 
1 400 
7 600 
5 500 
2 450 
5 400 

1 450 
1 700 
1 500 
1 450 
1 350 
1 250 

11 250 
10 200 

1 250 
2 350 
4 250 
1 300 

Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 20) 
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D. Memuriyetin nev'i Ücret 

') 

3 
4 

3 

İşçi 
Gksiasetilen Kaynak Ustası 
Oksiasetilen Kaynak Ustası 
Yarrdı-nıci'sı 
Elektrik Ark. Kaynak Ustası 

') 250 
1 950 

1 800 
1 950 

I). Memuriyetin nev'i Acled 

4 Elektrik Ark. Kaynak Ustası 
Yardımı cısı 

T Usta 

113 

B. M. 

203 
204 

E CETVELİ 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlarla bunla
ra yardımcı personelin ücretleri : 

11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık Fakültesi 
14 Makin a Fakültesi 
15 Elektrik Fakültesi 
16 Maden Fakültesi 
17 Teknik Okulu 

D. Memuriyetin nev'i 

L - CETVELİ 
Aded Aylık D. 

İnşaat Fakültesi 

5 Profesör 
7 Doçent 

10 Asistan 

Mimarlık Fakültesi 

2 Profesör 
9 Asistan 

10 » 

Memuriyetin nev 'i 

Elektrik Fakültesi 

1 
r 

0 
4 

•> 

3 
5 

1 100 

800 

500 

1 750 

600 
500 

(i 

s 
9 

10 

9 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 
» 

Aded 

4 
10 

1 
:ı 
3 

Maden Fakültesi 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı r 20) 
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B CETVELÎ 

(Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül, bu bütçe içinde uygulanır.) 

B. M. 

301 21,31, Büro giderleri : 
41 Misafir lojmanının gerektirdiği giderler de bu tertiplerden ödenir 

307 72,77 Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve giderleri : 
Araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğrencilere muayyen tari
feli vasıtalarda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu 
vasıta ücreti ile seyahatler müddetince 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yev
miye haddini geçmemek şartiyle Fakülteler- Yönetim kurullarınca belirtilecek zaruri 
giderler bu tertipten ödenir. 

420 Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri : 
Lâboratuvar, atelye. kürsü, kurum, dersane ve resimhanelerle proje oda ve salonları 
ve müstakil bölümü olmıyarı enstitüler için alman her çeşit ders cihazı ile makina. 
alet ve edevat ve sairenin işletilmesi, işletme ile ilgili ecza ve kimyevi maddeler mu
bayaası, temizlik ve bakım ile ilgili her çeşit giderler, işletme için alınacak her çe
şit malzemenin taşınması, yerlerinin değiştirilmesi veya montaj ve bunların kullanıl
ması, için ihtiyar olunacak giderlerle1 Gümrük Resmi ve komisyon ücretleri, bunların 
I 500 lirayı geçmiyen badana içleri, lâboratuvar ve atelyelerde muvakkat olarak ça
lıştırılan uzman ve işçilerin ücretleri, ilân ücretleri, lâboratuvar ve atelyelerde yapı
lan işin ve iş yerinin hususiyeti icabı giyilmesi mecburi oları her çeşit giyim eşyası 
giderleri, lâboratuvar ve atelye olarak çalıştırılan otobüslere diğer vasıtaların istih
lâk ettikleri benzin ve her çeşit yağlarla bu vasıtaların tamir giderleri, sigorta prim
leri. ve trafik resimleri bu tertipten ödenir. 

421 (432 hariç) Enstitü, merkez ve kurumların giderleri : 
439 Büro, posta, telgraf ve telefon, yayın, araştırma ve inceleme giderleri, öğretimi ilgi

lendiren malzemelerin satınalınması, tamir ve tadilleri ile beraber her çeşit işletme 
giderleri, yurt içi muvakkat memuriyet harcırahları, yabancı profesör ve uzmanların 
mukavelelerinde yazılı harcırah ve giderleri, lâboratuvarda muvakkaten çalıştırılan 
işçilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

432 Beynelmilel stajyer öğrenci mübadelesi T. Merkezi giderleri : 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü giderlerle ecnebi talebelerin memleketimizdeki iskân 
ve iaşeleriyle bunların iş yerleri ile temaslarını temin etmek üzere çalıştırılacak ter
cüman, işçi gibi personelin ücretleri, Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek 
teknik stajyerlerin yol paraları ile bunların dil imtihanlarını yapacaklara verilecek 
ücretler de bu tertipten ödenir. 

440 12,16, Topografya ve jeoloji kampları her çeşit giderleri : 
17 Kampta vazifeli öğretim üye ve yardımcıları ile hizmetlilerin harcırah.ve yevmiyele-

riyle öğrencilerin 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yevmiyeyi geçmemek şar
tiyle Fakülteler Yönetim Kurullarında belirtilecek zaruri giderleri karşılıkları da bu 
tertipten ödenir. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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441 Mediko Sosyal Merkez giderleri: 
Medifco Sosyal Merkezimin işi etenesin e mii-ta<aıl>lıiik her tünlü gıereıç, tı'bbi eczıa, kırtasi
ye ve safine ig'iderl'eri, ö grencilere yapılacak her •çeşit. ilûç, muayene ve tedaiyi yardım
dan. 

451 21,27 Yayın giderleri : 
Öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile, diploma baskı ve yazdırma ücreti. 
senato kararı ile üye davetiye kartları ve klavuz, yönetmelik ve benzerlerinin baskı 
ücretleri de bu tertipten ödenir. 

459 Spor giderleri : 
Her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin yol-
luklariyle gündelikleri, beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği her 
türlü spor malzemeleri, eşofman, şort, atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi giyim malze
meleri, top, atma ve atlama spor vasıtaları gibi her türlü spor gereçleri, madalya, 
kupa, şilt, bayrak, flama ve benzeri mükâfatların alınması, bütün malzemelerin, mu
hafazası. spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad, saha veya 
spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetlerine 
ve takım oyun bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücreti. 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
Fakülteler Yönetim ve Teknik Okulu Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde yapı
lacak yardımlar bu tertipten ödenir. 

603 Talebe kantinlerine yardım : 
Bu tertibe mevzu ödeneğin kantinlere tevziini Üniversite Yönetim Kurulu yapar. 

701 Bina onarımı : 
20 000 liraya kadar bina elektrik, havagazı, kalorifer, su ve asansör gibi sabit tesi
satın tamir giderleri de bu tertipten ödenir. 

703 Makina ve teçhizat onarımı : 
Fakültelerin ders, resim ve proje odaları, kürsü, lâboratuvar ve atelyelere ilişkin her 
türlü malzeme ve ders aleti ve makinalarının onarımı. 

781 Yeni makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
Rektörlük ve fakültelere bağlı konferans salonu, kürsü lâboratuvar, atelye, dersane. 
resimhane, proje salonu ve odalarında gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, ma
kina, alet ve edevat, motor ve benzerleri, projeksiyon alet ve tesisatı, dersane sıra
ları, proje masaları, etelâj, tabure, her çeşit alet muhafaza dolap ve vitrinleri, alet 
muhafaza örtüleri, yazı tahtası, kütüphane ve aperet ile benzerlerinin ve bu yerler 
için öğretimle ilgili yazı, hesap ve teksir makinaları ve bunların her çeşit levazımı 
ile diğer her türlü materyalin alımı ve yaptırılması giderleriyle Gümrük Vergi ve 
resimleri, ilân ücretleri, sigorta giderleri, somaj, ardiye, vergi, kondisyon, faiz, taz
minat giderleri nakliye ücretleri, ambalaj ve montaj giderleri, kira ile kullanılacak 
alet, makina ve filimlerin kira ücretleri bölümün ilgili maddelerinden ödenir. 

782 237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 

Aded Cinsi ve kullanılacağı yer 

1 Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için (4X2) (Rektörlük hizmetlerinde) 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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E - CETVELÎ 

İstanbul Teknik Üniversitesi (E) cetveline dahil geçici hizmetliler 

(Bakanlar Kurulunun 2 9 . 3 .1962 tarih ve 6/335 sayılı kararlariyle) 

M. Ödeneğin çeşidi 

3 Geçici hizmetliler üc
reti 

Görevin çeşidi 

Sismoloji Enstitüsü 

Sismolog Mühendis 

Hıivanet 
Ücröt süresi 

Aded Lira Ay 

1 1 250 8 

Tutarı 
Lira 

10 000 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Kurs öğretmeni 8 800 

Makina Fakültesi 

Kaynak Gece Kursu öğretmeni 3 800 
Kaynak Gece Kursu öğretmeni ve 
İdarecisi 1 800 
Motor ve Motorlu 'Taşıt Gece Kursu 
öğretmeni 3 800 
Motor ve Motorlu Taşıt 'Gece 
Kursu öğretmeni ve İdarecisi 1 800 
Isıtma, Havalandırma Klima ve 
Soğutma Gece Kursu öğretmeni 2 800 
Isıtana, Havalandırma, Klima ve 
Soğutma Gece Kursu öğretmeni 
ve idarecisi 1 800 
Ziraat Makinaları Muayene Mer
kezi Yük. Müh. veya Uzman 1 1 750 

Elektrik Fakültesi 

11 70 400 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

11 

21 600 

7 200 

21 600 

7 200 

14 400 

7 200 

19 250 

98 450 

Gece Kursu öğretmeni 
Gece Kursu öğretmeni Veya 
idarecisi 

14 

1 

800 

800 

9 

9 

100 800 

7 200 

108 000 

Umumi Toplam 286 850 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Ödeneğin çeşidi 

Yabancı Profesör ve 
uzmanlarla bunlara 
yardımcı personelin 
ücretleri 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Ücret süresi Tuta/rı 

Aded Lira Ay Lira 

Sismoloji Enstitüsü 

Uzman 
» 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

Yabancı Uzman 
T. G. Uyruklu Uzman 

Yabancı Diller Okulu 

Uzman 
» 

İnşaat Fakültesi 

Ord. Profesör ve Profesör 
Profesör 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

6 000 
6 000 

1 250 
1 250 

2 500 
800 

6 750 
6 000 

12 
6 

12 
12 

12 
12 

12 
9 

72 000 
36 000 

30 000 
15 000 

60 00O 
9 600 

222 600 

162 000 
54 000 

216 000 

Mimarlık Fakültesi 

Profesör 
Profesör veya Uzman 

» » » 
Uzman (T. C. Tâbiiyetinde ola
bilir.) 
Uzman (T. C. TâJbiiyetinde ola
bilir.) 

2 
1 
1 

1 

1 

6 750 
4 500 
1 500 

1 250 

1 250 

3 
12 
12 

12 

10 

40 500 
54 00O 
18 000 

15 00O 

12 500 

356 000 

Makina Fakültesi 

Profesör veya Uzman 
» » » 
» » » 
» » » 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

6 700 
6 200 
6 000 
4 000 

12 
12 
4 
3 

80 400 
74 400 
72 000 
12 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Hizmet 
Ücret süresi Tutar* 

Aded Lira Ay Lira 

Yerli Uzman Yardımcısı 2 
» » » 1 
» » » ® 

Teknük Yardım Fonundan davet 
olunacak Profesör veya Uzman (*) 

1 200 
1 100 
1 000 

12 
12 
12 

28 800 
13 200 
36 000 

18 600 

335 400 

204 Yabancı Profesör ve 
uzmanlarla ibunlara 
yardımcı personelin 
ücretleri 

15 

Elektrik Fakültesi 

Profesör veya Uzman 
» » » 
» » » 
» » » 

Profesör veya Uzman Yardım
cısı (T. C. tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya Uzman Yardım
cısı (T. C. tâbiiyetinde olabilir.) 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

6 000 
7 000 
5 000 
4 500 

1 500 

1 250 

12 
6 
6 
4 

12 

12 

72 000 
42 000 
30 000 
18 000 

18 000 

15 000 

196 000 

16 

Maden Fakültesi 

Profesör 
» 

Uzman 
Profesör veya Uzıman Yardım
cısı (T. C. tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya Uzman Yardım
cısı (T. C. tâlbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya Uzman Yardım
cısı (T. C. tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya Uzıman Yardım
cısı (T. C. tâlbiiyetinde olaJbilr.) 

1 
2 
a 

1 

1 

1 

1 

6 000 
6 000 
3 000 

1 750 

1 500 

1 250 

583 

3 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

18 000 
144 000 
36 000 

21 000 

18 000 

15 000 

6 996 

258 996 

(*) 6114 sayılı Kanun gereğince Teknik Yardım fonundan faydalanarak UNESCO vasıtasiyle ge
tirtilecek uzmana günlük 60 lira karşılığı hesabiyle senelik tutarı 
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B. M. ödeüeğirn çeşidi 

17 

'Görevim çeşidi 

Teknik Okulu 

Profesör veya Uzman 

Aded 

2 

Ücret 
Lira 

4 000 

Hizmet 
»üresi 
Ay 

6 

Tutarı 
Lira 

48 000 

72 000 

»®<t 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /324) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1887/3779 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanunu tasansı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
1. İnönü 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanun 

GEREKÇESİ 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı bütçesi ile ekleri muayy'en müddet içinde tanzim ve Mil
let Meclisinin tasdik ve tasvibine arz olunmuştur. 

1. Bütçe Kanununa bağlı gider cetvelleri biri âdi giderlere diğeri yatırımlara aidolmak 
üzere iki kısma ayrılmış ve bunların karşılıklarını teşkil eden gelirler (B) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Âdi giderlere ait (A/ l ) cetveli yekûnu 70 568 214 lira ve yatırımları gösteren (A/2) 
cetveli yekûnu da 9 385 001 liradan ibaret olup bu miktar geçen yıla nazaran âdi giderlerde 
14 121 101 lira ve yatırımlarda da 5 935 000 lira bir fa.zlalık arz etmektedir. 

Âdi giderlere ait (A/1) sayılı cetvelin ikinci kısmında. 8 979 221 lira fazlalık, 2 110 894 lira 
eksilme, üçüncü kısımda 1 715 145 lira fazlalık, 123 000 lira eksilme, dördüncü kısımda 
3 272 235 lira fazlalık ve 188 199 lira eksilme, beşinci kısımda 75 000 lira fazlalık, altıncı kı
sımda da 79 500 lira fazlalık mevcut bulunmaktadır. 

•Bunlardan ikinci kısımdaki fazlalığın 5 288 130 lirası bu yıl memur maaşlarına yapılan % 15 
zamlarla (L) cetvelinden çözülen kadrolardan ve 14, 43, 44 sayılı kanunlarla yeni ihdas edilmiş 
olan kadro tutarlarından; 2 485 920 lirası bu yıl (D) cetvelinden yeniden alman kadrolarla keza 
ücretlere yapılan % 15 zamlardan; 335 999 lirası bu yıl getirtilecek yabancı profesör ve uzman
lara verilecek ücretlerden; 30 000 lirası 4598 sayılı Kanun gereğince verilen zam ve yardımlar 
bölümüne yapılan ilâvelerden; 656 930 lirası maaş ve ücretlere yapılan % 15 zamlar dolayısiyle 
5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak ödemelerin artmasından ; 2 842 li
rası yeni ihdas olunan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Direktörüne 4644 sayılı Ka
nun gereğince, verilecek ek görev tazminatından; 174 400 lira yeni ihdas (ılıman kadrolara tâyin 
edilecek öğretim üyelerine verilecek üniversite tazminatından ; 5 000 lirası da Sağlık Bilimleri ve 
Hemşirelik Yüksek Okulu için yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin yolluk 
ve ücretlerinden ileri gelmektedir. Buna mukabil bu kısımda 2 110 894 liralık bir eksilme mev-
cudolup bu duruma göre mezkûr kısımdaki hakiki artış miktarı 6 868 727 liradan ibaret bulun
maktadır. 
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Üçüncü kısımdaki I 715 145 lira fazlalığın 1 346 060 lirası büro giderilen için, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi ve yeni acılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile diğer fakültelerin döşe
me, demirbaş, öteberi, ısıtma, ve aydınlatma giderleri; 10 250 lirası basılı kâğıt ve defterler gider
lerine; 28 750 lirası PTT telefon ve telgraf giderlerine; 30 000 lirası Eczacılık Fakültesi kira be
deline; 30 000 lirası yeni açılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu giyecek giderlerine; 
238 835 lirası yeni açılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile diğer fakültelerin ge
çici ve yabancı memleketler yollukları ile yabancı profesör ve uzmanlar yolluk ve giderleri ile 
fakültelerin araştırma ve inceleme yolluklarına; 4 000 lirası tedavi giderlerine; 27 250 lirası da. 
taşıt işletme ve onarma giderlerine yapılan ilâvelerden ileri gelmekte olup Ibuna karşılık, bu kı
sın! dan 123 000 liralık bir eksiklik bulunmaktadır ki buna nazaran mezkûr kısımdaki hakiki ar
tış 1 592 145 liradan ibarettir. 

Dördüncü kısımda görülen 3 272 235 lira artışın, 5 000 lirası Rektörlük temsil giderlerine 
515 000 lirası yeni açılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu giderlerine, 605 000 lirası 
fakültelerin ihtiyacına binaen öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili giderler bölümüne; 883 100 
lirası Tıp Fakültesi hastane giderleriyle bu hastanede iaşe olunacakların yiyecek giderlerine; 
715 240 lirası yeni açılan Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ve Çocuk Sağlığı Araş
tırma Enstitüsü, hastane ve enstitü giderleriyle bu hastane ve enstitüde duyurulacakların ve per
sonelin yiyecek giderlerine; 211 000 lirası fakültelerin enstitüler giderlerine; 298 100 lirası ya
yın giderlerine; 39 795 lirası 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluk ve giderlerine yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

Bu kısımda keza 188 799 lira bir eksiklik mevcuttur ki, buna nazaran mezkûr dördüncü kısım
daki hakiki artış tutarı 3 083 436 liradır. 

Beşinci kısımdaki 75 000 lira fazlalığın 10 000 lirası geçen yıl borçlarına; 65 000 lirası da eski 
yıllar borçlarına yapılan ilâvelerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

Altıncı kısımdaki 79 500 liralık fazlalık, talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar bö
lümüne yapılan 29 500 liralık ilâve ile Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yapılan 
50 000 liralık ilâveden ileri gelmektedir. 

2. Bütçenin yatırımlara ait bulunan (A/2) cetvelinde 5 935 000 lira fazlalık ve 2 680 000 
lira bir eksiklik mevcuttur. Yatırımlardaki bu fazlalığın 310 000 lirası fakülteler binalarının 
onarım giderlerine; 60 000 lirası Ziraat Fakültesinin döner sermayesine; 4 125 000 lirası fakül
telerin yeni yapı ve esaslı onarımlar giderlerine;955 000 lirası fakültelerin makina ve teçhizat sa
tmalına ve onarım giderlerine ve 485 000 lirası da taşıt satmalına ve onarımları giderlerine ya
pılan ilâvelerden ileri gelmektedir. 

Yatırımlar kısmındaki 2 680 000 liralık eksikliğe gelince bunun 50 000 lirası Rektörlük ve 
30 000 lirası Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu döner sermayesinden 1 500 000 lira 
Rektörlük, 300 000 Hukuk Fakültesi, 500 000 lira da Göz Bankası bina inşaatından ve 300 000 li
rası da Rektörlük makina ve teçhizat satın alma ve onarımından bu yıl yapılan tenzilâttan ileri 
gelmiştir. 

Bu duruma göre (A/ l ) ve (A/2) bütçeleri arasındaki hakiki ödenek artışı 14 953 408 liradan 
ibaret bulunmaktadır ki, bunun yukarda belirtildiği üzere 11 698 408 lira âdi giderlere ve 
3 255 000 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

3. 1963 yılı gelir bütçesinin, Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar haricinde kalan kısmının 
bu yıl 6 330 001 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiş olup bu miktar geçen yıla nazaran 2 500 000 
lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Üniversite varidatı olarak tahmin olunan 6 330 001 lira dışında kalan 73 623 214 lira Dev
let bütçesinden yapılacak yardımla karşılanacağından, bu miktar varidat bütçesine ait (B) işaretli 
cetvelin birinci bölümüne Hazine yardımı olarak aynen konulmuştur. Bunun 64 238 213 lirası 
yatırımlar dışında kalan âdi giderlere ve 9 385 001 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

4. Genel muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki hükümler dışında kalan ve hususiyet 
arz eden formül (R) işaretli cetvelde sunulmuştur. 
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Rapor 
2 . 1 . 1963 

Bütçe Karma Komisyonu Yüksek Başkanlığına 
I - Giriş : 
Ankara Üniversitesi, kurulduğu 1946 yılında mevcut Hukuk, Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen 

ve Tıp fakülteleriyle, sonradan 1948 yılında katılan Ziraat ve Veteriner fakülteleri, 1950 yı-
lıiKİa bağlanan Siyasal Bilgiler Fakültesi, bunlara ilâveten 1949 senesinde kurulan ilahiyat 
Fakültesi, 1960 da teşkil edilen Eczacılık Fakültesi, 1962 yılı içinde teşkilâtlandırılan ve içinde 
Tıbbi Teknoloji, Fizyoterapi, Diyetetik ve Hemşirelik Enstitüsü ve bölümleri bulunan Sağlık Bi
limleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile 9 fakülte ve bir yüksek okulu ihtiva eden büyük bir 
üniversitedir. 

Üniversiteler daima tekâmül halinde bulunan, gelişen müesseseler olduğu için ihtiyaçları 
da çoktur ve büyüktür. Henüz kısa bir maziye sahibolan bu üniversitemiz bugün maddi kuru
luşunu dahi tamamlamış durumda değildir. On yıldan beri devam eden inşaatları vardır. 
ilahiyat ve Eczacılık fakülteleri henüz müstakil bir binaya sahip değildir. Üniversite her yıl 
bütçesiyle alman paralarla bir taraftan bu maddi kuruluşunu tamamlamaya çalışmakta,, di
ğer taraftan da kendine düşen ilmî .araştırma ve tedris görevlerini yerine getirmeye büyük bir 
azimle gayret etmektedir. 

Öğrenci adedi günden güne artmakta ve üniversite bütün bu istekleri karşılıyamamanın ıs
tırabını duymaktadır. Bu sene bütün imkânlar kullanılarak muhtelif fakültere yabancı 
uyruklular hariç 3 928 öğrenci alınabilmiştir. Buna 223 yabancı uyruklu öğrenci de ilâve edildiği 
takdirde Ankara Üniversitesinin bu yıl aldığı öğrenci adedi 4 151 e baliğ olur. 

(Bu sene alman öğrencilerle halen mevcut öğrenci durumu ve mezunların adedi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir :i 

Fakülteler 

D. T. C. 
Fen 
Hukuk 
ilahiyat 
Siyasal Bil. 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
Eczacılık 
Sağlık Bil. 

1 514 
295 

1 000 
130 
370 
200 

70 
198 
75 
76 

Yabancı 

50 
45 
25 
— 
40 
'25 

1 
ı35 
— 

2 

Mevcut 

16 000 
2 '611 
8 149 

269 
1 185 
1 044 

54'2 
1 341 

173 
99 

Mezun 

210 
80 

481 
23 

176 
99 
97 

211 
— 
— 

Yekûn 3 928 223 '21 413 I 377 

Öğretim üyesi durumuna gelince; muhtelif fakültelerde halen 245 profesör, 180 doçent, 677 
asistan, 43 uzman ve 48 okutman mevcuttur. 

II - Bütçe teklifinin umumi manzarası : 
Ankara Üniversitesi 1963 malî yılı bütçesi geçen yıla nazaran 14 953 408 lira bir fazlalık arz 

etmektedir. Bunun 11 698 408 lirası cari giderler, mütebaki 3 255 000 lirası da. yatınım .giderle-
rindendir. 
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1. Personel masrafları (ikinci kısım) 
Cari giderlerdeki fazlalığın yansını geçen 6 809 000 liralık fazlalık bütçenin ikinci kısmında 

mütalâa olunan personel masraflarında taallûk 'etmektedir. Bu miktarın çoğu da kanunen yapılan 
% 15 zamlardan ve (L) cetvelinden yapılan tahliyelerden doğmaktadır. 

Müfredatı aşağıda gösterilen cetvelin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile, bu yıl ihtiyaca 
binaen, muhtelif fakülteler çin 13 profelsör, 14 doçent, $5 asistan, 15 uzman, 1 okutman ve 26 
memur kadrosu fiilî kadroya alınmaktadır. 

Fakülteler 

D. T. C. 
Tıp 

v etenner 
Ziraat 
Eczacılık 
Sağlık Bil. 

Prof. 

1 
6 

. 
4 
a 

Doç. 

— 
4 

. , 
2 
8 

Asi». U 

4 
3 

o 

. 
25 

aman Okutman 

—. . 
6 — 
1 — 

—. ,— 
8 1 

Memur 

o 
o 

1 
— 
22 

Yekûn 

5 
22 

1 
4 
6 

66 

Yekûn 13 14 35 15 1 26 104 

2. Bütçenin yönetim ve hizmetlere taallûk eden diğer kısımlarında görülen fazlalıkların hiz
metin daha iyi ifası için yapılması zaruri görülen ilâvelerden mütevellit olduğu kanaatine varılmış
tır. 

3. Yatırımlar : 
Bu fasılda mevcut; 
a) 2 400 000 lira Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ve buna bağlı enstitülerin 

inşaatı için, 
b) 1 000 000 lira Fen Fakültesi Botanik Magazin inşaası için, 
c) 925 000 lira Tıp Fakültesi Elektrik İstasyonu tesisi, 
ç) 250 000 lira Veteriner Fakültesi Hayvan Doğum Kliniği inşaası, 
d) 1 000 000 lira Ziraat Fakültesi ziraat sanatları binası inşaası, 
e) 1 000 000 lira da İlahiyat Fakültesi bina inşaatı içindir. 
Geçen yıl Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 'bir kanat ilâvesi için kaJbul edilmiş olan bir bu

çuk milyon liralık tahsisat Üniversite tarafından ıbütün hazırlıklar yapılıp zamanında proje tasdi
ki için Bayındırlık Bakanlığına müracaat edildiği halde estetik mülâhazalarla işin yarışmaya çıka
rılması ve yarışma neticesinin ise tahmin edilen maliyetleri ibir hayli artırması yüzünden müspet 
İbir sonuca varamamış ve Fakülte sınıf ve okuma salonları bakımından hakikaten çok müşkül du
ruma düşmüştür. Bu itibarla bu hususta aşağıda yeni bâzı tekliflerimiz olacaktır. 

Bu vesile ile Tıp ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin kanunu mahsusları gereğince Bayındı ılık 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan inşaatlarının da bir an evvel ikmali hususunu bir kere da
ha temenniye şayan görürüz. 

III - Teklif ve temenniler : 

201. —• Aylıklar, Üniversite Kanunu gereğince Senato karan ile vazifelerine son verilen 
bir porfesörün bu kere Devlet Şûrasında ikâme ettiği iptal dâvası üniversitenin aleyhine ne
ticelenmiş olduğundan, kararın infazını teminen 1 750 liralık bir profesör kadrosu ile profesör
lüğe yükseltilecek bir doçent için 1 500 liralık bir profesör kadrosunun (L) cetvelinden fiilî kad
roya intikal ettirilmesi icabetmektedir. Bu itibarla hu iki kadronun tutarı olan 43 200 lira
nın bu faslın 18 nci İlahiyat Fakültesi 'maddesine ilâvesi gerekmektedir. 

Bu ilâveler yapıldığı takdirde Ibu iki kadronun üniversite tazminatına tesiri olan 24 000 li
ranın da ilgili maddeye ilâvesi tabiî görülmüştür. 
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202. — Ücretler, Hukuk Fakültesi için bir hizmet arabası alınması derpiş edildiği halde, 

şoför kadrosu verilmemiştir. Hizmetin ifası için (D) cetveline 500 liralık bir şoför kadrosu 
ilâvesiyle bu kadronun yıllık tutarı olan 6 000 liranın bu faslın 24 ncü Hukuk Fakültesi mad
desine ilâvesi ieaJbeder. 

llâihiyat Fakültesi Türk ve İslâm Sanatları Enstitüsü için bir fotoğrafçı kadrosuna ihtiyaç 
vardır. Rockef eller tesisinden de 15 000 dolar yardım görmüş olan bu Enstitünün elinde çok 
kıymetli cihazlar vardır. Muhtelif sanat eserlerinin resimlerini çekmek ve bunlara ait işler
le uğraşmak üzere 1 100 liralık bir fotoğrafçı kadrosunun kabulü ile tutarı olan 13 200 liranın 
bu faslın İlahiyat Fakültesi maddesine ilâvesini teklif ederim. 

204. —• Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti, Siyasal Bilgiler Fakültesinin kuruluşu ile 
ilgili 5627 sayılı Kanun, bu fakülteyi öğrencilerine ayrı bir yabancı dil programı tertiple
meye mecbur etmektedir. Nitekim fakültede dört yıllık tedrisata paralel olarak geliştirilmiş 
ayrı bir yabancı dil tedrisatı mevcuttur. Bu tedrisatın başarısı birçok defalar Bütçe Encü-
menindeki müzakereler sırasında da takdire mazhar olmuştur. Yukarda sözü edilen kanun 
1950 de çıkmıştır. Geçen 12 yıllık devre içerisinde talebe sayısı dört mislinden fazla bir 
artma kaydetmiştir. Halbuki, lisan öğretimini yapmakla görevli ve talelbe sayısına göre artma
sı tabiî olan okutman kadroları o zamandan beri artmamıştır. Bu yıl da fazla alman öğren
cilerin yabancı dil eğitimi için ilâveten on yabancı okutmana ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bunla
rın yıllık masrafı 126 600 liradır. 

223. —• Konferans giderleri, 1963 yılı Eylül ayında Ankara'da toplanması bu kere kararlaş
tırılan ve Akdeniz memleketleri problemlerini, bilhassa iktisadi meselelerini inceliyecek olan 
Akdeniz Memleketleri Kollokyumu dolayısiyle memleketimize gelecek -olan yabancı profesörle
rin masraflarını karşılamak üzere bu faslın 11 nci rektörlük maddesine 20 000 lira daha eklen
mesi gerekmektedir. 

301. — Büro giderleri, şimdiye kadar tıpla ilgili teknik sahada yetişmiş personel mevcut de
ğildi ve gerekli hizmetler pratik yetişmiş laborantlarla yetersiz olarak yürütülmekte idi. Hal
buki ,tıp hizmetlerini lâyikı ile ve randımanlı olarak ancak tıibbi teknoloji uzmanları ile yürü
tülmesi kaiMMir. Bu iıtibarşla, bu (ihtiyacı benimsiyen Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibi ile bu 
Enstitü açılmış olup, bina inşaatı da tamamlanmak üzeredir. 

Ankara Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksek Okuluna bağlı Tıibbi Te'knioHoji Enstitüsünün 
döşeme, tesis ve demirbaş ihtiyacı için 2 400 000 lira tutarında ödeneğe ihtiyacı vardır. Bunun 
900 000 T. L. (100 000 dolarlık kısmı) ithal edilecek malzeme ve aracı teşkil etmektedir, ki bu 
kısım Rockefeller Foundation'dan bağış yoliyle temin edilmiştir. 

Geri kalan 1 500 000 liranın 800 000 lirasının döşeme ve 700 000 lirasının da demirbaş olarak 
bütçeye intikali üzerinde mutabakata varıldığı halde, 1963 bütçesinde % 2 tasarruf düşüncesi 
ile her bir bölümden beş yüzer bin liralık bir indirme yapılmış ve döşeme tertibi 300 000 lira
ya, demirbaş da 200 000 liraya indirilmiştir. 

Bu takdirde 8 milyon lira değerindeki binanın hizmete ıgkımeısi imkânsız olacak ve (bir yandan 
da öğretim ve araştırma faaliyetleri aksıyacaktır. 

Bu sebeple Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunun 31 nci döşeıme bölümünün 800 000 liraıya, 42 nci 
demİTifaaJş bölümünün de 700 000 liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

'Tıp Fakültesinin Çocuk Hastalıkları, Radyo biyoloji ve Göz Bankası klinikleri için ilâve 
edilecek 120 yatak masrafları karşılığı olarak da aynı faslın 36 nci Tıp Fakültesi demirbaş gi
derlerine 100 000 liranın eklenmesi icabetmektedir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinin daha fazla öğrenci almak için sınıf haline getirdiği spor 
salonunun teshin masraflarına karşılık olmak üzere bu faslın 70 nci Siyasal Bilgiler Fakül
tesi ısıtma giderlerine 20 000 lira daha eklenmesi gerekmektedir. 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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309. —• Taşıt giderleri, Hukuk Fakültesi için satınalmacağı yukarda bahsedilen hizmet 

arabasının işletme masrafları olarak da bu fasılda açılacak yeni bir maddeye 3 000 liralık 
bir ödeneğin konulması lüzumlu görülmüştür. 

502, —• Eski yıllar borçları, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kalorifer kazanlarının değiş
tirilmesine ait ihalenin kati hesapları neticesinde mütaahhidin 20 000 lira daha alacağı olduğu 
Bayındırlık Bakanlığından bu kere alman 11 . 12 . 1962 tarihli ve 20773 sayılı yazıdan an
laşılmakla, işbu paranın tediyesi için bu faslın 10 ncu maddesine bu meblâğın ilâvesi za
ruri görülmüştür. 

505. — Hükme bağlı borçlan*, Tıp Fakültesinde vukubulan müessif kaza neticesinde hâlâ 
tedavi görmekte olan Dr. Alp Beel'in babası tarafından Danıştay nezdinde açılan tazminat dâ
vası neticesinde idare aleyhine sâdır olan, masrafları ile birlikte, 104 000 lira için bu fasla 
bu miktarın ilâvesi icabeder. 

741. —• Yeni yapı, Dil ve 'Tarih - Coğrafya Fakültesi binası kanat inşaatı için 196'2 yılı büt
çesine konulan ödeneğin sarf edilemediğinden yukarda bahsetmiştik. Konferans salonunu ve ko
ridorlar ışık boşluklarını dahi sınıf haline getirmiş olan bu Fakültenin artan talebe karşısın
da sınıf ihtiyacı had dereceye varmıştır. Bu itibarla gelecek yılların talebe artışı da göz önün
de tutularak esasen derpiş edilmiş 'olan bu inşaatın başlıyâbilmesi için bu sene bütçesine bir mil
yon liralık bir tahsisatın ilâvesini çok yerinde ve zaruri görmekteyiz. 

Bundan başka Tıp, Veteriner, Ziraat ve Eczacılık fakültelerinin F.K.B. tedrisatını yapan Fen 
Fakültesinin lâbomtuvarlarınm genişletilmesi ve bugün aldığı 500 öğrenci adedini bir misli daha 
artırması için yeni lâboratuvarlar inşaatına şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Bu işe de bir baş
langıç olmak üzere hiç olmazsa bir buçuk milyon liralık bir ödeneğin ayrılmasının faydalı olaca
ğına inanıyoruz. 

NETİCE : 

Malî muvazeneyi temin" endişelerini birinci plânda tutmakla 'beraber, akademik çalışmalarda 
ehemmiyetli bir mevkie sahip bulunan Ankara Üniversitemizin inkişafı ve hattâ faaliyette buluna
bilmesi için zaruri gördüğümüz teklif ve temennilerimizin Muhterem Encümence kabul edilme
sini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi Raportörü 
Aydın Milletvekili 

Orhan Apaydın 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



îlgili kanunlar : 
Kanun 

numarası Yayın tarihi 

4936 
5234 

5239 
5424 

5595 

5627 

5979 

5986 

14 

115 

119 

18 . 
7 . 

12 . 
10 . 

18 . 

3 . 

28 . 

28 . 

27 . 

28 . 

2 

6 . 
7 . 

7 . 
6 . 

o 

4 . 

6 . 

6 . 

2 

10 . 

11 . 

1946 
1948 

1948 
1949 

1950 

1950 

1952 

1952 

1962 

1960 

Mahiyeti 

Üniversiteler Kanunu 
Ziraat Fakültesinin Ankara Üniversitesine, Orman Fakültesinin fstaribul 
Üniversitesine katılması hakkında Üniversiteler Kanununa ek Kanun 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu 
İlahiyat Fakültesinin kuruluş kadrolarına ait 5239 sayılı Kanuna ek 
Kanun 
5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Veteriner, Ziraat, Fen fakülteleri ile 
Rektörlük kadrolarına ait) 
Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara 
Üniversitesine katılması hakkında Kanun 
Tıp mensuplarının Devlet teişkilâtmda vazifeye alınması hakkında 
Kanun 
5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Ankara Tıp Fakültesi kadroları ile 

52>39 sayılı Kanuna ek Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu 
ile Rektörlük kadrolarına ait Kanun 
üniversiteler Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna madde eklenmesi hakkında Kanun 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Üniversite bütçesine eklenmesi istenilen ödeneğin 
Dökümü 

Bölüm Madde Lira 

201 
202 
202 
204 
219* 
223 
301 
301 
301 
301 
309 
502 
505 
741 
741 

18 
24 
28 
19 
18 
11 
31 
36 
42 
70 
41 
10 

20 
40 

43 200 
6 000 
13 200 

126 600 
24 000 
20 000 
500 000 
100 000 
500 000 
20 000 
3 000 
20 000 
140 000 

1 000 000 
1 500 000 

4 016 000 

Ankara t;. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 12. 1 1963 

Esas No. 1/324 
Karar No, 10 

CUMHURIYET SENATOSU YÜKSEK BAŞRANLIĞINA 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar 
Kurulunca 24 .11.1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 .11.1962 tarihli ve 71 -1887/ 
3774 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî 
Eğitim Bakanı, üniversite rektör ve dekanları, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Dairesi 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Üniversitenin 1963 yılı bütçesini komisyonumuz nâmına tetkik eden raportörümüzün raporu 
okunduktan sonra üniversitenin faaliyeti ile ilgili mevzular üzerinde tenlrid ve temennilerde bu
lunulmuş ve sorular sorulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanı, rektör ve dekanlar sorulan sualleri cevaplandırdıktan ve gerekli izahatı 
verdikten sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Üniversitenin yatırım dışında kalan giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel geçen yıla naza
ran 11 698 408 lira fazlasiyle 70 568 214 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cet
vel yekûnu ise geçen yıla nazaran 3 255 000 lira fazlasiyle 9 385 001 lira olarak teklif edilmiş 
bulunmaktadır. Bölüm ve maddelerdeki artış ve eksilişler gerekçede belirtilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerine konulmuş olan ödeneklerin tetkiki neticesinde; 
201 nci (Maaşlar) bölümüyle ilgili olarak, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin ihtiyacı olan 

1 250 lira kadrolu profesörle, İlahiyat Fakültesinin ihtiyacı olan 1 750 lira ve 1 500 lira maaşlı 
iki profesör kadrosunun (L) cetvelinden serbest bırakılması uygun görülmüştür. 

Tıp Fakültesi radyo - izotop lâboratuvannda kullanılmakta olan Kobalt lâmbası cihaziyle ya
pılan kanser tedavilerinde daha fazla hastanın tedavisini mümkün kılmak için üç ekip halinde ça
lışmayı temin, maksadiyle (D) cetveline lüzumlu personelin ilâvesi ve karşılığı olan 255 000 lira
nın 202 nci (Ücretler) bölümünün 25 nci (Tıp Fakültesi) maddesine konulması uygun görül
müştür. 

İlahiyat Fakültesi için bir aded 1 100 lira ücretli fotoğrafçının da alınmasına lüzum hâsıl ol
duğundan (D) cetveline bu kadronun da ilâvesi neticesi olarak aynı bölümün 28 nci İlahiyat Fa
kültesi maddesine de 17 160 liranın eklenmesi kabul edilmiştir. 

204 ncü (Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti) bölümünün 17 nci Ziraat Fakültesi maddesi
ne konulmuş olan 60 000 liranın tenzil edilerek 30 000 lirasının Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında yapılacak araştırma ve incelemelerine ait 421 nci bölüme, 30 000 lirasının da Nebres-
ka ve New - York üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği giderlere ait 432 nci bölüme 
eklenmesi muvafık görülmüş bu maksatla 204 ncü bölümün 17 nci maddesinde 1 lira bırakılarak 
59 999 lira tenzil edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinin yabancı dil öğretimini temin maksadiyle artan öğrenci sayısı dik
kate alınarak 10 yabancı okutmana ihtiyacolduğu raportör ve dekan tarafından da belirtilmiş ol
duğundan yabancı dil öğretiminin Önemi de dikkate alınarak bu maksadı temin gayesiyle aynı 
bölümün 19 ncu (Siyasal Bilgiler Fakültesi) maddesine 126 600 lira ilâve edilmiştir. 

Maaş ve ücretlere yapılan ilâvelerin neticesi olarak 209 ncu (Emekli Sandığına yapılacak Öde
meler) bölümünün 11 nci maddesine 17 750 lira 12 nci maddesine de 2 730 liranın ilâvesi icabetmiş-
tir. 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bu sene Eylül ayında Ankara'da toplanacak olan Akdeniz memleketleri Kollokyomu dolayısiyle 

gelecek olan yabancı profesörlerin masraflarını karşılamak üzere 223 ncü bölümün 11 nci rektörlük 
maddesine 20 000 lira eklenmiştir. 

Dış yardımlardan da faydalanılarak ikmâl sdilmiş olan sağlık bilimleri, Hemşirelik Yüksek Oku
lu binasının döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak ve tesisin önümüzdeki yıl faaliyete geçme
sini temin maksadiyle 301 nci (Büro giderleri) bölümünün 31 ve 42 nci maddelerine 500 000 er li
ra, yine bu sene ikmal edilmiş olan Tıp Fakültesi çocuk hastalıkları radyobiyoloji ve Göz Bankası 
klinikleri için ilâve edilecek olan 120 yatak masraflarını karşılamak üzere 36 nci maddeye de 
100 000 liranın ilâvesi hizmetin ifası bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Hukuk Fakültesi için satınalmacak hizmet arabasının işletme ve onarım giderlerini karşılamak 
üzere 309 ncu (Taşıt giderleri) bölümünde 41 nci (Hukuk Fakültesi işletme ve onarım) maddesi 
açılarak bu maddeye 3 000 liralık bir ödenek konulmuştur. 

Özel Hukuk Enstitüsü yeni kurulmuş olduğundan kuruluş giderlerini karşılamak üzere 441 nci 
bölümden 10 000 lira düşülerek 443 ncü bölüme ilâve edilmiştir. 

Üniversite aleyhine açılan Alp Reel tazminat dâvası neticelenmiş ve 104 000 liraya ilâm alınmış ol
duğundan bu borcun tediyesi maksadiyle 505 nci hükme bağlı borçlar bölümüne 104 000 liranın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Ankara Üniversitesi talebe birliklerine yapılan yardım da diğer üniversitelerdeki artırmalara 
mütenazır olarak 5 000 lira ilâvesiyle 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu suretle komisyonumuzca yapılan zam ve tenziller neticesi olarak (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
1 651 241 lira fazlasiyle 72 219 455 lira olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerine konulmuş bulunan 
ödeneklerin kâfi geleceği görülmüş ancak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binasının çatısının ak
makta olduğu anlaşılmış olduğundan çatı tamiri maksadiyle 701 nci (Bina onarımı) bölümünün 
20 nci (Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi) maddecine 75 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş ve böy
lece (A/2) işaretli cetvel yekûnu da komisyonumuzca 9 460 001 lira olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Üniversitenin gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde tahmin edilen meblâğların tahakkuk 
edeceği kanaatine varılmıştır. 

Komisyonumuzca (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellere yapılan zamların üniversitenin kendi gelir-
leriyle karşılaması Hazineye bir külfet tahmil etmemesi kararlaştırılmış olduğundan eski yıllardan 
devreden nakit bölümüne 1 726 241 lira ilâve edilerek tevazün sağlanmış ve (B) cetveli komisyo
numuzca 81 679 456 lira olarak tahmin edilmiştir. 

223 ncü bölüme Akdeniz memleketleri Kollokyumu için ilâve edilmiş ödeneğin sarf edilebilme
si gayesiyle bölümün (R) cetveline de lüzumlu ilâve yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikler neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri tadilen, diğer mad
deleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kuru
lun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Hatay Ankara Ordu Kastamonu Artvin 

Ş. İnal N. Ağtrnash A. H. Onat S. Keskin S. O. Avc% 
Aydın Aydın 

Söz 'hakkım mahfuzdur O. Apaydın Balıkesir Balıkesir 
/. Sezgin A. A. Bolak Söz hakkım mahfuzdur 

Bitlis Diyarbakır İmzada bulunamadı K. Öztaş 
Söz hakkım mahfuzdur A. Erdoğan Çanakkale Trabzon Elâzığ 

C. Gebeloğlu Ş. İnan A. Şener ö. F. Sanaç 

Ankara U. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



Giresun Gümüşane 
Söz lıakkım mahfuzdur Söz hafckım mahfuzdur 

l. E. Kıhçoğlu Sr. Savacı 

İzmir Kırşehir 
N. Mirkelâmoğlu A. Bilgin 

Sakarya 
N. Bay ar 

T. Üye 
H. Tunckanat 

Siirt 
.i. Yaşa 

Konya 
M. Dinekli 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Van 
F. Işık 

12 -
İçel 

S. Kutlay 
1 maada ^bulunamadı 

Malatya 
N. Yetkin 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
M. Vura! 

Yozgat 
V. Uyar 

İstanbul 
.4. Oğuz 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz 

E. Kaplan 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

Mardin 
Ş. Aysan 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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HÜKÜftiKTİN TEKLİFİ Î 

t 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe kanunu j 
tasarısı I 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe j 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için bağ- | 
h (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere J 
70 568 214 lira ve yatırım giderleri için de bağlı ; 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzer a j 
0 385 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe j 
yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) işa- i 
retli cetvelde gösterildiği üzere 79 953 215 lira •; 
olarak tahmin edilmiştir. j 

MADDE 3. — Ankara üniversitesince 1963 | 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden j 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa- j 
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ! 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 yılında da devam i 
olunur. i 

! 
ı 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 6 . | 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunim 19 nen | 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, ; 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 j 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvak- i 
kat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu ! 
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı \ 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ! 
ertesi yıl Bütçe Kanunu Tasarısı ile Türkiye Bü- ! 
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. I 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru- | 
luşu hakkındaki 6 .7 .1948 tarihli ve 5239 sa- i 
yılı Kanunu ile bu kanuna ek 156, 14 ve 43 sa- j 
yılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı j 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri- j 
lenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. ! 

I 
I 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki j 
ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin ait i 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ! 

ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme ; 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; | 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muha- | 
sebei umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö- ! 
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılla- ! 

Ankara Ü. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1963 yık Bütçe Karmınu 
tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1963 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 72 219 455 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 9 460 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1963 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 81 679 456 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir 

(S. Sayısı : 21) 
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Hü. 

rı bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakam 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakam 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. öztralı 

Ulaştırma Bakam 
T7. Azizoğlu 

Sanayi Bakam. 
F. Çelikbaş 

îmar v( 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

tçişleri Bakam 
H. O. Bekata 
Maliye Bakam 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

İskân Bakam V. 
R. Aybar 

Karma Bütçe Ko. 

V 

Ba. 

MADDE 7 Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 9 Aynen kabul edilmiştir 
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A/l CETVELİ 

M. 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

L - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

Ankara Ü. Bütçesi 

1962 
yılı 

ödeneği' 
Lira 

294 480 

2 070 720 
1 489 680 
1 208 800 
6 311 600 
1 658 160 
2 542 329 

570 960 
1 517 040 

490 329 

0 
7 695 

18 161 775 

435 600 

342 720 
663 840 
231 120 

3 451 440 
493 200 

1 068 800 
60 480 

228 960 
180 000 

1 755 280 

8 911 440 

(S. Sayısı : 

1963 y i 
Hükümetçe 

isten/an 
Lira 

366 930 

2 544 210 
1 700 190 
1 408 590 
7 254 360 
1 878 390 
2 936 250 

622 080 
2 009 610 

612 360 

2 100 330 
16 605 

23 449 905 

525 720 

428 220 
835 380 
250 380 

4 297 800 
551 460 

1 325 220 
77 220 

257 400 
274 560 

2 574 000 

11 397 360 

21) 

Lı için 
Komisyonca 
k'a'bu'l edilen 

Lira 

366 930 

2 544 210 
1 700 190 
1 408 590 
7 254 360 
1 878 390 
2 936 250 

622 080 
2 009 610 

612 360 

2 100 330 
16 605 

23 449 905 

525 720 

428 220 
835 380 
250 380 

4 552 800 
551 460 

1 325 220 
94 380 

257 400 
274 560 

2 754 000 

11 669 520 



16 -

B. 

203 

204 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1962 
yıh 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

M. Gelirin Çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
1! Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
15 Tıp Fakültesi 

tahminleri 
Lira 

189 360 

ÎO 000 
20 OOO 

rahıı mı edilen 
Lira 

189 360 

10 000 
30 000 

talimin edilen 
Lira 

189 360 

10 000 
30 000 

Bölüm toplamı 229 360 

Yabancı Prof. ve uzmanlar 
ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 585 000 
Fen Fakültesi 320 393 
Hukuk Fakültesi 28 80O 
Tıp Fakültesi 426 894 
Veteriner Fakültesi 18 000 
Ziraat. Fakültesi 1 
ilahiyat Fakültesi 218 500 
Sivasal Bilgiler Fakültesi 175 800 
Eczacılık Fakültesi 60 000 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 0 

Bölüm toplamı 1 833 388 

229 360 

585 000 
320 393 
28 800 

195 600 
63 000 
60 000 

218 500 
175 800 
60 000 

231 000 

1 938 93 

229 360 

585 000 
320 393 

28 800 
195 600 
63 000 

l 
218 500 
302 400 

60 000 

231 000 

2 004 694 

M - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yar cim jı 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

120 000 
20 000 
20 000 

Bölüm toplamı 160 000 

20 000 

130 000 
30 000 
30 000 

190 000 

20 000 

130 000 
30 000 
30 000 

190 000 

20 000 

Ankara ü. Bütçesi (S. Sayısı .- 21 j 



VI -

209 

217 

218 

219 

M. 

15 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Ödeneğin çeşidi 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
c/c il emekli ve % 25 giriş ke
senekleriyim artış farkları 
c/r 1 ek karşılıklar 
Eınekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

1962 
yılı 

û(l(MV(-j<);İ 

Lira 

1963 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

, . -

yılı için 
Komisyonca 
katimi edilen 

Lira , 
-. 

1 733 750 
266 730 
194 400 
150 180 
400 000 

2 265 070 
348 470 
150 000 
194 050 
400 000 

4614 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
»Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 
4936 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 115 ve 
119 sayılı kanunlar gereğin-
ve verilecek üniversite taz
minatı 

395 

4 736 
2 
9 
842 
842 

2 842 
2 842 
842 
842 
842 
842 
O 

32 8€7 

400 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 928 800 

13 Fen Fakültesi 664 800 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
842 
842 
842 
842 
842 

2 842 

35 709 

2 400 

991 200 
676 800 

2 282 820 
351 200 
150 000 
194 050 
400 000 

Bölüm toplamı 2 745 060 3 357 590 3 378 070 

5 395 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

2 842 

35 709 

2 400 

991 200 
676 800 

Ankara ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



18 

M. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ödeneğin çeşidi 

Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
îlâhiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

o deneği 
Lira 

471 600 
2 089 800 

676 800 
1 068 000 

211 200 
598 200 
225 600 

0 

6 934 800 

1963 yılı 
Hükümetçe 

tütenleri 
Lira 

300 000 
1 500 000 

676 800 
968 000 
211 200 
400 000 
.100 000 

100 OOO 

5 924 000 

için 
Komisyonca 
kalbini edilen 

Lira 

300 000 
1 500 000 

676 800 
968 000 
211 200 
400 000 
100 000 

1.00 000 

5 924 000 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecek
lerin ücret, yolluk ve gider
leri 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa* 
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu her çeşit gi
derleri 

40 000 

10 000 
10 000 
20 000 
10 000 

t 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

0 

117 000 

650 000 

40 000 

10 000 
10 000 
20 000 
LO 000 
1 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

5 000 

122 000 

0 

60 000 

LO 000 
10 000 
20 000 
10 000 

1 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

5 000 

142 OOO 

0 

İkinci kısım toplamj 39 798 090 46 666 417 47 045 658 

Ankara ü Bütçesi (S. Sayısı 21) 



- id -

M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı 
Hükümetçe 
istemem 
Lira 

için 
Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

Üçüncü kısım, - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
11 Rektörlük kırtasiye gider

leri 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kırtasiye giderleri 
13 Fen Fakültesi kırtasiye gi

derleri 
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye gi

derleri 
16 Veteriner Fakültesi kırtasi

ye giderleri 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
18 İlahiyat Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi kır

tasiye giderleri 
20 Eczacılık Fakültesi kırtasiye 

giderleri 
21 Rektörlük döşeme giderleri 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi döşeme giderleri 
23 Fen Fakültesi döşeme gider

leri 
24 Hukuk Fakültesi döşeme gi

derleri 
25 Tıp Fakültesi döşeme gider

leri 
26 Veteriner Fakültesi döşeme 

giderleri 
27 Ziraat Fakültesi döşeme gi

derleri 
28 tlâhiyat Fakültesi dö seme 

giderleri 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

döşeme giderleri 

3 000 

5 000 

3 000 

6 000 

13 000 

3 500 

2 500 

1 000 

4 000 

2 500 
2 000 

9 000 

5 000 

5 000 

25 000 

30 000 

10 000 

4 000 

500 000 

3 00O 

5 000 

3 000 

6 000 

15 860 

3 500 

2 500 

1 000 

4 000 

2 500 
2 000 

20 000 

35 000 

55 000 

125 000 

30 000 

60 OOO 

4 000 

450 000 

3 000 

5 000 

3 000 

6 000 

15 860 

3 500 

2 500 

I 000 

4 000 

2 500 
2 000 

20 000 

35 000 

55 000 

125 000 

30 000 

60 000 

4 000 

450 000 

Ankara ü Bütçesi (S. Sayısı • 21) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödendi 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbrıi edilen 
Lira Lira 

30 Eczacılık Fakültesi döşeme 
giderleri 60 000 60 000 60 000 

31 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu döşeme gider
leri 

32 Rektörlük demirbaş giderleri 
33 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi demirbaş giderleri 
34 Fen Fakültesi demirbaş gi

derleri 
35 Hukuk Fakültesi demirbaş 

giderleri 
36 Tıp Fakültesi demirbaş gi

derleri 
37 Veteriner Fakültesi demir

baş giderleri 
38 Ziraat Fakültesi demirbaş 

giderleri 
39 ilahiyat Fakültesi demirbaş 

giderleri 
40 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

demirbaş giderleri 
41 Eczacılık Fakültesi demirbaş 

giderleri 
42 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 

Yüksek Okulu demirbaş gi
derleri 

43 Rektörlük öteberi giderleri 
44 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi öteberi giderleri 
45 Fen Fakültesi öteberi gider

leri 
46 Hukuk Fakültesi öteberi gi

derleri 
47 Tıp Fakültesi öteberi gider

leri 
48 VeterineT' Fakültesi Öteberi 

giderleri 
49 Ziraat Fakültesi öteberi gi

derleri 
50 ilahiyat Fakültesi öteberi gi

derleri 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21 

0 
1. 500 

7 500 

48 000 

3 000 

15 000 

15 000 

3 500 

3 000 

5 000 

50 000 

0 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

27 500 

15 000 

3 000 

300 000 
2 500 

7 500 

5 000 

3 000 

20 000 

15 000 

5 000 

3 000 

5 000 

30 000 

200 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

30 000 

27 500 

15 000 

5 000 

800 000 
2 500 

7 500 

5 000 

3 000 

120 000 

15 000 

5 000 

3 000 

5 000 

30 000 

700 OOO 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

30 000 

27 500 

15 000 

5 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

51 Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri giderleri 

52 Eczacılık Fakültesi öteberi 
giderleri 

53 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi aydınlatma giderleri 

54 Fen Fakültesi aydınlatma gi
derleri 

55 Hukuk Fakültesi aydınlatma 
giderleri 

56 Tıp Fakültesi aydınlatma gi
derleri 

57 Veteriner Fakültesi aydın
latma giderleri 

58 Ziraat Fakültesi aydınlatma 
giderleri 

59 İlahiyat Fakültesi aydınlat
ma giderleri 

60 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
aydınlatma giderleri 

61 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu aydınlatma gi
derleri 

62 Eczacılık Fakültesi aydınlat
ma giderleri 

63 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ısıtma giderleri 

64 Fen. Fakültesi ısıtma gider
leri 

65 Hukuk Fakültesi ısıtma gi
derleri 

66 Tıp Fakültesi ısıtma gider
leri 

67 Veteriner Fakültesi ısıtma 
giderleri 

68 Ziraat Fakültesi ısıtma gi
derleri 

69 İlahiyat Fakültesi ısıtma gi
derleri 

70 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ısıtma giderleri 

1962 
yılı 

ııclewejj:i 
Lira 

25 000 

5 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

32 000 

40 000 

1 

15 000 

96 000 

15 000 

60 000 

120 000 

80 000 

600 000 

127 550 

177 550 

1 

50 000 

1963 yıh 
Hükümetçe 

Lira 

25 000 

5 000 

25 000 

70 000 

30 000 

400 000 

50 000 

60 000 

1 

25 000 

300 000 

20 000 

70 000 

120 000 

92 000 

600 000 

3 50 000 

200 000 

1 

60 000 

için 
Komisyonca 
kıalbıın edilen 

Lira 

25 000 

5 000 

25 OOO 

70 000 

30 000 

400 000 

50 000 

60 000 

1 

25 000 

300 000 

20 000 

70 000 

120 000 

92 000 

600 000 

150 000 

200 000 

1 

60 000 

Ankara ü, Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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M. 

71 

72 

ödeneğin çeşidi 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu ısıtma gider
leri 
Eczacılık Fakültesi ısıtma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneg'i 
Lira 

86 000 

20 000 

3 046 352 

1963 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

308 800 

30 000 

4 279 412 

lı için 
Komisyonca 
kaıbul edilen 

Lira 

308 800 

30 000 

5 379 412 

11 
Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 1 500 2 500 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

Posta, telgraf ve telefon üc 
ret ve giderleri 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
ücretleri 

12 Bil ve Tarih _ Coğrafya Fa
kültesi 

13 Fen Fakültesi posta ve telg
raf ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Tıp Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

18 İlahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
posta ve telgraf ücretleri 

Ankara Ü. Bütçesi 

1 500 1 500 

3 000 3 000 

1 500 2 000 

1 500 2 000 

3 000 5 000 

2 250 l 3 000 

3 000 3 000 

1 500 J 500 

2 250 2 250 
(S. Sayısı .• 21) 

2 500 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

l 000 
1. 500 
8 000 
8 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 
2 500 

32 750 

1 000 
3 000 
8 000 

15 000 
3 000 
2 500 
1 000 
4 500 
2 500 

43 000 

1 000 
3 000 
8 000 

15 000 
3 000 
2 500 
1 000 
4 500 
2 500 

43 000 

1 500 

3 000 

2 000 

2 000 

5 000 

3 000 

3 000 

1 500 

2 250 
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M. 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Ödeneğin çeşidi 

Eczacılık Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 
Rektörlük telefon giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi telefon giderleri 
Fen Fakültesi telefon gider
leri 
Hukuk Fakültesi telefon gi
derleri 
Tıp Fakültesi telefon gider
leri 
Veteriner Fakültesi telefon 
giderleri 
Ziraat Fakültesi telefon gi
derleri 
İlahiyat Fakültesi telefon gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi te
lefon giderleri 
Eczacılık Fakültesi telefon 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneni 
Lira 

1 500 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

67 000 

12 000 

15 000 

5 000 

9 000 

5 000 

166 000 

1963 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 500 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

67 000 

15 000 

25 000 

o 000 

20 000 

5 000 

194 750 

Lı için 
Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

2 500 
5 000 

9 000 

10 000 

8 000 

67 000 

15 000 

25 000 

5 000 

20 000 

5 000 

194 750 

Kira bedeli (Eczacılık Fa
kültesi) 60 000 90 000 90 000 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Giyecekler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

Ankara Ü. Bütçesi 

8 800 

18 200 
15 000 
15 000 

100 000 
23 175 
20 000 

5 000 
8 400 
6 100 

0 

219 675 

(S. Sayısı : 21 

8 800 

18 200 
15 000 
15 000 

100 000 
23 175 
20 000 

o 000 
8 400 
6 100 

30 000 

249 675 

) 

8 800 

18 200 
15 000 
15 000 

100 000 
23 175 
20 000 

5 000 
8 400 
6 100 

30 000 

249 675 
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M. 

10 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük seçici görev yol
luğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi geçici görev yolluğu 
Fen Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Hukuk Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
•Tıp Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
Veteriner Fakültesi geçici 
görev yolluğu 
Ziraat Fakültesi geçici görev 
yolluğu 
İlahiyat Fakültesi geçici gö
rev yolluğu 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
geçici görev yolluğu 
Eczacılık Fakültesi geçici 
görev yolluğu 
Sağlık Bilimleri Hemşirelik 
Yüksek Okulu geçici görev 
yolluğu 
.Rektörlük yabancı memle
ketler yolluğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yabancı memleketler 
yolluğu 
Fen Fakültesi yabancı mem
leketler yolluğu 
Hukuk Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Tıp Fakültesi .yabancı mem
leketler yolluğu 
Vetei'iner Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Ziraat Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
İlahiyat Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 

1.962 
yüı 

L i v<\ 

7 000 

3 500 

10 000 

fi 000 

8 750 

20 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

5 000 

0 

6 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

48 664 

1963 yılı 
Hükümetçe 

isicnen 
Lira 

10 000 

4 500 

10 000 

9 000 

.8 750 

30 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

5 000 

5 000 

6 000 

110 000 

110 000 

no ooo 

no ooo 

1.20 000 

120 000 

60 000 

için 
Komisyonca 
kıalbıi'l edil en 

Lira 

10 000 

4 500 

10 000 

f) 000 

8 750 

30 000 

5 000 

6 375 

3 000 

7 500 

5 000 

5 000 

0 000 

110 000 

110 000 

110 000 

1.10 000 

120 000 

120 000 

60 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B. M. 

49 

50 

51 

Ödeneğin çeşidi 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

72 

73 

74 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yabancı memleketler yolluğu 
Eczacılık Fakültesi yabancı 
memleketler yolluğu 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu yabancı mem
leketler yolluğu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yabancı Prof. ve uz
man yolluk ve giderleri 
Fen Fakültesi yabancı Prof. 
ve uzman yolluk ve giderleri 
Hukuk Fakültesi yabancı 
Prof. ve uzman yolluk ve gi
derleri 
Tıp Fakültesi yabancı Prof. 
ve uzman yolluk ve giderleri 
Veteriner Fakültesi yabancı 
Prof. ve uzman yolluk ve gi
derleri 
Ziraat Fakültesi yabancı 
Prof. ve uzman yolluk ve gi
derleri 
ilahiyat Fakültesi yabancı 
Prof. ve uzman yolluk ve gi
derleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yabancı Prof. ve uzman yol
luk ve giderleri 
Eczacılık Fakültesi yabancı 
Prof. ve uzman yolluk ve gi
derleri 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu yabancı Prof. 
ve uzman giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yurtiçi araştırma, in
celeme yolluk ve giderleri 
Fen. Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme yolluk ve gi
derleri 
Hukuk Fakültesi yurt içi 
araştırına, inceleme yolluk 
ve giderleri 

Ankara Ü. Bütçesi 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

70 000 

10 000 

0 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten/en ksalbul edilen 
Lira Lira 

110 000 

12 000 

25 000 

110 000 

12 000 

25 000 

8 000 

8 000 

1 

12 000 

1 

1 

2 000 

1 

5 000 

0 

18 000 

10 000 

10 000 
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8 000 

8 000 

10 000 

20 000 

1 

1 

2 000 

1 

5 000 

12 000 

18 000 

15 000 

5 000 

8 000 

8 000 

10 000 

20 000 

1 

1 

2 000 

1 

5 000 

12 000 

18 000 

15 000 

5 000 
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1962 1963 yılı için 

yıh Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istemem kaıbul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme yolluk ve gi
derleri 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
ara ştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi 
Araştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

78 İlahiyat Fakültesi yurt içi 
ara ştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yurt içi araştırma, inceleme 
yolluk ve giderleri 

80 Eczacılık Fakültesi yurt içi 
ara ştırma, inceleme yolluk 
ve giderleri 

81 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu yurt içi araş
tırma, inceleme yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 1 Bölüm toplamı 1 043 793 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 
15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat Fakültesi 
18 İlahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplamı 

16 000 25 000 25 000 

75 000 75 000 75 000 

37 500 50 000 50 000 

6 500 6 500 6 500 

15 000 15 000 15 000 

1 000 1 000 1 000 

0 5 000 5 000 

1 277 628 1 277 628 

5 000 

2 500 
2 000 
2 000 
1 000 
3 500 
4 000 
1 000 
2 000 
1 000 

24 000 

5 000 

2 500 
2 000 
2 000 
3 000 
3 500 
4 000 
2 000 
2 000 
2 000 

28 000 

5 000 

2 500 
2 000 
2 000 
3 000 
3 500 
4 000 
2 000 
2 000 
2 000 

28 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B. M. 

309 
11 

12 

31 

32 

41 

51 

52 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Rektörlük taşıtları işletnre 
giderleri 
Rektörlük taşıtları onarım 
giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları işlet
me giderleri 
Fen Fakültesi taşıtları ona
rım giderleri 
Hukuk Fakültesi işletme ve 
onarma giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları işlet
me giderleri 
Tıp Fakültesi taşıtları onar-
rım giderleri 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

8 000 

7 500 

6 000 

5 000 

0 

40 000 

9 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen 
Lira 

7 000 

3 500 

10 500 

5 000 

0 

40 000 

10 000 

k'afbıı'l edilen 
Lira 

7 000 

3 500 

10 500 

5 000 

3 000 

40 000 

10 000 

53 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu ile Çocuk Sağ
lığı Araştırma Enstitüsü ta
şıtları işletme giderleri 7 000 19 500 19 500 

54 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu ile Çocuk Sağ
lığı Araştırma Enstitüsü ta-

61 

62 

71 

72 

91 

92 

93 

şıtları onarım giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarım giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları iş
letme giderleri 
Ziraat Fakültesi taşıtları ona
rım giderleri 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları işletme giderleri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
taşıtları onarım giderleri 
İlahiyat Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 

Ankara Ü. Bütçesi 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 

1 500 
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9 750 

10 000 

5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 

1 500 

9 750 

10 000 

5 000 

15 000 

7 500 

4 500 

3 500 

1 500 



28 — 

B. 

403 
407 
416 

419 
420 

M. 

94 

95 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ödeneğin çeşidi 

İlahiyat Fakültesi taşıtları 
onarım giderleri 
Eczacılık Fakültesi taşıtları 
işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Sağlık bilimleri, hemşirelik 
yüksek okulu giderleri 
Mahkeme giderleri 
Öğretimi ilgilendiren malze
me ile ilgili giderler 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu Araştırma 
Enstitüsü 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

0 

134 500 

4 727 070 

10 000 
1 000 

*> V * H •»•{< f"'' 

0 
15 000 

45 000 
890 000 

15 000 
845 000 
485 000 
685 000 

9 000 
15 000 

185 000 

0 

3 174 000 

1963 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 

3 000 

156 750 

6 319 215 

15 000 
1 000 

515 000 
15 000 

45 000 
890 000 

1 
845 000 
575 000 
885 000 

9 000 
15 000 

250 000 

250 000 

3 764 001 

h için 
Komisyonca 
kaıiml edilen 

Lira 

1 500 

3 000 

159 750 

7 422 215 

15 000 
1 000 

515 000 
15 000 

45 000 
890 000 

1 
845 000 
575 000 
885 000 

9 000 
15 000 

250 000 

250 000 

3 764 001 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tec
rübe istasyonlarında ve işlet
melerinde yapılacak araştır
ma ve inceleme giderleri 30 000 30 000 60 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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1962 1963 yılı için 

yılı Hükümetçe Komisyonca 
ödemeği istemen kıalbul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve 
Orta ve Batı - Anadolu araş
tırma istasyonları giderleri 
Türk Devrim Tarihi Ensti
tüsü giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
Tıp Fakültesi hastanelerin
den başka hastanelerde bulu
nan kliniklerin öğretimi ilgi
lendiren giderleriyle yatak 
bedeli giderleri 
Hastanelerde duyurulacakla
rın yiyecek bedeli ve hastane 
personelinin genel giderleri 
Tıp Fakültesi hastanesi genel 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu Hastanesiyle 
Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlı
ğı Araştırma Enstitüsü ge
nel giderleri 
Hastane ve Enstitüler genel 
giderleri 1 617 760 2 233 000 2 233 000 
Okul, hastane ve enstitüler
de duyurulacakların yiyecek 
bedeli ve personel genel gi
derleri ^ 336 600 436 600 436 600 

Bölüm toplamı 1 954 360 2 669 600 2 669 600 

Nebraska ve New-York Üni
versiteleriyle yapılan anlaş
maların gerektirdiği giderler 
Hukuk Fakültesi 1 1 1 
Veteriner Fakültesi 110 000 100 000 100 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 

35 000 35 

10 000 10 

1 

1 325 625 1 488 

4 180 000 4 900 

5 505 626 6 388 

000 35 000 

000 10 000 

1 1 

725 1 488 725 

000 4 900 000 

726 6 388 726 



30 

Ödeneğin çeşidi 

Ziraat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Kriminoloji Enstitüsü gider
leri 
Maliye Enstitüsü giderleri 
İdari İlimler Enstitüsü gider
leri 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
giderleri 
İskân ve Şehircilik Enstitü
sü giderleri 
Türk İslâm Sanatları Ensti
tüsü giderleri 
İslâm İlimleri Enstitüsü gi
derleri 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

100 000 
1 

210 002 

6 000 
30 000 

22 500 

30 000 

15 000 

25 000 

7 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

İS-h'IHfil 

Lira. 

50 000 
1 

150 002 

6 000 
30 000 

22 500 

30 000 

15 000 

105 000 

7 000 

için 
Komisyonca 
ka'hıi'l edilen 

L i ra 

80 000 
1 

180 002 

6 000 
30 000 

^2 500 

30 000 

15 000 

105 000 

7 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi tüzel kişiliği haiz 8 
enstitünün giderleri 95 000 120 000 120 000 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu, Çocuk Sağlı
ğı ve Köy Sağlığı enstitüleri 
giderleri 190 000 190 000 180 000 
İşletme İktisadi ve Muhase
be Enstitüsü giderleri 23 000 23 000 23 000 
Özel Hukuk Enstitüsü gider
leri 0 6 000 16 000 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu Köy Sağlığı 
Araştırma Enstitüsü genel 
giderleri (Diyarbakır'da) 0 100 000 100 000 
Yayın giderleri 
Rektörlük satmalma ve abo
ne giderleri 4 850 6 850 6 850 
Dil ve Tarih _ Coğrafya Fa
kültesi satmalma ve abone 
giderleri 82 500 82 500 82 500 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
öd örneği 
Lira 

82 500 

60 500 

39 000 

19 800 

17 500 

17 500 

71 500 

10 000 

0 
25 900 

214 500 

135 500 

231 000 

231 000 

150 000 

177 000 

141 200 

243 000 

10 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

82 500 

60 500 

39 000 

19 800 

20 000 

17 500 

90 000 

10 000 

20 000 

100 000 

214 500 

135 500 

231 000 

250 000 

150 000 

177 000 

141 200 

300 000 

15 000 

için 
Komisyonca 
lea.uiıl edilen 

Lira 

82 500 

60 500 

39 000 

19 800 

20 000 

17 500 

90 000 

10 000 

20 000 

100 000 

214 500 

135 500 

231 000 

250 000 

150 000 

177 000 

141 200 

300 000 

15 000 

13 Fen Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 

14 Hukuk Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 

15 Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone giderleri 

16 Veteriner Fakültesi satınal
ma ve abone giderleri 

17 Ziraat Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 

18 İlahiyat Fakültesi satınalma 
ve abone giderleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
satınalma ve abone giderleri 

20 Eczacılık Fakültesi satınal
ma ve abone giderleri 

21 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu satınalma ve 
abone giderleri 

22 Rektörlük çeşitli yayın gi
derleri 

23 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi çeşitli yayın giderleri 

24 Fen Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 

25 Hukuk Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 

26 Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
giderleri 

27 Veteriner Fakültesi çeşitli 
yayın giderleri 

28 Ziraat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 

29 İlahiyat Fakültesi çeşitli ya
yın giderleri 

30 Siyasal Bilgiler Fakültesi çe
şitli yaym giderleri 

31 Eczacılık Fakültesi çeşitli 
yaym giderleri 

32 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu çeşitli yaym 
giderleri 0 100 000 İ00 000 

Bölüm toplamı 1 964 750 2 262 850 2 262 850 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

İiKti'.'fM'ın iviı'İMl:! (-HÜİ07"! 

Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk
ları ile giderleri 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 
15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat Fakültesi 
18 ilahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
20 Eczacılık Fakültesi 
21 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 

Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Üniversitelerarası Birliğe ka
tılma payı 

20 Milletlerarası kongre ve kon
ferans giderleri ile bunlara 
katılacakların yolluk ve gi
derleri 

30 Derneklere katılma payı 

Bölüm toplamı 

459 Spor giderleri 
477 115 sayılı Kanun gereğince 

ilmî inceleme ve araştırma. 
giderleri için tesis edilecek 
fon karşılığı 

3 000 

15 680 
18 000 
16 050 
26 110 
6 420 
17 000 
3 045 
1.9 260 

1 

0 

124 566 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

200 000 

3 000 

15 680 
4 200 
25 000 
30 000 
6 420 
17 000 
10 000 
19 260 

1 

20 000 

150 561 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

100 000 

3 000 

15 680 
4 200 
25 000 
30 000 
6 420 
17 000 
10 000 
19 260 

1 

20 000 

150 561 

3 221 

124 700 
6 420 

134 341 

5 000 

100 000 

Dördüncü kısım toplunu 13 8J7 145 16 900 581 16 960 581 

Ankara Ü. Bilicisi ;S. Sayısı : 21} 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

601 

602 

603 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaibul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 10 000 20 000 20 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1958 - 1961 villan b o r d a n 
20 1928 - 1957 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Besinci kısım toıdamı 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 

15 000 
1 

15 001 

60 000 

95 001 

15 000 
1 

15 001 

164 000 

199 001 

Altıncı İcmm - Yardı-mlar 

10 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burs
lar 
Yabancı memleketlerden ge
lecek öğrencilerin burs ve 
vollukları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakülte s i 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm toplam' 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe Kantinine yardım 

Ankara Ü. Bütçesi 

15 000 
7 500 

10 000 
8 000 

15 000 
3 000 

10 000 
20 000 
31 000 

3 000 

122 500 

5 000 
200 000 
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20 000 
15 000 

10 000 
15 000 
15 000 

5 000 
15 000 
20 000 
31 000 

6 000 

152 000 

5 000 
200 000 

20 000 
15 000 

10 000 
15 000 
15 000 

5 000 
15 000 
20 000 
31 000 

6 000 

152 000 

10 000 
200 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Vehbi Koç Talebe Yurduna 
yardım 
Memur ve Müstahdemler 
Yardımlaşma Sandığına Yar
dım (öğle yemeği için) 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1962 

<"M l f ineği. 

Lira 

30 000 

150 000 

507 500 

39 798 090 
4 727 070 

13 817 145 
20 001 

507 500 

58 869 806 

1963 yi 
Hükümetçe 

İHt'tiTM'll 

Lira 

30 000 

200 000 

587 000 

46 666 417 
6 319 215 

16 900 581 
95 001 

587 000 

70 568 214 

İl için 
Komisyonca 
teııbul edilen 

Lira 

30 000 

200 000 

592 000 

47 045 658 
7 422 215 

16 960 581 
199 001 
592 000 

72 219 455 

A/2 - CETVELİ 

10 
20 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Bina onarımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 

Bölüm toplamı 

6 000 

20 000 
25 000 
50 000 

370 000 
85 000 

120 000 
4 000 

20 000 

0 

700 000 

6 000 

25 000 
75 000 
75 000 

500 000 
85 000 

200 000 
4 000 

20 000 

20 000 

1 Ö10 000 

6 000 

100 000 
75 000 
75 000 

500 000 
85 000 

200 000 
4 000 

20 000 

20 000 

1 085 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

35 
1962 
yılı 

üdeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenıeıı ka'bui edilen 
Lira Lira 

II - İstimlâk ve 
satmalmalar 

705 Arazi ve bina istimlâkleri 
ve satmalması 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonu 

714 Döner sermayeler 
10 Rektörlük 
20 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 

Yüksek Okulu 
30 Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplam1 

50 000 

30 000 
0 

80 000 

0 

o 
60 000 

60 000 

0 

o 
60 000 

60 000 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı 

741 Yeni yapı ve esaslı onarım
lar 

10 Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu ve Çocuk Sağ
lığı Araştırma Enstitüsü bi-

20 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

110 

na inşaatı 
Rektörlük 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Göz Bankası bina inşaatı 

Bölüm toplamı 

750 000 
1 500 000 

300 000 
300 000 
300 000 
200 000 
400 000 
500 000 
500 000 

4 750 000 

2 400 000 
0 

1 000 000 
0 

925 000 
250 000 

1 000 000 
1 000 000 

0 

6 575 000 

2 400 000 
0 

1 000 000 
0 

925 000 
250 000 

1 000 000 
1 000 000 

0 

6 575 000 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

1983 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isi< ıiK'Ti k'-'.ıhu! e d i l e n 
Lira .Lira 

10 
20 

IX - Makina ve teçhizat 
ve esaslı onarımları 

Makina ve teçhizat satmal
ına ve onarımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

600 000 300 000 300 000 

30 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

70 

kültesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satmalımı 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik 
Yüksek Okulu 
Ziraat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

0 
0 

600 000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

6 130 001 

30 000 
925 000 

1 255 000 

30 000 
30 000 
90 000 
40 000 
60 000 

85 000 
150 000 

485 000 

9 385 001 

30 000 
925 000 

1 255 000 

30 000 
30 000 
90 000 
40 000 
60 000 

85 000 
150 000 

485 000 

9 460 001 

Artkara Ü. Bütçesi (S. ? .yısı :21) 
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B - CETVELİ 

1962 
yılı 

tahmin lori 
L Gelirin Çeşidi Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki gider
ler için verilenler 

2 Yatırımlar için verilenler 

Bölüm toplamı 

55 039 805 
6 130 001 

61 169 806 

1963 yılı 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

64 238 213 
9 385 001 

73 623 214 

için 
Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

64 163 213 
9 460 001 

73 623 214 

Hare, Kayıt, imtihan ve Dip
loma harçları 1 750 000 1 900 000 1 900 000 
Çeşitli gelirler 

1 Kitap satışından elde edi
lenler " 125 000 175 000 175 000 

2 Muavene, tahlil ve tecrübe 
ücretleri 5 000 5 000 5 000 

3 Diğer çeşitli gelirler 200 000 250 000 250 000 

Bölüm toplam 330 000 430 000 430 000 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devreden (Na
kit gelir) 1 750 000 4 000 000 5 726 241 

GENEL TOPLAM 64 999 807 79 953 215 81679 456 

AnJkara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

D. Memuriyetin, nev 'i 

D - CETVELİ 

Aded Ücret I). Memuriyetin nev 'i Aded 

5 
6 
•> 
4 
I 
i) 
4 
6 
7 
i) 

10 
1! 
12 
13 
!) 
1 
1 
1 
3 
4 
• 1 

3 
6 
o 
4 
4 
o 

2 
3 
4 

R E K T Ö R L Ü K 

l r sta 
Şoför 
Daktilo (Yabancı dil İvilir) 

» » » 
Mütercim 
Daktilo 
Memur 

» 
» 
»' 

Dağıtıcı 
Başlıa'deme 
Ma deme 

» 
Kiş Memuru 
Kafpıcı. 
l 'zman Memur 
Basımevi Şefi 
Basımevi Şef Yardım-Msı 
Teknisyen 
!> aş m üretti)) 
Operatör 
Teknisyen 
Başmakihist 
Makinist 
Mücellit 
Düzeltici 

Muhasebe Mud tirl üğü 
Memur 

» 
» 

1 
•) 
1 
• ) 
2 
1 
! 
1 

• ) 

.1 
1 
1 
4 
4 
o 
f ) 

1 
! 
! 
1 
| 
1 
1 
o <> 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ankara Ü. 

700 
600 

1 100 
800 

1 250 
400 
800 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
250 

1 250 
1 250 

950 
800 

• 050 
950 
600 

1 100 
800 
800 
950 

1 100 
950 
800 | 

Bütçesi 

1 ^ 
6 
7 
S 
9 

1 7 
10 

1 '-

! 

(i 
t 

7 
5 
7 
6 

10 
12 
!) 

10 
10 
9 
8 
î) 

10 
5 

6 

(i 

7 
8 

Memur 

» 
» 
» 

Daktilo 
•Dağıtıcı 
Hademe 

Dil re Tarih - Coğrafya Fak 

l:zman. ( Kütüpaneci) 
Fot•oü.'i-a IVi ( P rojeksiyoneu) 

» »[ 

1 )esinatör 
Oiljtci 
Kaloriferci 
l 'sla 
» 
» 

Blektrikei 
Snııtra!!'Cı 
Ba.hciva.il 
Laborant 
Dakti lo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Memur 

»' 

Memur (Enst i tü küfiinaueleri 
için) 
Menin r 

» 

(S. Sayısı : 21) 

2 
2 

iiîîc 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
.1. 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

4 
3 
2 

http://Ba.hciva.il
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Aded Ücret D. 

10 Memur 
11 » 

i) »' (Miisı 
11 Dağıheı 
10 Başhademe 
10 Hademe 
12 » 
13 x 
11 Kapıcı 
11 (leco Rî'kfisi 

3 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

!0 Memur 
12 Hademe 

Fen Fakültesi 

4 Başteknisyen 
5 Botanik Teknisyeni 
4 İnce Mekanik Uzmanı 
4 Mikronaliz Uzmanı 
2 Analiz ve Prcparat Ezmanı 
3 » » » 
2 Elektronik Uzmanı 
4 »' » 
0 Teknisyen 
7 » 
9 Desinatör 

11 Fotoğrafçı 
6 Kaloriferci 

12 »' Yardı meısı 
5 [Ista 
8 » 

11 » 
7 Şoför 
3 Bahçıvan (Mütehassıs) 
9 » 

12 » Yardımcısı 
7 Laborant 
9 »' 

10 » 
11 » 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
9 » 

10 » 
6 Memur (Dahiliye Şefi) 
9 »' 
li » 

1 
9 
4 
15 
7 

350 
300 
400 
300 
350 
350 
250 
200 
300 
300 

350 
250 

800 
700 
800 
800 
100 
950 
950 
800 
600 
500 
400 
300 
600 
250 
700 
450 
300 
500 
950 
400 
250 
500 
400 
350 
300 
000 
400 
350 
600 
400 
300 

12 
12 
13 
12 
12 
10 

6 
H) 
6 

10 
10 
10 
12 

7 
9 

10 
6 

Memuriyet in nev'i 

Dağıtıcı 
Bahçıvan 
Hademe 

» ( Lâbora tuvar için) 
» 

Bekçi 
Kapıcı 
Kayıkhane Bekçisi 
Rasathane Bekçisi 
îmce Mekanik Uzmanı 
Elektronik Uzmanı 
îlmî Yardımcı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Laborant 
Teknisyen 
Desinatör 
tnce Mekanik Alanı Tek
nisyeni 
Hademe 
Laborant 
Teknisyen 
Sömikroanaliz ve Preparat 
Uzmanı 
Teknisyen (Botabik) 

» (ti. Fizik) 
>v (T. Fikiz) 
» (Ta.hnitçi) 
^ ''Sınai) 
» (Kesit Uzmanı) 

Laborant (U. Kimya*) 
Teknisyen (Astronomi) 
Laborant (U. ve T. Fizik) 

Hukuk Fakültesi 

'Kaloriferci 
» Yardımcısı 

Elektrikçi 
Santralci 
Usta. 
Bahçıvan 

»j 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Şoför 
Daktilo 

» 
Memur 

Aded Ücret 

1 
1 

14 
14 
10 

4 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
300 
250 
250 
200 
250 
250 
300 
300 
800 
800 
700 
800 
400 
400 
500 
500 

600 
250 
350 
500 

950 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
450 
800 
450 

600 
350 
600 
350 
350 
350 
250 
600 
500 
400 
350 
600 
500 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



D. 

8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
11 
11 
12 

1 
1 
o O 

1 
o o 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
3 
5 
1 
6 

10 
11 

6 

9 
10 
11 
12 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

8 
9 

10 
11 

Memuriye t in nev ' i 

Memur 
» 
»' 

Dağı t ıc ı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 

» 

Tıp Fakültesi 

Anestezi Uzmanı 
Narkozcu 

» 
Uzman 

» 
» 

Teknisyen 
>j 

» 
» 
» 
» 
»< 

Kad ın Doğum Ens tü rman tö r 
Fotoğrafç ı 

» 
» 
» Yardımcısı 
» »' 

Usta 
» 
» 
» 
»> 
» 

Şoför 
» 
» 
» 
»f 

» Muavini 
Bahçıvan 

» 
» 
» 

A d e d 

o O 

1 
2 
1 
1 

10 
14 

1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
o o 
4 
7 
2 
2 
5 
2 

3 
4 
1 
1 

1 
! 
2 
! 
1 
1 
2 
1 

— 40 -
Ücre t 

1 
1 

• ı 

X 

1 

450 
400 
350 
300 
300 
250 
200 
300 
300 
250 

250 
250 
950 
250 
950 
100 
950 
700 
000 
500 
450 
400 
300 

950 
700 
250 
000 
350 
300 

000 
450 
400 
350 
300 
250 
950 
800 
700 
000 
150 
400 
450 
400 
350 
300 

D. 

5 
(» 
7 
8 
9 

10 
İ l 
12 

S) 
10 
11 

J3 

n 
> j 

ı'| 

10 
11 
12 
.13 

4 
5 
8 
o 

10 
11 
12 
13 

-

G 
';) 

ıo 
11 
12 

5 
5 
o 
7 
8 
9 

10 
11 

0 
i 
o 

4 

Memur iye t in nev ' i Aded 

Laborant 3 
M-1 "> 

» M 
» 5 
» 21 
» 13 
* 19 
» 4 
» (Ua'Sı.roe'rütroIoji i'çin) J 

.Pansumancı 4 
» 3 

Hemşire Namzedi ( l ls t . Çocuk 
Bakı.) 10 
Hemşire yardımcısı İO 
Hayvan Bakıcısı i 
H'astabakıcı 0 

» 10 
»l 40 
» 45 
» 97 

Aşçıbaşı 1 
» .1 
» 1 
>̂  ı. 

Aşçı 1 
» Yardımcısı .1 
» » 1 
» »' 2 
» ;>> 4 

UaktUo (Yabane- dil bilir) 1. 
» 2 
»( 1 
» 7 
» (İ 

» .2 
Meranı- 2 

» ((ra-stroen.trolojî. için) 2 
»' 2 
» '"> 
» 1 
» ı 
» 7 
»ı 17 

Sekreter (Gastroentroloji için) 1 
Eczacı 4 

» Kalfası 1 
» » 1 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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D. 

o 
6 
7 
6 

12 
7 

11 
12 
13 
12 
12 
10 

s 
11 
12 
11 
8 
9 

12 
7 
8 

10 
11 
11 
10 
12 
10 
10 
11 
11 
12 
13 

1 
7 
9 
6 
6 
6 
7 
9 

11 
13 

Memuriyetin, nev'i 

Eczacı Kallfası 
» » 
» w 

tmam 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
Gardiyan 
Gassal 

Göğüs Hastalıkları 

•Teknisyen 
Usta 

>̂  
Kaloriferci 
Hasta ve Çoeıtk Bakıcısı 

» » 
» J> 

Lâiborant 
» • 

» 
» 

Bahçıvan 
(Aşçı 

» 
Daktilo 
Memur 

» 
(Baişhadenıe 
Hademe 

tf 

Göz Bankası 

Uzman (HeMm) 
Hemşire 

» Yardımcısı 
Laborant 
Sekreter 
Arşiv Memuru 

» » 
Hastabakıcı 

» 
V 

Aded 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 

49 
108 

6 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
7 
1 

14 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
8 
8 

2 
3 
3 
1 
1 
J 
1 
3 
3 
4 

Ücret 

700 
600 
500 
600 
250 
500 
300 
250 
200 
250 
250 
350 

450 
300 
250 
300 
450 
400 
250 
500 
450 
350 
300 
300 
350 
250 
350 
350 
300 
300 
250 
200 

1 250 
500 
400 
600 
600 
600 
500 
400 
300 
200 

! D-

! 7 

j 4 
7 
7 

1 i 
i 1() 

i 8 

I ıo 
İ 8 

11 

1i3 
1 10 

6 
1 
2 

i 6 
7 
6 
6 
9 

11 
6 

11 
11 

1 
4 
6 
6 
6 

11 
7 
7 
6 
4 
6 

11 
5 
3 
4 
3 
1 
5 
6 

Memuriyetin nev 'i 

Kütüpaneci 
Teknisyen 
Memur 
Daktilo 
Kail orif erci 

•» Yardımcısı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 
Pansumanım 

Lebra Hastanesi 

Sekreter 
Uzman (Hekim) 

> 
Teknisyen 
Daktilo 
Arşiv Memuru 
Hemşire 

» Yardımcısı 
Hasta'b akıcı 
Laborant. 
Hademe 
Çamaşırcı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
.1 

1 
1 
1 
1 
1 
î 
2 
2 
3 
2 
6 
2 

Radyo izotop Lâboratuvarı 

Radyoizotop Uzmanı 
» Teknisyeni 

Sekreter 
Arşiv Memuru 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Memur 
Daktilo 
Depo Memuru 
Başhemşire 
Hemşire 
Hademe 
Asistan 
Teknisyen 

» 
Elektrik Teknisyeni 
Fizikçti 
Arşiv Memura 

» » 

5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
800 
500 
500 
500 
350 
400 
350 
400 
300 
200 
350 

600 
1 250 
1 100 

600 
500 
600 
600 
400 
300 
600 
300 
300 

1 250 
800 
600 
600 
600 
300 
500 
500 
600 
800 
600 
300 
700 
950 
800 
950 

1 250 
700 
600 
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5 
6 

7 
5 
6 
7 
8 
7 
2 
6 
7 
8 
9 

10 
6 

10 
7 

11 
rr 
1 

9 
11 
10 
11 
12 

7 
11 
12 
13 
11 
12 
11 
12 
13 
12 

4 
5 
5 
6 
7 
9 

12 
3 
8 
7 

Memuriyet in nev' i 

Seiknetar 
» 

Veteriner Fakültesi 

Memur 
Teknisyen 

» 
T» 

» 
Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Usta 

»ı 
» 
» 
» 
» (Camcı) 

'Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

Bahçıvan 
Laborant 

» 
•» 

Tekniker 
Veter iner Hizmetlisi 

» >y 

» » 
Daıkftilo 
Dağıtıcı 
Başh ademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Ziraat Fakültesi 

Teknisyen 
a>' 
» 
» 
» 
» 
* 

Desinatör 
» 
» 

Aded 

1 
1 

3 
1 
4 
3 
fi 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
8 
4 
1 
1 
1 

13 
2 
1 
1 

10 
17 
3 

3 
9 
1 
7 
fi 
2 
1 
1 
1 
1 
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ücret 

700 
600 

500 
800 
700 
500 
400 
500 

1 100 
600 
500 
450 
100 
350 
600 
300 
500 
300 
500 
400 
300 
350 
300 
250 
500 
300 
250 
200 
300 
250 
300 
250 
200 
250 

800 
700 
700 
600 
500 
400 
250 
950 
450 
500 i 

D. 

9 
*-* 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
1 

11 
7 
9 

11 
7 
5 

6 
9 

11 
13 

9 
10 
11 

9 
10 
11 

4 
5 
6 

10 
5 
5 
6 

11 
11 
11 
12 
13 

7 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
10 
11 

Memuriyet in nev'i 

Desimatö.r 
Usta 

» 
» 
» 
» 
»' 

Kaloriferci 
» Yardımcısı 

E lek t r ikç i 
Telefoncu 

» Yardumcısı 
Şoför 
Fotoğrafçı 
Bahçıvan 

» 
» 

Laborant 

» 
Daktilo 

» 

Memur 

» 

Makina Ressamı 
Basımevi Şefi 
Başmüre t t ip 
Dağıtıcı 
Başıhaideme 
Hademe 

» 
» 

Tarım Hizmetlisi 
2> » 

> 5> 

» 3> 

» X> 

» *• 
Bekçi 

» 
Arabacı 

» 

Aded 

İ 
1 
1 
1 
>') 
2 
1 
9 

O 

3 
1 
1 
6 

6 
22 
17 
1 
•) 

1 
2 
2 
1 

•) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
20 

1 
12 
10 
7 
5 

8 
2 
5 
1 
1 

Ücret 

400 
1 100 
1 100 

800 
700 
600 
500 
450 
300 
500 
300 
500 
400 
300 
500 
700 

600 
400 
300 
200 

400 
350 
300 
400 
350 
300 
800 
700 
600 
350 
700 
700 
600 
300 
300 
300 
250 
200 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
350 
300 
350 
300 
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5 
6 
9 

2 
7 
6 

10 
9 
9 
7 

12 
11 
12 
13 
11 

8 
8 
8 
9 

12 
6 
9 

11 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
11 
11 
6 

l 
4 
7 

11 

Memuriyetin nev'i 

Hemşire 
Aşçı 
Bulaşıkçı 

tlâhiyat Fakültesi 

Fotoğrafçı 
Şoför 
Daktilo (Yabaincı dil 
Santralci 
Daktilo 
Memur 
Düzeltici 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece Bekçisi 

Siyasal Bilgiler 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Santralci 
Usta 

» 
Şoför 
ıBah'ÇTvan 

^ Yardımcısı 

bilir) 

Aded 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» » » 
•» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 
Teknisyen 

Eczacılık Fa 

Uzman 
Teknisyen 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 

kültesi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
5 
1 
1 
1 

3 
2 
J 
l 
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Ücret 

700 
600 
400 

1 100 
500 
600 
400 
400 
400 
500 
300 
350 
300 
300 
300 

450 
450 
450 
400 
250 
600 
400 
300 
950 
800 
600 
500 
450 
400 
450 
40ü 
300 
300 
250 
200 
300 
300 
600 

1 250 
800 
500 
300 

D. 

7 
6 
8 
6 
8 
6 
7 
7 
4 
7 

11 
12 

Memuriyetin nevH 

Usta 
Memur 

Daktilo 
> 

Laborant 
» 
» 

Şoför 
Marangoz 
Hademe 

» 

Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik 

2 
o O 

4 
2 
7 
5 
6 
7 
1 
2 
6 
9 

11 
9 

11 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 

1 
2 
4 
1 
2 
3 
4 
6 

Uzman 
Laborant 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Teknisyen 

» 
Şoför 
Kapıcı 

» 
Bekçi 

» 
Dağıtıcı 

» 
Hademe 
Başhademe 
Hademe 

»' 
» 
> 

Aded 

2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
3 

Yüksek 

2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
6 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
1 

10 
3 

10 
3 

Ücret 

500 
600 
450 
600 
450 
600 
500 
500 
600 
500 
300 
250 

Okulu 

i 100 
950 
800 
950 
500 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

600 
400 
300 
400 
300 
400 
350 
350 
300 
300 
250 
250 
200 

Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü 

Uzman 

Teknisyen 
» 
» 
» 
» 

9 
2 
2 
4 
3 
5 
5 
6 

1 250 
1 100 

800 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 

Ankara Ü. Bütçesi (S. Sayısı <. 21) 
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7 
7 
8 

10 
5 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 
8 

10 
11 
8 
9 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
13 
11 
12 

7 
5 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Teknisyeni 
Usta 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Terzi 
Bahçıvan 

» 
Laborant 

»s 
Lâfroraınıt 

» 
Şoför 

Pansumancı 
» 

Çocuk Bakıcısı 
» » 

Teknik Asistan 

Çocuk Sağlığı Baıkıeısı 

— 44 
Aded Ücret D. 

» » » 
Halata ve Çocuk Bakıcısı 

İmam 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» Yardımcısı 

B. M. 

203 

204 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
3 
6 

12 
4 
8 
9 

30 
10 
6 

11 
1 
1 
1 
1 

500 
500 
450 
350 
700 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
350 
300 
450 
400 
800 
700 
600 
450 
400 
350 
300 
200 
300 
250 
500 
700 
400 
350 

11 
12 
15 

12 
13 
14 

11 
5 
9 
1 

9 

4 
6 
8 
1 
4 
5 

11 
12 
13 
11 
12 
11 
fi 
7 

3 
4 
r> 
3 
4 
5 
6 
3 
•6 

11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Aşçı Yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Memur 

Eczacı veya Kimyager 
» Kalfası 
» » 

Hademe 
» 

Kapıcı 
»' 

Bekçi 
Telefoncu 

Aded ücret. 

300 
700 
400 

1 250 
1 100 
950 
800 
600 
450 

1 250 
800 
700 
300 
250 
200 
300 
250 
300 
600 
500 

1 
I 
1 
2 
1. 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

20 
6 
1 
1 
I 
1 
2 

Tıbbi Teknoloji Enstitüsü 

Teknisyen 

Uzman 
Laborant 

Memur' (Yalbamcı dil) bilir) 
Daktilo 
Hademe 

E CETVELİ 
B. M. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Yabancı profesör ve uzmanlar : 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

'950 
800 
700 
950 
800 
700 
600 
950 
600 
300 
250 

Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek 
Okulu 

Ankara Ü. Bütçesi (S Sayısı ; 21) 
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•> 

5 
5 
ö 
7 
8 
i 

8 
10 
11 
10 
10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 

8 
9 

10 
8 
9 

11 
10 
10 

2 
3 
4 
5 

H&3Lİ 

Memuriyetin nev 'i 

/>;/ w 77 

Profesör (Ö 
» 
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L CETVELİ 

Aded 

rıh - Coğrafya Fakültesi 

ğretim üyeleri) 
i a> » 

Doçent (öğretim Üyeleri) 
» » » 
? » » 

» » » 
As is?!, an (Öğretim Yardımcı -
lan) 

» » » 
1 nei Mümeyyiz 
2 nei » 
Hesap Memuru 
Ambar » 

f7ew Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» » » 
» » >> 
» » » 

Doçent (öğretim Üyeleri) 
» » » 
» » » 

Asistan (öğretim Yardımcı
ları) 

» » » 
» » » 
» » » 

Kütüpane Memuru 
» » 

2 nei Mümeyyiz 
Ambar Memura 
Hesap •» 

Hukuk Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» » » 
» » » 
» » » 

1 

1 
4 
5 
7 
5 

8 

4 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
4 
4 
1 
4 
7 

1 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

4 
5 
4 

Ankara Ü. 

Aylık 

1 500 

î 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 

700 
500 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 
700 
600 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

Bütçesi 

D. 

5 
6 
7 
8 
7 

8 

9 
10 

6 

7 
11 

•> 

4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 

8 
9 

10 
6 

7 
8 
6 

11 
10 
10 
12 
11 
8 

10 
11 

Memuriyetin nev 'i 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
lan) 

» 

» 
» 

(öğretim 
» 

(öğretim 

» 

» 
» 

Üyeleri) 
» 
» 

Yardımcı-

* 

» 
» 

Okutman (Öğretim Yardım
cıları) 

» 
Memur 

Profesör 
» 
» 

Doçenıt 
» 
» 
» 

AsM.an 
lan) 

» 
» 
» 

Uzman 
cilan) 

» 
» 

Eczacı 
Memur 

» » 

Tıp Fakültesi 

(löğretim 
» 
» 

(öğretim 
» 
» 
» 

Üyeleri) 
» 
» 

Üyeleri) 
» 
» 
» 

(öğretim Yardımca 

» 
» 
y> 

(Öğretim 

» 
» 

1 nei Mümeyyiz 
Klinik Hemşiresi 

» 
» 

Ebe 
» 
> 

(S. Sayışa 

» 
» 

:21) 

» 
3» 

» 
Yardım-

» 
» 

Aded 

2 
3 
8 
7 

6 
5 

5 
6 

1 
3 
1 

0 
o 
4 
5 
4 
2 

13 
20 

15 
12 
5 
7 

2 
4 
3 
2 
3 
1 
5 
5 

18 
1 
2 
2 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 

800 
700 

600 
500 

950 
800 
450 

t 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

950 
800 
700 
950 
450 
500 
500 
400 
450 
700 
500 
450 

http://AsM.an
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D. ftîepmriyetkı nev'i Aded Aylık D. Mermııriy etin neV 'i Aded Aylık 

2 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
5 

9 
11 
12 
10 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Uzman, 
lan) 

Veteriner Fakültesi 

(öğretim Üyeleri) 
3> » 

» » 
» » 

(öğretim Üyeleri) 
» » 
» » 

(öğretim Yardımcı-

Kütüpaneei 
2 nci M ümeyyk 
İdare Memuru 
Hesap » 

X 
1 
2 
3 
3 

13 
6 

1 
2 
2 
1 
1 

l 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
600 
450 
400 
500 

7 

7 

8 
9 

10 
6 

7 
10 

11 
9 

Doçent (öğrettim Üyeleri) 
» » » 

Asisin.7i; (Öğretim Yardımcı
ları) 

» > » 
» » » 
» » 

Okutman (öğretim Vardım 
cilan) 

1 nci Mümeyyİ2 

2 nci » 
Kütüpaneei 

Cı: „1 l>-1 -ı r , ı . . ı . . " ü . 

D 

3 

4 
4 
5 
4: 

2 
! 
1 

1 
f 

800 
700 

800 
700 
600 
500 

950 
800 
500 

450 
600 

4 
5 

5 
6 
7 
8 
7 

8 
9 

10 

6 
8 
9 

10 
11 

Ziraat Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» » » 

Doçent (Öğretim Üyeleri) 
» » » 
» » » 
» » » 

Asistan (öğretim Yardımcı
ları) 

» » » 
» » » 
> » » 

Okutmam (öğretim Yardım
cıları) 

» » » 
Uzman (öğretim Yardım cı> 
lan) 

» » » 
Kütüpaneei 

Hesap Memuru 
Mümeyyiz 

ilahiyat Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 

> » » 
Doçent (Öğretim Üyeleri 

5 
5 
1 
7 

11 

1 250 
1 100 
l 100 

Siyasal liiUjüe/ı- Fakültesi 

2 Profesör (Öğretim Üyeleri) 
•'I » . » » 

4 » » » 
0 Doçent (öğretim üyeleri) 

950 j 8 
800 
700 

800 
700 
600 
500 , 4 4 

5 

1. 
2 
3 
2 
*1 
i 

1 750 
1 500 
1 250 

950 
700 

Eczacılık Fakültesi 

Profesör (Öğretim Üyeleri) 

t 100 
700 

1 100 
950 
700 
600 
500 
450 

1 
1 
3 
2 
1 
1 

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 

5 Doçent (Öğretim Üyeleri) 

8 » » >> 

7 Asistan (öğrettim Yardımcı
ları) 

8 » » » 

9 » » » 

10 » » » 

4 Uzman (öğretim Yardımcı
ları') 

5 » » s> 

6 Okutman (öğretim Yardım
cıları) 

6 Kitapl'iık Müdürü 

l 
1 
1U 

3 
i 
1. 
4 
5 

3 
5 
6 

10 

•> 

3 

1. 
• I . 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
l 100 
l 100 

950 
soo" 
700 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
950 

Atakara Ü. Bütçesi (S, Sayısı : 21) 
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7 İdare Müdürü 
9 Memur 

800 
600 

10 Meınur 
5 Doktor (Mütehassisi 

1 500 
1 1 100 

Not: 

1 aded 2 000 Profesör 
1 * 1 100 Doçent 
l » 950 » 

1962 yılında mevcudolup 1963 yılında serbest bı
rakılan bu kadrolar altı aylıktır. 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Çocuk- Sağlığı Araştırma Enstitüsü FTacetfepf 
Çocuk Hastanesi 

5 Baş eczacı 
8 Hemşire 

1.1 » 

1 i 100 
2 700 
i 450 

Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu 

i Profesör- (öğretim Üyeleri) 
3 » » y> 
4 » » » 
5 » » » 
5 Doçent, (Öğretim üyeleri) 
6 » » » 
7 » » » 
8 » » 

1 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
5 

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 

D. Me/muriyetkı nev'i Aded Aylık 

4 Uzman (öğretim Yardımcı
ları) o 

5 » » » 1 
6 Okutman (Öğretim Yardım

cıları ) 2 
7 » y » 1 
5 Başecaacı 1 
(i Kitaplık Müdürü 1 
7 Büro Şefi 1 
6 Yurt Müdürü 1 
8 » » (Yardımcısı) 1 

10 1 nci Mümeyyiz 1 
11 2 nci » 1 

7 Başhemşire 1 
8 Hemşire 7 
H » 4. 

11 taşe Memuru 1 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 100 
950 
800 
950 
700 
500 
450 
800 
700 
600 
450 

Ankara Ü. Bütçesi (S, Sayışa : 21) 
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E CETVELİ 

G-enel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

223 Yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret, yolluk ve giderleri: 
Askerlik dersi, konferans üeretleri ile dil kurslarında vazife alacakların ücretleri. 
1963 yılı içkide Ankara'da toplanacık olan Akdeniz kollekyumu için geleceklerin 
/jaruri giderileni de İra tertipten ödenir. 

307 Yolluklar : 
72-81 Yurt içi araştırma, inceleme, yolluk ve giderleri : 

Yurt içinde araştırma, inceleme maksadı ile yapılacak gezilerde öğretim üye ve yar
dımcılarının yollukları ile bu maksatla toplu halde giden öğrencilerin resmî tarifeli 
ikinci mevki bilet parası veya en ekonomik vasıta ücreti ile Fakülte Yönetim kurul
larınca Harcırah Kanununun hizmetliler için tesbit ettiği asgari haddi ; geçmemek 
üzere verilecek gezi, gündelikleri. 

19 Mahkeme giderleri : 
Mahkemelere ve icra daireleri ile Danıştaya itiraz ve Temyiz komisyonlarına ödene
cek hare, resim, vergi ve her türlü giderler: hakem, ilâm delil tesbiti ve bilirkişi üc
retleri, karşıt olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği gider
lerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mah
keme giderleri ve mukavele ile tutulacak avukatlara verilecek ücret. 

420 Öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili giderler : 
Enstitü, klinik ve lâboratuvarların, fennî alet, levazım, ecza, kimyevi madde ve mal
zeme bedelleri, öğretimle ilgili materyalin alım, onarım, tecrübe hayvan yemi, bakım 
ve çoğaltılması için tesis ve malzeme giderleri, alet ve cihaz, taşıma, montaj ve onar
ması. 
Yazı, hesap, teksir nıakinası, bunların levazım ve teferruatı, nakil, montaj ve onarma, 
giderleri 1 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım. 
Fakülte öğretim ve araştırma işlerinde, lâboratuvar, atelye, tatbikat bahçelerinde ça^ 
lıştırılacak geçici işçilerin gündelik!eri, bahçe serleri malzemesi alınması, 1 500 lira
ya kadar lâboratuvar ve ser onarımı. 
tlân ücretleri, 
îlmî, fennî kurumların işletme levazım, havagazı, elektrik ücret ve akaryakıt gider
leri, lâboratuvar atelye, tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur giyecekler. 
Alınacak öğretim malzemesinin Gümrük Resmi, nakliye, ardiye, komisyon ücreti, 
öğretimle ilgili resim, heykel, gezilerde lâboratuvar malzemesi konulacak çanta, tab
lo, vitrin, kitap alımı, neşriyat bedelleri. 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
ve inceleme giderleri : 
Canlı ve cansız malzeme, alet ve cihazların alım ve nakli, deneme yapanların yolluk 
ve gündelikleri. 
Bu araştırmalar için toplu halde giden fakülte öğrencilerinin resmî tarifeli ikinci 
mevki bilet parası veya en ekonomik vasıta ücreti ile Fakülte Yönetim Kurulunun 
Harcırah Kanununun hizmetliler için teşkil ettiği asgari haddi geçmemek üzere veri
lecek gündelikleri. 

Ankara Ü- Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B. M. 

İstasyon açılmasına karar verilen yerlerde tesis giderleri. Bu maksatlarla çalıştırıla
cak işçilerin gündelik ve diğer giderleri. 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : 
11 Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgilen

diren giderleri ile yatak bedelleri: 
420 nci bölüm uygulanır. 

12 Hastanelerde doyurulacaklarm yiyecek bedeli ve hastane personelinin giderleri: 
îaşe ile ilgili eşya, malzeme ve hastabakıcı giyecek giderleri. 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi giderleri : 
îşçi gündeliği. 
Hastaneler talimatı gereğince hasta beslenme ve giyeceği, 
İlâç, tıbbî, sıhhi ve öğretim malzemesi ile hastaneye ait öteberi, kırtasiye, su, görev
lerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri. 
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze giderleri, akıl hastalarından taburcu edilen
lerin gönderme ve nakil giderleri; fennî tesis, makina ve aletler, taşıma ve montaj 
küçük onarmalar. 
Hemşire giyecekleri. 

425 Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu Hastanesi ile Çocuk Sağlığı ve Köy 
Sağlığı Araştırma Enstitüsü giderleri : 

11 Hastane ve enstitüler giderleri : 
424 ncü bölümün 13 ncü maddesindeki formül uygulanır. 
Elektrik, havagazı, odun, kömür ve bunlara ilişkin giderler, Yüksek Okulun ve Köy 
Sağlığı Enstitüsünün çalışma ve araştırmasının gerektirdiği giderler. 

12 Okul, hastane ve enstitülerde doyurulacaklarm yiyecek bedelleri ile personel gider
leri : 
424 ncü bölümün 12 nci maddesindeki formül uygulanır. 
Çocuk Sağlığı ve Köy Sağlığı Enstitüleri ile Yüksek Okulun diğer enstitülerinde gö
revli asli veya burslu asistanların iaşesi. 

432 Nebraska, New - York üniversiteleri ile yapılan anlaşmaların gerektirdiği giderler : 
Yönetmeliğinde yazılı giderlerle, ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde Nebraska ve 
New - York Anlaşmasının yenilenmesi maksadiyle yurt dışına gönderileceklerin yol
luk ve giderleri. 

433- Enstitüler giderleri : 
444 Bu enstitülerin büro, posta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi 

ilgilendiren vasıta ve malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve işletme giderleri. 
Anket, araştırma raporları giderleri ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde geçici gö
revle yurt içinde vazife göreceklerin yollukları. Yazı, kopya ve benzeri ücretleri. 
Yabancı profesör ve uzmanların bu maksat için yapacakları gezilerde mukavelelerin
de yazılı yolluk ve giderleri ile konferans ücretleri. 
(435 nci bölümden Milletlerarası idari İlimler Enstitüsü ile iş birliğinden doğacak 
dış harcamalar da ödenir.) 

451 Yayın giderleri : 
öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme, diploma, baskı ücreti, yazdırma ve test ücretleri, 
test defterlerinin kayıt ve baskı ücreti. 
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Senato kararı ile üye davetiye kartları, kılavuz yönetmeliklerinin baskı ücreti, Millî 
Eğitim Bakanlığı Test Bürosuna ödenecek imtihan giderleri, imtihan, kâğıt, karton 
ve baskı giderleri. 

Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar : 
Yabancı memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve yollukları : 
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile fakültelerde okuyacak yabancı tebalı öğren
cilerin iaşe ve ibateleri karşılığı. 

YATIRIMLAR 

IX - Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarımları. 

Makina ve teçhizat satmalma ve onarımlar : 
Üniversite Matbaası için alınacak makina ve aletler, 
Tıp Fakültesi için röntgen, çelikciğer, EleGtroansefalografi; yeniden kurulmakta 
olan Tıp Fakültesi Radyoizotop ve Nöroloji enstitüleri için makina, alet ve teçhizat; 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi telefon ve zil santralı satmalınması. 
Bunların nakil, montaj, sigorta, gümrük, vergi ve resimleri ile ilân giderleri. 

Taşıtlar satmalımı ve esaslı onarımları : 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 
Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1 Pick - up (Şehir içi) (4X2) (Fen Fakültesi tatbikat hizmetlerinde) 
1 Kaptıkaçtı (Şehir içi) (4X2) (Hukuk Fakültesi hizmetlerinde) 
1 Ambulans (Arazi) (4X4) (Veteriner Fakültesi hizmetlerinde) 
1 Otobüs (4X2) 48 - 54 kişilik (Ziraat Fakültesi tatbikat hizmetlerinde) 
1 Pick - up (Şehir içi) (4X2) (ilahiyat Fakültesi hizmetlerinde) 
1 Kaptıkaçtı (Şehir içi) (4X2) (Eczacılık Fakültesi hizmetlerinde) 
1 ^ Pick - up (4X2) (Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Köy Sağlığı hizmetlerinde)^ 
1 ^ Kaptıkaçtı (4X2) (Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu şehir içi hizmetlerinde) Ç 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

203 11,12, 
15 Geçici hizmetliler üc

reti 
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E - CETVELİ 

Görevin çeşidi Aded 
Ücret 
Lira 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutarı 
Lira 

Rektörlük 

Yüksek Mimar veya Mühen
dis (Barem içi) 
Kurs Müdürü 
Okutman 

» 
» 

Memur 

% 20 

1 
1 
5 
5 
5 
1 

1 750 
500 
950 
800 
700 
700 

12 
12 
11 
11 
11 
11 

21 000 
6 000 

52 250 
44 000 
38 500 

7 700 

169 450 
19 910 

189 360 

Dil ve Tarih - Coğrrafya Fakültesi 

Kütüphane Uzmanı 
% 20 

800 10 8 000 
1 600 

9 600 

204 12-21 Yalbancı 
uzman ve 
ücreti 

Tıp Fakültesi 

Teknik Uzman 
Hastane 

profesör, 
okutman 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Ankara Ü. 

Ayniyat Uzmanı 

Bütçesi (S. Sayısı : 

1 
1 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
o O 

1 
1 

: 21) 

1 250 
1 250 

4 350 
3 400 
3 350 
3 250 
1 825 
3 500 
1 750 
1 500 
1 400 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

15 000 
15 000 

30 000 

52 200 
122 400 
40 200 
39 000 
43 800 
42 000 
63 000 
18 000 
16 800 
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» 
» 
» 

Görevin çeşidi Aded 

1 
1 
5 

Ücret 
Lira 

1 300 
1 000 
2 000 

Hizmet 
sünesi 
Ay 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

15 600 
12 000 

120 000 

Fen Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 

585 000 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'6 100 
4 000 
3 500 
3 000 
2 500 
3 000 
2 000 

12 
4 
3 
3 

12 
5 

10 

219 600 
16 000 
10 500 
9 000 

30 000 
15 000 
20 000 

320 100 

Hukuk Fakültesi 

Okutman 

Tıp Fakültesi 

Uzman 
» 
» 

'2 

12 
1 
1 

800 

•5 600 
3 600 
1 500 

12 

12 
12 
!İ2 

28 000 

134 400 
43 200 
18 000 

195 600 

Veteriner Fakültesi 

Profesör 1 500 12 18 000 

İlahiyat Fakültesi 

Profesör 
» 

Uzman 
» 

Okutman 
» 

1 
2 
1 
1 
j2 
1 

4 000 
3 000 
1 800 
1 600 
1 600 
1 200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

48 000 
72 000 
21 600 
19 200 
38 400 
14 400 
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B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Profesör 
Okutman 

» 
» 
» 
» 
» 

Eczacılık Fakültesi 

Profesör 

Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksek 

Uzman 
» 
» 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira Ay Lira 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

2 000 
1 350 
1 300 
1 100 
1 000 
950 
800 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

48 000 
16 200 
15 600 
13 200 
12 000 
22 800 
48 000 

175 800 

1 5 000 12 60 000 

Okulu 
1 4 600 12 55 200 
3 2 750 12 99 000 
4 1 600 12 76 800 

231 000 
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