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174 4. — Görüşülen işler 
1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/1) ve "(A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/87, Cumhuriyet Senato
su 1/24) 174:177,195,198,2O0,2Ol,236:239 

2. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/5, C. Senatosu 1/9) 
(S Sayılı : 2, 23) 177:230 

a) Mülî Eğitim Bakanlığı bütçesi. 177:195, 
195:198,198:200£00 .-201,201:204 £05.209:230 

3. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko-

Sayfa 
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/6, C. Sena
tosu 1/10) (S. Sayısı : 7, 24) 209:230 

4. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkla
rı tezkereleri (M. Meelisi 1/11, C. Senato
su 1/11) (S. Sayısı : 8, 25) 209:230 

5. — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/13, C. Se
natosu 1/12) (S. Sayısı : 5, 26) 209 £30 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/14, 
C. Senatosu 1/13) (S. Sayısı: 6, 27) 209:230 



Sayfal 
5. — Sorular ve cevaplar 230 
a) Yazılı sorular ve cevapları 230 
1. — Çankırı Milletvekili Nurettin 

Ok'un, Çankırı şehri içme suyu tesisatı in
şaatının projesine uygun bir şekilde ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair sorusu
na îmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'-
in yazılı cevabı (7/45) 230:231 j 

2. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Kara Kuvvetlerine mensup subaylardan 
Hukuk Fakültesini ikmâl edenlerin de as
kerî yargıç sınıfına geçmelerine müsaade 
edilmemesi sebebine dair sorusuna Millî 
Savunma Bakanı îlhami Sancar'm, yazılı 
cevabı (7/57) 231:2321 

Birinci Oturum 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

ihsan Gürsan'a, dönüşüne kadar, Sanayi- Bakanı; 
Fethi Çelikbaş'm vekâlet edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı te'zkeresi okundu, bilgi edinildi. 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Millî Savunma bütçesi kabul edildi. 
Millî Savunma bütçesinin kabulü münasebe-; 

''tiyle, millî birlik ve beraberliğimizin sembolü,. 
mukaddes vatanımızın, bütünlüğümüzün, bağım
sızlığımızın, Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin; 
koruyucusu, 27 Mayıs İhtilâlinin yaratıcısı, Ata-I 
türk İnkılâp ve ilkelerinin zinde ve azimli bek-; 
çişi, tarihi şeref ve şanla dolu Kahraman Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine ve onun fedakâr mensupla-; 
rina Millet Meclisinin selâm, şükran, güven, jnı-i 
rur ve sevgilerinin ebedî zafer temennileriyle, ile
tilmesine dair önergeler oy birliği ile kabul edildi 
ve Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bildirildi. • 

İçişleri .Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine 
başlandı. - . . , , . . . 

- Sözlü sorular 
1. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ* 

lu'nun, Tarihî ve coğrafi zenginliklerimizi tanıt-

Sayfa 
3. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-

lu'nun, Ankara Belediyesine bağlı Elek
trik - Havagazı ve Otobüs İşletmesi âmir ve 
memurlarından kaçı hakkında idari tahki
kat yapıldığına ve otobüs seviyesinin 1957 -
1961 yılları kâr ve zarar hesabına dair so
rusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun yazılı cevabı (7/58) • 232:235 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Meriç nehri sahillerinde Yu
nanlılar tarafından yapılan sedlerin su bas
masına seböbolup . olmıyacağma dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'-
ün yazılı cevabı (7/61) 235 

[•ANAK ÖZETÎ 

Oturuma ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Çankırı 
Mekki Keskin Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

İkinci Oturum 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Kumandanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
22 . 2.1962 Perşembe günü saat 10 da topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen izmir 

Kadri özek 
Kâtip 

istanbul 
Ferruh Bozbeyli 

ma bakımından hangi şehir ve kasabalar için 
broşür hazırlandığına, Amasya'nın turizm bakı
mından ehemmiyetli görülüp görülmediğine dair 

1 — GEÇEN f\ 

SORULAR 
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sözlü soru^önergesi, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/215) 

2. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ'.n'-
nun, Amasya'da bina kısmı inşa edilen Et ve Ba 
lık Kurumu tesislerinin ve soğuk hava deposunun 
işler hale gelmesi için gerekli iç tesislerinin 1962 
senesinde yapılıp yapılmıyacağma dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına 'gönderilmiştir. 
(6/216) 

3. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, ça
lışan her Türk vatandaşının topyekûn sosyal te
minat altına alınması hususunda ne düşünüldü 
güne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/217) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgertıan'm, 

gazetelerde, BBC de Türklük için yüz kızartıcı 
bir olay başlığı altında, yayınlanan haberlerin 
doğru olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/218) 

5. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlıı'-
nun, Fırat'ın sulama ve enerji imkânlarını geliş
tirme konusunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık ve Sanayi Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/219) 

6. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm, 
birinci derece harb malûllerine verilmiş olan refa
kat erlerinin kaldırılması sebebine dair sözlü so
ru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/220) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası 

malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 tarihli 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasma 
dair kanun tasarısı (1/135) (Dışişleri ve İçişleri 
komisyonlarına) 

2. — Ereğli Şirketinden alman liman, demir
yolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryolla
rının işletilmesi ve Havza'daki deniz işlerinin in
hisar altına alınması hakkındaki 3241 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı (1/136) (Sanayi, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1961 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/137) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/138) (Sayış
tay Komisyonuna) 

5. — Mersin Liman inşaat sahası dâhilinde 
silo tesisleri için ayrılan sahanın Toprak Mah
sulleri Ofisine satışı hakkında kanun tasarısı 
(1/139) (Maliye, Ticaret ve Bütçe komisyonla
rına) 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deri
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı {1/140) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 



B İ R Î N C J OTURUM 
Açılma saati : 10.05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KATİPLER : Zeki Baltacı oğlu (Bolu), Kadri özek (tzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi -açıyorum. 

3. — VOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarı (hakkında 
Karma Bütçe Komisyonunca hazırlanan ve 
Cumhuriyet Senatosunda aynen kabul edilmiş 
bulunan rapor daha evvel basılmış ve sayn} 

(1) 28 S. Sapth basmayazı C. Senatosunun 
37 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, gündeme 
başlıyoruz. 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Mladde 1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ililşik (1) «ayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında 12 314 914 liralık aktarma yapılmıştır. 

4. — GÖRÜ! 

'1. — 1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karmk 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/8% 
Cumhuriyet Senatosu 1/2İ) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1961 malî yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/lj) 

ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının, 'gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Karma Bütçe Komisyon1" 
Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 

FLEN IŞLER 

üyelere dağıtılmış bulunmaktadır, önergede, 
gelen kâğıtlar kısmında bulunan bu tasarının 
gündeme alınıp görüşülmesi istenmektedir. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede öncelik teklifi de var. öncelik 
teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve 'komisyon buradalar mı efen
dim?.. Buradalar. Birinci maddeyi okutuyo
rum. 

— 174 — 

(1) Millet Meclisi 40 S. Sayili  basmayazi tutanagin sonundadir.



M. Meclisi B : 53 22 .2 .1962 O : 1 

(A/l) CETVELİ 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
201 Maaşlar 385 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edümiştir. 
202 Ücretler 80 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 155 0Ü0 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve harcırahları 45 OÖÖ 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

Adalet Bakanlığı 
307 Harcırahlar 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 150 000 

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

Millî Savunma Bakanlığı 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yard mcı personelin ücretleri 306 177 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

206 4178 ve ,4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 972 240 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin 
(E) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emelkli 
Sandığına yapılacak ödemeler 470 399 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

210 1453, 5027,5427 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödemeler 4 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

211 5950,6245,6725 ye 7345 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar 
ve tazminatlar 139 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

220 2852 sayılı Kanun gereğince verilecek yemek karşılığı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

221 4335 ve 4688' sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve 
gündelikleri 35 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

222 3575 sayılı Kanun gereğince ödenecek Askeri Fabrikalar Emekli ve 
Yardım Sandığı keseneği 167 624 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

228 Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrikaları ve harita işçi ücretleri 1 443 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 176 — 



M. Meclisi B : 53 22 . 2 .1962 O : 1 
B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

225 4772 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar îşçi Sigortalar Ku
rumuna ödenecek prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

411 • Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat karşılık ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Beden eğitimi ve karşılaşmaları genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Manevra, tatbikat ve kurmay gezileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

427 Gaz ve gazdan korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yükselk okullarda okuttûrııhn öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenter... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler-,, Kabul edilmiştir. 

50 

75 676 

2 000 000 

1 500 

6 542 812 

891 250 

337 500 

50 

10 250 
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185 400 

169 650 

5 456 813 

2 000 000 

17 000 

* • 

19 850 

274 185 

15 00d 

29 850 

182 410 
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M. Meclisi B : 53 22 . 2 .1962 Û : 1 
(A/2) CETVELİ 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenvn 

Millî Savunma Bakanlığı 

711 Kara Kuvvetleri tamirhanelerinde mevcut ınakina, alet ve malzeınele-
rin onarılması ve yenilenmesi 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 1 300 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

743 Gemi yapımı 288 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millî Savun
ma Bakanlığı 'kısmının 409 ncu (Muayyenat) 
bölümünün 13 ncü (Deniz Kuvvetleri tayinatı) 
maddesinden 1 150 000 lira düşülerek aynı 
cetvelin Mıaliye Bakanlığı kısmının 752 nci 
(237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak ta
şıtlar) bölümünün yeniden açılan 27 nci (Millî 
Savunma Bakanlığı) maddesine olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Muadeleyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1961 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelin (Maliye Ba
kanlığı) kısmının 752 nci (237 sayılı Kanım ge
reğince satmalmacak taşıtlar) bölümüne ilişik 
(2) sayılı cetvel eklenmiştir. 
H BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oyunuzıa sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... • Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşacak arkadaşımız var 

mı efendim? Yok... Tasarıyı açık oylarınıza su
nuyorum. Kutular dolaştırılacaktır. 

2. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve ' 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı: 2, 23) 

A — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşmelerimize başlıyoruz. 
Evvelâ partiler sözcülerine söz vereceğim. 

Sayın îsmet Kapısız. 
C. K. M. P. ADINA ÎSMET KAPISIZ (Yoz

gat) — Muhterem başkan, saygı değer millet
vekilleri ; 

1962 malî yılı bütçesi vesilesiyle C. K. M. P. 
Millet Meclisi Grupumuzun Millî Eğitim işleri 
hakkındaki görüşlerini, temennilerini açıkla
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime eğitim ve öğretimin medeniyette
ki yerine kısaca temas etmekle başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarını; milletlerin kade
rinde tabiî zenginlikler siyasi ve iktisadi mü
nasebetler, coğrafi durum şüphesiz rol oynar. 

Bütün bunların üstünde milletleri yükselten 
ve onları ileri hamleler yapmaya sevk eden baş
lıca âmili; o milletlerin eğitim ve öğretime ver
dikleri hususi- ehemmiyette aramak lâzımdır. 
Bilhassa Batı milletleri Rönesanstan bugüne 
kadar aynı dâvanın gerçekleşmesini temin et
mişler ve bugünkü medeniyetin en üstün sevi
yesine ulaşmışlardır. Türk Milleti alarak bugün 
medeni milletler topluluğunun bir üyesi Batı 
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uygarlığına ulaşma çabası içinde bulunan ve [ 
hızla kalkınmamız gereken bir topluluk oldu-! 
ğumuz muhakkaktır. D:ğer taraftan zamanı- l 
mız uygarlığı da yerinde saymadığı ve devam- ! 
lı bir ilerleme kaydettiğine göre; biz C. K. M. ; 
Partisi' Millet Meclisi Grupu olarak daha fazla } 
zaman kaybetmeden en iyi e* doğru en isabetli ! 

Türke has, millî seviyemize uygun eğitim ve öğ- \ 
retim sahasında kararlar alıp, milletçe bir kül- ; 
tür seferberliğine girişmek zamanının çoktan I 
geldiğine inanıyoruz. Zira yurdumuzda demok- : 
ratik rejimin teminatı; milletimizin refah ve i 
saadeti ve hattâ Cumhuriyetimizin muhafaza I 
ve müdafaası ancak bu sayede mümkün olur i 
inancındayız. 

Bu noktayı böylece kaydettikten sonra baş- ! 
lıça millî Eğitim meselemize ait görüş, tenkid 
ve temennilerimizi belirtelim. 

Kıymetli arkadaşlarım; Tanzimattan Cum- \ 
huriyetin ilânına ve hattâ bugüne kadar yur- | 
dumuzda millî eğitim sahasındaki çeşitli çaba- [ 
lar ve sarf edilen gayretler, ımaalesef milleti- :; 
mizi cehaletten ve ümmîlikten kurtaramamış- ı 
tır. 

Biz bu geri kalışın sebebini ne geçmiş ikti- f 
darlara yükliyeceğiz, ne de dâvaya ait astrono- \ 
mik rakamlarla uzun uzurı tahliller yapıp tra- t 
jik sahneler çizeceğiz. Maksadımız; millî eği-j 
tim dâvamızın partiler üstü ele alınıp gerçek
leşmesini ve şu aziz vatanın büyük milletimi- j 
zin müspet ilmin ışığından istifadesini temin j 
için gereken görüşleri serdetmek şeklinde ola- i 
çaktır. 

Bu görüş parti programımızda, millî Eğitim 
ve öğretim işlerinin, mil]i kalkınma faaliyetle
rimizin temeli sayılmak suretiyle ifadesini bul
muştur. 

Sayın arkadaşlarım; , 
Anayasamızın 21 nci maddesi; eğitim ve öğ

retimin, Devletin gözetim ve denetimi altında 
olduğunu söyler. Karma Hükümet de progra
mında Millî Eğitim faaliyetlerinin uzun vadeli . 
ve esaslı bir plâna bağlanması lüzumundan bah
seder. Bu iki ana görüşe aynen iştirak eden 
parti Meclis Grupumuz çoğu okur - yazar olmı-
yan Türk toplumunu kültür bakımından geliş
tirmek, noksanları gidermek, 20 nci asır müca
dele hayatına hazırlıklı insan yetiştirmek vazi- ! 

fesini üzerine alan Milli Eğitim Bakanlığının 
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çok enerjik bir çalışma devresine girmesini 
haklı olarak talebeder. 

Maarifimiz bundan böyle okuryazar ade
dini çoğaltan bir öğretim mekanizması olmak
tan kurtarılmalıdır. 20 nci asır ölçüsünde ye
tişmeyi temin için yurdumuzda mânevi değer
lere kıymet veren, millî hasletlerimize uygun, 
toplum sorumluluğunu duyan bir hava içinde 
bilgi ve teknikle mücehhez yeni nesiller yetiş
tirmek, geleceğimizin teminatı bakımından mut
lak bir zarurettir. Memlekete, millete ve insan
lığa yararlı millî istihsalde bilgi ve görgüsü ile 
yapıcı olarak bu nesil aynı zamanda sosyal ve 
ekonomik kalkınmamızın da temel taşı olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar: Biz Parti Meclis 
Grupu olarak on milyarlık bütçenin birbuçuk 
milyara yakın bir kısmının tahsis edildiği Mil
lî Eğitimi ayrıca ekonomik kalkınmamızı hız
landıracak verimli bir yatırım sahası olarak ka
bul ediyor ve bu miktarın gelecek senelerde ar
tırılmasını istiyoruz. ı 

Bakanlık bundan böyle memleketimizin sos
yal ve ekonomik bünyesine uygun, uzun vadeli 
eğitim plânlarını kalkınma programlarımızın 
hedeflerine yöneltmelidir. Türk eğitimi ruhi 
bütünlüğü olmıyan müstehlik insan yetiştiren, 
Devlet kapılarını ardına kadar aşındırıp Hazi
neye günden güne yük teşkil eden nesiller yetiş
tiren bir kurum olmamalıdır. 
- Arkadaşlar; Parti Meclis Grupu olarak Mil
lî Eğitim dâvamıza ait bu ana görüş ve temen
nilerimizi böylece hülâsa ettikten sonra öğretim 
kademelerimize geçmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

îl'k öğretim dâvamız : • , 
Sevgili arkadaşlarım, medeniyet seviyesi üs

tün olan ve medeniyetin en ileri kademesine 
erişmiş milletler diğer tahsil kademelerinden 
önce ilk tahsile çok ehemmiyet vermişlerdir. 
Bir memlekette millî gelenek ve terbiyenin yer
leşmesi, medeniyet kapısının açılabilmesi asga
ri bir tahsil seviyesine sâhibölmayı icabettirir. 

Bu sebepledir ki, biz parti olarak ilk öğre
timi bütün eğitim faaliyetlerimizin temeli sayı
yoruz. 

Maalesef bugün memleketimizde ilk öğretim 
dâvasında çok geri kalınmıştır. 13 bine yakın 
köyümüzün okulsuz birbuçuk milyon çocuğumu» 
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ztm öğretmensiz olduğu çok acı bir gerçektir. 
Okulsuz köy bırakmamak, köyde ve şehirde her 
Türk çocuğunu mutlaka okutmak millî hudutla
rımız içinde yurdun en ücra köşelerine kadar 
her köyde, kentte ve bucakta kültür ve dil bir
liğini sağlıyacak bir öğretim sistemini derhal 
gerçekleştirme yoluna gitmeliyiz. Bilhassa böl
ge yatılı okulları kurmak sistemi ile millî kültür 
bütünlüğümüzün sağlanması hususunu da te
menniye şayan görürüz. 

Yine 222 sayılı Kanunla kurulması düşünü
len 92 sağlık merkezinin derhal faaliyete geçi
rilmesini köylünün sağlık probleminin halli ba
kımından zaruri görmekteyiz. Bu meyanda sos
yal hizmetlerin tanzimi, besin ve beslenme me-
«elelerinin köklü tedbirlerle halli de mutlak bir 
zarurettir. 

özel eğitime muhtaç çocuklar için halen 38 
ilde kurulmuş 54 yetiştirme yurdunun bütün il
lere teşmili ve yurdlarm öğretim ve eğitim fa
aliyetlerinin sıkı bir şekilde kontrola tâbi tutul
ması icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım : Bir medeniyet 
hamlesinin ilkokul kültürüne bütün vatandaş
ları kavuşturma zaruretine yukarda işaret et
miştik. 222 sayılı Kanunun tatbikatiyle ilkokul
lardan beklenen gayemin ekle ectoleMimeısi, diğer 
bir ifade ile kalitenin temini için, önceden bü
tün meselelerin bir plâna bağlanması ve bugün
kü düşük kaliteli çalışma zaruretinin giderilme
si lâzımdır. 

Nüfusun % 80 ini teşkil eden köylümüzün 
zirai ve sınai kültüre bir an evvel kavuşabilme
si için ilkokullarda kurs ve ilâve sınıflar sure
tiyle hayata atılacakların, kendilerine yetecek 
şekilde bilgi ile teçhiz edilmiş olacağını ve bu 
şekilde ortaokul tazyikinin de azalacağı husu
sunu bilhassa belirtmek isteriz. 

Orta öğretim dâvamız : 
Kıymetli arkadaşlarım; 
Malûmunuz, ortaöğretim kurumları kabili

yetlerine göre memleket çocuklarını bir taraf
tan yüksek tahsile hazırlamak ve lise seviyesin
deki çeşitli meslek okullarına öğrenci yetiştir
mek, diğer taraftan da gençlerin hayata daha 
iyi. imkânlarla hazırlanmalarını temin etmek 
için kurulmuştur. Kalkınmakta olan memleketi
mizde hayata atılan ortaokul ve lise mezunu olan. 
gençlerden bugün için âzami istifadeyi sağlamak 

amacı ile onların okul sıralarında teknik öğre
timden de istifadesini zaruri görmekteyiz. Or
ta öğretimde malûmat yığıcılığmdan vazgeç
mek, bunun yerine çeşitli meslek derslerine yer 
vermek daha realist bir tedbirdir kanattinde-
yiz. 

Klâsik lise telâkkimizi değişen dünya şart
ları muvacehesinde yavaş yavaş terk etmeliyiz. 
Muhtelif gayeli liseler ile üstün kabiliyetli öğ
renciler için ilim liseleri açılması fikrini biz 
de arzu ediyoruz. Ortaokul ve liselerimizde 
başta sınıf geçme ve imtihan yönetmeliği, di
siplin yönetmeliği yeni baştan ele alınmalı, 
bütün derslerden ikmal kalma, borçlu geçme 
gibi çocukta borçlu olmanın alışkanlığını temin 
eden iptidai öğretim usulleri kaldırılmalıdır. 
Yabancı dil tahsiline gereği kadar önem veril
meli, not sistemimiz kesin ve müstakar bir 
prensibe bağlanmalıdır. Ortaokul ve liselerde 
gerçek millî anlayışa uygun millî ihtiyaçları
mızı göz önünde bulunduran, eğitimde birliği 
temin edecek bir sistemi ne pahasına olursa 
olsun gerçekleştirmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekmek ve su kadar bu milletin okumaya 

İhtiyacı vardır, artan nüfusu ve haklı mem
leket taleplerini Bakanlık nazarı itibara alıp 
şartlarını bugünden itibaren hazırhyarak hem 
ortaokul, hem de lise açmak mecburiyetinde
dir. Bir Devlet işi kabul ettiğimiz millî eği
timimiz için gerekli yatırım imkânlarını temi
ne matuf kanun tekliflerinin muhterem Ilükü-
met tarafından Meclise getirilmesini de ayrıca 
arzu etmekteyiz. 

Meslekî teknik öğretim : 
Sayın milletvekilleri; 
Şu anda memleketimizde mevcut ekonomik 

sıkıntının başlıca sebeplerinden biri de; yeter 
sayıda teknik elemana sahip olamayışımızdır. 
Gerek ziraat ve gerekse sanayi alanında ge
niş ölçüde istihsal yapabilmek için bugün bu 
sahalara yapacağımız yatırımları değerlendi
recek teknik personel imkânından da maalesef 
mahrum bulunuyoruz. Bakanlık; imkânlarını 
kullanarak teknik eleman yetiştirmenin çare
lerine bakmalıdır. Karma Hükümet progra
mında (Teknik öğretim ve meslekî eğitim mem
leketin kalkınma mukadderatiyle sıkı sıkıya 
bağlıdır.) ifadesi : Memleketin bu gerçek der-
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dinin devası değildir. Devlet plânlama etütle
ri 1965 yılında yani üç sene sonra Türkiye'nin 
100 000 in üzerinde teknik elemana ihtiyaç 
duyacağını ifade etmektedir. 

Halbuki bugün memleketimizde 81 Erkek 
Sanat Enstitüsünde 20 000 öğrenci okumakta
dır. Kanaatimizce ortaöğretim bünyesinde eği
tim, öğretim, imtihan ve not sisteminde yapıl
ması icabeden hususlar meslekî teknik öğre
tim bünyesinde de aynen tatbik edilmelidir. 

Bir meslek sahibi olma insanı ahlâklı ya
par fikrini benimsiyoruz. Bu hakımdan da 
memleketimizde teknik tedrisata ayrıca ehem
miyet verilmek lâzımdır. Kız ve erkek sanat 
enstitüleri, ticaret okulları, tekniker okulla
rı açmak, mevcutların bina ve malzeme bakı
mından noksanlarını gidermek, velhâsıl tat-
hikat içinde kaliteli teknik eleman yetiştirme
yi memleketin gerçek ihtiyacının, temini bakı
mından çok zaruri görmekteyiz. Gerek ilk
okul ve gerekse ortaokuldan sonra çocukları
mızı bugünkünden daha çok teknik okullara 
yöneltmek için her türlü tedbiri almalıyız. 
Bilhassa köylümüzün boş zamanlarını değer
lendirmek maksadiyle mevcut gezici köy kurs
larının adedlerini çoğaltmanın lüzumuna kaa-
nüz. 

Din eğitimi : 
Muhterem arkadaşlarım; dinin fert için ol

duğu kadar aile, cemiyet hayatı - bakımından '• 
da gereken önemini takdir etmektesiniz. Nü- : 

füsunun % 99 u Türk Müslüman olan memle
ketimizde Türk toplumuna ve Türk çocukla-; 
rina müsbet ilmin ışığı altında mânevi bir var
lık ve kudret kabul edilen dinî öğretimin, ar
tık samimi olarak verilmesi icabeder. 

Zira memleketimizde okul haricinde top
lu ve serbest dinî eğitim şartlan mevcudolma-
dığma göre Devlet yani Millî Eğitim Bakan
lığı, okullarında ciddî olarak din öğretimini; 
ele almak mecburiyetindedir. Yeni nesille din 
öğretiminin ciddi şekilde tatbiki onlarda doğ
ruluk, çalışkanlık, feragat ve fedakârlık gibi 
faziletlerin vicdanlarına yerleşmesini mümkün 
kılar inancındayız. Biz, bundan böyle Millî 
Eğitim Bakanlığını eski tutumunun aksine ola
rak dinî öğretimin zaruretine mutlak inanmış 
bir Devlet teşkilâtı olarak görmek istiyoruz. Ak
si halde zevahiri kurtarmak için yapılan bu çeJ 
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şit dinî eğitim ve öğretimin çok noksan kifayet
siz ve- hattâ gayrisamimi old'uğıma inanacağız. 

Muhterem Milletvekilleri : Bugün memleketi
mizde çok güç şartlar altında öğretim yapan, 
ihtiyaçlarının mühim bir kısmı hayır cemiyetle
ri ve hayır sahipleri tarafından .karşılanan 19. 
İmam - Hatip Okulu tedrisat yapmaktadır. .Bin
lerce Türk müslüman çocuğunu çatısı altında 
toplıyan bu okullarda maalesef islâm dininin 
ulviyeti ile mütenasip bir öğretim yapılamamak
ta, ders araçları, okul. kitapları bina ve öğretim 
kadrosu bakımından da noksan bulunmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye'de dinî tedri
sat yapan lise seviyesindeki bu okulların hiç 
değilse bundan sonra mevcudiyetini peşinen ka
bul etmelidir. İmam - Hatip okullarının İlahi
yat liseleri hüviyetinde yatılı okullar olmasını 
ve bu vadide hayır cemiyetleri ile iş birliği ya
pılmasının çok daha verimli olacağını ayrıca be
lirtmeyi borç biliriz. Okulların yönetim ve öğre
tim kadroları İlahiyat Fakültesi mezunlarına bı
rakılmalı, ders programları Bakanlık, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Üniversiteler mümessilleri
nin iştirakiyle yapılmalı, okul mezunlarına İla
hiyat Fakültesine girebilme hakkı verilmelidir. 

Kısaca, ciddî emek ve gayretler sonunda yeti
şecek aydın din adamlarımız sayesinde yurdumu
zun mânevi buhran ve bir ahlâk çöküntüsü sa
hası olmıyac ağına mutlak inanımız vardır. 

Halk eğitim dâvamız : 
Çok kıymetli arkadaşlarım; biz Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi Millet Meclisi Grupu ola
rak : Halk eğitimi dâvamızın yalnız basma Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilemiye-
ceğine inanıyoruz. Bu dâvanın halli, Bakanlık-
lararası koordine bir çalışmaya, Devlet ve top
lum gücünü bir araya getirmek üzere ciddî bir 
plân ve programın hazırlanmasına ihtiyaç gös
termektedir. Halkımızın çoğunluğunun cahil ve 
ümmi olması bizi acı acı düşündürmelidir. Uzun 
yıllar boyunca maalesef kendi kaderlerine terk 
edilmiş bu vatandaşları, cehaletten kurtarmak, 
onların çalışma güçlerini artırmak, hayat seviye
lerini yükseltmek ve onlara hayati bilgileri ver
mek lâzımdır. Bugün memleketimizde faaliyette 
bulunan 13 000 e yakın halk dershanesine 300 000 
vatandaş devam etmekte ise de bu miktarı asla 
kâfi görmüyoruz. 

Bakanlık halk ve Devlet teşekkülleriyle el ele 
vererek eğitim sistemimizin temel dâvası kabul 
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ettiği halk eğitimini memleketin en ücra köşele- ; 
rine kadar götürmelidir. 

Sayın arkadaşlarım : Millî Eğitimimizin te
mel dâvası olan öğretmen mevzuuna geçmeden 
önce bir iki noktaya işaret edeceğim. Bugün çok 
çeşitlilik arz eden Millî Eğitim meselelerimizin 
halli, Bakanlığımızın evvelemirde dinamik çalış
masına, öğretim ve eğitimin hangi sahada olursa 
olsun plân ve programının mutlaka hazırlanma
sına ihtiyaç göstermektedir. Daha önce de belirt
tiğimiz gibi, M. Eğitim Bakanının konuları de
vamlı artırma, inceleme ve yenilikleri dikkatle 
takip ister. Bakanlık bünyesinde bu işi yapacak 
tek müessese de Talim ve Terbiye Dairesidir. Bu 
daire ise bugün gündelik işlerle meşgul olup bir 
danışma kurulu olarak vazife görmektedir. Mem
leketimizde akademilerde mevcudolmadığma göre 
Talim ve Terbiye Dairesinin Millî Eğitim prob
lemlerini ilmî esaslara uygun olarak araştırıcı bir 
metotla ele alması, bu sahalarda üniversite ile iş 
birliği yapması çok lüzumludur. 

Bakanlık teftiş sisteminin kadro kifayetsizliği 
giderilmeli ve teftiş yetiştirici olmalıdır. Okul 
ders kitapları zamanında ve öğrencilerin ilgisini 
çekecek pedagojik usullerle basılmalıdır. Pek iiü-
yük tarihî kıymeti olan ecdat yadigârı eski eser
lerimizin" bakım ve ıslâhı, müzelerimizin onarıl
masını lüzumlu buluyoruz. Bilhassa müzelerimizi, 
hem millî kültürümüzün birer eğitim faali/et 
merkezi ve hem de turizm sanayiinin en önemli 
faktörü haline getirmeliyiz. Başta Millî Kütüp
hane olmak üzere diğer kütüphanelerimizin de 
ihtiyaçlarının giderilmesini yurtta kitaplık sayı-
•sının çoğaltılmasını ve çocuk kütüphanelerinin 
açılmasını en önemli eğitim ve öğretim meselemiz 
saymaktavız. Bu arada iare kitaplıkları servisi
nin memlekete teşmilini realist bir tedbir olarak 
mütalâa ediyoruz. 

Yüksek öğretim dâvamız : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Karma Hükümet programında (memleketimi 

zin ihtiyacı olan alanlarda yüksek vasıflı ileri fen 
adamları ve araştırıcıları yetiştirmek için tedbir 
alınacağı) ifade edilmekle dâvanın bir tek yönü 
ele alınmış, bu amaca varmak için üniversite, yük-

. sek okul ve meslek okullarımızın hangi dert ve 
meselelerine hangi ölçülerde çare bulunacağı hu
susuna dokunulmamıştır. Bütçede orta - Doğu 
Üniversitesi için ayrılan ödenek dışında diğer 
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yüksek okullarımız için kayda değer bir yatırım 
teşebbüsü de mevcut değildir. Üniversitelere yö
nelen hücumu önlemek ve bu yıl liselerimizden 
mezun olacağı tahmin edilen 15 000 öğrencinin 
hangi üniversite ve meslek okullarına yerleştiri
leceğini şimdiden öğrenmeyi ilerde telâfisi güç 
olan meselelerin çözüm şekli olarak mütalâa edi
yoruz. Arvrupa vq Amerika'da yüksek öğrenim ve 
ihtisasını yapmış ilim ve fen adamlarına her za
mandan fazla muhtacolduğumuzu belirtmek is
teriz. Bu konuda yabancı memleketlere gidecek
lerin seçim, teşvik ve teftiş işlerinde çok daha ti
tizlikle hareket etmeliyiz. îlmî araştırmalar için 
üniversitenin ve yüksek okulların maddi imkân
larının artırılması mutlak bir zarurettir. 

öğretmen dâvamız : 
Çok kıymetli arkadaşlarım : Takdir edersiniz 

ki, öğretmenlik, sosyal hayatta ve uygarlık dâva
sında rolü ve önemi büyük olan bir meslektir. Bu 
memlekete öğretmen olarak hizmet etmenin şerefi 
dünya nimetlerinin hiçbiri ile ölçülemiyecek Ka
dar engin ve manalıdır. Biz Türk milleti olarak 
öğretmen hakkını ana baba hakkından daima üs
tün tutmuşuzdur, ama bugün çeşitli sebeplerle bu 
meslekte bir çöküntü olmuştur. Senelerdir bu çö
küntü sebeplerini araştırıp öğretmene maddi ve 
mânevi bir imkân temin etmek, onun cemiyetteki 
itibarını sağlamak tedbirlerini bulmamız lâzım-
gelirken, öğretmenin feragat ve fedakârlığından 
bahsederek boyuna parlak nutuklar çekmişizdir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Türkiye'de köyünden şehrine kadar'hizmet 

için yayılmış tek münevver meslek zümresi öğ
retmendir ve öğretmen köyümüzde yalnız başına 
vazife görmektedir. Mesleki çöküntüden kurtar
mak ve öğretmenin meslek vakarını temsil edebil
mesi için meslekin incelik ve hayatiyet istiyen 
meselelerini derinliğine incelemek ve çeşitli im
kânlar temin etmek, geriye bırakılamıyacak en 
önemli maarif davalarımızdandır. 

öğretmenlerin meslek dâvalarının halli, inti
bak kanunlarının çıkması, bilhassa 6837 savılı 
Kanunun değiştirilmesi ile ek ders ücretlerinin 10 
liraya, ders saatlerinin 12 ilâ 15 saate çıkarılma
sını, orta dereceli okul müdür ve muavinleri üc
retlerinin hizmete uygun hale getirilmesi, mah
rumiyet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ta
nınması, nakil yönetmenliğinin âdil esaslara göre 
hazırlanıp tatbik edilmesi, halli hemen gereken 
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problemlerimizdendir. Bilhassa meslekinden ayrı 
iş sahalarında çalışan orta dereceli okul öğret
menlerinin mesleke dönmeleri mutlak bir zaru
rettir. 

öğretmen yetiştirme dâvamız : 

Sayın arkadaşlarım; 
Çeşitli kademedeki okullarımız için öğret

men yetiştirme ve yetişmiş öğretmeni meslekte 
tutma dâvası millî eğitimimizin temel mesele-
lerindendir. Hali hazırda bir buçuk milyon ço
cuğumuzun ilköğretime kavuşması için 30 600 
nüfus artışı da hesaJba katılırsa on yılda 90 000 
ilkokul öğretmenine, orta dereceli okullarımız 
için de 30 000 öğretmene ihtiyacımız vardır. 
Bunun için acele ve bol sayıda öğretmen yetiş
tirmek, 222 sayılı Kanunu tâdil ederek muvak
kat tedbirlerle öğretmen ihtiyacını karşılamak, 
mesleki emniyetli, çekici ve çekilir hale getir
mek lâzımdır. Eğitim enstitülerinin sayılarını 
artırmalıyız. Yüksek öğretmen okullarının si
teler haline getirilmesini, öğretim usullerinin 
ıslâh edilmesini ve bu sahadaki bütçe imkânla
rının artırılmasını temin için elden gelen ya
pılmalıdır. Ecnebi yardımının en çok önem ver
diği bu kurumların genişlemesi ve mükemmel 
hale getirilmesi, ilköğretmen okullarına, eği
tim enstitülerine, kız teknik öğretmen okuluna 
ne kadar mümkünse o kadar fazla öğrenci al
mayı, gelecek senelerin öğretmen sıkıntısının 
önüne geçilmesi için alınması lâzımgelen eği
tim tedbirleri cümlesinden olarak mütalâa ve 
beyan etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bu ay içerisinde toplanmış olan Eğitim 

Şûrası kararlarının eğitim ve öğretim hayatı
mız için faydalı sonuçlar sağlıyacagı ümidini 
besliyoruz. 

C. K. M. Partisi Millet Meclisi Grupu ola
rak karşımızda 3 ay evvel kurulmuş olan "bir 
Hükümetin bulunduğunu nazarı itibara alarak 
görüşlerimizi yalnız prensip ve temenniler üze
rinde durmak suretiyle ifade etmiş bulunuyo
ruz. Son olarak temennimiz, millî eğitim işle
rimizin her türlü politika endişelerinin dışında, 
Atatürk ilkelerinin ışığında millî 'bir şuur ve 
ilmî metotlarla hazırlanmış bir programa bağ
lanmasını ve bu görüşün Hükümet değişiklik
lerine rağmen baki kalmasıdır. 

3 02 . 2 .1962 0 : 1 
Sözlerime son verirken demokratik rejimin 

i sağlamlaşmasında, toplum kalkınmasında, için
de bulunduğu çeşitli mahrumiyetlere rağmen 
fedakârlıkla çalışan ve 'başarı gösteren öğret
men camiasına şükran duygularımızı C. K. M. 

; P. Millet Meclisi Grupu adına bu kürsüden ilet-
: meyi bir vicdan borcu telâkki ediyor, 1962 yılı 
Millî Eğitim bütçesinin büyük milletimize ve 
Bakanlığımıza uğurlu olmasını diliyoruz, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Sabri Keskin. 

Y. T. P. MECLÎS GURUPU ADINA SABRÎ 
KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin değerli azaları, Muhterem Bakan ve 
Bakanlık erkânı; 

Millî Eğitim Bakanlığı 1962 malî yılı bütçe
sinin müzakeresi dolayısiyle Y. T. P. Meclis 
Grupunun görüşlerini arzv e ifade etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileden faydala
narak hepinizi hürmetle selâmlar, kritiğini yap-

smaya çalışacağım bütçenin memleket ve millete 
hayırlı olmasını dilerim. 

Sayın arkadaşlarım; Y. T. P. eğitimi, hayatı 
hazırlama ile beraber bizzat yaşayış, bütün ha-
:yat boyunca' devam eden bir öğrenme ameliye
si neticesi, hâsıl olan bir gelişme ve geliştirme 
olarak anlar. Vatandaşa demokratik eğitim 
için gereken bilgi, davranış ve itiyadı kazandır
mak suretiyle Cumhuriyet müesseselerinin te-
nıelleşeceğine ve demokrasinin bu yaşayış içinde 
gerçekleşeceğine inanır. Bu itibarla eğitimi de
mokratik varlığımızın temeli ve ana teminatı 
olarak kabul eder. Bu görüşün ışığı altında biz, 
Millî Eğitime, mücerret eğitim ve öğretimin 
çok daha ilerisinde bir değer veriyor ve onun 
yerleşmesi için ciddî gayretler sarf edeceğimiz 
demokratik rejim ile doğrudan doğruya ilgili 
görüyoruz. Keza bu görüşün ışığı altında 1962 
malî yılı Millî Eğitim bütçesini, ruh, mâna ve 
ilerde temas edeceğimiz hizmetlere ayrılan öde
nekler bakımından kifayetsiz buluyoruz. Bütçe 
umumi yekûnu içinde Millî Eğitim hizmetlerine 
muhassas ödenek miktarının mülhak bütçeler 
hariç geçen yıl bütçesindekinden daha düşük 
bir nisbette olması dahi onun yetersizliğini ifa-
Öeye kâfidir. Filhakika bu nisbet 1961 malî yıl 
bütçesinde yüzde 15 iken bu yıl yüzde 14,4 se
viyesinde tutulmuştur. Hedefini, hürriyet ni-
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zauu içinde hızlı bir kalkınma olarak tâyin ve 
tesbit eden ve bunun ameli çaresini de en geniş 
ölçüde yatırım yapmakta bulan Hükümet, umu
mi yatırımın malî portesi içinde Millî Eğitim en-
vestismanlanna ancak yüzde 9,7 nibetinde yer 
vermiş bulunmaktadır. Halbuki Millî Eğitim 
için yapılacak yatırımlardan doğan hâsılanın 
genel olarak rantablite seviyesini artıracağı, 
bunlardan doğan faydaların hem cemiyete, hem 
fertlere, hem de iş sahalarına intikal suretiyle 
kalkınmaya daha çok hizmet edeceği inancın
dayız. Hal böyle olunca Hükümetin bu sahada
ki yatırım hacmini daha yüksek bir hadde çı
karması temennisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; biz Millî Eğitimi bir 
bütün olarak anlıyor, temel eğitim ve halk eği
timinin memleket ölçüsünde, sistemli ve devam
lı bir şekilde ele alınmasını zaruri görüyoruz. 
Programında bütün faaliyetini uzun vadeli ve 
esaslı bir plâna bağlamak amacında olduğunu 
ifade eden Hükümetin, kanunun gerektirdiği im
kânlar çerçevesinde realize etmeye çalıştığı ilkokul 
inşaat plânından başka daha hangi mevzular 
üzerinde mesai sarf ettiğini ve bunlardan hangi
lerinin plâna bağlandığını tesbit edemediğimizi 
üzülerek arz etmek isteriz. İlkokulu bitiren ve 
çeşitli sebeplerle ortaokula devam imkânını bu-
lamıyan çocuklar ve yetişkinler için hazırlana
cağı vâdedilen yetiştirme programları ile, tarım 
ve el sanatları alanında açılacağı ifade olunan 
meslekî ve teknik öğretim kursları ve okuma, 
yazma öğretimi çalışmalarının ele alındığını gös
teren her hangi bir delil yoktur. Zira 1961 yılı 
bütçesine konulan kurs giderleri ödeneği bir yıl 
öncekinden 928 bin 400 lira fazla olduğu halde 
1962 tahsisatı da 1961 yılmdakinden ancak bir 
milyon liralık bir fazlalık göstermektedir. Bu 
durum karşısında meselenin halli ve programın 
tatbikine çalışıldığını iddia etmenin mümkün ol
madığı kanaatindeyiz. Yine programda, önem 
verileceği vâdedilen halk eğitimi ve türlü iş 
alanlarında ehil işçiler yetiştirilmesi meseleleri
nin, bütçede ifadesini »bulmadığı görülmekte
dir. 

5838 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden 
ve halk eğitim merkezi, halk dershaneleri ve 
okuma odaları olarak kullanılan binaların her 
çeşit masrafları için ayrılan ödenek geçen se-
neki miktarın aynıdır. Şu hale göre; bir taraf
tan kurslar genel giderlerinin kifayetsizliği, , 

22 . 2 .1962 O : 1 
öte yandan halk eğitim merkezleri ödeneği
nin aynı seviyede kalması yüzenden Hü
kümetin programına aldığı, kurslar açılması 
ve bu yolla sağlanacak okuma yazma öğreti
mi konularının kuvveden fiile çıkarılmasının 
kolay olmıyacağr inancındayız. 

ilkokulların ihşaası ve öğretmen yetiştiril
mesi için plâna bağlanmasını ve bu plânın ta-
tahakkuku için gereken tedbirlerin alınması 
yolundaki gayretleri memnunlukla karşılıyo
ruz. Ancak bu mühim meselenin ne suretle rea
lize edileceği ve vuzuhla belirtilmiş bulunma
maktadır. Halen ilkokul çağındaki çocuklar
dan ancak yüzde 66,5 okutulabildiği, halbuki 
bu plânın tatbiki sonunda 1970 yılından iti
baren nisbetin, nazari de olsa yüzde 100 e çıka
rılacağı anlaşılmaktadır. Bu hayırlı neticenin 
tahakkukunu candan temenni eder ve bu yolda
ki gayretlerin daima destekçisi olacağımızı 
arz etmekten bir zevk duyarız. Bunun yanı-
sıra imkân nisbetinde ve süratli bir tempo 
içinde öğretmen yetiştirmek ve okul inşa sı-
arsı, zaman itibariyle henüz gelmemiş mahaller
de dahi kira ile veya sair surette bina te
min edilerek buralarda da bir an önce tedri
sata başlanmasını ve bilhassa ikili, üçlü ve 
hattâ dörtlü öğretimin kısa zamanda ortadan 
kaldırılmasını kayda değer bulmaktayız. Ay
rıca mahrumiyet bölgelerinde her köye bir 
okul inşa etmek imkânı bulamıyan bakanlığın 
bu mmtakalarda bölge okulları yapmasını te
menni etmekteyiz. Bundan başka ilköğretim 
müesseselerinin inşası işinde realist bir gö
rüşle hareket edilmesini, okul yapılacak mahal 
ve mevkilerin seçiminde, inşaatın selâmetle yü
rütülmesini teminde, okul tiplerinin tabiat 
şartlarına göre standart hale getirilmesinde 
gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini te
menni ediyoruz. Geçen yıllarda yapılmış okul
ların büyük bir kısmının harap hale geldiğini 
üzüntü ile müşahede etmekteyiz. Bunların da 
derhal onarılması lüzumuna kaaniiz. Ders araç
ları bakımından bilhassa köy okulları durumu 
perişan bir vaziyettedir, halen en lüzumlu hari
taları bile bulunmıyan okulların mevcudol-
duğu maalesef acı bir gerçektir. Muhterem ar
kadaşlar, bugün ilköğretimde üzerine önemle 
eğilmemiz gereken en mühim mevzulardan bi
ri de yeter sayıda, kifayetli öğretmen yetişti-
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rilmesi işidir. On yıllık programın tatbikinde 
yeniden inşa edilecek okulların ihtiyacı, türlü 
sebeplerle boşalan kadroların beslenmesi gibi 
hususların riyazi hesaplarla yetinilmiyerek 
daha ileri bir hamle yapılmak suretiyle ele 
alnımasını temenni ediyoruz, öğretmen okulla
rında tahsil yapan beher yatılı öğrenci için 
yapılan yıllık 'masraf 1 500 lira civarında 
bulunduğuna göre Öğrenci miktarının mâkul 
ve makbul bir nisbet dâhilinde artırılması büt
çeye önemli bir külfet tahmil etmiyecektir. 
Ayrıca liselerde de bu meseleke yöneltici ted
birlerin alınması mümkündür. Bu sayede da
ha çok sayıda konu ile ilgili öğretmen yetişti
rilmesi sağlanabilecek ve netice, gerek malî mev
zuatın kısırlığı sebebiyle temin edilemiyen, 
gerekse bilgilerinin, kifayetsizliği yüzünden 
arzu edildiği şekilde faydalı olamıyan vekil öğ
retmenler problemi ortadan kalkacak, ayrıca 
türlü yollarla sağlanacak olan binalarda okul 
açılması ve derhal tedrisata başlanması imkân 
dâhiline girecektir. Heımen ilâve edelim ki, 
ehliyetli ve yeter sayıda öğretmen yetiştirebil
mek, mesleki daha cazip hale getirmekle ka
bildir. Muhterem arkadaşlar, öğretmenlik mes
lekinin kutsiyeti tarih boyunca teslim ve tes
cil edilmiştir. Bu vefakâr kütlenin gördük
leri hizmetin hususiyeti ve önemi dikkate alı
narak, terfi, terfih ve hassaten fikrî gelişme
lerini temin için Hükümetin gerekli tedbirleri 
almasında zaruret mütalâa ediyoruz. Bunun 
yanı sıra öğretmenlerimizin de bilgi, görgü, tec
rübe hal ve tavırlariyle muhitlerine her bakım
dan yararlı olmaları ve sureti katiyede poli
tikadan uazk kalarak memleket gençlerini 
Atatürk ilkelerine bağlı bir şekilde yetiştirmek 
ve muasır medeniyetimizin icabettirdiği bilgi
lerle gençliği teçhiz etmek gayreti içinde olma
larını temenni etmekteyiz. 

Teftiş kadrolarının kalite ve kabiliyet ba
kımından yeterli hale getirilmesini, müfettiş
lerin sadece terfi edeceklere rapor düzenleyici 
veya tahkikata memur elemanlar olmaktan çı
karılıp il^az, irşat ve moral eğitimi gibi husus
lara da önem verecek şekilde teçhiz edilmele
rini lüzumlu bulmaktayız. 

ilköğretimle ilgili meseleler arasında ana 
okulları ve özel eğitimin de ehemmiyetli bir ye
ri vardır. Büyük şehirlerimizde örnek şekilde 
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,ana okulları açılmasında, ayrıca kesif işçi mu
hitlerinde bu okulların Hükümetçe peyderpey 
açılıp yürütülmesinde fayda görüyoruz, özel 
eğitime muhtaç çocuklardan bilhassa bedenî ve 
"ahlâki durumları tehlikede olan, suça yönel
miş veya suçlu durumuna girmiş çocuk] ar ko- ' 
nusunda daha dinamik hareket edilmesini, Is-

• tan'bul, Ankara ve İzmir'de sayıları 10 ilâ 12 
bine varan bu çocukların cemiyet için tehlikeli 
bir unsur olmaktan kurtarılmasını zaruri say
maktayız . 

Aziz arkadaşlarım, dinî eğitimin ehliyetli 
!, heyetler tarafından hazırlanacak bir program 
dâhilinde yürütülmesi zaruretine inanıyoruz. 

i- Dinî terbiye ve telkinatm bilgisiz kimselerin 
elinde kalmasının, dinin kutsiyetine ve ulvili-
ğine zararlı olacağı yolundaki kanaatimiz mu-

i vacehesinde kifayetli din adamları yetiştiril-
i mesni lüzumlu görüyor, bunun için de îmanı -
; Hatip okulları, Yüksek İslâm Enstitüsü ve 
- ilahiyat Fakültesine daha fazla sayıda öğrenci 

alınmasını, mezunlara kendi branşlarında çalış
ma ve faydalı olma imkân ve çarelerinin sağ
lanmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ortaöğretimi; ço
cuğun kabiliyetlerini araştırma, geliştirme, ha
yati bilgilerle teçhiz etme, topluma karşı hak 
ve vazifelerini öğrenme ve yüksek öğretime ha
zırlanma devresi olarak kabul ediyoruz. Mes
lekî ve teknik öğretimi de çocuğun maddi za
ruretler neticesinde intisabedeceği bir saha de
ğil, onun istidadı ve toplumun ihtiyacına göre 
düzenlenmesi gereken 'bir saha olduğuna ina
nıyoruz. Bu inancımızın ışığı altında ortaöğ
retimi memleket ihtiyaçları ve gençlerin isti
datları istikametine yöneltmekte büyük fayda
lar görüyoruz. Iktisaden geri kalmış bir mille
tin cihazlanmasmda, en mühim rolü oynıyan 
elemanların yetiştirilmesi hayati bir önem ta
şır. Millî inkişafa faydalı olabilmek için da
ha ileri ve daha fazla ihtisaslaşmış bir öğre
tim düzeni kurmak millî eğitimimizin başlıca 
hedefi olmalıdır. Esasen hürriyet nizamı için
de hızlı Ibir kalkınma parolasını benimsiyen 
Hükümetin yatırım politikasını realize edebil
mek bu mesele ile sıkısıkıya alâkalıdır. Mil
letlerarası imar ve. Kalkınma Bankasının Türk 
Hükümetiyle biliştirak finanse ettiği heyet ta» 

# rafından hazırlanan (Türkiye ekonomisi kal-
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kınına Programı için tahlil ve tavsiyeler) isimli 
raporda aynen 3u cümlelere rashyoruz : (İlk
okul mezunlarından ancak yüzde 8 i ilk tah
silden sonra, tahsillerine devam etmektedir
ler^) Kanaatimize göre Hükümetin, ilk dere
cenin fevkinde bulunan okulları tavsiyesi ve 
daha büyük sayıda dikkatle seçilmiş talebeye 
ortaokul ve liselerde tahsillerine devanı etme 
imkânları temini işlerine, daha fazla alâka 
göstermek zamanı gelmiştir. Bundan maada 
bu gibi orta dereceli okulların genişletilmesin
de asıl ehemmiyetin teknik ve meslekî Öğreti

m e verilmesi icabeder. Memleketin yetişmiş 
sanatkârlara ve makina teknisiyenlerine olan 
ihtiyacı halihazır öğretim müesseselerinin ve
rebildiğinin çok üstündedir. Hükümetin daha 
büyük sayıda istidatlı köy çocuklarının bu 
okullara devam etmesine imkân verecek malî 

. yardımlar yapmaya çalışması da lüzumludur. 
Halen orta dereceli okullarımızda mevcut 403 
bin öğrenciden ancak yüzde 13 ünün meslekî 
ve teknik okullara devam ettiği; halbuki bu 
nisbetin Yunanistan'da yüzde 20 yi, italya'da 
yüzde 30 u, Batı - Almanya'da yüzde 64 ü 
bulduğu nazara alınırsa, bu sahada ne kadar 
geri kaldığımız kolayca anlaşılır, 

Milletçe lüzumuna katî şekilde inandığımız 
sağlam bir ekonomik bünyeye kavuşmak isti
yorsak bu mevzuu ele almamız şartır. Daha 
önce de ifade ettiğimiz gi'bi meslekî ve teknik 
kurslar tahsisatının' kifayetsizliği, bu öğretime 
ayrılan ödeneğin, Millî Eğitim bütçesi için dr 
ancak yüzde 13 nisbetine inhisar ettirilmesi, tek
nik okulların inşaatı masraflarının 1960 yılın-
dakinden ve 1961 tahsisatı seviyesinde olması, 
hattâ; ortaokul yaptıran derneklere yardım ola
rak bütçede o milyon lira tahsisat konduğu hal
de teknik öğretim ile ilgili okullar yaptıran der
neklere ancak 500 bin liralık yardım teklif edil-

•' mesi; önemi pek büyük olan bu öğretim koluna 
gereği nisbetinde ilgi gösterilmediğini ortaya 

• koymaktadır. Kanaatimizce bu yol yanlış ve bu 
yoldaki gayretler kifayetsizdir. Bu tutum Hü
kümet programında aynen ifade edilen (Devlet 

••Planlama Teşkilâtı lüzumlu gördüğü sektörlerin 
' ihtiyaç--ve gelişmelerini- dikkate alacaktır. . Tek

nik öğretim v6 meslekî öğretim.kalkınma mukad
deratımıza siki--sıkıya bağlıdır. Bu alana daha 

'çok öğrenci -şevkine çalışacağız) yolundaki vait | 
•' -ile kat/iyen telif edilemez. • ' . . . I 
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Muhterem arkadaşlarım; Devlet Plânlama 

Teşkilâtının 1962 yılı program tasarısında, sek
törlerin çeşitli seviyedeki insan gücü talebi ile 
bunları karşılıyan çeşitli seviyedeki eğitim mü
esseselerinin arzına ait bir cetvel vardır. Bu cet
velde orta teiknik okullardan bu yıl mezun ola
cak 10 bin kyriden 9 bininin iş gücüne arz edile
ceği, talebin ise 23 bin olduğu buna mukabil 
ortaokul, liseler ve ticaret okulları mezunları ile, 
sosyal ilimler tedris eden yüksek okullardan ay
rılanların meydana getirdiği 25 bin arz karşı
sında memuriyetler için ancak 15 bin talep ola
cağı kaydedilmiştir. Orta öğretimdeki öğrenci 
dağılış şekline bir hal çaresi bulunmadığı takdir
de, iktisadi ve içtimai bünyemizde yeni yeni dü
zensizliklerin zuhurunu beklemek lâzımdır. Me
selenin süratle halli için, memlöketin ihtiyacı ve 
çocuklarımızın istidadı göz önünde tutularak or
taokul ve liselere müracaat eden öğrencilerin 
meslekî ve teknik öğretime intisaplarını teşvik 
ve temini ve gereken her türlü gayretin sarf edil
mesiyle mümkün olacağına inanmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, ortaöğretim üzerindeki 
mütalâamızı bitirmeden önce tedris sistemine de 
temas etmeyi lüzumlu görüyoruz, öğretim sis
temlerimiz otoriter ve şekilci olmaktan hâlâ 
kurtulamamıştır, öğrenci, öğretmenin söyledik
lerini ve gösterdiği kitabı okuyup ezberlemekle 
gayesine ulaşacağına inanır. Çok defa bunun 
realiteye uygunluğunu da görmüş veya duy
muştur. Ferdî araştırma, hususi teşebbüs ve 
gayret, ekser ahvalde hiçbir mâna taşımaz. 
Hattâ bunun lüzumsuz bilgiçlik sayıldığı da vâ-
kıdır. Halbuki eğitim ve öğretim insan oğlunda 
mündemiç, fıtrî ve tabiî kabiliyeti ortaya çıkar
maya hizmet eder. Bugün birçok ileri milletler
de eğitim ve öğretim metodları hayatın icapla
rına göre düzenlenmekte ve işbaşmdar yetiştir
meye geniş ölçüde yer verilmektedir, öğretim 
ve eğitim sistemlerinin bizde de hayatın icap
larına uydurulması, öğrenmek için araştırma ve 
icat kabiliyetine yönelme metotlarının tatbik 
mevkiine konulmasının lüzumlu görmekteyiz. 
Okul müfredatlarının rasyonel esaslara göre tes-
biti için ilmî araştırmalar yapılmasını eğitim 
ve öğretim vasıtalarının bol ve ucuz şekilde sağ
lanabilmesini temenni ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerime son verirken 

I 'Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına, ma
arif ordusunun temelini teşkil eden fedakâr ve 
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vefakâr öğretmenlerimizi hürmetle huzurları- I 
nızda anar, Sayın Millî Eğitim Vekiline ve ve- j I, 
kâlet mensubu kıymetli mesai arkadaşlarına ba- \ I 
şanlar dilerim (Alkışlar) 11 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu ; 
adına Sayın Reşat özarda. 

A. P. MÎLLET MECLÎSİ GRUPU ADINA; 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan,î 
sayın milletvekilleri : 

Müzakere mevzuu olan bütçe, Maarif bütçe
sidir. Maarif denince akla ilk olarak öğretmen ; I 
gelir, öğretmen denince de Cumhuriyet ve in- I 
kılâplar Türkiye'sinin ilk öğretmeni Atatürk'ü ; I 
hatırlamamak mümkün mü? 

O Atatürk ki, milletçe yapılan İstiklâl Sava
şından sonra elde edilen eşsiz zaferin payidar 
olmasını, millet olarak bekamızın devamını, me- \ 
deni âlemde lâyık olduğumuz şerefli mevkii 11 
alabilmemizin imkân ve şartlarını, milletçe bir 
an önce zihnî delâlet ve zulmetten kurtulup il-; I 
min nuruna kavuşmamızda bulmuş ve bizzat I 
hazırlatıp meydana getirdiği ilk alfabemizi halk 
kürsülerinden yine halka öğretmek suretiyle 
her işte olduğu gibi maarif dâvamızda da ön
derliğimizi yapmıştır. I 

O Atatürk ki, «Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir» vecizesini dile getirmekle bizlere gide- I 
ceğimiz yolda ışık tutmuştur. Bu itibarla sözle
rime başlarken Büyük Atatürk'ü rahmet ve say
gı ile anmayı millî ve vicdani bir vazife telâkki I 
ederim. Nur içinde yatsın. 

Bir vatanı vatan yapan o topraklar için çar
pışan gaziler ve canlarını veren şehitler kadar, 
bir milleti millet yapan öğretmenler de aynı de-
recede kahramandır. Bir maarifseverin dediği I 
gibi : 

«Dünyayı dünya kılan odur. Varlığı ile ülke
leri nura kavuşturan, yokluğu ile karanlığa gö-; 
men odur. İnsandır ama, insanları o inşa eder.; 
Beşeriyet evvelâ onun önünde dize gelir, evvelâ \ 
onun önünde gözlerini ışığa açar, evvelâ onun 
pınarından bardağını doldurur. O meçhul bir ; 
kahramandır; zira yarınki hayat onun kudretli l 
ellerinin arasında yoğrularak vücut bulur. 
Meçhuldür; çünkü mesleki ona ne servet ve ne 
de ekseriya şöhret va'deder. O karanlıkta ya
şar ve güçlüklere gönül nzasiyle katlanır. Ona I 
madalyalar da verilmez. İnsanlığın asalet unva-! 
mm taşır, fakat kahramanlığı gibi unvanı da; 
meçhul kalır,. O karanlıkların hududunda nöbet ı \ 
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bekliyerek cehalet ve cinnetlerin siperlerine 
hücum eder. Uyuşukluklara hareket, uysallara 
cesaret, muvazenesizlere istikamet verir, öğret
me aşkını ve ruhundaki hazinelerini öğrencileri 
ile paylaşır ve pek çok meşaleler ateşler. O öyle 
bir tılısımla sarılmış, o öyle bir tıhsınüa dün
yayı sarmıştır ki, hangi yaşta ve hangi çağda 
olursak olalım meydana getireceğimiz her eser
de, ulaşacağımız her merhalede onun emeğin
den, alın terinden ve nurundan izler ve nakışlar 
görülecektir. Onun hayatı tıpkı bir kandile ben
zer. Kendini tükete tükete dünyaya ışık saçar.» 

Bir köy öğretmenimiz olan rahmetli Şefik 
Smığ hakka ruhunu teslim ederken çiçek gibi 
öğrencilerini anarak şöyle demişti : 

Bana çiçek getirin, çiçeklerimi getirin, 
Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. 

Yine rahmetli Mithat Cemal, fazilet örneği 
Türk öğretmenini ne güzel tarif etmişti : 

Bazan ölüler yurdu korur, bâzı da sağlar, 
Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar. 

Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur, 
Sensin o hazin nur, o derin nur, o büyük nur. 

Hoşnutsun, eğilmiş okuyorsun, yazıyorsun, 
Ey terli alın, ey güneşin öptüğü insan. 

Şöhret aramaz, şan aramaz, nam aramazsın, 
Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın. 

İlmin sesi haykırmaz, ilim şarlatan olmaz, 
Sessiz de seven yoksa vatan hiç vatan olmaz. 

Sen yurdunu haykırmıyarak gizli seversin, 
Kalmışsa eğer ömrümü Tanrım sana versin. 

Adalet Partisi olarak temennimiz, yurdu
muzda bu kabîl fazilet sahibi, feragatkâr, feda
kâr ve asil ruhlu öğretmenlerin sayıca çok faz
la artmasını görmektir. Maarifte en büyük tehli
keyi idareye ve okula siyaset ve partizanlığın 
girmesinde görürüz. Bu mukaddes vazifeyi unu
tup kendisini partizan zihniyete kaptıran öğret
men, yukarda beyan ettiğimiz iyiliklerin ve fai-
delerin aksine olarak memlekette tahmin ve ta* 
hayyülün fevkinde mazarrat meydana getirir. 
Her hangi bir memlekette serkeş ve şuursuz bir 
nesil yetişirse, demokratik nizam hercümerce 
uğrarsa, ahenk ve nizam bozulursa, bunda öğret-
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menin geniş mikyasta mesuliyeti var demektir. 
Onun için Maarif Vekâleti başta olmak üze
re ilkokuldan üniversiteye kadar bütün 
öğretim müesseselerimizin kapılarını partizan 
zihniyete ve politik düşüncelere sıkı sıkıya kapa
mak mecburiyetindeyiz. Okulların ve üniversite
lerin birer parti ocağı haline getirilmesi ve genç 
nesillerin muhteris politikacıların istismar vası
tası kılınması, o memlekette tehlike çanlarının 
çaldığına işarettir. Ergeç en büyük hüsrana bu 
işi yapanlar ve yaptıranlar uğrar. Fakat ne çare 
ki, iş işten geçmiş olduğundan bunun acısını 
ve ıstırabını bütün millet çeker. Bu itibarla ve
kâletin bu mesele üzerinde hassasiyetle durması
nı ve politikayı öğretim yuvalarına sureti katiye-
de sokmamasını ehemmiyetle istirham ederiz. Bu 
yolda her hangi bir müsamahayı tecviz etmiye-
ceğimizi peşinen arz ederiz. 

Adalet Partisi olarak düşünce ve kanaatleri
mize gelince : 

1. Bizim anlayışımıza göre, eğitim ve öğreti
min gayesi, insanın hakiki vasıf ve kabiliyetleri
ni geliştirmek ve onu mensubolduğu cemiyet 
içinde gerçek bir varlık olarak yaşama imkân ve 
vasıtalariyle teçhiz etmektir. Bu şekilde her in
san (fikir, his, irade ve vücut unsurları bakımın
dan) ahenkli ve muvazeneli bir şekilde gelişir
ken cemiyetin aslî değerlerini de kazanacak ve 
bir meslek veya iş sahibi olacaktır. 

2. Bu görüşle biz, eğitim ve öğretimin yal
nız okul çağma münhasır olmadığını, insanın 
tekâmülü ile beraber, doğumundan ölümüne ka
dar esas mesele, herkesin insani ve şahsi değer 
ve kabiliyetlerini bütün hayatı boyunca geliş
tirmesi için cemiyette bulunması gerekli şart ve 
imkânları sağlamaktır. Bu esasa dayanan eğitim 
ve öğretim hürriyetini ve haklarım gerçekleştir
mek amacımızdır. 

3. Bugün her demokratik memlekette oldu
ğu gibi, Türkiye'de de vatandaşın dilediği ha
yat şartlarına ve seviyesine ulaşması, topyekûn 
Türkiye'nin maddi ve mânevi bakımdan yüksel
mesi, vatandaşların bu seviyenin gerektirdiği 
zihniyet ve kıymetlere sahibolması ile mümkün
dür. Bu da bilhassa o zihniyet ve kıymetlere sa
hip yeni nesiller yetiştirmekle gerçekleşebilir. 
Bu ise Maarife düşen bir vazifedir. Diğer taraf
tan, dönüp dolaşıp Maarife dayanmıyan maddi 
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ve mânevi, ferdî ve içtimai hiçbir mesele yoktur. 
Bu bakımdan memleketimizde her çeşit mevzu 
ve meselenin en tam ve tatmin edici şekilde hal
ledilmesi, her şeyden çok maarife ehemmiyet ve
rilmesini gerektirir. 

4. Bir ferdin hayatı, içinde yaşadığı cemi
yetin hayat şartlarına ve seviyesine bağlı oldu
ğu gibi, bir memleketin hayatı da içinde yer al
dığı dünyamızla alakalıdır.. Bu itibarla Türki-
yemiz bakımından olduğu gibi, dünyamızın hu
zur ve sulhu bakımından da Maarifin ehemmiye
tini her şeyin üstünde görüyoruz. Bunun için bü
tün demokratik memleketlerde eğitim, ve öğre
timin müşterek bir esas görüşe ve bâzı müşte
rek temel prensiplere dayanması gerektiğine 
inanıyoruz, öyle ki, bu müşterek görüş ve te
mel prensiplere dayanarak her cemiyetin ve her 
insanın kendi aslî vasıf ve kabiliyetlerini geliş
tirebilmesi, kendi hayatını yaşıyabilmesi müm
kün olsun, işte bu şekilde iyi ve yeni bir dünya 
yaratmak için milletlerarasında bilhassa böyle 
bir iş birliğine lüzum vardır ve bu iş birliğinin 
gerçekleşmesini gerekli ve faydalı buluyoruz. 

5. Bu esaslara göre eğitim ve öğretim iki 
prensip fikre dayanmalıdır. Bunlardan biri ha
yat, diğeri ideal prensibidir. Böylece yetişen her 
Türk vatandaşı, hem yaşadığı hayat içinde ihti
yaçlarını karşılamak, hem de hayatı yükseltmek 
kudret ve iradesine sahibolmalıdır. Fertlerin in
sanî ve şahsi değerlerini geliştirerek kendi ha
yatlarını yükseltmeleri ile, şüphesiz Türkiye 
yükselmiş olacaktır. Yani millî yükselişi ferdî 
yükselişe bağlı görmekteyiz. İşte bizim, yetişe
cek nesillerde yaşatmak istediğimiz asıl ideal ve 
irade kuvveti de budur. Yani Türkiye'yi diledi
ğimiz medeniyet ve kültür seviyesine ulaştır
mak, nihayet onu dünyaya örnek olacak bir 
memleket haline getirmek ideali ve irade kuv
veti ile mümkündür. Türk çocukları böyle bir 
idealizmden alacakları kuvvetle de insanlık, me
deniyet ve kültür sahalarında süratle ilerliyecek-
lerdir. 

6. Yurdumuzda her müessese gibi maarifin 
de varlığının sebebi, Türkiyenin hayatını koru
mak ve yükseltmektir. Biz maarif politikamızın 
hedef ve esaslarını bu noktadan hareket ederek 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Bugün Türkiye'mizin 
ulaşmasını dilediğimiz seviye için müşahhas ör
nekler, medeni Batı memleketleridir. Bu memle
ketleri bugünkü seviyelerine ulaştıran ve hattâ 
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halk kütlelerini d© bizimkinden farklı hale getİj- I 
ren, hayatın nâzım rolünü oynıyan münevver züm
releridir. Bunun için Türkiye 'nin de dilediği
miz seviyeye ulaşması, yetersayı ve vasıfta ilim, 
fikir, sanat ve kültür adamlarından müteşekkil 
böyle bir münevver zümreye sahibolmasına bağ
lıdır. Filhakika ziraat, sağlık, maarif gibi birçok 
sahalarda sıkıntılarımız veya halledilmemiş me
selelerimiz varsa bunlar, bütün vatandaşlar ilk
okul tahsilini tamamladığı takdirde dahi devam 
edebilir. Zira bu meselelerin halli, o sadalarda 
yetersayı ve vasıftaki mütaihassıslarm yetişmesŞ 
ne bağlıdır, îşte bunun için, maarif politikamı
zın hayati hedeflerinden bir diğeri de bütüm 
vatandaşları umumi bir bilgi, eğitim ve öğretim 
seviyesine ulaştırmaktır. Bu iki uçtan karşılıklı 
hareket edilerek ilerlemek suretiyle aradaki boş
luğun en sağlam şekilde kapanacağına, meseleler 
rimizin en tatmin edici surette halledileceğine 
inanıyoruz. 

7. Adalet Partisi olarak düşündüğümüz tah
sil sistemi, yukardaki gaye ve hedeflere esas 
prensiplere uygun olarak dört kademelidir. Bun
lardan birincisini umumi temel tahsil kademesi 
teşkil eder. Bugün beş yıllık bir ilkokul tahsili;, 
yalnız bizim gibi içtimai muhitin besleyici ve 
yardımcı imkânları henüz az olan memleketler- ı 
de değil, umumi seviyesi daha üstün olan Batı 
memleketlerinde bile temel tahsil olarak yeter 
görülmüyor. Diğer taraftan 12 - 13 yaşlarındaki j 
bir çocuğun aslî vasıf ve kabiliyetleri tam an- ! 
laşılacak kadar belirli hale gelmediği için de 
meslekî istikamet ve yönelmelerin 15 yaşından 
itibaren başlaması daha doğru görülüyor. Bu j 
sebeple biz, Türkiye'de umumî temel tahsil kar 
demesini bugünkü ilk ve ortaokul tahsillerinin 
'mecmuu sekiz yıllık bir tahsil olarak kabul ediş-
yoruz. Memleketimizin imkânları, Anayasamı? 
bakımından sekiz yıllık umumi temel tahsilin bi
rinci devresi olan ilk beş yıllık tahsil mecburi
dir. Fakat, memlekette zamanla ve mümkün ol
duğu kadar süratle beş yıllık tahsili üç yıllık 
tahsille tamamlama imkânlannı gerçekleştirmek 
amacındayız. Bu sekiz senelik umumi tahsilin 
şehir ve köylerde aslî mahiyetleri, kazandıracak 
ğı fikrî kıymetler ve sağlayacağı imkânlar bakı
mından birbirinden farklı olmasına taraftar de
ğiliz. Bunun aksini düşünmek her şeyden evvel 
hürriyet ve sosyal adalet fikirlerine, insan hak
larına aykırıdır. Diğer taraftan Türkiye'nin yüz ' 
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binlerce ilim, ihtisas, fikir ve sanat adamına ih
tiyacı vardır. Bu yetersayı ve vasıftaki münev
ver zümrenin büyük kaynağı ise köylerdedir. 

8. Kabul ettiğimiz tahsil sistemine göre, 
sekiz yıllık umumi temel tahsilden sonra mesle
kî istikametlere yönelme başlayacaktır. Çeşitli 
iş, sanat ve meslek okulları hem bu esasa, hem 
de memleketin hakiki ihtiyaçlarını gösterecek 
objektif araştırmalara ve istatistik neticelerine 
dayanmalı, bu şekilde hazırlanacak olan bir 
umumi plâna göre açılmalıdır. Bu ikinci ka
demedeki mesleke yöneltici tahsil müesseselerini 
başlıca iki grupa- ayırıyoruz. Birinci grupta 
doğrudan doğruya bir meslek veva iş sahibi ya
pacak olan her türlü iş - meslek okulları ve 
kuraları toplanmaktadır. İkinci grupta da yük
sek bilgi, ilim ve ihtisas adamı yetiştirecek olan 
müesseselere hazırlayıcı okullar vardır. Bu tah
sil müesseseleri, yöneltecekleri ihtisas sahalarına 
göre muhtelif kollara veya çeşitlere ayrılacak
tır. Fakat hepsinde müşterek vasıf, akademik 
tahsil vasfı olmalıdır. Akademik tahsil vasfını 
müesseselerin her çeşit ve kolunda zihni for
masyon ve temel kültür için lüzumlu esas ders
ler ve çalışmalar meydana getirecektir. Bu esas 
ve müşterek dersler yanında öğrencilerin ileride 
intisabedecekleri sahalara göre seçecekleri deği
şik dersler ve çalışmalar yer alacaktır. Müesse
selerin çeşitliliği ve kolları da işte bu değişik 
ders gruplarına ve çalışmalarına göre tesbit edi
lecektir. Memleketimizde bugün akademik tahsil 
vasfını ifade eden daha ziyade liselerdir. Şu 
halde ikinci gruptaki tahsil, esas itibariyle bir 
lise tahsili olacak demektir. Böylece biz, sekiz 
yıllık bir tahsilden sonra başlıyan lise tahsilini 
bir umumi tahsil veya onun devamı olarak de
ğil, bir meslekî istikamete yönelişin birinci mer
halesi olraak kabul ediyoruz. 

9. Maarifin en mühim meselelesinden biri 
öğretmen yetiştirme meselesidir. Bizce öğret
men hem münevver zümrenin bir parçası, hem 
de münevver zümreyi yetiştirecek olan insan
dır. öğretmenin öğreteceği şeyi tam öğrenme
den onu tam öğretebilmesinin mümkün olmıya-
cağı kanaatindeyiz. Bunun için öğretmenlik tah
sili sağlam bir bilgi, bir temel kültür ve zihnî 
formasyon tahsiline dayanmalı, meslekî tahsil 
bundan sonra başlamalıdır. Böylece öğretmen 
yetiştiren müesseseler esas itibariyle ikinci tah-
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ali kademesinde akademik vasıftaki tahsil mü
esseseleri arasında yer almalı ve bir üst kademe
ye doğru uzanmalıdır, ikinci kademedeki öğret
men okulu veya lisesini bitirenlerden en iyileri
nin ve kabiliyet bakımından müsait olanianmn 
üniversitelere veya yüksek öğretmen okullarına 
geçmeleri temin edilmelidir. 

10. öğretmen okullarımdan başka imam - ha
tip okulları da Türkiye'nin içtimai şartlan ba
kımından hususi ve ayrı bir ehemmiyetle ele 
alınacak müesseselerdir. Bu müesseselerin, hal
kın, hayatında lâik zihniyetin gerçekleşmesin
de büyük rolü olacaktır. Memlekette hem 
maddi ve manevi kıymetlerin muvazeneli bir şe
kil le gelişmesi, hem de lâik zihniyetin gerçek
leşmesi bakımından ilim ve dinin halk hayatında 
anlaşmış olması, çatışmaması lâzımdır. Bu kuv
vetlerin kendi hayat sahalan içinde kalarak bir
birlerini karşılıklı tanımak ve kabul etmek sure
tiyle sulh halinde bulunmalan gerekir. Çünkü 
bir cemiyetin hayatında yalnız din kendi yerini 
alır ve ilmin yeri boş kalırsa muvazenesizlik 
meydana gelir ve lâik zihniyet gerçekleşmez. Bu 
vaziyette din, cemiyetin hayatında ilmin boş 
kalan sahasını da işgal etme istidadını göste
rir. Cemiyetin hayatında yalnız ilim kendi ye
rini alır ve dinin yeri boş kalırsa yine muvaze
nesizlik meydana gelir. Bu sefer, ilim, dinin 
boş kalan yerini kaplama temayülü gösterir. 
Bu takdirde de o cemiyet lâik değil, dinsiz bir 
cemiyet olur. Bunun için Adalet Partisi olarak 
memlekette bir taraftan ilmin, ilim zihniyeti
nin yeter derecede gelişmesine çalışırken, diğer 
taraftan da yeter sayı ve vasıfta münevver din 
adamlannın yetişmesine de önem vermeliyiz. Zi
ra halk hayatında ilim ve dinin kendi "sahaları 
içinde çatışmaz bir halde bulunmalan için ön
ce halka din hayatında rehberlik edecek olan 
din adamlannda ilim ve din kuvvetlerinin ça
tışmaması, sulh halinde bulunması gerekir. Bu
nun için imam - hatip okullanndaki öğretimin 
tam bir akademik tahsil vasfında olmasını lü
zumlu görmekteyiz, tmam - hatip okullan bi
zim tahsil sistemimizde ikinci kademedeki aka
demik tahsil vasfına sahip müesseseler arasında 
yer alacaktır. Bu suretle imam - hatip okulla
rını veya liselerini bitirenler bir üst derecedeki 
din okullarına girebilecekleri gibi İlahiyat Fa
kültelerine de girebileceklerdir. I 
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Bizim için bu okullann Hükümet tarafından 

açılması bir fikrî prensip değildir. Bu okullar 
hususi veya resmî olabilir. Fakat bugün îslâm 
cemaati bu okullan açabilecek maddi ve mâne
vi imkânlara henüz tam sahip değildir. Bunun 
.için bu okullann Hükümetin tasarrufunda ve 
kontrolunda bulunmasını tercih ediyoruz. 

11. Tahsil sistemimize göre üçüncü tahsil 
kademesindeki yüksek okullar ile üniversiteler 
yer almaktadır. Yüksek okulların asıl gayesi 
pratik hayattaki mütehassıs eleman ihtiyacını 
karşılamaktır. 

12. Üniversite politikamızda ve buna ait 
plânda terbiye fakültelerinin de ayrı bir yeri 
ve ehemmiyeti olacaktır. Çünkü Türkiye'de 
kendimize göre de olsa her sahanın ilim adamı
nı, mütehassısını yetiştiren teşkilât ve müessese 
kurulduğu halde yalnız maarif sahasında çeşit
li eğitim ve öğretim mütehassıslarım yetiştire
cek bir müessese yoktur. Maarif sahasında top
lanan bütün eğitim ve öğretim mevzulan ve me
seleleri bugün ilim - ihtisas mevzulan haline gel
miştir. 

Avrupa'nın bellibaşlı memleketlerinde ve 
Amerika'da eğitim ve öğretim mevzuları ve me
seleleri için üniversite seviyesinde tahsil mües
seseleri, araştırma ve ihtisas merkezleri kurul
muştur. Bu itibarla bizde de maarif sahasındaki 
mevzu ve meseleleri araştırma, geliştirme ve 
halletme yoluna tam ve emin olarak ancak ye
ter sayıdaki mütehassıslarla girilebilir. Bunun 
için biz Türkiye'de de bu mütehassıslan yetişti
recek, ilim ve araştırma mehrkezi olacak olan 
üniversite seviyesindeki Terbiye Fakültelerini 
kurmayı ele alınacak ilk işler arasında görüyo
ruz. 

13. Terbiye fakültelerinde yapılacak ilmî 
çalışmalar ve araştırmalar için zengin bir kütüp
haneyi şart görüyoruz. Bu kütüphanenin kuru
luş hazırlıklannı başlıca iki kısımda düşünüyo
ruz : 

1. Türkiye'de maarif, eğitim ve öğretim ile 
alâkalı bütün vesika ve eserleri toplamak, 

2. Dünyanın bellibaşlı memleketlerinde eği
tim ve öğretim mevzulan üzerinde yazılmış bel
libaşlı kitapları tesbit ve tercüme ettirmek. 

Maarif teşkilâtı hakkındaki düşünce ve ka
naatlerimiz burada sona ermiş bulunuyor. Şim
di Sayın Millî Eğitim Bakanından bâzı taleple
rimiz olacaktır. On sene evvel meslekten ayrı-
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lan Öğretmenlerin tekrar vazifeye alınmaması 
hakkındaki kararın iptalini talebediyoruz, öğ
retmene çok fazla ihtiyacımız olan böyle bir za
manda meslekten on sene evvel ayrılmış olan
lardan öğretmenlik vasfım kaybetmemiş olanla
rın, müracaatlarında tekrar istihdamlarında 
fayda ve zaruret vardır. 

Bir de öğretmenlerin senelerden beri bekle
dikleri intibak kanununun bir an önce gerçek
leşmesini zaruri görmekteyiz. Bütçe Kanununun 
müzakeresi münasebetiyle binlerce öğretmen 
gözlerini Meclise çevirmiş bulunmaktadır. Sayın 
Vekilden bugün bu kürsüden öğretmenlerimize 
bu müjdeyi vermelerini temenni, ederiz. Sözleri
me son verirken bütün maarif erkân ve mensup
ları ile fedakâr öğretmenlerimizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
iSayın Cevat Dursunoğlu'nundur. 

€ . H. P. MECLÎS GRUPU ADINA CEVAT 
DUÎRSUNOĞ-LU (Erzurum) — Sayın arkadaş
lar, 1962 Millî Eğitim bütçesi üzerinde Cumhuri 
yet Halk Partisinin görüşünü arz edeceğim. 

Arkadaşlar, Millî Eğitimin dertleri 'büyük, 
zamanımız kısadır. Bu dertlerin her yönü ile açık
lanmasını bu dar zamana sığdırmak mümkün ola-
mıyacağmdan bunları yalnız adlandırıp geçece
ğiz. Bunun için de akademik konular ve dersle
rin tek tek eğitim değerleri ve sistemleri üzerinde 
durmıyacağım, pratik sahada kalacağım. Yalnız 
bu bütçeye hangi açıdan baktığımızı açıklıyahil-
mek için eğitim hedefimizi ve bunun dayanması 
gereken esasları kısaca belirtmekle yetineceğim. 

(Sayın arkadaşlar, 
Bizim gibi derin bir kültür ve uygarlık deği

şimi içinde bulunan bir memlekette eğitim prob
lemleri çok çeşitli ve çözümleri çetindir. 

Fakat arkadaşlar unutmıyalım ki; bizim en 
büyük problemimiz Doğu ve Ortaçağ uygarlığın
dan çağdaş uygarlığa geçmek ve bu çevrenin ya
pıcı ve yaratıcı ortağı haline gelmek ve bu yoldan 
çağdaş Batı uygarlığı seviyesine erişmektir : 
îşte hedef budur. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu hedefe varacak yolu gösteren iki dayana

ğımız vardır : 
Birincisi : Büyük Türk devrimlerinin ilkeleri 
ikincisi : Anayasamızın koyduğu esaslardır. 
Bu iki kaynak bize daima ışık tutacaktır. Bu 

hedefe de ancak plânlı ve istikrarlı bir çalışma ile 
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varılabilir. Bunun için de eğitim işlerimiz hiçbir 
zaman politika aleti yapılmamalıdır. Millî bir po
litika olarak her türlü günlük politikanın üstün
de tutulmalıdır. Bu hususta Hükümetten dileği
miz bu iki ışığı göz önünde tutarak dalaletlere 
(sapıklıklara) meydan vermemesidir. Hükümetin 
hu esaslarla plân ve istikrar fikrine önem vermesi 
bu yolda başarı umutlarımızı artırmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Millî Eğitim bütçemizin yekûnu (Üniversite

ler hariç) 321 milyonu yatırım olmak üzere 1 
milyar 466 milyondur. Bu yekûn şimdiye kadar 
Millî Eğitime verilmiş olan en yüksek rakam ol
makla beraber umumi bütçenin ancak yüzde 14 
buçuğunu tutmaktadır. 

Bu oranı başka memleketlerle kıyaslar ve bir
çok memleketlerde Millî Eğitim masraflarının 
esas yükünün mahallî idarelerde olduğunu da dü
şünürsek bu oranın gelecek daha refahlı yıllarda 
Türk milletini tatmin edecek bir seviyeye çıkma
sını dilemekten başka bir şey söyliyemeyiz. 

Şimdi arkadaşlar, her dereceden eğitim kurul
larımızın durumlarına geçiyorum. Bu bütçe ile 
ilköğretime sağlanmış olan gelişmenin dışında 
millî eğitim organlarımızın her dalma ancak hu
ğunu ayakta tutabilecek bir para, 'konulalbikli-
ğinden rakamlar üzerinde ayrı ayrı durmıyarak 
yalnız en önemli meselelere dokunacağız. 

ilköğretim : Anayasamız «ilköğretim kız ve 
erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve Dev
let okullarında parasızdır» esasını koyarak bu 
alanda Devlete düşen «devi açıkça göstermekte
dir. 

Bugün bu ödevi maalesef yerine getirememek
teyiz. öğretim, çağında bulunan 4,5 milyon ço
cuktan ^ancak 2,5 milyonunu okutabilmekteyiz. 
iki milyona yakın çocuğumuz okuldan yoksun
dur. Cumhuriyetin kurulduğu tarihte ilkokul 
öğrencisi sayısının bugünkü mevcudun onda biri 
yani 250 bin olması bizi teselli etse bile medeni 
bir millet olarak bu durumdan ancak teessür du
yarız. Hele, ilkokullarımızın beş sınıflı olduğunu 
düşünürsek bu teessürümüz artar. 

Komşu memleketler de dâhil olmak üzere hiç-
bir yerde bu süre 7 - 8 yıldan eksik değildir, ileri 
memleketlerde bu süre 8 - 10 yılı bulmaktadır. 

Çağdaş uygarlık seviyesine erişmek ve hayat 
hakkımızı korumak için en geç on yıl içinde bu 
ihtiyacı tatmin ederek Türkiye'de okulsuz çocuk 
bırakmamak zorundayız. 
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Sayın arkadaşlar, 
Bu bütçede yatırım olarak ilköğretime 238 

milyon lira verilmektedir. Bununla 1 250 kadarı 
köylerde olmak üzere ancak 1 500 okul yaptırıla 
(bilecektir. Halbuki yeni okul ihtiyacımız 17 0O0 
dir. 

Bu temponun gelecek yıllarda yükseltilmesini 
dileriz. 

Sayın arkadaşlar, ilköğretimin en büyük der
di öğretmen azlığıdır, ilköğretimin 100 bin ihti
yacına karşı yalnız 60 bin öğretmen vazife başın
dadır. ( iedek subaylar dâhil) bu ihtiyacın kar
şılanması için başta gelen çare bu mesleki cazip 
kılmaktır. Bugün bundan uzaktayız. 

Arkadaşlar, bugün öğretmenlerimiz, hususiy
le köylerde çalışanlar, içinde bulundukları or
tamda çeşitli geri unsurlarla mücadelelerinde hiç
bir taraftan esaslı yardım görmedikleri gibi ma
aşlardaki intibaksızlık dolayısiyle de anânen ve 
maddeten mağdur durumdadırlar. Buna rağmen 
Türk öğretmeni vazifesini yapmaktadır. Ancak 
bu durumu düzeltmek için yıllardan beri hazır
lanmakta olan intibak kanununun bir an önce 
Meclise getirilmesini bilhassa rica ederiz. Ayrıca 
öğretmenlikle idare kademesinin münasebetini sı
ra işi bir âmir memur münasebeti şeklinde değil, 
meslektaş münasebeti halinde ayarlamak esaslı 
bir çekici nokta olacaktır. Cumhuriyet devrinin 
ilk yıllarında hâkim olan bu havayı yeniden ya
ratmasını Hükümetimizden bekleriz ve ancak bu 
yolla hedefe varacağımızı kesin bir kanaat ola
rak arz ederiz. Bu arad'a bugün yekûnu 2 700 
kadar olan ve bir odacıdan az maaş alan eğitmen
leri düşünmek de bir vazifedir. Arkadaşlar; ilk
okul idimizde iki noktaya daha işaret etmeden ge-
çemıiyeceğiz. 

. 1. ilkokul işi bir bakımdan mahallî idarele 
rin bir ödevidir. Bu organ birçok kaynakları 
elinden alınarak pasif. bir-duruma düşürülmüş
tür. Hükümetin bu organı önemle ele alarak 
gözden geçirmesi yerinde olacaktır. 

Arkadaşlar; ilkokullarımızın bir derdi de ak
tif, metottan kitabı okul haline gelişidir. Türki
ye Cumhuriyeti köy enstitüleriyle bu hedefe gi
den yolu bulmuştu. Ve bu yol eğitim alanında 
dünyanın takdirini kazanmıştı. Nitekim Siyam, 
Viyetnam, Libya bizden uzmanlar götürerek ben
zeri müesseseleri kurdukları gibi 1955 ylmda 
eğitim işlerimizi incelemek için Amerika'dan 
celbedilen Dikermande raporunda bu müessese-
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lerle bizim gerçek yolu bulduğumuzu _sÖyıemı$ 
ve niçin bu müesseseleri kaldırdığımızı sormuştu. 
Her türlü günlük politika dışında olarak Hükü
metimizin, adı ne olursa olsun, köye gereken 
önderi yetiştirmek için bir yol aramasını rica 
ederiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Orta öğretimde de durumumuz ilk öğrenim

den daha iyi değildir. 
Bizde orta öğrenim, birçok memleketlerden 

ayrı olarak iki ayrı ünitedir. 
1. Ortaokul ünitesi, 
2. Lise. 
Bugün beş smıflı ilkokul şehir ve kasabalar

daki vatandaşı tatmin etmemektedir. Ortaokul 
buralarda bir çeşit üst ilkokul anlamını taşımak
tadır. 

Zaten Devlet do meslek okullarına ortaokul 
mezunu alarak bu realiteyi zımnen kabul ettiği 
gibi kanunlarımızda ilk öğrenim çağını '7 - 15 yaş 
olarak tesbit etmiştir. Sabık idare «Bir müdür, 
bir mühür» formülü ile bu işte bir çeşit enflâs
yona gitmişse de okul kapatarak bu mevcudu 
azaltmayı doğru bulmayız. Ancak Hükümetten 
ricamız şimdilik yenilerini açmadan mevcudu 
ıslah yollarını aramasıdır. 

Bu öğrenim basamağında da en büyük sıkın
tı öğretmen kıtlığıdır. 13 bin öğretmen ihtiyacı 
karşısında ancak 7 000 öğretmen bulunmaktadır. 

Bu ihtiyacı karşılamanın yolu da ilk öğrenim
de söylediğimiz yolla birlikte eğitim enstitüleri
ni artırmaktır. (Bina ve ders araçları ihtiyacını 
gidermek bakımından ortaokul yapma dernekle
rini takviyeyi bir çare olarak düşünmekteyiz). 

Liseler : Cumhuriyetin kurulduğu tarihte 
öğrenci sayısı bir iki bini geçmiyen liselerimizde 
bugün seksen bin Türk çocuğu okumaktadır. Bu 
gemi artık yükünü almıştır. Bu rakam sevindi
rici olmakla beraber burada seviyeyi de birlikte 
düşünmek zorundayız. Milletlerarası muadeleti
ni zorlukla kabul ettirdiğimiz liselerimizin sevi
yesi günden güne düşmektedir. Matematik, fi
zik, kimya gibi ana dersleri okumadan diploma 
verilen lise öğrencisi az değildir. 

Yüksek okullardan her gün bu şikâyeti dinle
mekteyiz. Bu öğrenim basamağında da kaliteli 
öğretmen kıtlığı göze çarpmaktadır. 

Bu basamakta da bir enflâsyon geçirdik. Bi
nasız, lâboratuvarsız, araçsız liseler açtık. Olgun-

— 191 — 



M. Meclisi B : 53 
İuk imtihanlarını kaldırarak seviyeyi düşürdük. I 
Burada da açılmış müesseselerin kapatılmasını 
tavsiye etmemekle beraber Hükümetin bu mües
seseleri ele alarak, gerekirse öğrenim süresini 
dört yıla çıkararak eski seviyeyi bulmaya çalış
masını bilhassa dileriz. 

Meslekî ve teknik öğrenim 
Sayın arkadaşlar; memleketimizin gelecekteki 

refahı bu müesseselerin gelişmesine çok sıkı bağ
lıdır. Hayatta başarıyı sağlamak her vatandaşı 
bir mesleke, bir meharete, bir sanata Savuştur
makla mümkündür. Bu işler artık bugün üzerin
de konuşulamıyacak kadar açık gerçeklerdir. Sa
yın arkadaşlar; Cumhuriyet bu müesseseleri pe
rişan bir halde teslim almıştı. Sanat ve meslek 
okullarımızda ancak 1 500 öğrenci vardı. Bu ra
kam bugün 130 bini geçmiştir. Bunun artması
nı selâmlarız. Yalnız bu bütçe ile bu müessese
lere verilen 10 milyonluk yatırımla biz bunları 
ancak ayakta tutabiliriz. 

Millî Eğitimin bu dalında Millî Eğitim Bakan
lığından ricamız bu müesseselerin kuruluşunda, 
geliştirilmesinde memleketteki teknik iş gelişme
sini ve iş bölümünü dikkate alarak plânlamacıdır. 

Bu öğrenim basamağında da öğretmen kıtlığı 
ile karşılaşmaktayız. Son yıllarda bu müessese
lerden 2 700 ehliyetli sanat öğretmeninin ayrıl
dığını görmek bize hüzün verir. Bunun sebebi 
dengesizliktir. Buna çare bulunmalıdır. 

öğretmen ikmali işinin hususi olarak nazarı 
dikkate alınacak bir mesele olduğunu bu vesile | 
ile tekrar hatırlatmak isterim. 

Üniversite bütçeleri üzerindeki görüşümüzü | 
bu bütçeler konuşulurken arz edeceğiz, onun I 
için yüksek öğretim işini burada kesiyorum. 

Sayın arkadaşlar, maarif işlerimiz içinde en '' 
mühim meselelerden biri ve çağdaş uygarlık 
çevresi içinde gelişmenin bir şartı da kültür 
alanında dünya milletleriyle kültür münasebet
leri kurulmasıdır. Bunun yolunu başka memle
ketler arıyor, biz de bunun yolunu aramalıyız. 
Bu konuda* pratik bir mesele olarak ileri mem
leketlere gönderdiğimiz talebe meselesi gelmek
tedir. İleri memleketlere göndermek zorunda 
kaldığımız talebe meselesi gelmektedir. Batıya ı 
açılan bu kapı en verimli kapıdır. Tarihimize 
bakarsak, Cumhuriyetin ilk yıllarında bu işin 
çok iyi tanzim edildiğini görürüz. 

Bugün memleketimizin birçok önemli işleri-
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nin başında ve üniversitelerimizin kürsülerinde-
bulunanların pek çoğu o zaman yetiştirilmişler
dir. Bilhassa nazan dikkatinizi çekmek isterim. 

1962 bütçesinde bu bölüme hiçbir şey ilâve 
etmemekle bu kapıyı daraltmıştır. Büyük Mec
listen ricamız, sunduğumuz önergeyi dikkate 
alarak bu kapıyı yeniden açmasıdır. İki milyon 
liralık bir ilâve teklif ediyoruz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin harcıya-
mıyacağı tutardan alarak, bunun naklini rica 
ediyorum. Bununla beraber, eğer bu yol çık
mazsa, Hükümetten ricamız, yıl içinde başka 
bölümlerden yapacağı tasarrufla bu hizmetin 
eskisi gibi yerine getirilmesidir. Bu, büyük' bir 
hizmet olacaktır. Bu kapıyı kapamıyalım, meln-
lekete adam yetiştirelim, memleketin adama ih
tiyacı vardır. 

Sayın arkadaşlar, her fasla kısaca dokunu
yorum; şimdi de Güzel Sanatlar : 

Bir milletin medeni varlığının üç esaslı kö
künden birisinin güzel sanatlar olduğunu huzu
runuzda tekrarlamayı fazla görürüm. Doğu 
orta çağ uygarlığının gelişememesinin en mü
him sebeplerinden biri; bu medeniyet Bağdad 
medreselerinde işlenirken bir şey ihmal edilmiş 
Eflâtun'un, Aristo'nun fikriyatını alan bu yeni 
uygarlık çevresi Sofokles'i Fidyas'ı beraber al
madığı için bu uygarlık kısır kalmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim, bir iki mesele kaldı. 
Onun için bu dâvanın üzerinde durmak lâ

zımdır. Milletler medeniyetlere millî damgala
rını ancak sanatları ile vururlar. Milletlerin hu
susiyetleri, sanatları ile bellidir. 

Bu bakımdan, güzel sanatlar işi en mühim 
dâvalarımızdan biridir. Ama, tek Güzel Sanat
lar Akademimiz vardır. Bunun yanında iki bu
çuk da konservatuvanmız vardır. Başka mües
sesemiz yoktur. Başka Güzel Sanatlar Akade
misi açamıyorsak, hiç olmazsa Ankara'dan baş
lamak üzere üniversite merkezlerimiz olan İz
mir, Erzurum ve Trabzon'da birer akademi ve 
konservatuvar kurulması çarelerinin aranması 
ve bu arada İstanbul'daki tek Akademimizin 
perişan durumda olan binası için de, bu tek gü
zel sanatlar müessesesinin, Akademimizin yeni 
kuruluş ve muhtarlık kanununu bir an evvel 
getirmesini Hükümetten rica ediyorum. (Alkış
lar) 
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Arkadaşlar, bu alanda bugün yüzümüzü 

ağartan tek kuruluş Devlet Opera ve Tiyatrosu-
dur. Temeli atılırken çok itirazlar oldu, fakat 
basanlarını dünyadaki eşitleriyle ölçebiliriz. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

Dışarda Leylâ Gencer gibi bir başka elçimiz 
yok, bütün elçiler de dâhil olmak üzere. (Al
kışlar) 

Demek ki, memlekete büyük faydası var, 
hizmeti var. Bunların gelişmesi lâzım. Dünyaya 
sanatımızı bunlarla tanıtacağız. Bu itibarla, gü
zel sanatlar dâvası üzerinde önemle durulmalı
dır. 

Arkadaşlar, son olarak eski eserler ve mü
zelerden bahsedeceğim. 

Eski medeniyetlerin beşiği olduğu gibi Türk 
Milletinin bin yıllık yurdu olan memleketimiz 
Dünyanın en değerli eski kültür eserlerini 
bağrında taşımaktadır. 

Medeni bir millet olarak eski medeniyetle
rin eserlerinin muhafızı olduğumuz gibi mem
leketimizin değişmez tapuları değerini taşıyan 
millî eserlerin de tek sahibiyiz. 

Arkadaşlar, burada bir hâtıramı naklede
ceğim : 

1918 yılında idik, bu memleket çökmüştü, 
dünya bizim üzerimize çullanmıştı. Amerikalı 

- Gl. Harbord o sırada Türkiye'ye gelmişti, 
Harbord'u gezdirmeye Müdafaai Hukuk arka
daşları beni memur ettiler. Harbord'u gezdir
dim, birçok âbidatı, çifte minareleri gezdirdim, 
sonra sordum; acaba bu memleket Türklerin 
malı mıdır, yoksa başkasının malı mıdır, dedim. 
Bu emsalsiz sanat eserlerini gördükten sonra 
bana dedi ki, «Sizin tapunuz elinizde, başkası 
sahiplik iddiasında bulunamaz, buranın sahibi 
sizsiniz.» dedi. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, bu hususu gözden ırak tutma
malıyız. Bunların muhafazası gibi, bakımı da 
başta gelen vazifelerimiz arasındadır. Kadîm 
medeniyetlerin eserlerini korumak, bakımları 
üzerinde titizlik göstermek bizim vazifemizdir. 
Bunu bileceğiz arkadaşlar. 

Bugünkü bütçe ile bu büyük işin tam başa
rılabileceğine kaani değiliz. Sırf idealistlerin 

' sanat aşıklarının himmetine terk edilmiş bu
lunan bu eşsiz değerlere Hükümetin dikkatini 
çekmeyi bir vazife sayarız. (Alkışlar) 

Geçen gün burada saraylar meselesi konu
şuldu; müzelerimiz var, niçin turizm için şunu, 
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bunu düşünüyoruz? Memleketimizde mevcut 
saraylardan birkaç tanesini Millî Eğitim Ba
kanlığı emrine verirsek, hem onları, hem eser
leri kurtarırız ve hem de turist celbederiz. Ya
pılacak iş bundan ibarettir. Bu hususta Hükü
metin dikkatini çekerim. 

Arkadaşlar, söylenecek çok şey var, fakat 
zaman dar. (Devam, devam sesleri) 

Kütüpane ve yayım işleri : 
Medeniyetlerin verim ölçüleri çok defa ya

yınları ile ölçülüdür. Bir söz vardır; yazan mil
let, yapan milletten daha büyüktür. Bunda bir 
hakikat payı vardır. Homiros olmasaydı Grek-
leri, Virgil gelmeseydi Roma şiirini tanıya-
mıyacaktık. Bu alanda yoksul sayılacak millet
lerden olduğumuzu teessürle görmekteyiz. 

Yirmi küsur yıl önce klâsiklerin tercüme ve 
yayını ile başlamış olan hayırlı hareket yıllar
dan beri durmuş gibidir. Kimsenin eline verecek 
kitap bulamıyoruz, bu hususta bilhassa dik
katinizi celbederim. 

Bu bütçede yayın gibi kütüpanelerimiz de 
üvey evlât muamelesi görmüştür. Hele, bütün 
kütüpanelerimizin kitap yekununun büyük 
memleketlerin bir tek üniversite kütüpanesi ye- y 
kûnu kadar olmadığını söylersek mübalâğa et
miş olmayız. 

Gelecek yıllar için Hükümetimizin bu iki 
önemli işe bilhassa dikkatini çekeriz. Bu iş 
üzerinde durulmasını bekliyoruz. Çok değerli 
eserler vardır. Birçoğu tek nüshadır bunların. 
Kütüpanelerimize iyi bakmazsak, eserlerimizi 
iyi korumazsak, dünyanın her tarafına dağı- \ ^ 
lir, dağılmaktadır ki. Kendi eserlerimizi gidip 
başka kütüpanelerden okumak zorunda kalırırz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında da 
söylediğim gibi, Millî Eğitimin dertleri çok, 
devası kıt. Zamanımız az. Bunun için yalnız 
adlandırarak geçtik. 

Millî Eğitim Bakanlığından son ricam şu
dur : Çeşitli hevesler var. Reform yaparken 
çok düşünmek lâzımdır, Millî Eğitim çok has
sastır. Bunu düşünmeden reform yapmaya kal
karsak, elimizde bir netice kalmaz. Reform 
yapacaksak, çok dikkatli yapmamız lâzımdır. 
Çünkü Millî Eğitim mevzuu çok hayati bir 
mevzudur, yaşıyan müessesedir. Yaşıyan mü
esseselere dokunulmaz. Yalnız dokunulacak ta
raflarına dokunulmasını bilhassa rica ediyorum. 
Memurların ve politika adamlarının buna önem 
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vermemelerini rica ediyorum. Bilhassa bu me^ 
sele üzerinde durmalıdır. Bunlara gülyaprağı 
ile dokunalım. Dünyanın tecrübe etmediği yol
ları tecrübe etmiyelirn, pişman oluruz. 

.1962 yılı bütçesinin kültür ve eğitim haya
tımız için verimli ve tatbikatının başarılı olma
sını diler, Millî Eğitim mensuplarımızı, öğ
retmenlerimizi buradan hürmetle selâmlarım. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına konuşma
lar bitmitşir. Sayın Cevat Dursunoğlu'nun 
takririni okutuyorum, ayrıca bir başka takrir 
var onu da okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlim ve tekniğin büyük gelişmeler göster

diği devrimizde iyi yetişmiş öğretim üyesi 
sıkıntısı çekmekte olan öğretmen okullarımız, 
liselerimiz, yabancı dil ile öğretim yapan ko
lejlerimiz ve eğitim enstitülerimiz kadroları
nın, ileri Batı memleketlerinin öğretim ve 
araştırma mototlariyle yetişmiş öğretim eleman-
lariyle takviye edilmesine şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Bu imkânı sağlamak üzer Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinin 617 nci (Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine yardım) bölümünde mevcut 32 
milyon liradan 2 milyon liranın 425 nci (Ecnebi 
memleketlere göndrilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri) bölümünün 13 ncü Millî Eğitim Ba
kanlığı maddesine aktarılması suretiyle bu 
madde ödenğinin 3 475 200 lira olarak kabul 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Avrupa'da 

1962 yılında (100) öğrenci okutulması için, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ayrılan 
617 nci bölümünden 2 milyon 80 bin liranın 
tenzili ile 425 nci bölümünün 13 ncü maddesine 
ilâvesiyle (100) öğrencinin dış memleketlerde 
okutulmasın?, imkân verilmesini. 

Saygılarımla, 
Konya 

İhsan Kabdayı 

BAŞKAN — Her iki arkadaşımızın önerge
leri de alâkalı bölümde tekrar ıttılaınıza arz . 
ılunaeaktı?". I 
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Şahısları adına söz alan arkadaşlarımıza 

sÖ3 vereceğiz. 
Sayın Nurettin Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım, Millî Eğitim dâvası gibi mühim, 
büyük bir dâvada 5 dakikalık kısa bir zaman
da konuşmanın müşkülâtını takdir edersiniz. 
Ancak, şimdiye kadar konuşan bütün arka
daşlarımızın kıymetli mütalâalarından elde edi
len netice şudur : 

Bu dâva, yüzyılların getirdiği büyük bir 
dâvadır. Artık bir nizama, bir plâna bir pro
sedüre bağlanmalıdır. Hiç olmazsa 10 yıllık 
müstakbel prosedürümüz nedir, millî eğitim 
dâvasının 10 yıllık inkişafı, seyri ne olacaktır? 
Bu hususta takibedilecek yol, yapılacak 10 
yıllık» plânla ortaya çıkmalıdır. 

Eğer son olarak yapılan Millî Eğitim Şûrası 
da katî bir neticeye varamamışsa, hakikaten 
Türk Millî Eğitim dâvası yine her yıl bu kür
sülerden vâki birtakım beyanlar, .bütçelerde 
fasıllarda aktarmalar veya şu, bu şekilde vâki 
temennilerle eski seyrini takibedecektir. 

Binaenaleyh, Millî Eğitim Şûrasına takad
düm eden hazırlık çalışmaları, bu memlekette 
millî eğitim dâvası için yerine ulaşmış te
lâkki edildi ise Millî Eğitim bunların hepsini 
toplıyacak, 10 yıllık plânla Türkiye Millî Eği
tim dâvası bu andan itibaren muayyen bir 
plâna, muayyen bir prosedüre bağlanacak de
mektir. 

(Huzurlarınızı işgal etmenin asıl sebebi, büt
çede, zekâca geri kalmış çocuklar hakkındaki 
çok kısır tahsisat yönündendir. Burada ko
nuşan hatip arkadaşlarım da bu konuya temas 
etmemiş oldukları için ben naçizane temas et
mek istiyorum. 

Türkiye'de zekâca geri kalmış çocuklar dâ
vası çok yakın bir zamanda ele alınmak is
tenmiş, fakat kat'edilen mesafe bunun için 
fptminkâı bir mahiyet arz etmemiştir. Ankary 
ve İstanbul'da mevcut iki tane rehberlik kur
su bu dâvayı halle yeter görülmemiştir. Haki
katen Türkiye'de yaşıyan 30 milyona yakın in
san arasında zekâca geri kalmış ve normal 
okulların tedrisatını görmiyecek durumda olan, 
birçok çocuk yaşamaktadır. Bu çocuklar, âdeta 
kendi kaderlerine bırakılmıştır. Ankara ve İs
tanbul haricinde kalan diğer illerimizde bu geri 
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kalmış çocuklarla ilgili hiçbir- çalışma yapılma- I 
iniştir. 

Eğer Ankara veya İstanbul'da yahut mem
leketin başka bir yerinde 500 - 1 000 kişilik bir 
yatılı okul yapılsa, geri zekâlı çocukları bu 
okullarda ayrı bir yetişmeye tâbi tutulsa çok 
yerinde olur. 

Yapılacak bu okullara, zekâca geri kalmış 
çocuklar, millî eğitim müdürlükleri vasıtasiyle, 
memleketin her tarafından toplanır, bu okullara 
gönderilir, ayrı bir eğitime tâbi tutulmuş olur
lardı. Bu sosyal dâvamızı da bir neticeye bağ
lamış olurduk. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir yönden ifa
de etmek isterim ki, Türkiye'de ilk öğretmen 
okulları açılmak üzere güdülen siyasette bu 
yıl bir duraklama olmuştur. Türkiye'deki bütün 
illerde birer öğretmen okulu açılmasını ve bu 
hususta gerekli hazırlıkların yapılmasını Sayın 
Millî Eğitim Bakanından rica edeceğim. 

Bu vesile ile ahlâkın, irfanın ve bütün mu
kaddesatın öğreticisi olan bütün öğretmenleri
mize bu kürsüden hürmetler eder, başarılar 
dilerim. 

BAŞKAN — Efendim, 1961 yılı Bütçe Ka
nununa ba^lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya 
oy kullannııyanlar varsa lütfen kullansınlar. 

Savm Yılanlıoğlu. 
ISMAÎL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, milletin da
yandığı büyük temel taşlarından biri, hattâ en 
sağlam, en güvenilir olması gerekeni millî eği
tim davamızdır. 

Medeniyet yolunda atılan her adıma, hız ve 
güç veren kudretin maarif meselelerinden doğ
mak gibi büyük bir ehemmiyeti olduğunu ispa
ta çalışmaya ne hacet. 

insan denilen varlığın fert fert yaptığı en 
küçük hamleler sayesinde, büyük cemiyetlerin 
dey problemleri nasıl çözüp başardığı, hattâ bir 
zamanlar insan üstü kudrete muhtaç görülen 
mucizelerin bu irade ve azim önünde nasıl dize 
geldiği malûmdur. 

Yere atılan tohum tohumdur ama, ondan 
meyva beklemek tohuma gösterilen itina ve ba
kımın neticesine bağlıdır. 

Yaşama gücümüzü ve millî bekamızı kendisi
ne borçlu olduğumuz bir müessese, elbette diğer- 1 
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lerine tercihan üzerinde öncelik ve titizlikle, 
aşkla durulmaya değer. Millî eğitim meseleleri
mizi içine alan bu müessese, bir zincirin halka
ları gibi birbirine bağlı, ayrılmaz, noksan kabul 
etmez, durmaya, yerinde saymaya tahammülü 
olmıyan, ileriye daima ileriye uzanmak yavaş, 
yavaş da olsa, hedefe ulaşmak gayreti ile bir 
inkişaf göstermek mecburiyetindedir. Evet, me
deni seviyemiz, hayat kaderimiz, hürriyetimiz, 
istikbalimiz, hasılı Türk Milleti olarak ölmezli
ğimiz ancak bu inkişafa bağlıdır. Hayat, mad
de ile mânanın birleşimi olduğuna göre maarif 
meselelerimiz de milletin arzuladığı, muhtacol-
duğu verimi bu iki yönden mütalâa etmek icab-
eder. 

Yedi yaşından itibaren eğitim ordusuna gö
nüllü erler olarak katılan çocuklarımız bizden 
ne ister ve bu ordudaki vazifesini başarmış olan 
erginler, yani millet onlardan ne bekler? 

Meselenin düğüm noktası buradadır. 7 yaşın
daki çocuk bir çekirdektir. Gelişmek için mü
sait şartlar ister. Bu şartları ona temin etmek 
milletin onu temsil ve idare eden Devlet meka
nizmasının vazifesidir. Demek ki, ilk hamleyi 
yapmak bize düşüyor. 

Çocuk, gelişmek, mensubolduğu cemiyetlere 
yararlı bir unsur olabilmek için, tertemiz ruh 
aşısı, ister. Çalışmasına elverişli bir vasat is
ter. Ve bu vasatta rehberliğin yardımını ister. 
ilkokul sıralarında başlıyan ruh çatyası, iş ça
bası gelecek nesillerin maddi ve mânevi bütü
nü için bir vait, bir garanti demek olduğuna 
göre, vazife ve mesuliyetimizin ağırlığını idrak 
etmemiz icabeder. istemek ver demek kolay, ça
lış kazan demek de öyle. Bu çocuklara bina 
vermezsek, lâboratuvar, atelye, öğretmen ver
mezsek, hele kaliteli, idealist, milliyetçi, imanlı 
öğretmen vermezsek, ondan ne istemeye hakkı
mız olur? Disiplin yok, diyoruz. Alâkasını, tava
nından akan yağmur sularına kaptırmış seksen 
kişilik bir sınıfta disiplin olur mu? 

Büyüklerine saygısı yok diyoruz, olmaz ya. 
Millî geleneklere bağlı olmanın hayati damarlar
dan biri olduğunu telkin edenler o kadar az ki. 
Gençler çalışmıyor, havaidir, diye yakmıyoruz. 
Ama, okul dışında onları meşgul edecek eğitici 
faaliyetlerimizin noksanlığını neden düşünmü
yoruz. 
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Ne talebeye gösterilen filimîerde kontrol var, 

îıe de zararlı olduğu bilinen neşriyatta, öyle bir 
durumumuz var ki, ne veli memnundur, ne de öğ
renci, ne de öğretmen. 

Muhterem arkadaşlarım, dâva, filim şirketle
rinin, kitap tüccarlarının dâvası değil, topyekûn 
bu asıl ve büyük milletin hayat mamat davasıdır. 

Gençlerimizin akli ve maddi kudret ve kabili
yetleri, işportacı tablolarındaki ucuz mallar gibi, 
ne idiği belirsiz cereyanların ağma düşmeye de
ğil, istikbalin şeref bayrağını taşımak ve Türk 
milletini yüceltmek için büyüyüp olgunlaşmaya 
lâyıktır. 

Dertlerimiz ne ise, parmağımızı basacağımız 
yer orası olmalıdır. Talebeye de, öğretmene de is
tediğini veremediğimiz müddetçe feryatların ıstı
rabını çekmeye mahkumuz. Devlet bütçesi bir aile 
bütçesi gibi en önemli kaynağı imkân vermeli, 
maarifimizin kalkınması için gün geçtikçe kayıp
lara uğrayan öğretmen kadrosunu yeniden kazan
mak, genişletmek için her çareye başvurulmalı
dır.. 

Artık, veli, zor okuyan bir çocuğu için (hiç ol
mazsa bir öğretmen yapabilsek) demeyi unut-
malı; bir talebe, öğretmenlik vazifesinin kutsal
lığından bahseden hocasına cevaben; (öğretmen 
olup da aç mı kalayım) demeyi hatırına getirme
melidir. 

Türk milleti hayatının devamı için her feda
kârlığa katlanmaya hazırdır. Onun aklıselimi her 
şeyi halletmeye kadirdir. Devletin kaldıramadığı 
yüke her zaman yardım elini uzatıp destek ol
muştur. Maarif mevzuunda her ilerlemenin önü
ne çıkan malî imkânsızlık engelini Devlet ortadan 
kaldırmalı, kaldıramıyorsa milleti millî yardım 
vazifesine çağırmalıdır. Büyük Türk milleti nasıl 
cephaneyi evlâdından çok korumasını bilmişse, 
evlâtlarının okuyup adam olması için, yiyeceğin
den, giyeceğinden kısıp bu mukaddes gayeye de 
seve seve harcamasını bilecek asalettedir. 

Maarif bir ordudur. Bu ordu ersiz, silâhsız ve 
BUİbaysız olamaz. Devlet ne yapacaksa yapmalı, 
•bu muazzam orduyu sıhhata ve selâmete kavuş
turmalıdır. Mânevi kalkınma, silâhlanma ve sa
vunmayı her zaman kendisinden beklediğimiz, fa
kat buna mukabil mesut etme yollarını malî im- I 
kansızlıklarla tekrarladığımız bu ordunun, kendi 
meseleleri üzerinde aylarca çalışıp 7 nci Millî 
Eğitim Şûrasıyla karara bağladığı ve gerçekleş
mesini iştiyakla beklediği pek çok problemleri I 
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Muhterem Hükümetin ve Muhterem Heyetinizin 
sağduyusuna sunulmuş olarak yarma ümitle bağ
lanmaya hazırlanmaktadır. 

Büyük bir dâvanın ağır yükünü taşıyan Sayın 
Millî Eğitim Bakanı ile, Bakanlık mensuplarına, 
öğretmenlere, başarılar diler, hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy. 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan ve sayın 
Millî Eğitim erkânı; 

Başta Büyük Meclisin çok muhterem üyeleri 
olmak üzere Millî Eğitim camiasını hürmetle se
lâmlarım. 

Maarifi, millî kültürümüzün ve mânevi haya
tımızın esas unsuru olarak kabul ediyorum. 

Medeniyetin zirvesine ulaşmış olan milletler 
tahsil derecelerinin en başında ilköğretimi m*llî 
bir dâva olarak ele almışlardır, ilköğretim yolu 
ile yavrularımıza vatan sevgisini, millet sevgisi
ni, aile ve insanlık sevgisini, millî geleneklerimizi 
aşılamakta ve asıgari bir tahsil ile onları müceh
hez kılmaktayız. Bunun içindir ki, her millet ilk 
öğretimi eğitim ve öğretimin temeli saymaktadır. 

Hükümetimizin 1962 yılında ilköğretim için 
ayırdığı ödenek 839 099 338 liradır. Bu suretle 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin % 57,9 u ilk
öğretime tahsis edilmiş bulunmaktadır. Halen ilk
okullarımızda 65 726 asîl ve yedek subay ve 2 712 
eğitmen olmak üzere ceman 68 438 öğretmen va
zife görmektedir. Köy ve şehirlerimizdeki öğrenci 
sayısı ise 3 milyonun üstündedir. Köy ve şehirler
deki ilkokul sayısı ise 26 320 dir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî Eğitimin sadece bir kolu ilköğretimdeki 

öğretmen ve öğrenci sayısı bâzı milletlerin nü
fuslarından çok daha fazladır. Buna göre okura a-
yazma bilen vatandaşlarımızın sayısının % 35 
olduğunu söylersek bu sahaya başka bir önem 
vermek mecburiyetinde olduğumuz meydana çı
kar. Milletlerarasındaki kültür seviyemizi süratle 
geliştirmeye mecburuz. İlkokullara devam çağın
da bulunan yavrularımızın ancak % 71,44 okul
lara devam ettirebilmekte, diğer yavrularımızı 
cehaletin pençesine bırakmış bulunmaktayız. 

222 sayılı Kanun ile okul inşaatı 10 yıllık bir 
plâna bağlanmıştır. Fakat Öğretmen adedi bütün 
gayretlerimize rağmen henüz bizleri tatmin et
mekten çok uzaktır, öğretmenliğin cazip bir mes
lek haline getirilmesi şarttır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Bir noktaya temas etmeme müsaadenizi ri

ca edeceğim: Köylerimizde 3 veya 5 sınıflı bir 
okulda çalışan tek öğretmenin bütün hüsnüni
yetine rağmen istenilen faydayı temin ettiğine 
kaani olmak biraz zordur. Okuldan mezun olan 
bir öğrencinin bir iki sene sonra bir gazeteyi 
okumakta zorluk çektiği müşahede edilmiştir. 
Bu halin sebebi şudur; 

1. Köy okullarına devam eden yavrularımı
za maddi imkânsızlıklar yüzünden kitap, mec
mua ve gazete okutmayı itiyat haline getiremi
yoruz. 

2. Köyde tek başına vazife ifa eden öğret
men fikir bakımından anlaşabileceği bir arkadaş
tan mahrum olduğu gibi, öğrencilerin okula de
vamlarını temin hususunda köylü ile karşı kar
şıya kalmasından dolayı da ruhen muztariptir. 
18 yaşındaki bir genç kızın veya bir delikanlının 
ruhi durumunu ve yalnızlığını göz önünde bu
lundurmak mecburiyetindeyiz. Bu hali gider
mek için : 

Köye tek öğretmen yerine birkaç öğretmen 
gönderilmesini uygun buluruz. Bu suretle öğ
retmen köyde münzevi bir hayattan kurtulduğu 
gibi, köye gelecek birkaç ailelik öğretmen kadro
su bir öğretmenler topluluğu yaratır ve köyün 
sosyal hayatında daha faydalı bir hale gelirler. 

Bunun diğer bir faydası da öğretmenin psiko
lojisini takviye etmesidir ve neticede öğretim ve 
eğitim ideal bir seviyeye vâsıl olur. Çok okul az 
netice yerine, az dkul fakat mükemmel neticeyi 
tercih etmeliyiz. 

'Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizde siyasi ve iktisadi sahada bir 

gelişmenin . vukua geldiğini vatandaşlarımızın 
cemiyet hayatında daha faal bir rol oynamak is
tediklerini görüyoruz. Devlet ve Hükümet ha
yatında memnuniyetle müşahede ettiğimiz bu 
durum Bakanlığı yeni bir vazife ile karşı kar
şıya bırakmıştır. Bu vazife bizzat halkın eğitimi 
meselesidir. Bu suretle vatandaşlarımızı süratle 
okur - yazar bir hale getirmek, sanat ve meslek 
sahibi yapmak, millet ve memleket hayatında da
ha hayırlı ve faydalı birer vatandaş haline ge
tirmek vazifesiyle mükellefiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ortaöğretim müesseselerinin durumu da bi

zi memnun etmekten uzaktır. Çeşitli tazyikler
le gelişigüzel binalarda ve yerlerde okul açma 
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işi Bakanlığı zor bir duruma düşürmüştür. Mev
cut ortaokul,ve liselerimizin birçoğu okul bina
larından, öğretmenlerden ve ders vasıtalarından 
mahrumdur. Artık rakamla öğünmeye paydos 
demenin zamanı çoktan gelmiştir. Ortaokul açı
lırken mezunlarının liseye, lise açılırken bura
dan diploma alacakların üniversiteye devam ede
cekleri hiç düşünülmemiştir. Bunun gayntabiî 
neticelerini görmekteyiz. Yarınımızı meydana 
getirecek olan yavrularımızın Ankara'mızda 
«üniversite, üniversite» diye günlerce bağırdık
larını, Zafer Anıtı önünde çok nâmüsait şartlar 
altında sabahladıklarını hepimiz gördük ve 
üzüldük. Bu hal cemiyetimizi zor duruma soka
caktır. Açılmış olan liseleri her bakımdan ıslah 
etmedikçe yeniden lise açmamak hususundaki 
yerinde ve çok isabetli kararından dolayı Muh
terem Bakan Hilmi İncesulu'yu tebrik ederim. 
Lise yerine teknik okulların açılması memleke
timizin ve cemiyetimizin selâmetini faydalı bu
luruz. Teknik asırda yaşadığımız bir vakıadır. 

Arkadaşlarım, 
İmam - Hatip okullarından da bahsetmeden 

geçemiyeceğim. Nüfusumuzun % 99 u Müslü-
mandır. Aziz milletimizin dinî hayatına şuurlu 
bir istikamet verecek olan tek müessese îmam -
Hatip okullarıdır. Bu okullara devam eden yav-
ruarımız Ata'mızın izinde ve inkılâplarının en 
sadık bekçileri oldukları gibi müspet ilim ve din 
bilgileri ile mücehhez olarak yetişmekte ve cemi
yetimize en hayırlı vazifeleri ifa edecek bir ka
biliyette olduklarını ispat etmektedir. Her nevi 
hurafe ve taassuptan uzak olarak yetişen bu yav
rularımızın ekseriyetini tertemiz köy çocukları 
teşkil etmektedir. Bulundukları muhitlerde ah
lâkın, çalışmanın, faziletin mücessem birer tim
sali olan yavrularımızın okudukları binalar ek
seriyetle bir mektep vasfını taşımaktan çok 
uzaktır. 

Âlicenap halkımızın şahsi gayret ve yardım-
lariyle yapılan îmam - Hatip okulları mesul şa
hısların yerinde olmıyân tasarrufları ile ellerin
den alınmıştır. Bu hal, yardım edenleri üzmek
te, hayır duygularını azaltmaktadır. Bu mües
seseleri gerçek hali ile anladığını memnuniyetle 
müşahede ettiğim kıymetli Maarif Vekilimiz bu 
hale sön vermiş ve yavrularımızın en müsait 
şartlar altında yetişmesini temin için icabeden 
tedbirleri alacağını açıklamıştır. Sayın Hilmi în-
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cesulu'yu bu realist davranışından dolayı yük
sek huzurlarınızda tebrik ederim. Bu okulların 
meslek kitaplarına bir an önce kavuşturulması
nı vo idaresinin Bakanlığa bağlı bir umum mü
dürlük haline getirilmesini, Yüksek îslâm Ens
titüsünün de bu umum müdürlüğe bağlanması
nı temenniye lâyık bulurum, ilkokul üzerine 7 
yıllık bir tahsil gören yavrularımızın tahsil ba
kımından liseye muadil sayılmasını ve adının 
ilahiyat Lisesi olarak adlandırılmasını muhte
rem Vekilden rica ederim. 

Arkadaşlarım, memleketimizde öğretmen sı
kıntısının mevcudiyeti bir gerçektir. Ders üc
retlerinin artırılmasını, müdür ve müdür yar
dımcılarının makam ücretlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi hususunu teklif ederken köy okulun
dan üniversitemize kadar tekmil maarif müesse
selerimizde vazife gören kıymetli arkadaşlarımı 
ve inkılâplarımızın bekçisi Türk gençliğini hür
metle selâmlarım. 1962 yılı bütçesinin aziz mil
letimize hayırlı olmasını Allah'tan diler ve 
hürmetle huzurlarınızdan ayrılırım. (Alkışlar) 

Sayın öktem. (Yok sesleri) 
Sayın Aydar. 
M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım ve Muhterem Millî 
Eğitim Bakanı ve Bakanlık erkânı; 

Bugün öğretmen, bu kürsüde dile almıyor. 
Öğretmenin bu kürsüde dile alınması hiç şüphe 
yoktur ki.bir öğretmen olarak; onların yerine du
yulması lâzımgelen hazzı ben de duyuyorum, on
ların namına bu güzel konuşmalardan ben tat
min edilmiş oluyorum. Yalnız arkadaşlar, öğret
meni burada methetmek, öğretmenliğin güzel 
taraflarını ele almak suretiyle yatırım yapmakla 
dâva halledilmiyor. Millî Eğitim mensubu bulu
nan ve benim sağ tarafımda oturan öğretmenler 
bilseniz şu anda ne kadar seviniyorlar, öğret
men, Büyük Millet Meclisi kürsüsünde şu anda 
methediliyor. Fakat bu kâfi değildir. Arkadaş
larım, vazife yapan bir öğretmenin pantolunun 
yamalı olduğunu gördüm. Affedersiniz, dile alın
ması zor, fakat söyliyeceğim, boynundaki kıra-
vatııı ütüsüz olduğunu, hattâ ve hattâ köylü 
vatandaşın beline doladığı kuşak bezi gibi oldu
ğunu gördüm. Gömleği yırtık ve perişan... Bü
tün bunlar nereye dayanıyor arkadaşlar? Pa
raya. Eğer para verebilirseniz, öğretmen yetişir
ken, öğretmen öğretirken, onu her şeyden evvel 
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ilim, irfan ve ahlâkla teçhiz edersek ona cemiyet 
içerisindeki yerini vermiş oluruz. Bu sebeple öğ
retmenlerimizin maddi durumlarının ıslahı za
manı gelmiştir. Daima huzur içinde maddi varlı
ğımız ve ciğerparelerimiz olan evlâtlarımızı öğ
retmenlere «eti senin, kemiği benim» cümlesi ile 
emanet ettiğimiz evlâtlarımızın, hakikaten arzu 
ettiğimiz hale getirilmelerini istiyoruz. Hu
zurlarınıza gelecek olan kanunların leh
lerinde çıkmalarını temin edebilecek miyiz? Me
sele burada. Bir memlekette maarif felsefesi rea
litelerine tabiî olarak, köy okulları ve büyük or
taokul binaları yapmak elbette ki, Maarif Vekâ
letinin bu mevzudaki kompetanlarına ait bir hu
sustur. Fakat, Maârif Vekâleti bu işleri etraflı 
bir şekilde tahkik ve tetkika tâbi tutmadığından 
buralara gerekli olan elemanı yani öğretmeni 
gönderemiyor. Bir nahiyede bulunan bir jandar
ma karakol komutanı bir öğretmenden daha faz
la maaş alıyorsa, artık bu öğretmen de karakol 
komutanında olan saadet ve huzur yoktur. Hat
tâ öğretmen nahiye merkezinden daha fazla kö
ye. gidiyor. Yol yok, posta yok, hiçbir şey yok. 
Fakat bununla beraber öğretmen o mukaddes 
hücrenin içine girdiği zaman vatandaşın çocu
ğu ile karşı karşıya kalıyor, onun ruhuna ilmi, 
irfanı sindiriyor., dil dahi bilmiyen çocuklara 
dil öğretiyor. Böyle bir varlığı burada methe
diyoruz. Fakat bu varlığın, bu kıymetli varlığın 
maddi durumu ile ilgilenmiyoruz. 

Benim Millî Eğitim Bakanından istirhamım 
şu : 7 nci. Maarif Şûrası birtakım kararlar al
dı. Fakat akabinde bir yürüyüş oldu. Bunun 
bir mânası elbette vardır. Ben Vekil Beyden ri
ca ediyorum; gerekli kanunları, arkadaşlarımız 
tarafından getirilmiş olan kanunlarla tevhidet-
mek suretiyle öğretmenler için ne yapmak la
zımsa, nasıl bir kanun çıkarmak lazımsa derhal 
ele alınmalı, ders ücreti mevzuu, tazminat mev
zuu ele alınmalıdır, işte o zaman öğretmeni met
hetmiş olacağız. O zaman öğretmene lâyık olan 
şefkatin, ona lâyık olan ilmî anlayışı köye onun
la beraber götürmüş olacağız. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına oyları
nı kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen oyları
nı kullansınlar. 
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Sayın Sadrettin Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Üniver

siteler bütçesinde görüşeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altınsoy... Yok. 
Sayın Ali Cüceoğlu. 

ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) -^ Muhterem ar
kadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde bu 
Bakanlığa tahsis edilen meblâğ ile, bu Vekâlet 
bütçesinin müzakeresi sırasında temenni edilen 
hususların tahakkuk ettirileceğine kaani deği
lim. 

Bir Millî Eğitim dâvası içerisinde senelerden 
beri bocalıyoruz. Bütçe tenkidleri, geçen yılki, 
tenkidler ele alınacak olursa hiçbirinde parlak, 
cazip kelimeleri bulmakta güçlük çekilmiyeceği 
açık bir hakikattir. Asıl mühim dâva bunu ta
hakkuk ettirebilmektir. 

1960 bütçesinin müzakeresi yapılırken C. 
H. B. görüşü olarak şöyle ifade edilmişti, aynen 
okuyorum : 

[Millî Eğitim dâvası her dâvadan önce öğ
retmen davasıdır, ilköğretimden, orta, teknik 
ve yüksek öğretime kadar her alanda derece 
derece öğretmen buhranı hüküm sürmektedir. 

öğretmenlik mesleki cazibesine süratle ka
vuşturulmalıdır. Bu meslek memleket gençleri
nin idealizmi ve kabiliyet bakımından en önde 
gelenlerinden bir kısmını ve her halde yeter sa
yıda genci mutlaka çekebilmelidir. 

öğretmen meslekinin cazibesini kaybetmesi 
gelecek nesillerin yetişmesi üzerinde öyle menfi 
tesirler yaratacaktır ki, bundan doğabilecek 
kalite düşüklüğünün zincirleme tesirlerini 30 -
40 yılda silmek mümkün olmaz, öğretmen buh
ranı çok geçmeden her meslek dalında-ve cemi
yet hayatının her alanında seviye düşürücü te
sirlerini belli edecek bir hâdisedir. Çok ağır ve 
şerefli bir vazifeyi geçim derdi içinde ifa eden 
fedakâr öğretmenlerimizin şerefi için hiçbir 
tedbir ihmal edilmemelidir, öğretmen camiası 
geçim derdinden, maddi sıkıntılardan ve parti
zanlık baskısından kurtarılmalıdır. Para değe
rindeki düşme, ek görev ücretleri ile ilâve ders 
ücretlerinin derhal artırılmasını zaruri kılmak
tadır. Devlet Personel Kanunu bir türlü çıka
rılmadığına göre mahrumiyet bölgelerinde va
zife gören öğretmenler için ayrıca tazminat dü
şünülmelidir. öğretmenlere kitap tazminatı ve
rilmesi konusu üzerinde de Millî Eğitim Bakan-
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lığı ciddiyetle durmalıdır. Bu arada mahrumi
yet bölgelerinden ve mesken buhranlarının en 
şiddetli olduğu yerlerden başlıyarak, öğretmen
leri meskene kavuşturmak çarelerini aramak 
lâzımdır.] 

Şu okuduğum mütalâa, 1960 senesi bütçesi 
münasebeti ile C. H. P. Grup Sözcüsü Sayın 
Turhan Feyzioğlu'nun ifadesidir. O günden bu 
yana hissedilen ihtiyaçlar maalesef hâlâ temin 
edilememiştir. Halen bu yolda atılmış bir adım 
yoktur. Mevcut Millî Eğitim bütçesi ile bunun 
ıslahına imkân yoktur, arkadaşlar. Bu şekilde 
her sene parlak edebiyat numuneleri vermek
ten ziyade pratik yollar, çareler aramak Bakan
lığın, Hükümetin vazifesi olmalıdır. 

Müzeler hakkında da bir hususa temas ede
ceğim : 

1950 senesinde iktidar değişikliği olduğu va
kit Topkapı Müzesindeki kıymetli eşyaların zi-
yaa uğradığı iddia edilmiş ve eşyaların envan
terini ihtiva eden listeler 'bir müddet bulunama
mıştır. 

Bilâhara kurulan tahkik heyeti neticeyi tes-
bit etti ve bu mesele kapandı. Fakat bugün da
hi Topkapı Müzesinde mevcut kıymetli ziynet 
eşyası ve sairenin nelerden mürekkep bulundu
ğu, hakiki kıymetlerinin ne olduğu halkın meç
hulüdür. Halbuki Garp memleketlerinden mü
zelerin matbu broşürleri vardır ve 'bütün millet 
müzelerde neler mevcudolduğunu bilir ve bu 
mevzuda hiçbir dedikoduya mahal kalmaz. Ma
arif Vekâleti, başta Topkapı olmak üzere, di
ğer müze ve kütüphanelerimizde mevcut kıymet
li eşya, müzeyyenat, halı ve kitaplara ait müf
redatlı bir rehber neşrederek bunu istiyenlere 
bedeli mukabilinde satın alabilecekleri imkânını 
sağlamalıdırlar. Bu iş yapıldığı takdirde hiçbir 
iktidar değişikliğinde hiçbir kimse zanlı duru
ma düşmez. Herkes müzelerdeki eşyaların kon
trolünü yapar. Bu suretle birçok suiistimaller 
ortadan kalktığı gibi yersiz zanlar da önlenmiş 
olur. 

Bilhassa, öğretmenler üzerinde ısrarla du-
nılmasmı, meslekin cazip bir hale getirilmesini, 
1960 yılı bütçesinde istiyen Turhan Feyzioğlu 
arkadaşımız bugün Hükümette Bakan olarak 
vazife görmekte ve Sayın Millî Eğitim Baka
nımız da Halk Partisinin bir rüknü olarak va
zifeye devam etmektedir. O zaman bir parti gö-
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rüşü olan ve çok yerinde kabul ettiğim bu gö- I 
niştin tahakkuk ettirilmesini Sayın Bakanlar- \ 
dan rica eder, hepinize hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) I 

BAŞKAN — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik- ı 
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısına ait I 
oy toplama muameleleri bitmiştir. I 

Sayın îhsan Atabv. I 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

Başkan, sayın milletvekilleri ve çok değerli 
Millî Eğitim Bakanlığı erkânı, : 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebe- I 
tiyle şahsi mütalâalarımı ve bâzı hususları Yük- I 
sek Heyetinize arz edeceğim. I 

Memleketin üzerinde durduğu en mühim ko- il 
nunun ahlâk kalkınması olduğunu kabul etmek I 
mecburiyetindeyiz. Ahlâk kalkınmasının başın- I 
da ahlâkı gençlere verecek olan Öğretmenleri : 
ele almak zorundayız. Bugün öğretmenleri içe- I 
risinde bulundukları durumdan kurtarmak, ah- I 
lâkı kurtarmak demektir. I 

öğretmenler büyük meşakkatler içinde, gün- j 
lük gayeler içinde esas vazifelerini tam olarak I 
maalesef yapamamaktadırlar. Dikkat buyuru- I 
lursa Türkiye'de meslek erbabı memurlarla, j 
Millî Eğitim camiasına mensup memurlar ara- I 
sında emeklilik bakımından yapılan istatistik- 1 
te öğretmenlerin emekli sayısı bakımından di- I 
ğer memurlara nazaran çok az oluşu, emekleri- I 
nin, çok yıpratıcı olmasından ve emeklilik müd- ] 
deUerini tamamlamak imkânlarından mahrum I 
bulunmalarından ileri gelmektedir. Bu itibarla I 
öğretmen dâvası, her şeyin üstünde ele alınması I 
zaruri olan bir dâvadır. Bu tedbirleri alacak 1 
olan ve bu yolda ışık tutacak olan Maarif Şû- I 
ralarınm rolü çök büyüktür. Fakat bu Şûranın I 
çalışmalarında bâzı eksiklikler görmekteyiz. I 
Şöyle ki : Tedrisatı 11 seneye çıkarmayı kabul I 
eden Maarif Şûrası gelecek toplantısında bu- I 
nü 10 seneye indirmekte ve olgunluk imtihanını I 
bir yıl koyma, ikinci yıl kaldırma çabası içeri- I 
sinde çalışmalar yapmaktadır. Bunun da sebe- I 
bi, Maarif Şûrasını teşkil eden insanların seci- I 
üş zihniyetinden ileri gelmektedir. Bir Şûra ki, I 
içerisinde bütün vekâlet memurları, özel Ka- I 
lem Müdürünü, hepsini taşıyor. Büyük Millet I 
Meclisinin ve Senato gruplarının maarifçi üye- I 
lerine içinde yer vermiyorsa; bir Şûra M, Millet I 
Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu âzalannm | 
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yakasına kendi şeref levhasını takamıyor», o 
Şûrada maarif dâvalarının halledileceğine zerre 
kadar ihtimal vermemek lâzımdır. Misal olarak 
arz edeyim ki, bu sene Maarif Şûramızın üzerin
de durduğu konular ezanın Türkçe okutulması, 
öğretmenin öğretmenle evlendirilmesi gibi indî 
noktalar üzerine inhisar etmiş bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, öğretmeni öğretmen 
yapacak olan, onu huzur içinde vazifeye devam 
ettirecek olan hususlardan birisi de terfi ve 
tecziyeler konusudur, ilkokul Öğretmenine bir 
teftiş sistemi tatbik eden, ortaokul ve liselere 
başka türlü bir teftiş sistemi takibeden ve bu 
teftiş sistemleri arasında bir organizasyon ku-
ramıyan bir vekâletin öğretmenleri kurtaraca
ğına kaani değilim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş

kanım istirham ediyorum, iki dakika da siz lüt
fedin de üç dakika konuşayım. 

Sevgili arkadaşlarım, ilkokul öğretmenlerini 
teftiş eden müfettişler karşısında bu öğretmen
leri kalıba uydurmaktan ve onun elindeki kalı
ba şekil olmaktan kurtarmak mecburiyetindeyiz. 
İlkokul öğretmenlerini de ortaokul öğretmen
leriyle beraber üç senede bir teftişe tâbi tut
mak lâzımdır. İlkokul öğretmenlerini de her se
ne değişen müfettişin arzularına uymaktan 
kurtarmak mecburiyetindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, maarif dâvamızda li
senin bir lüks tahsil haline geldiği ve mezunla
rının ihtisas sahalarından uzak memur dediği
miz yiyici unsur haline geldiğini nazarı itibara 
alarak bu memleket bünyesine uygun meslek 
okullarına doğru gidilmesi mecburiyetindeyiz. 
Bu meslek okulları mezunu olan kimselerin, 
üniversiteler kadroları içerisinde bilhassa Ziraat 
fakültelerinde okuma imkânlarına sahibolabil-
melerini temin etmek mecburiyetindeyiz. 

imam - Hatip okullarımız bu memleketten 
hurafeyi kovacak ve memleketten cehaleti 
uzaklaştıracaktır. Hakiki din ilmini vatandaş
lara götürecek olan bu müessesenin kurulması
nın kabul edilmesini ve maarif teşkilâtı içerisin
de bunlara bir üvey evlât muamelesi yapılmama
sını, Bakanlığın bunları sıcak sinelerine basma
larının doğru ' olacağı kanaatindeyim. (Alkış
lar) 
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Bu müesseselerin başında bulunan idareci 

arkadaşlarınım, kendi okullarındaki talebeleri
ni liselere götürmek üzere çalışmalar yaptıkları 
müşahedelerimizdendir. Bu liselerin başına bu 
zihniyeti gütmiyen, bunları uygulamıya çalı
şan, bu mevzuda uğraşmış maarifçilerin otur
tulması katî bir mecburiyettir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, sözlerinizi 
bağlayın. 

İHSAN ATAÖVE (Devamla) — Bağlayım 
efendim. 

Arkadaşlar, Saym Bakana bir sual soraca
ğım ve cevabını rica edeceğim. İstihbar ettiği
mize göre, Suudi Arabistan Kiralı dinî ted
risat yapmak üzere şahsı adına dört talebeye 
burs vereceğini Hükümete teklif etmiş. Muay
yen kollardan geçerek Bakanlığa gelen rapor 
şu : (Suudi Arabistan din ilmi bakımından 
bizden daha ileri mi ki, oraya talebe göndere
ceğiz?) Bu itibarla bu talep kabul edilmemiş. 

İlmin yeri yoktur arkadaşlar. Din ilmi için 
ne Suudi Arabistan'a ve ne de Amerika'ya ta
lebe gönderecek değiliz. Suudi Arabistan'a gön-
derseydik zararlı mı çıkradık? Bu itibarla sev
gili arkadaşlarım, ben maarif camiası içerisin
de senelerce ömür vermiş, bu meslekin aşkiyle 
hemaşk olmuş bir arkadaşınız olarak maarife 
el atılmasını ve memlekette bir millî eğitim 
inkılâbının yapılmasını istirham ederken, bu 
dar bütçe içerisinde Muhterem Millî Eğitim 
erkânına azim, ümit ve başarı diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1961 Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının yapı
lan oylamasına 257 arkadaşımız iştirak etmiş 
olup 248 kabul, 6 ret, 3 çekinser oy kullan
makla tasan Meclisimizden çıkmış ve kanunlaş
mıştır. 

Sayın İrfan Baran. 
İRFAN BARAN (Konya) — Söz sıramı 

Veli Başaran arkadaşıma veriyorum. 
VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem Reis Bey, sayın milletvekilleri, değerli 
(Millî Eğitim mensupları, 

Bir memleketin yükselmesi Maarif dâvasına 
verdiği ehemmiyete bağlıdır. Bu topraklar üstün
de yaşıyan insanlar olarak memleketimizde de 
'Maarif dâvasının tam mânasiyle gelişmesini canü-
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gönülden arzu ederiz. Fakat 1962 yılı bütçesinde 
bu dâvaya ehemmiyeti derecesinde yer verilme
diğini görüyoruz. Onun için Millî Eğitim Bakan» 
lığı bütçesi bütçede gereken yerini bulursa, ki 
bulması da zaruridir, maarif işlerimiz tam randı
manlı şekilde çalışır ve arzulanan fayda sağlanır. 

•i 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugünkü Maarif Bakanlığı bütçesinden fazla 

bir iş beklememekle beraber bâzı temenni ve di
leklerde bulunacağız. Bunların yerine gelmesi 
bizleri memnun edeceği kadar yapılması halinde 
de birçok vatandaşlarımızın ıstırapları son bula
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dert o kadar çok ki, çok kısa zamanda bunu 

dile getirmek imkânı olmadığını takdir edersiniz. 
O bakımdan dertleri çok kısa olarak geçeceğim : 

1. Bugün 27 yıllık öğretmenle 40 yıllık öğ
retmen aynı maaşı almaktadır. Bu duruma çare 
arıvan Millî Eğitim Bakanlığı 1 Mart 1954 tarih 
6273 numaralı Kanunu Millet Meclisinden çı
kardı. Çıkardı ama tatbik şeklini yanlış yaptı. 
Kanun yanlış tatbik edilince öğretmen okulu me
zunu arkadaşlar Devlet Şûrasına başvurdular, 
öğretmenlerin bu dâvasını kılı kırk yararcasma 
inceliyen Devlet Şûrası 1955/119 sayılı içtihat 
kararını verdi. Bu karar «öğretmenlerin 6273 
numaralı Kânunun neşri tarihinde aldıkları ma
aşta geçen müddetin yeni aylıklara ilâvesi icab-
etmektedir» şeklindeydi. Dâva kazanılmıştı. Ne 
çare ki, o zaman Millî Eğitim Bakanlığı ve ida
recilerinin lehlerine verilen bu içtihat kararın
dan ancak tanıdıklarını faydalandırdığı bir ha
kikattir. Birçok öğretmenler aynı hakka sahib-
oldukları ve Devletin en yüksek mahkemesinden 
ilâm aldıkları halde hâlâ haklarını beklemekte
dirler. 

DurUm bu merkezde devam ederken 6888 No. 
lu yeni bir İntibak Kanunu çıktı. Bu kanun ens
titü mezunu öğretmenlere, yıllık başarıları ne 
olursa olsun, her 3 yıla bir kıdem tanıdı ve maaş
ları buna göre ayarlandı. Bu esnada da öğretmen 
okulu mezunu öğretmenlerin vaziyetleri düzeltil
medi. Bir üvey evlât muamelesi gördü ve kanuni 
haklan yerine getirilmedi. 6888 No. lu Kanunun 
öğretmen okulu mezunu öğretmenlere tatbiki ile 
yılların haksızlığı giderilecek öğretmen ile öğren
cisi aynı maaşı almaktan kurtulacaktır. Yıllar bo
yu göz nuru, alın teri dökerek saçlarını ağartan, 
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her AllaJhm günü çocuklarımıza vatan, miJiet i 
sevgisi, hürriyet aşkı, kanuna saygı, hak ve sos
yal adaleti öğreten öğretmenin derdi son bula
caktır. Bunu Muhterem Bakanın nazara almasını 
temenni ederim. 

2. Okulsuz köylerimizi bir an evvel okul ve 
öğretmene kavuşturulması gerekir. 

3. Yarım ve kültürsüz bjr nesil yetiştirmek : 
arzu etmiyorsak, bunların yetişmesine faydalı 
okul ve öğretmen ihtiyacını ve ders aracını yerine i\ 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

4. Okuldan mezun olan kızlarımızı cemiyet 
içerisinde daha verimli ve faydalı bir hale getir
mek için Bakanlığın Kız Akşam Sanat okullarına 
ıgeniş ehemmiyet vermesi zaruridir. 

5. Mahrumiyet bölgesinde... çalışan, yarının 
Türk neslini yetiştiren muhterem öğretmenlere 
durumları icabı verilmemiş birçok hakların ta
nınmasını zaruri görmekteyim. 

6. öğretmenlerin sosyal ihtiyaçlarının yerine 
getirilmesi şarttır. Bu olduğu takdirde öğretmen
sizliğin büyük bir kısmı itibariyle, izale olunacağı 
kanaatindeyim. 

7. öğretmenliği cazip bir şekle getirmek ve 
meslekte gelişmelerini sağlamak bakımından 
maaşlarını iyi ayarlamamız şart olduğu gibi bâzı 
durumlarda da ödenek tanınması lâzımdır. 

8. Birçok öğretmeni köy ve nahiyelerde muh
tar vekili yapıyorlar. 

ıSözlerime son verirken Muhterem Millî Eği
tim camiasını ve arkadaşları hürmetle selâmlar, ' 
1962 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ederim, j 
(Alkışlar) ; 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Bâbi. 
HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar; zamanın darlığı dolayı-
siyle sözlerimi yalnız başlıklar halinde ifade edip 
geçeceğim. 

Türkiye'de umumiyetle Millî Eğitim dâvası, 
okutmak ve okumak dâvası olarak, çok defa bu 
müşahede altında, tetkik edilmektedir. Halbu
ki bir memleketin maarif dâvası; sanat dâvası, ! 
medeniyet dâvası demektir. Millî Eğitim Ba- \ 
kanlığı gerek bütçenin tanziminde ve gerekse 
maarifin umumi siyasetinde bir numaralı merkez 
olması icabeder. 

Bir memleketin sanat hareketindeki aksaklık
lar, bir memleketin içtimai hayatındaki aksak
lıklar, bugün bütün memleketlerde mevcudolan ; 
psiko - sosyal hareketler ve buna mümasil der- j 
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neklerin ve içtimai kuvvetlerin mevcudiyetini 
Maarif Vekâletinde toplamak icabeder. Halbuki 
biz Maarif Vekâletini bir okur - yazar santrali 
halinde görmeye alışmışızdır. Memleketteki sa
nat, şiir ve medeniyet hareketlerindeki eksiklik
leri Maarif Vekâletinden sormuyoruz. Halbuki 
bir numaralı muhatabı Maarif Vekâletidir. 

ikinci ncıkta : Millî Eğitimin Türkiye'deki 
piramidinin durumudur. Türkiye'de millî eğitim 
piramidi o kadar, gariptir ki, bunu bir geometrik 
şekle benzetmeye imkân yoktur. Yukarısı geniş
lemiş, ortası kamburlaşmıştır. Okur - yazar az
lığı yanında, Üniversitelerin muayyen şubelerin
deki talebe çokluğu, orta öğretim ve teknik öğ
retimdeki kısırlığın örneğidir. Kültür pramidi 
bir keşmekeş içine girmiştir. Bunu çözmeye im
kân kalmamıştır. 

Yine maarifimizde üzerinde durulması icab-
eden bir nokta da, müzik ve. sanat bakımındandır. 

Dışardan gelen elemanlara temas edeyim : 
Meselâ Devlet Tiyatrosunda Ottavio de Rosa için 
17 bin lira ücret verilirken, bunun sanatkârlar 
üzerindö mubassır olduğu vakıası yanında; maaş 
meselesi yüzünden Türk Maarifinin elemanları
nı elinden kaçırdığı, 35 lira asli maaşla çalışan 
arkadaşlar için Amerika'da îndiana Üniversite
sinde büyük ücretler sağlandığı; buna mukabil 
Amerika'da, Avrupa'da şöhret sahibi olamamış 
kimselerin, maarif müessesemizde daha geniş 
imkânlar sağladığı görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak Maarif 
dâvamı^ üzerinde durmamız icabeden bir nokta 
da mutlaka ve mutlaka ilk eğitim dâvasının sağ
lam bir temele oturtulmasıdır. Politikanın ve 
politik mülâhazaların tamamen dışında sağlam 
ve değişmiyen esaslarla - Anayasa maddeleri 
gibi - bir ilk eğitim programının yapılması lâzım
dır. Yoksa her gelen Vekil, her gelon iktidarın 
tasarrufları doğru olmaz. Anayasa maddesi gibi 
bir maarif programımız olması lâzımdır. Yoksa 
her gelen vekilin, her gelen iktidarın tecrübe 
edeceği bir ilk eğitim politikası Türkiye'nin ma
arifini içinden çıkılmaz hale sokabilir. Bu ba
kımdan eğitim piramidinin bütün noktalarında 
güzel ve hendesi bir mimarinin tatbik edilmesi, 
sağlam ilk eğitimin yanında bugünkü ölçülere 
göre orta eğitimin de tesisi ve sanat hareketleri
nin, edebiyat hareketlerinin mutlaka ve mutlaka 
bir esasa bağlanması lâzımdır. 
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Yirminci asrın yarısının ilk devresinde Türk I 

sanatına ait sualleri tarih yine Türk maarifin
den soracaktır. Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
(Alkışlar) -

İHSAN KABADAYI (Konya) —Muhterem 
arkadaşlar, milletlerin bekası, fabrika binaları 
ve dere boylarını boğan barajlar kadar; fazilet 
ahlâk ye ilmî müesseseleri kurabilmesine ve ku
rulanları koruyabilmesine bağlıdır. Bunları da 
kuran ve koruyan öğretim ve eğitimdir. 

öğretim ve eğitimin bel kemiğini bina ve 
tesislerden fazla öğretmen hocalar teşkil etmek
tedir. 

Bizde ise 15 - 20 yıldan beri bu müessesele- I 
rin hemen hemen ihmale uğradığını itiraf et
mek asla mübalâğa sayılmaz. 

• öğretmenlik huzur meslekidir, öğretmen 
yarının vatanını ve milletini koruyacak insan- I 
dır. Polonya Millî Şairinin dediği: «Ey Polan-, 
yalı anne; çocuk senindir ama (haddizatında o 
yarınki Polonya Milleti ve Polonya vatanının- I 
dır. Onu öyle yetiştir ve öyle büyüt ki, eksik- I 
«iz .doğsun, eksiksiz kurulsun.» (Ben de diyorum 
ki, bir anne çocuğunu yedi yaşma kadar terbi
ye eder, ondan sonrasını geliştiren, yetiştiren 
öğretmendir. Onu huzurlu kılın ki, ıbu eksik
liğini bidayette gidersin, hatadan berî kılsın. I 

Amerikalı pedegog deı* ki : «Babalar kendi 
üzerindeki eksiklikleri çocuklarında tesis ede
rek gençliklerini bir kere daha yaşarlar. Ama, 
çocuk 'babadan fazla bütün gününü hocası ile I 
geçirdiğine göre, babanın arzu ettiği evlâdı, 
gayesine uygun şekilde yetiştiren de hocadır.» 

Hal böyle iken; şimdiye kadar: öğretmen
lere kendilerini yetiştirmeleri için eğitim öde
neği verilmemekte ve hattâ bütçede dalhi yer al- I 
ummaktadır. 

b) Mahrumiyet zammı kabul edilmemekte 
ve bu yüzden yurdun uzak köşeleri öğretmen
siz kalmaktadır. Bu noksanlığı önlemek için 
bu gibi yerlerde çalışanlara, (Bu yerler için bir I 
mahrumiyet zammı, lojman inşaatı, iki yılda 
bir terfi ve kırk lira maaşı aslî ile vazifeye baş
lar) şeklinde ölçüler kabul edilirse yalnız üç 
büyük şehirde değil, bütün satihı vatanda müs- I 
bet ve normal eğitim kadrosunun ve eğitimi 
yürütmek imkânı hâsıl olacaktır. I 

c) Birçok okullar bir müdür ve bir mü- I 
hürle kalmıştır. 
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öğretmenliğe rağbet azalmış, kaynaklar as

la ihtiyacı karşılayacak durumda değildir. Mes
lekten ve bilhassa teknik öğretimden binlerce 
eleman diğer sektöre kaymış ve kaymaktadır. 
Bunlar serbest sektörün tamircisi, atölye sahibi 
ve fabrikalarını işleten kimseler olarak çalış
maktadırlar. Bu demektir ki, lise hocasına fark 
olarak 100, orta öğretim hocasına 75 lira ver
mekle onların, dersleri haricindeki boş zaman
larını ek görevle değerlendirmelerini istemek 
abes olur. Onlar, ders saati haricindeki bu boş 
vakitlerini hariçte çok daha iyi bir şekilde kıy-
metlend inmektedirler. 

Orta tedrisatta 8 bin öğretmen hâlâ eksik
tir. Bunların çoğu ek görevli öğretmenlerle 
kapatılmaya çalışılmaktadır. Fakat buna rağ
men 531 338 aylık ders saati boş geçmektedir. 
Hakiki öğretmen kadar, onıtn vazifesini gören 
yedek öğretmen eğitime faydalı 'olamamaktadır. 
Hiçbir ek görevli öğretmen, vazifesini asli öğ
retmen kadar benimseyemez. «Ağlarsa anam' 
ağlar; gayrisi yalan ağlar.» Bu eksikliğin za
rarını öğrencilerimiz ağır bir şekilde çekmekte
dirler. 

Ben, 'bir kanun teklif; vereceğim. Lise me
zunlarından yedek subaylık halkkı alındığına 
göre, üniversite melunlarının iki senelik askerî 
sürelerinin hiç değilse hr- senesini Millî Eğiti
me hasretmelerini ve üniversiteyi bitiren kızla
rımızdan da Dövletten vazife istiyenlerden ilk 
iki senelerinin Millî Eğitime taihsis edilmesi şek
lindedir. 

Hâlâ 13 bin köyümüzde okula ihtiyaç var
dır. 

Bir eğitmen dâvası vardır ki, yürekler acı
sıdır. Bunun da ele alınıp bütçede bunlarla il
gili bâzı imkânların ınevcudolması lâzımdır. 

Bugün' demokratik anî ayış ve insan hakları 
ölçülerine göre işçinin dahi sağlık sigortası ve 
ihtiyarlık sigortası düşünülüp garantili ölçüle
re bağlandığına göre miktarı 8 000 iken 2 700 e 
inen ibu eğitmenleri kendi kaderlerine terk et
menin hiejbir hukuki ve sosyal anlayışta yeri 
yoktur. 

6273 (sayılı İlkokul öğretmenleri intibak Ka
nunu çıkmış ve tatbikatta birçok mahzurlar 
doğurmuştur. Çoğu, idari ve adlî karar alın
dığı halele 'hâlâ haklarını alamamaktadırlar. Bu
nun malî portesi ise 10 milyon liradır. 
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Orta tedrisat ve yüksek okullardaki öğret

menler için de bu intibak dertleri aynı olup 
bunların da bütçede yer alması gerekirdi. 

Bütün liseler üniversiteye talebe yetiştiren 
ve üniversiteler de Devlete memur yetiştiren 
müesseseler halindedir. Artık lise ve üniversi
telerin tedris sistemlerinde büyük değişiklik 
yapmak teknik ve mesleki bölümlere kıymet 
vermek zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir. Büt
çede buna ait tebdil ve reorganizasyona ait ic
raata yer verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, vaktiniz bit
miştir. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu mes
lekin derdi o kadar çoktur ki, beş dakikaya 
sığmıyacağı gibi saatlere de sığmaz. Bunu bu
rada aynı meslekin yetiştirdiği büyük insan 
Muallim Nacinin şu ifadesiyle cevaplandıraca
ğım; (En beliğ ifade, hakikati müthişenin te
siri altında hiçbir şey söylememektir.) Hürmet
lerimle! (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; daha 19 arkadaşımız 
söz almıştır. Fakat yeterlik önergesi de geldi, 
okutuyorum. («Devam, devam» sesleri) 

Millet .Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim bütçesinde parti sözcüleri ve 

miktarı kâfi milletvekilleri de konuşmuş, du
rum tenevvür etmiş olduğundan müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Naci Güray 

22 . 2 .1962 O : 1 
YAHYA DERMANCI (tçel) — Yeterlik 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım; şu öğretmenlerin zaten kaderle
ri kara. O kadar konuşacak, öğretmenlerin 
derdini dökecek arkadaş var ki. öğretmenle
rin bağrı yanıktır. Burada işittik; neler söy
lendi.. Biraz daha söylesinler, ne olur? Vakti
miz çok dar değildir. Günlük program tatbik 
edilmektedir. Yemek tatilinden sonra da bu 
mevzularda konuşsak, tenkidi erimizi, dertleri
mizi burada ifade etsek bu memleket için ha
yırlı olmaz mı? Ama takdir, elbette ki Yük
sek Heyetindir. Fakat söylemek istiyen arka
daşlar konuşsunlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, üniversiteler bütçesi
ne öğleden sonra devam edeceğiz. Üniversite
ler bütçelerinde de konuşmalar yapılacaktır. 
Bunu da hatırlatıyorum. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunacağım. 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Elâzığ Milletvekili Naci Güray'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Efendim, vakit geçtiği için bugün saat 15 te 
toplanılmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,15 
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KÂTİPLER 

I K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 

Nurettin Akyurt (Malatya), Fermh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Yoklama yapılacaktır. 
(Trabzon milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz var
dır, müzakereye geçiyoruz. Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi üzerinde şahsı adına konuşa
cak 17 arkadaş vardır. Şimdi sıra Aydın Mil
letvekili Sayın Şükrü Koç'undur. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydm) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin yapısı ve 
muhtemel sonuçları üzerinde durmazdan önce, 
eğitimimizin bâzı önemli konularına değinmek 
istiyoruz. 

Eğitim sistemine dâhil bütün okullarımızın 
bugünkü işleyişleri kendisinden sonraki basa
mağa öğrenci hazırlamak esasına dayanmakta-

, dır. Oysa ki, ilk, orta, lise seviyesindeki bütün 
okullarımıza giren çocukların sadece yarısı bu 
okulları bitirebilmektedir. Bir misal olmak 
üzere, ilköğretimi alalım. 

Okuma çağında olan 500 bin çocuğumuz 
ilkokula girdiği halde; sadece 250 bini mezun 
olabilmektedir. Bu demektir ki, okullarımız ya
rı randımanla çalışmaktadır. 

% Eğitimi ve okulları, toplumumuzun Batı 
uygarlığına yetiştirilmesi ve topyekûn ekono
mik kalkınmamızın müessir bir vasıtası haline 
getirmek jsorundayız. Bunun için, eğitim ku
rumlarını ve 'hedeflerini öylesine oriyante et
mek zorundayız ki, okul tam randımanla çalış
sın, mezunlarını hayata atarken, onları ekono
mik kalkınmamızda rol sahibi, bilgili, bece-
rekli kişiler halinde yetiştirebilsin. Bu konuda 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile iş birliği yapı
larak, gerçekçi ve yurt ihtiyaçlarını cevaplan-
dırıcı bir eğitim plânlaması yapılmalıdır. Eği

tim Bakanlığı memleketimizin her alanının ih
tiyacı olan her cinsten vasıflı insan gücünü ye
tiştiren, kamu ve özel sektörlerin aradığı tek
nik ve ihtisas erbabını hazırlayan bir daire 
olmalıdır. Bu bakımdan, yalnız memur fabri
kası olarak işliyen okullar değil, ziraat uzma
nı, sağlık personeli, ticaret ve sanat erbabını 
•hazırlıyan bütün okullar, ilkokul üzerine mec
buri ve parasız eğitim burumları olarak teşki-
lâtlannıalıdm Bu konuda bütün dünyaya ör
neklik eden köy enstitüleri denememizden biz 
de faydalanabiliriz. (Alkışlar) 

Ortaöğretimi yeniden, Batı ülkelerindeki 
ölçüler ve tecrübeler içinde organize etmek ih
tiyacındayız. Üniversitelerimizde akşam ve ge
ce öğrenimi yapmak suretiyle, mevcut üniver
sitelerde şimdikinden % 30 fazla öğrenci okut
manın mümkün olduğuna ka'aniiz. Teknik öğ
retim, tarım ekonomisine giren bütün branş
ları da içine talarak, genel eğitim sistemi içinde 
şimdikinden üç misli hacimle, faaliyete geçiril
melidir. 

En önemli konularımızdan birisi, öğretmen 
yetiştirme ve istihdamıdır. 222 sayılı' Kanun 
okul binası yapımını plânladığı halde, öğret
men yetiştirilmesi için yeni bir hüküm getir
memiştir. Gelecek yıl, 16 000 sınıf öğretmen
siz kalacaktır. Yedek subay öğretmenler terhis 
olacak, ilkokul öğretmenleri er olarak askere 
gidecektir. İhtiyacı karşılaymcaya kadar ilk
okul öğretmenlerinin askerliklerini öğretmen 
olarak geçirmeleri konusunu ele almak gerek
tir. Devlet memurları kadrosunun % 53 ünü 
eğitim personeli teşkil etmektedir. Ancak, cari 
bütçenin % 16 sı bu Bakanlığa ayrılmıştır. Bu, 
öğretmenliğin ucuz bir meslek olduğunu gös
termektedir. Onun için ilköğretimde 15, orta
öğretimde 6 000 öğretmen açığı vardır. Genç
lerimiz öğretmenliği istikbal vadeden bir mes
lek olarak görmemektedirler. MaÜırumiyet böl-
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gelerinde çalışan öğretmenlerin geçim sıkıntı
sını halledecek tedbirler alnım'alı'dır, 

Bakanlık sanat ve fikir barelketlerini des
teklemelidir. öğretm'eıılere ucuz kitap 'sağla
malıdır. Devlet Tiyatrosu bölge tiyaı't'o kolla
rını artırmalı, sanat ve fikir 'adamlarına, müda
halelerde ıbulunulmam'alıdlr. Son. zamanlarda 
Devlet T.iyatr'ol,aırı Genel Müdürüne politika 
adamlarından. yersiz ve mesneltsiz hücumlar ya
pılmıştır. Bu çirkin isnatları takbilh. ederiz. 

'Sayın arkadaşlarım; kabul edeceğiniz büt
çe ile gelecek yıla 2 000 ilkokul binası ve '5 000 
öğretmen adayı sağlatmış .olacaksınız. Bilgili 
kabiliyetli, tecrübeli bir idareci olan Eğitim 
Bakanımızın bu bütçeyi i'salbetle uygulayacağı
na inanıyoruz. 

Son olarak Tüılkiye'miri en ücra köylerin
den' en büyük şePnirlerime kadar vazife görmek
te olan 88 000 öğretmen arkadaşımı buradan 
saygı ile selâmlar, hepinize hürmetler ederim. 
f Alkışlar) 

BAŞKAN — Savım Baydu r. 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Çok muhte

rem Başkan ı e aziz arkadaşlarım, Sayın Vekil 
ve Vekâlet erkânı, hepinizi hürmetle selâmla
rım . 

Bugün millî ve kültür hayatımızın en mühim 
bir rolü olan eğitim ve onu takiben ilim nuru 
saçan üniversitelerimizin bütçelerinin müzake
resine' başlamış bulunuyoruz. Yüksek malûmu
nuzdur ki, bir milletin medeniyet seviyesi, mad
di ve mânevi kuvveti, kültür ve eğitim dere
cesine tâbidir. Çünkü hayatta en büyük kudret > 
bilgidir. Bu sebeple memleketimizde demokrasi 
denilen ideal rejimin ve en medeni yaşama 
şeklinin tahakkukunun ancak kültür ve eği
timle meydana geleceğini takdir buyurursu
nuz. Yine bu sebepledir ki, Cumhuriyet idaremiz 
kuruluşundan beri millî eğitime birinci plânda 
kıymet vermiştir. Bir cemiyet için millî eğitim 
ekmek kadar lüzumludur. Her sahada inkılâp
lar ona dayanır ve onunla yerleşir. Atatürk in
kılâpları ve onun devamı ve müdafaası olan 27 
Mayıs Devriminin mânevi dayanağı eğitim ve 
kültürdür. 

Aziz arkadaşlarım, 
Dün ve bugün bir demokrasi buhranı geçir- . 

dik ve geçiriyorsak bunda siyasi kültür ve eği-
f-jm dunımumuzun mühim bir rolü vardır. Dün-
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yadaki hakiki ve devamlı demokrasiler esaslı 
bir kültür ilkesine, fikrî ve felsefî hazırlığa 
dayanan demokrasilerdir. Eski Yunan demokra
sisi, ve bugünkü Anglosakson demokrasileri gi
bi, ileri ve daha mütekâmil bir yaşayış tarzı 
olan demokrasinin bütün icaplariyle memleke
timizde devamını görmek idealimizdir, 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî eğitim yalnız genç nesilleri yetiştirme 

vasıtası değil, aynı zamanda milletçe kalkınma
yı hızlandıracak ve tahakkuk ettirecek olan bir 
kuvvettir. 

Sayın Başbakanın Siyasal Bilgiler Fakülte
sinde söyledikleri gibi «Millî eğitimde progra
mımızın temeli olarak iyi yetişme felsefesi pren
sibimizdir. İyi yetişmiş insanlara cddî olarak ih
tiyacımız vardır. Yarım ve eksik müessese ge
leneğinden kurtulmak emelimizdir. 

Bu güzel arzuların tahakkuku ilkokullardan 
başlar. Bugünkü eğitim kadromuza göre yeter 
sayıda Öğretmene ihtiyacımız vardır. Bugün 
yalnız şehirli değil, nüfusumuzun % 80 nini 
teşkil eden köylülerimiz çocuklarını iştiyakla 
okutmak heves ve kararındadır. Bu -gerçeği he
pimiz yakînen'görmekte ve bilmekteyiz. Bu fır
sattan ve temayülden istifade ederek nüfusun 
büyük ekseriyetini okutmak lâzımdır. Memleket 
cehaletten çok büyük ıstıraplar çekmiştir ve çek
mektedir. Bu sebeple öğretmenliği daha cazip 
ve çekici bir şekle koymak ieabetmektedir. Öğ
retmenin geçim seviyesini yükseltmelidir. Sosyal 
vazyeti daha müsait olmalıdır. öğretmenlik 
öğrenim çağındaki gençlerimizin istiyerek gir
diği bir meslek haline konulmalıdır. Kaliteli ve 
yeter sayıda öğretmen yetiştirilmelidir, öğret
men ümitsiz ve kırgın halden kurtarılmalıdır.. 
Bugünün icabı olarak teknik öğretime daha 
fazla ehemmiyet verilmelidir, Bina ve ders 
aleti okullarda eksikliği hissedilen en mühim 
mevzulardandır. İlk ve orta eğitimde şiddetle-

ihtiyaç hissedilen öğretmen ihtiyacı dolayısiyle 
süratle öğretmen okulları açılmalıdır. 

Bugün atom fiziğinin ve tatbikatının hâkim 
olduğu bir devrede yüksek teknik öğretim de. 
çok mühim bir konudur. Memleketin ilerlemesi • 
ve müdafaası ilimle kaimdir. Bu sebeple Ame
rika bile tedrisatta yenilikler yapmaktadır,-• 
Amerika'nın kalkınmasında rol alacak eleman
ların daha ortaokul sıralarında yeni ve rasyo
nel metotlarla yetiştirilmeye başlanması başlı 
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başına bir iş olarak göz önünde tutulmaktadır. 1 
ilim ve tekniğin gelişmesi yüksek kalitede âli
min, mühendis ve teknisyenin yetiştirilmesini 
intacetmektedir. Çalışma imkânlarının genişle
tilmesi, yüksek ücret ödenmesi, şahsi gayretle
rin desteklenip değerlendirilmesi, maişet endi
şesinin ortadan kaldırılması ve moral eğitim ' 
yüksek kalitede teknik eleman yetiştirilmesini 
sağlamaktadır. 

Bizim memleketimizde de büyük 'gayretler 
sarf etmek lâzımdır. Kabiliyetli ve yüksek ru
hi ve fikrî kapasitçli çocukları muhakkak okut
malıdır. 

İlim ve teknik kaynağı olan üniversiteleri
mize daha büyük : ehemmiyet vermek lâzımdır. 
Üniversite statülerinin, açıkta kalan 147 hoca
nın durumlarını tetkik ederek objektif ve isa
betli kararlarla memleket irfanına faydalı ola
caklarının tedris hayatına dönmelerinin temi
nini temenni etmekteyiz. 

Üniversitelerimizin muhtelif cepheden mem
leketimize ilim ve ahlâk ışığı tutacak bir nur 
kaynağı olması yegâne samimî arzumuzdur. 
Bütün ilim ve irfan müntesiplerini ve hepinizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 
. BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Fethi 
Ülkü, 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Benden önce ko
nuşan arkadaşlarımızdan pek çoğu memleket hiz
metlerine temas ettiler. Meselâ emniyet teşkilâ
tından, polis ve jandarmadan bahsedildi. Ondan 
sonra .Adliye «Bakanlığı bütçesinde hâkimlerden, 
savcılardan bahsedildi. Hangi meseleye temas 
edilirse edilsin, arkadaşlar bu konularda eleman
ların noksan olduğunu, artırılması lâzımgeldiğini 
ifade ettiler. Bunlardan da anlaşılıyor ki, mem- I 
lekette görülmesi lâzımgelen pek çok hizmet var- I 
dır. Fakat maddeten bunları karşılıyacak, yapa
cak durumda değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ifa edilmesi lâ- I 
zımgelen vazifeleri, basit yoldan başka bir şekil- I 
de halletmek, meselâ jandarmanın, polisin yap
ması lâzımgelen asayiş vazifesini bir başka yol
dan yapabilmek mümkündür. Bu da ancak maa
rifle olur. Fakat muhterem arkadaşlar, Millî Eği
tim Bakanlığının meşguliyeti üzerinde bir dakika 
durmak isterim. Başlangıçtaki izahatımdan top
tan bir milletin eğitimini mevzuubahsetmek iste
dim. Halbuki Millî Eğitim Bakanlığının sadece 
tahsil çağındaki çocuklarla meşgul olduğunu, ko- | 
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nuşan arkadaşlarımız ifade ettiler. Halbuki, asil 
gayesi itibariyle, 7 - 70 e kadar ve sıfırdan ölüme 
kadar vatandaşların eğitimini taaibhüdetmiş bir 
Bakanlıkla karşı karşıyayız. 

Burada şu noktayı belirtmek istiyorum : Milîî 
Eğitim Bakanlığının sadece tahsil çağındaki ço
cukların eğitimini üzerine almış olmasını bir ve
cibe olarak ele alırsak yolu yarıda bırakmış sayı
lırız. Gerçek mânasında Millî Eğitim Bakanlığı, 
bütün Türklerin, bu vatanda yaşıyan bütün in
sanların eğitimini taahhüt ve deruihde etmiş olan 
bir Bakanlıktır. Bundan yalnız tahsil çağındaki 
çocuklarla değil, aynı zamanda yetişkinlerin eği
timiyle de lüzumu olduğu kadar meşgul olması 
neticesine varırız. Arz etmek istediğim halk eği
timidir. Bununla konusu itibariyle Millî Eğitim 
Bakanlığı meşgul olmak lüzumunu ve ihtiyacını 
duymuş ve muhtelif kademeleriyle az da olsa bu 
mevzuu ele almaktan geri kalmamıştır. Fakat 
memleket ihtiyacı o kadar büyüktür ki, halk eği
timi ve halk eğitiminin mânası o kadar engindir 
ki, bütün vekâletlerin faaliyetlerini kendi şümulü 
içine almaktadır. Bu kadro, yalnız Maarif cami
asında teşekkül ettiği takdirde noksan bir teşki
lât olacağı aşikârdır. Her vekâlet, Ziraat, Sanayi, 
Sağlık ve hattâ Adliye vekâletleri halk eğitimi 
ile temas halindedir. Yani kendi bünyelerinde 
halk eğitimine yer vermiş durumdadırlar. Bu ve
kâletlerin bünyelerinde azar azar görülen bu hiz
metleri bir elden idare etmek ve daha müessir 
bir hale getirmek mümkün olduğu takdirde bü
yük bir ihtiyacı karşılıyacağı muhakkaktır. Ko
nuşmamın başında sadece zabıta vakalarından 
bahsettim ve demek istedim ki, biz jandarmayı, 
polisi, hattâ hâkimi insanların vicdanlarına yer
leştirirsek, bu hizmetler karşılanmış olur ve daha 
az elemanla da görülebilir ve bu da ancak halk 
eğitimi 'yoliyle olur. Yalnız işin zabıta tarafından 
değil, dikkat buyuracak olursanız arkadaşlar bu 
memlekette beş ortak 20 sene icrai faaliyette bu
lunamamıştır. Bunun bir sebebi olması lâzımdır. 
Demek ki, bu vatandaki insanlar yekdiğerinden 
uzaklaşıyor, kafa ve gönül birliği yapamıyor. Bu
nun bir sebebi olması lâzım. Maarif Vekâleti bu
nu halledecek bir vekâlet olmasa bile, bunun ne
ticelerini tesbit edip, araştıran bir bünyeye sa-
hibolsa yine memlekete büyük hizmetler sağlamış 
olacaktır. Bunu tesbit için ayrı bir organizasyona 
lüzum olmamakla beraber insanları ıslah etmek 
mesleki olan Maarif Vekâletinin Talim ve Terbiye 
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Teşkilâtını takviye etmek ve ona gerekli yetkiyi 
tanımak müstakil hareket etmelerini ve hattâ ve
kâlete, Hükümete bu yolda ikazlarda bulunmak 
salâhiyetinin tanınması uygun ve faydalı olur 
kanaatindeyim. 

Maarif Vekâletinin mekteplere taallûk eden 
kısımlarını muhterem arkadaşlarım teferruatı ile 
izah buyurdular. Bu mevzuda Maarif Vekâletine 
verilen bütçe ile daha uzun yıllar mektep ve halk 
eğitimi ihtiyacı karşılanamıyacağma göre, bunun 
ıjrir çaresini bulmak işi de Maarif Vekâletinin 
yapması lâzımgelen hizmetlerden birisidir. Benim 
düşündüğüm çarelerden birisi, özel okulların açıl-
masına ciddiyetle ehemmiyet verilmesidir. Sıkı 
'bir Millî Eğitim kontrolü altında özel okulların 
çalıştırılması ve yabancı memleketlerde olduğu 
gibi, mümkün mertebe onların maddeten destek
lenmesi bu mühim mevzuun hal çaresidir kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Son söz olarak, 

1926 da o günün şartlarına ve ihtiyaçlariha göre 
kurulmuş olan Maarif Vekâleti teşkilâtının bugü
nün ihtiyacına göre organize edilmesini faydalı 
bulmaktayım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - . Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, naçiz kanaatime göre bir milletin is
tikbali ilkokul öğretmenlerinin elindedir. He
nüz körpe dimağlara sahibolan, balmumu gibi 
seyyal zihinlere malik olan küçük yavruları
mızı ilkokul öğretmenlerinin eline tevdi edi
yoruz. Bu bakımdan ilkokul öğretmenleri ne 
kadar kültürlü, ne kadar vatanperver ve ne ka
dar ahlâklı ve faziletli olursa onların yetiş
tireceği sanki bir balmumunu eriterek arzula
nan şekle koyacakları yavrularımız da yarının 
istikbalinin teminatlı birer genci olarak ye
tişeceklerdir. Bu' itibarla benim naçiz kanaati
me göre ilkokul öğretmenlerine çok kıymet 
vermek lâzımdır. 

İkincisi, köylünün kalkınmasında rolü büyük 
olan ilkokul ve enstitü mezunu öğretmenlere, 
köy enstitüleri dâvasına temas etmek, istiyo
rum. 

Atatürk, Türk köylüsünü bu milletin efendisi 
olarak ilân ve ispat etmişti. İspat etmişti, çünkü 
köylüyü yetiştirmek, köylüyü kalkındırmak, köy
lüyü yetiştirmek, köylüyü kalkındırmak, köy-
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lüyü muasır medeniyet seviyesine ulaştırabil
mek için, o köylüyü kalkındıracak olan öğert-
menlerin yine kendi içlerinden, kendi arala
rından yetişmesi için 1937 yılında köy ensti
tülerini açmış ve bunun için 54 milyon lira 
para harcamıştı. Bugün o köy enstitülerinden 
mezun olan öğretmenlerin sayısı, öğretmen ola
rak 20 bin, sağlık memuru olarak 4 binin üs
tündedir. Bu sağlık memurlan umumi olarak 
Sağlık Vekâleti teşkilâtında bulunan sağlık 
memurlarının % 60 mı teşkil etmektedir. Her 
yeniliğin, her yeni eserin ihdasında raslanan 
acaiplikler veya tatbikattaki aksaklıklar gibi 
köy enstitülerinin tatbikatında meydana gelen 
bâzı aksaklıkları, bâzı menfi ruhlu kimseler, 
bâzı zaviyelerden ele alarak, masum Türk 
köylü çocuklarını okutmakta, irfan ile bezemek
te oldukları köy enstitülerini komünizm ile it
hama yeltenmişlerdir. Hattâ bu yuvalardan 
mezun olmuş ve köylerde yıllarca ilim ve ir
fan aşılamak suretiyle Türk köylüsünü muasır 
medeniyet seviyesine çıkarmak uğrunda sa
natkârı ile, marangozu ile ziraatçisi ile Türk 
köylüsünü yükseltmek istiyen bu masum ve 
tertemiz Türk çocuklarına komünist diyecek 
kadar ileri gidenler bizzat komünistler olmuş
tur. (Alkışlar) Ben burada bir Türk köylü 
çocuğu olarak ve Türk köylüsünün bir an ev
vel kalkınmasını arzulıyan bir genç olarak 
Türk köylüsüne ve Türk köylü çocukları olan 
enstitü mezunlarına komünist diyenlerin ken
dilerinin komünist olduğunu haykırmak iste
rim. (Alkışlar) Bu dâvada ısrar ediyoruz ve 
parmak basıyoruz. 

Enstitülerden mezun olan hiçbir Türk köylü 
çocuğu komünistlik damgası ile mehkûm ol
muş ve hapisanelere girmiş değildir arkadaş
lar. Binaenaleyh böyle ithamı şiddetle ken
dilerine iade ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Köy ensti-

tüleri Atatürk'ün bize Cumhuriyet gibi bir 
vediasıdır. Sayın Maarif teşkilâtımızdan, bu 
enstitülerin bilâhara bâzı fikirlerle değiştirilerek 
öğretmen okulları haline getirilmiş olmasından 
dolayı köylünün kalkındırılmasında meydana 
gelen aksaklıkları gidermek için yeniden bu öğ
retmen okullarının enstitüler gibi reforma 
tâbi tutulmasını ve köylü çocuklarının daha 
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çok okutulmasının temin edilmesini hassaten I 
rica ederim. Hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin yeterli
ği hakkında önerge var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim bütçesindeki müzakereler kâfi

dir. 
Yüksek Meclis tenevvür etmiştir. Esasen me

seleler Karma Bütçe Komisyonunda tafsilen 
vaz'edilmişti. 

Müzakerelerin kifayetinin reye arzını rica 
ederim. 

Kars Balıkesir Malatya l 
Kemal Güven Cihat Bilgehan Ahmet Fırat 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşacak 
var mı? Buyurun. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, öğleden evvelki oturumda yine ki
fayeti müzakere takriri gelmişti ve reddedilmiş
ti. Onun için istirham ediyorum, program gü
nünde tatbik edilmektedir. Artık milletvekille
rine vermiş olduğumuz beş dakikalık görüşme 
hakkını da çok görmeyin. Müsaade ederseniz bir
çok dertlere parmak basılmaımştır. Bâzı dert- I 
lerimiz var ve Millî Eğitim Bakanından istedi
ğimiz bâzı arzularımız var. Epiktetüs'ün bir sö
zü var : «Öldür, fakat evvelâ konuştur.» Onun 
için rica ediyorum, kifayeti müzakere takririni 
reddedin. 

BAŞKAN — Görüşmelerin yeterliğini reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanları tezkereleri (M. Mecli
si 1/6, C. Senatosu 1/10) (S. Sayısı : 7, 24) (1) 

4. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo- I 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec- I 
lisi 1/11, C. Senatosu 1/11) (S. Sayısı : 8,25) 
(2) 

5: — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra- I 
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt- \ 
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çe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/13, C. Senatosu 1/12) (S. Sayısı : 5£6) 
(3) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi 1/14, C. Senatocu 1/13) (S. Sa, 
yısı : 6£7) (4) 

BAŞKAN — Şimdi Ankara, Ege ve İstanbul 
üniversiteleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi 
bütçeleri üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Grup adına konuşacak arkadaşlara sıra ile söz 
veriyorum. 

Sayın Sadrettin Tosbi. 
C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA SAD-

RETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arka-
daşlar, üniversite tahsili, hepimizin bildiği üze
re, tahsil silsilesi merhalelerinin müntehasmı 
teşkil eder. Daha tahsile başlamadan her tahsil 
namzedi çocuk, ilerde bir meslek seçme hevesi 
içerisinde, gireceği nfektebi seçer ve ben doktor 
olacağım, ben avukat olacağım diye zihninde ola
cağı şeyi tasmim eder ve o niyetle okumaya baş
lar. 

BAŞKAN — Bu dört üniversite için ayrı ay
rı mı konuşacaksınız, yoksa bu tamamına şâmil 
bir konuşma mıdır? 

ıSADRETTİN TOSBİ (Devamla) — Dâvala
rı aynıdır, binaenaleyh tamamına şâmil bir ko
nuşmadır. 

Ancak muayyen tahsil kademelerini ikmal 
edip, bunlar arasında en müşkül olan lise tah
silini de tamamladıktan sonra talebe zihninden 
geçirmiş olduğu idealine maalesef bugünkü şart
lar altında kavuşamamaktadır. Geçenlerde, Mec
lisin ilk açıldığı günlerde bunun tezahürlerine 
rasıadık. Üniversiteye girmek için müracaatta 
bulunan talebeler Ankara'ya geldiler ve Emni
yet Âbidesi altında günlerce soğukta bekledi
ler ve bir netice alamadan dönmek mecburiye
tinde kaldılar. O halde arkadaşlar, üniversite
nin halledilecek dâvalarının başında üniversite 

(1-4) 24, 25, 26 ve 27 S. Sayılı basmayazılar 
bu tutanağın sonunda olup 5, 6,7 ve 8 S. Sayılı 
C. Senatosu basmayazıları Senatonun 32 nci Bir
leşim tutanağı sonuna bağlanmıştır. 
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tahsili yapmak hakkını iktisabetmiş bulunan 
Türk gençlerinin bu haktan hiçbir surette mah
rum bulunmamalarını temin edecek imkânların 
tehiesi ve bunu mümkün kılacak şartların ihda
sı gelmektedir. Bu şartların başında ve ilk plân
da üniversitelerde öğrenim üyelerinin kifayetle 
mevcudiyeti gelir. Üniversitede ders verecek 
mevkie gelebilmek için geçirilmesi zaruri olan 
merhaleler şunlardır : Bir kere asistan olabil
mek ehliyetine sahip taliplerin ortaya çıkması. 
İkincisi; bu taliplerin Üniversite Yönetmeliği 
muvacehesinde yapılacak eleştirme neticesinde 
meslekte muvaffak olacaklarını tesbit etmek 
üzere bir imtihgna tâbi tutmak. _ 

Üçüncüsü; bir imtihandan geçmek suretiyle 
asistanlık sıfatı ve salâhiyetini iktisabetmek. On
dan sonra namzedin uzunca bir müddet asistan
lık devresi geçirmesi, tekrar imtihana tâbi tutul
ması, doçentlik sıfatını ihraz etmesi, eylemli, ey
lemsiz doçent olmak için tekrar bir tefrika tâbi 
tutulması, doçentlikte muvaffak olduktan son
ra müstakillen ders verecek tedris üyesi haline 
gelmesi ve bundan sonra müddetini ikmâl ede
rek profesörlük mevkiine çıkabilmesi lâzımdır. 
Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, üniversite tahsili
ni, gençliğin üniversite tahsilini mümkün kı
labilecek ilk şart, üniversitede tedrisatta bu
lunabilecek elemanları yetiştirmektir. Bu ele
manların yetişmesi de bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de güç ve uzun bir devreye ihti
yaç gösterdiği için bugün içinde bulunduğu
muz müşkül şartların bertaraf edilmesi ve ye
ni öğretim üyelerinin yetişmesi için lüzumlu 
vasatın ihdası lâzımdır. Arkadaşlar, asistan
lıkta muayyen kademeleri geçip, asistan ola
bilmek ehliyetine erişen bir kimse baremin 
35 lira asli maaşını alır. Bunun haricinde 300 
lira da tazminat verilmektedir. Bu durum mu
vacehesinde bu kadar uzun, ve emekli yetışiş 
devresini istilzam ettiren ve buna mukabil 
müşküllerinden ve göz nurundan başka keza 
mânevi zevklerinden 'başka bir karşılığı olmr-
yan fou meslekin itibarının muhafazası ve ar
tırılması için asistanlık müessesesinin ıslahında 
âzami ve mübrem zaruretler mevcuttur. Eğer 
asistanlık müessesesi ıslah edilmiyecek olursa 
ve bu asistanlığa tâlibolacak kimseler için bu 
meslek cazip bir meslek haline getirilmiyecek 
olursa bugün üniversite problemini halletmeye 
maddeten imkân hâsıl olmıyaçaktır. 
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Diğer taraftan, asistan olduktan ve doçent

lik mevkiine ulaştıktan sonra dahi üniversite 
öğretim üyelerine vermekte bulunduğumuz 
maaş, bu meslek mensuplarının mesleklerini 
huzur içinde ifa etmelerine kifayet edecek 
miktardan çok uzaktır. Arkadaşlar, ilimle meş
gul olan bir kimsenin hiç'bir suretle derdi ma
işetle zihninin meşgul olmaması icabeder. Üni
versite tedrisatında kullanılacak olan eleman
ların her türlü maddi kaygılardan uzak ola
rak kendilerini ilme vermeleri ve maddi vazi
yetlerinin her ihtiyaçlarını tedarik edecek de
recede müemmen olması şartına bağlıdır. Bu 
şart ihdas edilmedikçe üniversitede yapılacak 
olan tedrisatın noksan kalması ve beklenilen 
neticelerin elde edilmemesi mukadderdir. 

Diğer taraftan; akademik kariyerde üçüncü 
bir problem olarak görebileceğimiz husus, bu
rada tahsillerini ikmal ettikten sonra Avru
pa'ya gitmek üzere müracaatta bulunan ele
manların bu müracaatlerinin ve arzularının dö
viz müşkülleri dolayısiyle ve döviz kifayetsiz
liği sebepleri ileri sürülerek karşılanmamakta 
olmasıdır. Arkadaşlar, hiçbir kimse üniversi
te tahsilini Türkiye'de tamamladıktan sonra 
zevk ve keyif için Avrupa'ya gitmeye tâlibol-
maz. Uzun bir tahsil devresini tamamladık
tan sonra hâlâ tahsiline devam etmek azmi ve 
cehdi içinde bulunan şahıs mühakak ki tahsil
den zevk alan kimsedir. Bu kadar meşru, bu 
kadar memleket menfaatine uygun bir talebin 
döviz tasarrufu mülâhazalariyle bertaraf edil-
"rn-esi ve Avrupa'ya gitmek için müracaatta bu
lunan üniversite mezunlarının muayyen engelle-
'yici barajlardan geçirilmesi; ciddî bir sebep 
ve mâni olmaksızın bu arzularına set vurul
ması, memleketin döviz tasarrufundan elde ede
ceği menfaatlere nazaran bu yolda çok büyük 
zararlara uğramasına sebebiyet vermektedir. 
Binaenaleyh Millî Eğitim Bakanlığının Maliye 
Vekâletiyle mutabık kalmasiyle, Türkiye'de 
yüksek tahsilini tamamlamış olan gençlerin 
Avrupa'ya gitmesi hususunda vâki olacak mü
racaatlarının her hangi bir tahdide tâbi tutul
maksızın müspet karşılanması ve yapılacak 
mevzuat değişikliklerinin bir an evvel Meclise 
getirilmesini temenniye şayan görüyorum. Çün
kü Avrupa'ya giden talöbe adedi ne kadar çok 
olursa, 'bu talebelerin memlekete dönenlerinin 
nis'beti de aynı derecede yüksek olacak ve ara-
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lannda akademik kariyere intisabedecekler 'bu- I 
lunacak ve üniversitelerimizin çok zorluk çek
tiği eleman darlığı meselesi bu suretle ortadan 
kaldırılacaktır. Eleman darlığı ortadan kalk
tıktan sonra, yani profesör ve müstakillen ders I 
verecek olan doçentlerin adedi arttıktan sonra 
Türkiye'de yeni üniversiteler açılması imkânı 
artık çok basit bir hale gelecektir. Bu suretle 
Türkiye'de tahsillerine devam etmek istiyen 
Türk gençlerini şu veya bu sebeple tahsillerine 
devam etmek imkânından mahrum bırakmak, 
yahut da doktor olmak istiyen kimsenin filo
lojiye gitmesi, avukat olmak istiyen kimsenin 
ilahiyat Fakültesine gitmesi gibi tamamen ter
sine bir istikamete ve sakim bir yola sapılma
sına mahal kalmamış olacaktır. Hâdiseyi iyi 
poze etmek lâzımdır. Memlekette lise tahsili
ni yapmış kimselerin tahsillerine devam etmek 
hususundaki vâki müracaatlarına üniversiteleri
miz cevap verememek durumundadırlar. Ya
hut da bu imkân mahdut kalmaktadır. Buna 
mâni teşkil eden sebepler, öğretim üyelerinin, 
profesörlerin ve doçentlerin az olması ve yeni
lerinin yetişmemesi gibi hususlardır. Bunların 
yetişmeleri, bu meselenin ehemmiyetle ele alın
masına vabestedir. 

Talebelerin durumunu ele alacak olursak, 
talebelerin yaşayış şartları muhakkak ki, Garp'-
taki emsallerine nazaran çok daha geri, çok 
daha zevksizdir. 

Arkadaşlar, Garp üniversitelerinde bir genç 
hayatının en zevkli devresini üniversitede ge
çirir. Bugün bizim memleketimizde üniversite 
tahsili yapmak maalesef büyük mahrumiyetler
le karşılaşmak ve büyük acılar içerisinde çırpın
mak demektir. Bunun ıslahı, Hükümetin bu 
meseleyi lâyık olduğu ehemmiyetle ele alma
sında ve üniversite tahsil: yapmak istiyen genç
lere mümkün olan âzami kolaylığın gösterilme
si noktasında mütalâa edilebilir. Bunu temin 
maksadiyle üniversitede tahsil yapacak kimse
lere tahsil kredisi temin edecek bir kanunun 
meveudölduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
kanunu bir an evvel harekete geçirmeliyiz, bu 
yolda atılmış müspet bir adım olacaktır. 

ikincisi; üniversite talebelerinin sıhhi du-
rumlariyle yakından alâkadar olunması icab-
eder. Almanyada tahsildeyken hir hâtıramı nak
ledeyim. Haydelberg Üniversitesine gittiğimiz 
zaman, üniversiteye başladığımızın haftasında j 
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hepimizi üniversite kliniğine sevk ettiier, baş
tan aşağı röntgen muayenesinden geçirdiler ve 
her altı ayda bir de üniversite kliniğine gitmek 
suretiyle hudûau muhtemel olan hastalıkları 
baştan teşhis etmek suretiyle mâni tıbbi tedbir
lerini aldılar. Bunun bütün kültefi sömestirden 
sömestreye beş mark vermekti. Binaenaleyh, mem
lekette hastalık sigortaları rejimini tesis etmek 
lâzımdır. Bu belki uzun ve külfetli bir iştir. 
Fakat üniversite tahsili yapmakta olanlar için, 
hiç olmazsa Tbu vadide ilk adımı atmış olursak 
memlekette teessüsünü istediğimiz sağlık sigor
taları rejimi bu şekilde getirilmiş olur. 

üçüncüsü, üniversite tahsili bahis mevzuu 
olduğu vakit aynı yüksek tahsili veren yüksek 
mekteplere ve akademilere bir nebze temas et
mek yerinde olur. Bu müesseseler, üniversitele
re vâki olan tehacümün hir kısanını üzerlerine 
çeken müesseselerdir. 

Garp memleketlerinin bir çoğunda, üniver
sitelerde tesis edilmiş olan fakülteler yanında, 
daha ziyade amelî bilgi veren yüksek mektep
ler mevcuttur. Türkiye'de bunun bir misalini 
vermek icalbederse; İktisat Fakültesine ilâve
ten İktisadi ve Ticari îl?mler Akademisini zik
redebiliriz. 

Türkiye'de bugün üniversite kurmak husu
sunda mevcudolan şartlar kifayetsiz ise, en zi
yade tehacüme mâruz kalan fakültelere müte
nazır olarak yüksek mektepler ihdas etmek su
retiyle bu imkânsızlığı kısmen bertaraf edebi
liriz. Bu cümleden olmak üzere eczacılık ve 
dişçilik tahsili için yüksek mektepler ihdas et
mek suretiyle pratik sahada çalışacak ve mem
lekette eczacı ve dişçi ihtiyacını karşılayacak 
olan elemanların bu yüksek mekteplerden yetiş
tirilmesi imkanının mevcut (bulunduğu kanaa
tindeyiz. 

Diğer temas etmek istediğim Ibir mevzu da 
şudur: Garp üniversitelerinde üniversiteyi bi
tiren gençlerin tâ'bi bulundukları bir imtihan 
vardır. Almanya'da buna* «asasöf» imtihanı 
derler. Orada üniversiteyi bitiren ıgençler biz
de olduğu gibi Devlet k apısıiia müracaat et
mek suretiyle hemen memurluğa alınmazlar. 
memurluk üzerinde hak iddia edebilmeleri için 
«asasör» imtihanı geçirmek medburiyetindedir-
ler. 

«Asasör» imtihanı üniversite mezunu olan 
kimselerin geçirdiği ikinci bir Devlet imtihanı 
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mahiyetindedir. Üniversiteye mensup profesör
lerden ve o branşın kifayetli ve salahiyetli 
mensuplarından müteşekkil bir heyet tarafın
dan yapılan bu imtihandan muvaffakiyet bel-
ıgesi alan her genç, kendi branşında Devletten 
memuriyet talebine hak kazanmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, şayet bugün Türki
ye'de asasör usulünü kuramıyacak olursak o 
halde'üniversitelerimizden çıkan her genç, üni
versite mezuniyetiyle de mümkün olan en yük
sek tahsili yaptığından, «Devlet bana vazife 
vermekle mükelleftir.» diyebilir. 

Üniversite mezunları arasında (asasör) im
tihanını verenler daha kalifiye insanlar olduk
ları için, bu suretle Devlete intisabedecek üni
versite mezunlarının kalitesini ıslah etmek 
mümkün olur ve Devlet kapılarına vâki tehacü
mün önü bu şekilde alınmış olur. 

Diğer taraftan temas etmek istediğim bir 
nokta daha vardır. Muhterem arkadaşlar; Garp
ta üniversite hocaları, profesörleri yalnız ted
risat yapmak vazifesiyle mükellef değillerdir. 
Üniversite profesörleri, o memleketin idaresini 
derunde etmiş bulunan Hükümetin, en yakın 
müşavirleridir. Ben bugün gerek üniversite ve ge
rekse yüksek okullarda tedrisatta bulunan pro
fesörlere ihtisasları dâhilinde müracaat edildi
ğini görmedim. Size şuralını temin ederim ki. 
gerek Türk üniversitelerinde, gerekse yüksek 
okullarında halen vazife görmekte olan profe
sörler her an kendilerine bu yolda vâki olacak 
daveti beklemekte ve memleket işlerinde hiz
metlerini emre âmâde tutmaktadırlar. 

Bu hizmetlerden her an faydalanmak Hü
kümetin takdirine kalmıştır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, üniversiteler bütçe

leri ayrı ayrı kanun tasarıları olduğu için 
Yüksek tasvibinize işari oyla değil, açık oyla 
sunulacaktır. Bu itibarla salonu terk etmemeniz 
rica olunur. 

Sayın Dursunoğlu, siz de görüşmelerinizi bu 
4 üniversite üzerinde mi yapacaksınız? 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Evet, 
bu 4 üniversitenin heyeti umumiyesi üzerinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
Y.T.P. MECLÎS GRUPU ADINA TURHAN 

BÎLGÎN (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, 
Y.T.P. Meclis Grupu adına Millî Eğitim bütçe-
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sini tenkid eden arkadaşımız üniversiteler ko
nusunda da partimizin görüşlerini Umumi He
yetinize sunmuştur. 

Ben sadece bu konuda umumi prensiplere 
ve Atatürk Üniversitesine dokunmakla yetine
ceğim. 

Y.T.P. Meclis Grupu olarak 147 1er mevzu
unda Hükümet tasarısının prensibini (madde
lerin redaksiyonunda söz hakkımız mahfuz kal
mak şartiyle) benimsemiş bulunmaktayız. 

Devlet bütçesine yüklenen masrafların faz
lalığı karşısında üniversitelere hususi gelir kay-. 
naklan temini düşünülmelidir. Zenginlerimizde 
vakıf fikrini uyandıracak mânevi ortam hazır
lanmalıdır. Parti olarak paralı eğitim fikrine 
muhalifiz. Paralı eğitim yeni Anayasamızın te
mel felsefelerinden biri olan sosyal adalet ilke
sine de aykırıdır. 

Türkiye'nin kalkınması üzerinde yaşıyan in
san topluluğunun kalkınmasına bağlıdır. Bu se
beple eğitim kalkmmasiyle başlamıyan hiçbir 
kalkınma gerçek bir kalkınma olamaz. Yüksek 
.teknik okullarının muayyen ve Devlet Plânla
ma Dairesinin tosbit ettiği pilot noktalarda ih-
lasmı temenni etmekteyiz. 

Üniversitelerimizde gece tedrisatı yapılma
lıdır. 

.Talebe burslarının artırılması gereklidir. An
cak bursların miktarı mecburi hizmet ile ilgili 
olduğu için Hükümet tevazünü temin edecek 
bir kanunla gelmelidir, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin kendi okuttuğu talebelere verdiği 
burs ile Devletin verdiği burs miktarı müsavi 
olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, rahmetli Atatürk 1937 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisini açar
larken, iradettikleri nutuklarında Do.ğu'da bir 
üniversite açılmasını öne sürmüşler ve Türki
ye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarabil
mek için bölgeler arasındaki dengesizliği orta
dan kaldırabilmek amacını gütmüşlerdir. Bu 
fikrin ışığı altında Doğu'da bir üniversite kurul
du. Ve kurucusunun ismini aldı : 

Atatürk Üniversitesi. 
Bu üniversitemizin kuruluş ve yürütülüş 

statüsü istanbul, Ankara ve emsali üniversite
lerden farklıdır. Zamanın darlığı 'sebebiyle me
selenin teferruatına inmiyeceğim. 
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Bu statüye göre Atatürk Üniversitesi sadece 

Öğrencilerine öğrenim yapmaz. Üniversitenin 
araştırma ve yayma faaliyetlerini memleket ih
tiyaçlarına göre plâna ve programa bağlar, bu 
maksat için de üniversite idaresine ait bütün sa
lâhiyetler bir heyette toplanmıştır. Atatürk 
Üniversitesi ilmî seviye ve ilmî muhtariyet ba
kımından diğer üniversitelerimizden farklı ol
mamakla beraber bölgenin bütün meselelerini 
kürsülerine ve lâboratuvarlanna getirecek, ora
larda ilim ve fen kalıplarından geçirerek tek
rar bölgeye yayacak ve o hinterlanda ışık tu
tacaktır. 6990 sayılı Kanun Atatürk Üniversi
tesinin bir müşavirler veya mütevelliler heyeti 
ile idare edilmesini âmirdir. Kanunun gerekçe
sinde : «Müşavirler Heyeti muhtelif meslek ve 
menşeden gelen insanlardan müteşekkil bir ku
ruldur. Bu heyet üniversiteyi idare ve üniver
sitenin hükmi şahsiyetini temsil eder. Üniver
sitenin halk ile temasını sağlar» demektedir. 
6990 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi üniversite 
Müşavirler Heyetinin görev ve salâhiyetlerini 
açıkça belirtmektedir. Kanun meriyette olma
sına rağmen bu Müşavirler Heyeti her ne hik
metse kurulmamış ve üniversitenin kuruluş ga
yesine tamamen aykırı bir tutumla idaresi ci
hetine gidilmiştir. Daha açıkça ifade edelim, 
Atatürk Üniversitesini bir okul gibi Maarif 
Vekilliği idare etmektedir. Bu durumun üniver
site muhtariyeti prensibi ile ne derece uygun
luk göstereceği izahtan uzaktır. 

Atatürk Üniversitesinin 6690 sayılı Kanuna 
göre 195 i profesör ve 290 ı da doçent olmak 
üzere 485 öğretim üyesine sahibolması lâzımdır. 
Bugünkü fiilî kadroda ise 3 profesör 4 de do
çent vardır. Kürsüleri asistanlar işgal etmekte
dir. Ve hazin bir gerçeği de ilâve edeyim Ata
türk Üniversitesinde akademik kariyeri olmı-
yan bir maarif müdürü dahi kürsü işgal etmiş
tir. Sayın Millî Eğitim Vekilinden bu husus
larda gereken izahatı vermesini istiyoruz. 

Biz Türkiye'nin, ilmin objektif mütalâariyle 
kalkınacağına inanıyoruz. 

Y.T.P. Meclis Grupu adına, üniversiteler 
•bütçesini kifayetsiz bulduğumuzu belirterek, ko
nuşmamıza son veriyoruz. Partim adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— C. H. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Cevat Dursunoğlu. 
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CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlar, 1962 üniversiteler bütçesi üze
rindeki C. H. P. nin görüşlerini arz edeceğim. 

4 üniversite için birden ve mümkün olduğu 
kadar kısa konuşacağım. 

Arkadaşlar, şimdi, sözlerin sırası kodaman-
lara geldi. Sözlerime oradan bağlıyacağım. 

Arkadaşlarım, üniversitelerimiz için Türk 
Milleti semih davranmıştır. Bu bütçede tiniver-
sitelere 246 milyon lira tahsis edilmiştir. As
lında bu para azımsanaoak 'bir para değildir. 
Bu parayı üniversitelerimizi verimli kılmak 
vazifesiyle ödevlidirler. Gönül isterdi M elimiz
de daûıa fazla olsun ve daha fazla verelim. 

Şimdi arkadaşlar, bu bütçeye, bu kadar işa
ret ettikten sonra işin prensiplerine geçece
ğim. Arkadaşlar, hepinizin de bildiğiniz gibi 
üniversiteler, hür tefekkür yuvalarıdırlar. İl
min ve araştırmanın gelişmesi ancak 'hür dü
şünce nizamıyla mümkündür. Nizamı hür ol-
mıyan memleketlerde, üniversitelerde, gelişme 
imkânı yoktur. Bu gerçek, yalnız çağdaş uy
garlıkta değil, kadim gerekte de görülür, eski 
Roma'da da böyle idi. Birer medeniyet mer
kezi olan Endülüs'te, Horasan'da ve 'Bağdat'ta 
da bu vardır. Bağdat dedim de aklıma geldi. 
Bu hürriyet nizamını ilgilendiren <bir şeydir. 
Onbirinci yüz yıl ortalarında Nizamül Mülk 
Bağdat'ta Nizamiye Medresesini tesis etmiştir. 
Nizamül Mülk bu medreseyi tesis ederken, bir
kaç âlime yüksekçe birer ulufe tahsis etmiş ve 
onları belli kürsülere getirmiştir. Bu müdaha
le, o zamanki Bağdat müderrislerini galeyana 
getiriyor. «Devlet ilme müdahale etmiştir» de
niliyor. 

Bundan sonra hür tefekkürün gelişmesi yo
lu tıkanmıştır. Biz Devletin sağmal ineği de
ğiliz, artık ders vermiyoruz demişlerdir. Niza
mül Mülk bu ulufeleri geri almış ve ilmin hür
riyetine hürmet etmiştir. 

Arkadaşlar üniversiteler tarihi bu dâvalar
la doludur. Hannover Kiralı Anayasayı çiğ
neyerek üniversiteye müdahale etmişti. Götiın-
genli 7 1er aralarında Grimin kardeşler gibi 
kıymetli ilim adamları olduğu halde Devlet 
müdahalesi olduğu zaman biz ders veremeyiz 
demişler ve Hannover mıntakasmı terk ede
rek Saksonya'ya gitmişlerdir. 

Arkadaşlar, bukadarla kalmadı. Onun için
dir ki Hitlerin müdahale ettiği üniversitelerden 
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iilk defa Götinıgen Üniversitesinde feyan başla 
di. Arkadaşlar, nerede 'hürriyet 'knsıAmışsa 
orada ilim, (araştırma durnıuıştur. îlmin nefes: 
kesilmiştir. Onun içindir ki her memlefcet yük
sek ilim müesseselerini mulhtar hale getirane'k 
jıi'eclburi'yetiındedir. Biz, parti olarak, ş'alhıs 'ola
rak, ..üniversite mulhfcariyeti anlayışıma inan
maktayız. 

Arkadaşlar son zamanlarda bu hür tefekkü- , 
rün bizde de gelenekleştiğini görüyoruz. Bunu 
şevkle karşılıyoruz. Üniversite hocalarımız sokak 
politikası yapmadan fikirlerini açıkça beyan ede
rek bu hürriyetin geleneğini kurmuşlardır. Bize 
bunu ancak selâmlamak düşer. Bu, ilmin politi
kaya ışık tutması demektir. Bu bakımdan üni
versite hocasının siyasi fikirlerini açık söyleme- ; 
sinden endişe etmiyelim arkadaşlar. Eğer susarsa ; 
işte o zaman endişe edelim. Allerjiden kendimizi ! 
kurtaralım. (Alkışlar) Bırakalım, ilim bu alanda 
da bize ışık tutsun, hiç endişelenmiyelim. Politi
kayı cehil ve şer kuvvetlerinin ellerinden kurtar
maya onlar yardım edeceklerdir. CeJhlin ne yaptı
ğını gözümüzle gördük. 

Arkadaşlar, başka memleketlerde bu iş o ka
dar ileri gitmiştir ki; teşriî meclislerde vazife 
alanlara üniversiteler izin verirler. Teşriî mec
liste işi bittikten sonra hoca otomatikman kürsü
süne döner. Bu hürriyet lâzımdır, başka çare yok
tur. 

Arkadaşlar, bu noktayı bu kadar işaret ettik
ten sonra işin bütçe tarafına geçiyorum. 

Arkadaşlar, bugün üniversitelerimizdeki ta
lebe yekûnu 60 000 e varmıştır. Bu 60 O00 raka
mı yanında üniversitelerimizin en büyük devdi 
öğretim üyesi yetersizliğidir. Talebe 10 0O0 iken 
•mevcut öğretim üyesi sayısı aşağı - yukarı bun
dan bir parmak yukarı idi. Asistan temininde ve 
asistan yetiştirilmesinde şu husus bilinmelidir 
ki, bir derse aidolan kürsünün on asistanından 
beş tanesi doçent olur ve bunlardan da ancak iki 
tanesi profesör olabilir. Bu vaziyete göre arka
daşlar, ehramın alt kademelerini beslemek lâzım
dır. 

Bâzı üniversite hocalarımız bu ehrama kail 
değillerdir. Fakat bu ehram kendini gösterecek
tir. . 

Arkadaşlarım; üniversitelerimize düşen mu-
. ayyen vazifeler vardır, bunlar da, akademik ka- j 

riyere sahip adam yetiştirmeye, bir taraftan ça
lışırken, öbür taraftan yetişmiş olanı ahenk için-
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de çalıştırmaktır. Elemanlardan istifade etmek ve 
yalnız lâf olsun diye akademik kariyer unvanını 
vermek kâfi değildir. Bu hususa dikkat nazarını 
celbetmek isterim. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha işaret edeceğim. 
Üniversite muhtariyetini bu suretle anlattıktan 
sonra, bunu bilelim ki, dışardan müdahale etmek 
daima yıkıcı olmuştur. Bundan çekinelim, üniver
site organları ve fikir liderleri kendi durumları
nı kendileri kontrol etsin ve salâha götürsünler. 

Arz ettiğim gibi dışardan müda'hale yıkıcı ol
muştur. Olanı da tashih etmemiz lâzımdır. Buna 
da bu kadar işaret edeceğim. 

Arkadaşlar, üniversite hocalarından bir esâs 
dileğim var. O da şudur : Ne zaman konuşsalar 
ilim beynelmilel derler. Gönül çok ister ki; bu 
beynelmilel ilmin içinde Türk âliminin de bir pa
yı olsun. Bunu araştırmaya gayret etsinler ve bu 
medeniyete bizim ilmin payını katsınlar. (Alkış
lar). 

Arkadaşlar demin rakamdan balhsederken de
diğim gibi, üniversitelerimizde halen 60 bin 
gencimiz bulunmaktadır. Bu rakam bizi sevindi
recektir ama yalnız sevindirmekle olmaz. Tedbir 
almamız lâzımdır. Mesleklere göre ayarlama yap
mak ve mevcutları iyi yetiştirmek lâzımdır. Yok
sa büyük bir tehlike doğurabilir : Enteklektüel 
işsizliği! Bu her bakımdan çok mühimdir. Entel-
lektüel bîr insanı kalkıp tabur kâtibi, ambar me
muru yaparsınız. Buna çare bulmak lâzımdır. 
Arkadaşlar bunun için bu işleri üniversitelerin 
kendi kendilerine plânlamaları ve kendi kendile
rine kalkan olmaları hususuna dikkatlerini çek
mek isterim. 

Arkadaşlarım, asistan fideliğinçlen bahseder
ken, benden önce konuşan arkadaşım Tosbi, ga
yet güzel izah ettiler. Nereden aksıyor, ne gibi 
Devlet yardımı lâzımdır meseleleri üzerinde dur
dular. Onun için ben bunların üzerinde durmıya-
cağım. 

Ama başka sıkıntılarımız vardı. Bütçeye bakı
yorum, lâboratuvar malzemeleri bakımından pek 
bir şeyler göremiyorum. Bilhassa müspet ilim 
geniş lâboratuvar çalışmaları ister, imkân ister. 
Araştırma kolay değildir, çok pahalıya mal olan 
bir şeydir. Üniversitelerimiz lâboratuvar mesele
sini ehemmiyetle ele almalıdır. Bugün Teknik 
Üniversiteye girmek istediğinde kapıların yükle
rine kapanmış olduklarını gören çocuklarımızın 
girememelerinin bir sebebi de lâiboratuvar sıkm-
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tısıdır: Bu durum bilhassa dikkate alınması lâ- . 
zımgelen bir şeydir. Hor gelecek Türk çocuğuna J 
bu imkânı vermek bizim vazifemizdir. j 

Arkadaşlar, bunun yanında bir de kitap me- ı 
selesi vardır. Bugün kitap hususunda çok sıkın- | 
tılı bir durum vardır. Bunun da Devlet olarak hir I 
hal çaresini bulmak lâzımdır. 

Demin Maarif bütçesinde konuşurken; yazan 
millet mi, yoksa yapan millet mi büyüktür de
miştim? Yalnız dert kitap değil, eldeki ilmî eser- j 
leri çoğaltmak zorundayız. Bu kitap meselesi üze- j 
rinde üniversitelerin bilhassa durmaları lâzım
dır. Bunu unutmamalıdır. 

Arkadaşlarım, talebelerimizin bugünkü duru
munu biliyorsunuz. Her hangi öğretim basama
ğında olursa olsun, bizim prensibimiz şudur. ı 
Tijrk bilgisine, Türk milletinin zekâsının büh'i-

' nünü katmak borcumuzdur. Her istidatlı çocuğu
muzu, en âzami imkânlarla burs v. s. temin ede
rek yetiştirmeliyiz. Anayasamız da bunu emret
mektedir. Bu hususta bütçeye konulan miktarı 
dar görüyorum. Yardım etmeli, istidatları sokak
ta bırakmamalı. Gelecek yıl, bütçelerin daha ve
rimli olmalarını istiyorum. 

Arkadaşlar; benim bu mâruzâtım muhtariye- I 
(tini almış üniversiteler hakkında idi. He
nüz bugün muhtariyetini almamış üniver
sitelerimiz de vardır. Turhan Bilgin arka
daşımızın izah ettikleri Erzurum Atatürk 
Üniversitesi bugün 70 yıl evvelki bir idadi
nin restore edilmiş yuvasına sığınmış bulunmak
tadır. Devlet parasını vermiş, inşaatı yapılıyor, 
güzel bir üniversite şehri olacağını ümidederim. 
Yalnız, Erzurum'un dertlerini çok yakından bi
len Sayın Maarif Bakanından ricam, hiçolmazsa 
1962 yılında bunları yuvalarına kavuşturmaya 
çalışsın. 

Arkadaşlar, demin Turhan Bilgin arkadaşı--
mm dediği gibi burada öğretim kadrosu 485 tir, 
ama bu 485 in ancak bugün 85 i mevcuttur, iler
de bununda bir imkânını hazırlamalarını bilhas
sa rica ediyorum. Bu kendi halinde kalmış mües
seseye ve orada feragatle çalışan ilim adamları
mıza Devlet yardım etsin, onları yurduna, yuva
sına kavuştursun. 

Arkadaşlarım, bir de, bir O r t a - Doğu Tek
nik Üniversitesi vardır. Müsaadenizle onun 
üzerinde durmayayım, bu hususta konuşmamayı j 
tercih ediyorum. Yalnız bu sene 33 milyon 
lira ayırmışız. Şimdiye kadar verdiklerimizin | 
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yekûnu 70 milyonu bulmuştur. Bir tarafta ya
tırım sağlanıyor, diğer tarafta bir masraf gö
remiyoruz. Fakat ayrı bir müessese olarak da 
üzerinde durmak lâzımdır. Bu müessesenin de 
ayrıca tetkik edilmesini rica ederim. Adı Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi, olan ve bin 
kadar öğrencisi bulunan bu müesesede öteki 
Orta - Doğu memleketlerinden kaç öğrenci var
dır? öğrenmek yerinde olur. Hesabını ileride . 
görürüz. 

Arkadaşlar bir mesele daha var : Ben Maarif.. 
Komisyonunun üyesiyim. Bu komisyona çeşitli 
kanunlar gelir, bununla beraber birçok vilâ
yetlerden yeni * üniversitelerin açılması husu
sunda talepler vardır. Meşhur bir söz vardır : 
Türkiye yedi iklim dört bucak.. Hakikaten 
Türkiye 7 iklimdir. Coğrafi bölgeleri, tabiî ve 
iktisadi durumu bakımından, hepsi bölünmez 
bir bütün olan Türkiye'nin kompartımanlarıdır. 
Bu yerler tâ 1937 yılında tetkik edilmiş, tesbic edil
miş,, raporları yazılmıştır. 1970 yılına kadar bu 
plânlar tatbik edilecek ve Türkiye'de 7 üniversite, 
7 iklim, 7 bölge göz önünde tutularak plân-
laştırılmıştır. 

Bu üniversitelerden birisi istanbul'da, di
ğeri Ankara'da kurulmuştur .Üçüncüsü Erzu
rum, dördüncüsü İzmir'de, beşincisi Güney böl
gesi için Adananda altıncısı Güney - Doğu böl
gesi için Diyarbakır'da, yedincisi Karadeniz 
bölgesi için Samsun'da, Maalesef bu plân Millî, 
Eğitim Bakanlığının uğradığı yangın felâketin
de tamamiyle yandı gitti. 

Şimdi arkadaşlar, derdim şu : Bu arkadaş
larımız tekliflerini yaparken havadan yapmı
yorlar; istinadettikleri dâvalar var. Tatbikatı 
düşünelim. Yalnız bir şeyi rica ediyorum, 
şunu unutmasınlar ki, bir üniversite bugünden 
yarma tesis edilemez; bugünden yarına ünir 
versite tesis ettiniz mi çeşitli sıkıntılar içinde 
kalırsınız ve bunları 15 yılda düzeltemezsiniz. 

Bu bapta geçmiş bir tecrübe de var: Rah
metli Atatürk, bir gün demişti ki : Bu türlü
ye'nin en kompakt, en kuvvetli yeri Orta - Ana
dolu'dur. Orta - Anadolu ziraatçidir, fakat biz 
burada ziraati bilmiyoruz, burada bir ziraat 
enstitüsü yapılması lâzımdır dendi, buna ka
rar verildi. O zaman rahmetli Sabri Bey Ziraat • 
Vekili idi, ben de o heyete iştirak etmiştim.. 
Sene 1927. O zaman şu kararı vermiştik. Bu-
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rada ziraat enstitüsü tesis edilecek, ama şu 
suretle tesis edilecek. Kanun çıkacak beş 
sene müddet verilecek, şu kadar asistan Av
rupa'ya gönderilecek, bina ikmal edildikten 
beş sene sonra içerisine girilecek. 

Arkadaşlar bu hususa riayet edildi. Ve bu 
suretle bu meselede muvaffak olundu. 

1948 senesinde Bütçe Komisyonunda görüşü
lürken bende müzakerelere iştirak ettim. Hal
kalı'da şimdiye kadar kaç araştırmanın neti
cesi alınmıştır suali soruldu. Hatırımda değil; 
50 - 70 ama buna karşılık beş, on senelik 
hayatında Ankara'daki Ziraat Enstitüsünün 
120 ye yakın araştırması varmış. Onun için 
benim istirhamım, her şeyden önce, bir müesse
se kurarken, bu misali hatırlamak iyi olur. Bir 
yere bir tesis kurmaya karar verip, hemen o 
yere gidip iki taş, üç kürek harç ile bir temel 
atma töreni yapmaya kalkışmıyalım. 

Temeli, her şeyden önce öğretim üyesinden 
atalım, binasını, her türlü teçhizatını düşüne
lim. Arkadaşlarımdan bilhassa rica ediyorum. 
bu noktayı göz önünde tutsunlar. Bu istekleri 
esas bakımından sempati ile karşılarız. 

Arkadaşlar, sön sözlerime geliyorum. Söz
lerimin başında da arz ettim, ben prensipler üze
rinde duracağım. 

Bu arada beni üzen bir şey vardır, huzuru
nuzda ona dokunacağım; basında da, görüşme
lerde de çok defa .gençlik hakkında tenkidler, 
Bözler kulağımıza geliyor; eski adettir, her ku
şak, kendisinden sonra gelen kuşağı beğenmez. 
fakat bu görüş yanlıştır. 

Sayın arkadaşlar, ben aranızda, genç kuşa
ğa yaş bakımından en uzak olanlardan birisi
yim, bugünkü üniversiteli ile benim aramda 50 
yıl vardır, ama hiç de onları beğenmemezlik et
miyorum. Ben, bugünkü gençliği beğeniyorum; 
kendi zamanımın gençliğine göre daha anlayış
lı, daha faziletli görüyorum. Her gençliğin ken
dine göre bir hayat görüşü vardır. Bu görüş 
bizim görüşümüzden daha ileridir. Onlar gele
ceği bizden daha iyi seziyorlar. Bu sezişleri dev-
rîmlerde fazlasiyle göstererek ispat ettiler. 
Eğer davranışlarında taşkınlıklar varsa bunu 
gençliğin heyecanına verip bağışlamamız lâ
zımdır. Onların yaşındaki insanlardan benim 
yaşımın sükûnunu bekliyemeyiz. (Alkışlar) 
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Arkadaşlar bir noktaya daha işaret etmek 

isterim: Eski kuşağın bu görüşü bir, «galatı rü-
•yetten» ibarettir. Elbette ki, gençlik başkadır. 
Ama bu başkalığı kötü ile değiştirmiyelim. 
Olanları anlıyalım, doğru mânalandıralım. Bu
nu yapmazsak, doğru görüşe varamayız. 

Arkadaşlar sözlerimi özetliyeyim: 
Benim iki ricam var. Bunlardan birisi, il

min, tefekkürün hürriyetine hürmettir. Üniver
site muhtariyeti şarttır. Her hususta, politika 
dâhil, bu esasları unutmıyalım. 

Sonra arkadaşlar, gençlikten sempatimizi 
esirgemiyelim. Ben, yarının sahiplerinin fazi
letine inanıyorum. 

1962 yılı bütçesinin bütün üniversitelerimiz 
için îhayırlı tatbikatının başarılı olmasını can
dan dilerim. (Sürekli alkışlar) • 

BAŞKAN — Efendini, üniversite bütçeleri 
üzerinde parti gruplarının görüşmeleri sona 
erdi.,Bu hususta şahıslan adına konuşmak is-
tiyen arkadaşımız var mı?. Yok. Sözü, Karma 
Bütçe Komisyonuna veriyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
tLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Cevat Dursun oğlu ve bâ
zı arkadaşlarımızın. Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde bâzı maddelerde aktarma yapmak sure
tiyle, Avrupa'ya gidecek talebelerin tahsisatı
na 2 milyon lira eklenmesi hususundaki önerge
leri hakkında Bütçe Kcrma Komisyonununun 
görüşlerini arz etmek için huzurlarınızı işgal 
ettim. 

Saym arkadaşlar, önergede, Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinden Ortf. - Doğu Teknik Üni
versitesine yardım bölümünde mevcut bulunan 
32 milvon liralık tahsisattan iki milyon lira
sının Millî Eğitim Bakanlığının 425 nci bölü
müne aktarılmak suretiyle Avrupa'ya gidecek 
öğrencilerin tahsil masraflarının karşılanması 
istenilmektedir. Bu konu Kanma Bütçe Ko
misyonunda enine boyuna incelendi. Hakikaten 
Millî Eğitim Bakanlığının Avrupa'ya gidecek 
öğrenciler için ayırmış olduğu tahsisatın az ol
duğu görülerek haklı bir sebebolarak kabul 
edildi. Ayrıca gençliğin birçok üniversitelerde 
yer bulamadığı, dolayısiyle Garp kültürünün 
memleketimize getirilmesinin bir zaruret oldu
ğu hususu üzerinde duruldu, öbür taraftan, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kısa za-
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manda teşekkülü, taazzmu için yapılması ge- I 
reken yardımlardan bahsedildi. Kısa zamanda 
6 bin öğrenciden 12 bin öğrenciyi sinesinde ba
rındırması ve Türk cemiyetine daha fazla ya
rarlı olması gereken bu üniversitenin, yalnız 
bizim değil, yabancı dost ve müttefiklerimizin 
de yardımları ile, kısa zamanda gelişmesi is
tendi. Şimdi, bu üniversiteye ayrılan tahsisat
tan bir tenzilin yapılması istenmektedir. Bütçe 
Karma Komisyonu olarak bunu uygun bulma
dık. 

Bir tarafta bu üniversitenin kısa zamanda 
kurulması için memlekete hizmet aşkı ile çalı
şan, yanıp tutuşan dekanı, idarecileri var, bu 
üniversiteye bu yıl 40 - 42 milyon liralık yatı
rım yapmak heyecanı içindeler; öbür taraftan, 
Sayın Cevat Dursunoğlu'nun, asırdide bir çı
nar gibi memleket maarifine hizmet etmiş 
olan üstadımızın tarihî bilgisiyle Yüksek Mec
lise verdiği bir esbabı mucibe var. Batı kültü
rünü alıp yeni açacağımız üniversitelerimize 
hizmet edecek değerli elemanlar yetiştirmek 
için hiç olmazsa her yıl 100 talebe Avrupa'ya 
gönderilmesi için, gerekli tahsisatı Yüksek Mec
listen talebediyor. I 

Sayın arkadaşlarım, biz Bütçe Komisyonu 
olarak, bu iki görücü de makbul ve muhterem 
sayarız. Sayın Dursunoğlu üstadımızı belki I 
içinizde bilmiyenler vardır, bu hususu açıkla
mayı bir borç biliyorum : Devletimizin kurucu- I 
su Büyük Atatürk'ün Erzurum Kongresine iş
tiraki sebebiyle Büyük Atatürk'e delegelik sı
fatını ve yerini veren arkadaşımızdır. (Alkış 
lar) 

Şimdi, Karma Bütçe Komisyonunuz olarak, 
her iki fikir de kuvvetli delillere dayandığın
dan, bu husustaki takdiri Muhterem Heyetini
ze bırakıyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Sayın milletvekilleri, gerek 
Mecliste temsil edilen parti grup sözcülerinin 
ve gerekse söz almış olan milletvekili arkadaş
larımın Millî Eğitim bütçesi münasebetiyle 
Millî Eğitim camiası mensupları olan öğretmen I 
arkadaşlarımız hakkındaki güzel sözleriyle 
Millî Eğitim meselelerimiz üzerinde uyarıcı ve 
ışık tutucu tenkidlerine, temennilerine şük
ranlarımı arz ederim. 

22 .2 .1962 O : 2 
Muhterem arkadaşlarım, bütün söz alan ar

kadaşlarımın üzerinde birleştikleri nokta, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve teşkilâtının, bir bakıma 
istikbalin yapıcısı olarak, onu tarsin etmek, 
tanzim etmek vazifesi ile mükellef oluşudur. 

Mevcut müesseselerimizin, öğretmenlerimi
zin ve öğrencilerimizin karşı karşıya bulunduk
ları problemleri, milletin yarınını tanzimi açı
sından düşünmek, şüphesiz ki, çok yerinde
dir; üzerinde dikkatle durulması lâzımgelen bir 
mesele teşkil ediyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim yeni 
bir tanzim ve plânlama devrine girmiş bulun-
maktadr. Çok haklı olarak işaret edildiği gibi, 
Türk Milletinin yarınının sahipleri olan bugün
kü çocuklarımızın yetiştirilmesi için Millî Eği
timin hangi görüşe yöneleceği, bunun felse
fesinin ne olacağı gerek Yüksek Senatoda ve 
gerekse Yüksek Mecliste soruldu. Bu gayet 
haklı bir soru. Çünkü, bir dünya görüşü ve bir 
hedef tesbit etmek lâzım ki Millî Eğitimi ona 
göre düzenlemek, teşkilâtlandırmak gerek. 

Millî Eğitim bünyesinde, plânlama vesile
siyle yapılan 11 aylık çalışmalar sonucunda 
meydana getirilen ve 7 nci Millî Eğitim Şû-
rasmca tesbit edilmiş bulunan millî eğitim il
kelerine göre, «Halkımızı, Türk Milletinin 'bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak bölünmez bir bütün halinde millî şuur etra
fında toplamak, millî, ahlâki, insani üstün de
ğerlerini geliştirmek; milletimizi hür düşünce, 
sosyal zihniyetle demokratik düzenin hâkim ol
duğu, kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğu
na değer veren bir anlayış içinde bilgi, teknik, 
güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı 
haline getirmektir. 

Bu ülküye ulaşmak için her yaştakileri eşit 
eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetle
rine göre en üstün seviyede yetiştirmek; mil
letimize ve insanlığa yararlı, iyi ve verimli 
yurttaşlar haline getirmek; sosyal ve ekonomik 
kalkınma programlarının uygulanması için ge
reken çeşitli vasıftaki insan gücünü hazırlamak 
Millî Eğitimin amacıdır. 

Bunu böyle tesbit ettikten sonra, Anayasa
mızın yeni getirmiş olduğu görüşe uygun ola
rak, Millî Eğitimin planlanması öncelik arz etmek
tedir. Bugün ilköğretimimizin içinde bulunduğu 
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zorlukları, kabul edilmiş bulunan 222 numaralı 
Kanunun verdiği imkânlarla karşılamaya çalış
makta ve 10 yıllık bir plânla ele almış bulun
maktayız. 

Yine, meslekî öğretim ile, ortaöğretim ve 
yüksek öğretimi mijlî eğitimin temel ilkelerine 
uygun olarak istikameti e'ndirmek, ancak katı şe
kilde plâna bağlamakla mümkün olabilecektir. 
Mevcut hazırlıklar çalışmalarımızı izah mahiye
tindedir....» 

Söz alan hatip arkadaşlarımızın ifade 
ettikleri gibi, huzurunuza takdim edilmiş 
olan 1962 yılı Millî Eğitim bütçesi bizi an
cak ayakta tutabilecek durumdadır. İstikbal 
için, yapılması lâzımgelen yatırımlar bugünkü 
bütçe ile ufak bir kısmı olacaktır. Ancak Millî 
Eğitim masrafları Devletin malî imkânları için
de, ona muvazi bir şekilde ifadesini bulmakta
dır. 

Bu konuşmamda şunu da arz edeyim ki, alf 
dığımız tahsisat olarak 1950 yılı Devlet bütçesi
nin tamamı kadar yani 1 milyar 340 milyon li
radan 300 milyon lira daha fazladır. Yaptığımız 
hesaplar gösteriyor ki, 10 yıllık ilköğretim ve 
ortaöğretim plânlarının verdiği neticelere göre, 
1972 yılında Millî Eğitim bütçesinin 7 milyar 
lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu 
durum karşısında Devlet varidatını artırmak 
artan ihtiyaçları karşılamak maksadiyle Millî 
Eğitim sisteminin arzu edilen istikamette ve in
kişaf plânlarına uygun olarak semereli bir ne
tice vermesini temenni etmekteyiz. Şüphesiz bu 
iş için lâzımgelen tedbirlerin alınması hususun
da milletçe bütün fedakârlıklara başvurulma
sı tabiî olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim 
bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlarımızın bir
leştikleri bir diğer nokta, öğretmen mevzuu
dur. Bugün hakikaten öğretmenlerimiz kendi 
vazifelerini feragatle yapmaktadırlar, öğret
menliğin başta gelen problemi, öğretmenliğin 
cazip hale getirilmesi şeklinde ortaya kona-
'bilir. Bir realite olarak bu karşımıza çıkmıştır. 

. Yalnız, şunu ifade etmek mecburiyetindeyim 
ki,, öğretmen arkadaşlarımıza maddi imkânlar 
sağlanmasını, Devlet personel politikası ile bir
likte düşünmek .mecburiyetindeyiz. 

(Şükrü Koç arkadaşımız, Millî Eğitimin Dev
let, bütçesi içinde umumi yekûna göre, ancak 
% 16. gibi bir kısma tekabül ettiğini söyliyerek, ! 
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ucuz istihdam durumu vardır diye işaret etti
ler. Bu, Devlet personel politikası ile, baran 
düzeni ile ilgili bir keyfiyettir. Bunun halle
dilmesi için, personel politikasında ilgili >olan 
arkadaşlara lüzumlu tedbirleri 'almalarını, an
layış gösterilmesini rica etmiş bulunuyorum. 

Size, bir fikir vermesi için Millî Eğitim ba
rem mahrutunu şöylece arz edeyim: 15 lira as
li maaş, 300 lira. 'karşılığı 7 kadt'o; 20 lira aslı 
maaş, 350 lira karşılığı 38 548 kadro; 26 lira 
asli maaş, 400 lira karşılığı 8 686 'kadro; 30 ii-
rfy asli maaş, 4'50 lira karşılığı 12 903 kadro; 
15 liralık kadro 7 aded karşılığı '300 lira; 20 
liralık kadro 38 548 aded karşılığı 350 lira.; 
25 liralık kadro 8 686 aded karşılığı 400 lira; 
30 liralık kadro 12 903 aded karşılığı 450 lira; 
35 liralık Ikadro 7 751 aded 'karşılığı 500 lira; 
40 liralık kadro 5 040 aded karşılığı 600 lira ; 
50 liralık kadro 3 040 aded karşılığı 700 lira; 
60 liralık kadro 4 097 aded karşılığı 800 lira; 
70 liralık kadro 4 543 aded karşılığı 950 lira; 
80 liralık kadro 2 647 aded karşılığı 1 100 lira; 
90 liralık kadro 867 aded karşılığı 1 250 lira; 
100 liralık kadro 289 alded karşılığı 1 500 lira; 
125 liralı'k kadro 8 aded '.karşılığı 1 750 lira; 
150 liralık kadro 4 aded karşılığı 2 000 lira, 

'Takriben kadroda çalışanların yekûnu 
88 430 tutmaktadır /Bu kadronun 38 548 i 20 li
ra ıa..sli miaaışla çalış'aniar teşkil ettiğini sÖyliye-
cek 'olursam, büyük yekûn tutan kütlenin ayda 
eline -20 lira asli maaşın 'karşılığı okun - bürüt 
3'50 lira geçtiğini görmüş olursunuz. Bu hakika
ten üzerinde durulması gereken bir meseledir. 
öğretmenlerin büyük bir kısmı malhrumiyet 
bölgelerinde ve köylerde çalışıyor. Konuda lü
zumlu hazırlıklar ve etütler Personel Dairesince 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, sayın milletvekillerince verilmiş olan 
malhrumiyet zammı ve sair tazminat kanun ta
sarılarına Millî Eğitim Bakanlığı olarak muha
lefet- etmemiş bulunuyoruz. Bunların kanunlaş-
nraısmı temenni etmekteyiz. • .- . 

Mulhterem arkadaşlarım, (ortaöğretimde 'bil
hassa öğretmen pnolblemi ehemmiyet arz et-, 
'inektedir.- Şöyle ki, bulgun 'açılmış bulunan 
'okulların rîorm kadrolarına göre, durumumuz 
'her yüz- öğretmende 46 münlhal oluşudur, öğ
retmen sıkıntısını en ıço'k ortaöğretimde' çek
mekteyiz. 
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Eğer izin verirseniz, «İzlere »bir fikir vermek 

maıksadiyle demin arz etmiş olduğum 88 550 öğ
retmen kadrosu için de, norm kadrolara göre bu 
yılkı Ibütçjede ortaöğretimde 14 774 öğretmen 
olması lâzım, fakat, fiilen çalıştırdığımız öğret
men 8 153 tür. Şu 'halde, 7 072 öğretmen eksik
tir. Şu anda ortaöğretimde şu kadar öğretmene 
İhtiyaç vardır: 156 edebiyat, 96 felsefe, 60 ta
rih, 42 coğrafya öğretmenine, 1 38'8 ortaokul 
edebiyat grup öğretmenine, 219 lise mıatama-
tik öğretmenine, 55 talbiye, 1'27 fikiz, 121 'kim
ya, 1 722 fen grupu öğretmenine ihtiyaç mev
cuttur. Ayrıca 346 Fransızca, 69 Almanca, 306 
İngilizce, 524 beden eğitimi, 655 resim-iş, 546 
müzik, 560 evişi öğretmeni olmak üzere ceman 
7 072 münhal kadro vardır. 

Yine mukterem arkadaşlarım, problemin 
ehemmiyetine işaret etmek üzere bir hususu da
ha arz etmek isterim. Bugün ilkokullar, 222 
sayılı İlköğretim Kanununun verdiği imkânlar
dan istifade edilerek artırılmaya çalışılacaktır. 
Her sene tatbik edilmek üzere program yapıl
mıştır. 

2 642 şehirlerde, 23 678 i köylerde olmak 
üzere ceman 26 320 ilkokul faaliyet halindedir. 
İhtiyacımız,- şehirlerde 2 102 köylerde 16 510 
olmak üzere, 18 612 dir. 

Okula devanı eden öğrenci sayısı şöyledir : 
Şehirlerde 1 161 931, köylerde 1 900 099 olmak 
üzere 3 062 030... Okul çağındaki çocuk sayısı 
4 286 000 olduğuna göre halen şehirlerde 
71 767, köylerde ise 1 152 203 olmak üzere 
1 223 970 çocuk tahsilden mahram bulunmak
tadır. Bunları da okula devam ettirebilmek için 
okul binası yapmak bakımından imkâna kavuş
muş bulunuyoruz. Fakat maalesef itiraf etmek 
zorundayız ki, öğretmen yetiştirmek bakımından 
lüzumlu hazırlığı ancak henüz yapmak yolun
dayız. öğretmen okulları olarak 61 öğretmen 
okulumuz hali faaliyettedir, 7 öğretmen okulu 
daha açmak zorundayız. Ve açacağız. Ancak, 
bu yıl, geçen yıla göre 1 500 öğretmen adayı 
fazla alınabilecektir. Çünkü, hem okul yapmak 
hem de okulu organize edip onu teçhiz etmek 
kolay muvaffak olunacak bir mevzu değildir. 
Realite şundan ibarettir : Bugünkü ihtiyaçlara 
kifayet edecek öğrencileri öğretmen okullarına 
kabul etmiş olsak dahi, ihtiyaçlara kâfi gelme
mektedir, çünkü üç sene eğitim iki sene de as
kerlik ki 5 sene eder, bu öğretmenlerden ancak 
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beş sene sonra faydalanmak mümkün olacak. Bu 
hususta gerekli tedbirler alınmış olmasına rağ
men bir zaman için beklemek zrureti vrdır. 

Şu halde fevkalâde tedbirlerin getirilmesi 
ve yapılmış olan okullarımızın öğretmensiz 
bırakılmaması bir mecburiyettir. Bunun için 
birtakım hazırlıklar yapılmaktadır. Hazırlıkları
mızdan birisi, bu 7 nci Millî Eğitim Şûrasında 
kabul edilmiş olduğu üzere, öğretmen okulları
mızdan başka, liselerimizin 6 ncı sınıfında bir 
öğretmen sınıfı açılacak ve bu suretle daha çok 
öğretmen yetiştirilmiş olacaktır. 

Mevcut öğretmen okullarımıza daha çok öğ
renci kabul etmek suretiyle de öğretmen ihti
yacımız karşılanmaya çalışılacaktır. Bu arada 
öğretmen yardımcılığı için daha çok vazifeli 
insanlar kabul edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmen yetiştiril
mesi hususunda temas edilen bir mevzu da Köy 
Enstitüleri oldu. Köy Enstitüleri kurulmuş ve 
faydalı çalışmalarda bulunmuştur. 17 000 öğ
retmen yetiştirmiştir. Ancak, bizim kanaatimiz
ce, okulun adı değil, orada uygulanan program
dan istifade etmek daha mühimdir. Bu bakım
dan, Köy Enstitülerimizde yetişen öğretmenleri
mizi teşvikleriyle, vatansever gayretlere sevk 
eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek is
terim. Ve kendilerine karşı muhtelif vesilelerle 
vönetilmiş olan ayırıcı sözlere lâyık olmadıkla
rını tebarüz ettirmek zorundayım. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Türk öğretmeni nereden ve hangi menşeden 
vetişirse yetişsin, kanaatleri üzerinde şüpheye 
düşmeye lüzum yoktur. Hepsi milliyetperver, 
vazifeşinas, Atatürk ilkelerine sadık dirayetli 
insanlardır. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Türk eğitiminin 
bünyesi bakımından daha çok öğrenciyi teknik 
üğretime yöneltmek mecburiyetinde olduğumuz 
bir hakikattir. Bu, Hükümet programında da 
^sas prensip olarak izah ve tesbit edilmiştir.. 
öğretimde çok istihsal yerine vasıflı istihsale 
»eçmek mecburiyetindeyiz, bu, vazgeçilmez bir 
^sas olarak yürütmek zorunda olduğumuz bir 
mevzudur. Yalnız bugün teknik öğretimde ku
rulu müesseselerimizin bir kısmı ikmal edilme
miş halde bulunmaktadır. Bunların ikmal edi
lebilmesi için lüzumlu hazırlıklar Bakanlıkça 
sapılmıştır. 10 yıllık bir devre için gereken 350 
milyon liralık tahsisatın verilmesi hususundaki 
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kanun tasarısı, görüşleri alınmak için bakanlık
lara gönderilmiştir. 

Yine öğretmenlerimiz için, konuşan hatiple
rin çok arzu ettikleri ve bizim de iştiyakla ar
zu ettiğimiz intibak kanunu ki portesi 36 mil
yon lira civarındadır - Bakanlar Kuruluna pek 
yakında sunulacaktır. 

Yine öğretmenlerin terfilerini sağlamak mak-
sadiyle hazırlamış olduğumuz 3 yıllık kadro 
kanunu ki, portesi 101 milyon lira olup bu da 
Bakanlar Kuruluna sunulmak üzeredir. Kanun
laştığı takdirde öğretmenlerin ihtiyaçları ce-
vanlandırılmış ve hem de bu vesile ile bizleri 
hahtivar etmiş olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, konuşan hatiperin 
üzerinde ehemmivetle durdukları diğer bir mev
zu da imam - Hatip Okulu mevzuudur. Bu mev
zuda şu ciheti arz etmek mecburiyetindeyim : 
Biz Müslüman bir millet olarak fertlerimize 
doğru, pozitif bir görüşle dinimizin hakiki um
delerini öğretmeye mecburuz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Bu-bakımdan imam - hatip okullarına lâyık 
oldukları ehemmiyeti vermekteyiz, öğretim kad
rolarında lüzumlu İslahatlar yapılacaktır. 19 
imam - hatip okulundan 4 tanesi imkânlarımız el
verdiği takdirde yatılı olarak inkişaf ettirilecek
tir. öteden beri bir inkişaf ve istikamet vermeyi 
'düşündüğümüz imam - hatip okullarından mezun 
olan çocuklarımızın İslâm Enstitüsüne gitmele
rinden memnun olmaktayız. Bunlar imam - hatip 
okullarımız için öğretmen olarak yetiştirilmekte
dir. İstanbul İslâm Enstitüsünde bu sene 222 öğ
renci tahsil etmektedir, önümüzdeki senelerde 
'bunlar vazife aldıkları takdirde imam - hatip 
okullarımız daha aydın, daha pozitif düşüncede, 
daha seviyeli bir şekilde öğretim kadrolarına sa-
hibolacaklardır. 

Yine muhterem arkadaşlarımızın arzu ettik- „ 
leri şekilde bu okullarda din tedrisatında alın
ması lâzımgelen tedbirler Millî Eğitim Şûrasına 
sevk edilmiştir, bu istikametteki çalışmalar inki
şaf ettirilecektir. 

Yine muhterem arkadaşlarımızın çok m'iihim 
bir program telâkki' ettiğimiz halk eğitimi üze
rindeki etütleri ve işaret ettikleri noktalarda ken
dileri ile beraberiz. Şöyle ki : Halk eğitimi sadece 
Millî Eğitimin görevi değildir. Halk eğitimi Dev
letin, toplumun, vatandaşın el birliği sonunda ne
tice verebilecek bir faaliyettedir. Bu bakımdan 
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Halk Eğitim Kanununu Devlet Plânlama Dairesi 
hazırlamakta ve müzakereler devam etmektedir. 
İlk hazırlanmış olan şekilden ayrı olarak Başba
kanlığa bağlı bir teşkilâtın nezareti altında bütün 
Devlet teşkilâtının ve millet gücünün bu mevzu
da seferber edilmesi ve iyi kullanılması yolları 
araştırılmaktadır. Kanun üzerindeki konuşma
lar bitip nihai şeklini aldıktan sonra huzurunuza 
takdim edilecektir. 

Yine söz alan bâzı hatip arkadaşlarımız öğret
menlerimizin ders ücretlerinden bahsettiler. Ders 
ücretlerinin 10 liraya çıkarılmasına ait kanun ha
zırdır, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yeni Türkiye Par
tisi adına söz alan Sabri Keskin arkadaşımız, bu 
bütçenin Millî Eğitim ihtiyaçlarına kifayet ede
cek durumda olmadığını ve Hükümet programın
da belirtilmiş olan istikametlere yöneltilemiyeee-
ğini beyan ettiler. Bütçenin umumi müzakeresin-
deki maruzatım sırasında da söylemiştim, kendi
leriyle beraberim, ancak bu bir millî eğitim me
selesi değil, Hazinenin kudreti meselesidir. Büt
çenin kifayeti meselesidir. Millî gelirin inkişafı 
ve Devlet bütçesinin gelir kısmının yükselmesi 
nisbetinde Millî Eğitimin daha çok müstefit ol
masını temin etmek de bizim vazifemizdir. Ba
kanlığımızın bu anlayış içerisinde hazırlamış ol
duğu bütçe teklifi, 400 milyon liraya yakın bir 
eksik ile, Hükümette mutabakatla bağlanmıştır 
Malûmunuz olan mecburiyet bizi maalesef bu 
noktaya getirmiştir, lleriki senelerde Millî Eği
timin önemine lâyık bir şekilde umumi Devlet 
bütçesi içinde daha yüksek bir yüzde ile temsil 
edilmesini şüphesiz biz de arzu eder ve imkân 
olursa bunun tahakkukuna çalışırız. 

Muhterem arkadaşlar, söz alan bir kısım ha
tip arkadaşlar bölge yatılı okullar hakkında bâzı 
temennilerde bulundular. Bu, esasen Bakanlığı
mızın ciddiyetle ele aldığı meselelerdendir. 9 böl-
ıge, okulu hali faaliyettedir, 12 bölge okulu da 
hali inşadadır. 55 bölge okulunun yapılması dü
şünülmüş ve yerleri tesbit olunmuştur. Bölge 
okullarımız 5 senelik. ilkokullar üzerine üç yıl 
tahsil veren ortaokullar şeklinde geliştirilecektir. 
Ve yine aziz arkadaşlarım; bu ana istikametler
de yani, 5 sınıf üzerindeki 3 sınıfta bilhassa zi
rai sektöre bilgili eleman verecek şekilde bir kurs 
programının tatbikini düşünmekteyiz. Ve şahsan 
faydalı olacağına da kaaniim. 
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Yine söz alan arkadaşlar köy okullarımızdaki 
ders araçlarının perişanlığından bahsettiler. Va
ziyet böyledir. 222 sayılı Kanunun verdiği im 
kânlara dayanarak, gelecek seneler için köy 
okullarımıza daha çok yardımlar yapılacağı ve 
bunların miktarlarının artırılacağı ümidindeyiz. 
Nitekim, geçen senenin tatbikatı bize bu hususta 
ümit vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitimin teftiş 
müessesesi üzerinde duruldu. Bugün Millî Eği
timin teftiş kadrosu aded itibariyle kifayetsizdir. 
Bugün elimizde, 62 vilâyette müfettişler istihdam 
etmekteyiz. Halbuki 192 müfettişe ihtiyacımız 
vardır. 

ilk öğretim müfettişlerine de işaret edildi. İlk 
öğretim müfettişlerimizin teftiş mevzuunda ye
ni istikametlerde geliştirilmesi şeklini kabul et
miş bulunuyoruz. Teftişin daha çok rehberlik 
esasına dayanması varacağımız ideal netice ola
caktır. 

Yine suçlu çocukların cemiyete faydalı olma
sı hususuna işaret edildi. Yetiştirme yurtları
mız velayet ve vesayeti devlete intikal eden ço
cukları sinesinde toplamaktadır. Fakat mevcut 
yurtlarımız bu çocukların tamamını kabul edecek 
hacımda değildir. Bunların gelişmesi için çalış
maktayız ve 57 yurt vardır. Her vilâyetimizde 
bir tane bulunacak şekilde çoğaltılmasını düşün
mekteyiz. 

Yine bir arikadaşımız orta tedrisatta sistem 
değişikliğine, ezbercilikten ferdî araştırma yol
larına gidilmesine işaret ettiler. Bu mevzuda 
kendileriyle beraberiz, orta öğretimimizdeki müf
redat programları da gözden geçirilecektir. Şu 
anda talim ve terbiye heyetimiz ilkokul müfre
dat programlarını gözden geçirmek üzere illi 
toplantılarını yapmış bulunmaktadır. Bunu ta
kiben diğer ortaokul ve liselerin müfredat prog
ramları da gözden geçirilmek suretiyle şahsiyet 
inkişafı ile ferdî araştırmalara imkân verecek 
bir programın hazırlığına bağlıyacaklardır. 

Ancak tedrisatımızda mühim olan sadece prog
ram değildir, randımanın yükseltilebilmesi de 
lâzımdır. Haklı olarak randıman düşüklüğün
den bahsedildi; elimizdeki rakamlar, umumi ola
rak ortaokul randımanının % 56 olduğunu gös
termektedir. Bu randıman bize sınıflarımızı nor
mal adede indirme mecburiyetini tahmil etmek
tedir. Arz ettiğim gibi bu da, her şeyden evvel 

i öğretmen ve bina meselesinin halledilmesine va
bestedir. 

Yine muhterem arkadaşlar; 5 yıllık ilk tah
silden sonra sadece okur - yazarlık verilmesiyle 
yetinilmemesi, ilkokulu bitirmiş olan çocuklara 
gerekli kültürün verilmesi hususunu temenni et
tiler. 

I Bu hususta bâzı hazırlıklar yapmakta 
yız. Fakat bu sadece ilkokulu bitirmiş ve daha 
yüksek seviyedeki okullara gidememiş olanlar 
için kitap, mecmua, dergi v. s. göndermek sure
tiyle temin edilemez. Halk eğitimi ile sıkı bir 
alâkası bulunduğunu kabul buyurursunuz. Halk 
eğitimi hazırlıkları ile beraber bu mevzua da ehem
miyet vermek mecburiyetindeyiz. Aksi halde 
ilkokulu bitirmiş vatandaşlar bir müddet sonra 
ya az okur; ya da az yazar oluyorlar, yahut da 
okumaz, yazmaz oluyorlar. Millî Eğitimden, ilk
okul tahsilinden beklediğimiz netice bu demek 
değildir. Bu hususda bu sene bütçeye konulmuş 
olan tahsisatla ilk hazırlıklara başlanılmıştır. 
İlköğretim mezunu olup da daha yüksek öğreti
me devam edememiş olanların okumalarını temin 
edecek birtakım kitapların basılması arzusunda
yız. 

Yine bir arkadaşımız, beş senelik tahsilin ki
fayetsiz olduğunu, mecburi tahsilin 8 yıla çıka
rılması istikametinde geliştirilmesine işaret et
tiler Bu bugün yapacağımız bir iş değildir. Ancak 
umumi dileklerde bunu temin etmeye matuftur 
ve zannediyorum bir devre sonra 8 senelik tah
sil mecburi tahsil olacaktır. Milletimizin arzusu 
da bizi bu yola gitmeye icbar etmektedir. Çünkü 
ortaokul açmak için bize gelen istekler hakika
ten bizi bu yola gitmeye icbar edecek kuvvette
dir. Türk milleti Millî Eğitimin ehemmiyetini 
idrak etmiş olarak bizi şiddetle tazyik etmek
tedir, biz de ihtiyaca cevap vermeye mecburuz. 

Sayın Dursunoğlu konuşmalarında eğitimin 
hedeflerinden bahsetmişlerdi. Konuşmamın ba
şında Millî Eğitimin kendisine umumi hedef 
olarak aldığı ve tesbit ettiği hususları arz etmiş 
bulunuyorum. 

Yine, Türk Millî Eğitiminin hedeflerinin, 
Büyük Türk devrimleriyle Anayasamızda sak
lı olduğunu beyan etmişlerdir. Arz ettiğim, Mil-
<lî eğitim hedeflerinde devrimlerimizin ve Anaya
samızın getirdiği ilkelerin esas olarak alındığı
nı müşahede buyurmuşlardır. İşaret buyurduk
ları gibi, acele reformun taraflısı değiliz. Mil-
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lî Eğitimi, kendi bünyesi içinde ve milletin ih
tiyacına, seviyesine uygun bir istikamette geliş
tirmek için lüzumlu çalışmalar yapılmadan, ge
rekli etüdler tamamlanmadan neticelerin kon
trolü yapılmadan acele kararlar yoluna gidilmi-
yecektir. Esasen 7 nci Maarif Şûrasında tesbit 
edilen hususların en mühimlerinden birisi de bu 
noktada, toplanmıştır. 

Okullarımızın aktif metottan, kitabi meto-; 
da geçmiş olmalarına işaret edildi. Arz ettiğim 
gibi, ilköğretim müfredat programlarının yeni
den gözden geçirilmeye ve aksak taraflannın 
tesbitine başlanmıştır. Programlarda esas ve ana 
fikir aktif metoda doğru gitmek ve çocuğu ez
bercilikten ve lümsuz malûmat yığınından kur
tarmak, hayata daha iyi intibak edecek bilgiler
le teçhiz etmek istikaiv etinde olacaktır. 

Güzel sanatlar mevzuunda konuşan sayın 
hatip arkadaşlarıma çok müteşekkirdim. Güzel 
sanatlarımızın gerek mevcut müesseselerimizin 
gelişmesi ve gerekse temenni olunan şekilde 
yeniden kurulacak olan müesseselerin inkişafı
nı bizler de arzu etmekteyiz. Ve preıısilbolarak 
da bahsettikleri her üniversitenin bulunduğu 
sahada ıgüzel 'sanatlarla ilgili akademilerin ku
rulmasını da ka'bul etmiş bulunuyoruz. Yalnız, 
bu hususda teslim edersiniz ki, para ve öğretim 
üyesi temini zarureti çok ımühim olduğu için 
istikbalde inkişafı sağlanacak bir meseledir. 

Eski eserlerimizin ve müzelerimizin (bugün
künden daha çok tahsisata clalha çok ihtimama 
muhtacolduklarmı bendeniz de müdrikim. An
cak elimizdeki imkânlarla huzurunuza gelen 
bütçede gördüğünüz miktarlar teslbit edile/bildi. 
Hakikaten eski eserlerimizin süratle tamiri ve 
restorasyonu her (bakımdan bir zarurettir. Yal
nız yapılan ilk hesaplara göre bugün mevcut 
eski eserlerimizin ayakta durabilmelerini sağ-
lıyacak tamir ve restorasyonu yapabilmek için 
bana alâkalı arkadaşlarım 600 milyon liraya 
ihtiyaeolduğunu söylediler. Bu eserlere hem 
ecdadımızın yadigârları ve hem de üzerinde 
oturduğumuz ülkenin geçmiş medeniyetlerinin 
yadigârları olarak bakmaya mecburuz. Bunlar 
yurdumuzun tapusunu teşkil eden kıymetler
dir. Fakat imkânlarımız ancak huzurunuzda 
belirttiğim rakamlardan ibarettir. 

Kitaplıklar hakkında ileri sürülen fikirlere, 
Millî Eğitim Bakanlığı olarak tamamen iştirak 
ediyoruz. 
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Kitaplıklara karşı ciddî alâka duymaya baş

lamış olan halkımızın yardımlarını burada şük
ranla anarım. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
de açılan bir fasılla kitaplık derneklerine yar
dım olmak üzere bu sene 100 ıbin liralık bir 
tahsisat koymak imkânım bulduk. Bu mevzuda 
ilk defa bir hamle yapmış bulunuyoruz. Gele
cek senelerde Ibu miktarı artırmak suretiyle ve 
halkımızın da yardımlarını katarak kitaplık
larımızı inkişaf ettirmek yolunda iyi neticeler 
alacağımız bir hakikattir. 

Yine işaret buyuruldu. Klâsiklerin tercü
mesi ve diğer medeniyetlerin mahsulü olan klâ
sik eserlerin neşredilmesi mevzuunda, arkadaş
larımızla beralberiz. Bu iş yeniden bir ısürat kes-
bedccektir. Bu hususta tercüme büromuz hazır
lıklarını yapmaktadır. 

Muhterem Nurettin Bey arkadaşımın Sayın 
Yılanlıoğlu'nun işaret ettikleri hususlara umu
mi konuşmamda cevap verdiğim kanısındayım, 
üzerlerinde ıbillhassa durdukları mevzuu not et
miş bulunuyorum. 

Yine Sayın Aybar, Ali Cüceoğlu, İhsan Ata-
öv arkadaşlarımın işaret etmiş oldukları husus
ları da umumi konuşmamda belirtmiş bulunu
yorum. Ayrıca kısaca arz ettiğim hususlardan 
başka, kendilerinin bu hususdaki diğer emir
lerine de amadeyim. Keza Sayın Veli Başaran'-
ın fikirleriyle Maarif Vekâleti olarak mutabı
kız, imkân ve fırsat buldukça, tahsisatlarını 
temin ettikçe başarmaya çalışacağımız tabiîdir. 

Sayın Halûk Nur Baki arkadaşımız sanat, 
edebiyat yani kültürle de meşgul olunması hu
suslarına işaret ettiler. Zaten genel olarak Millî 
Eğitimin 3 ana bölümünden birini de kültür 
faaliyetleri teşkil etmektedir. Bu mevzuda da
ha yakın alâka ve teşviklerde bulunulmasını 
biz de kabul ediyoruz. 

Millî! Eğitim kadro piramidinin tanzim edil
mesi için biz de gayret sarf etmekteyiz. Yalnız 
bugün elimizdeki teşkilâtı birdenbire değiştir
menin imkânsız olduğunu ve ancak zamanla ge
lişmesinin .sağlanabileceği, bir diğer tâbir ile 
piramidin düzgün bir hale getirilebileceğini 
teıslim edecekleri kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, İhsan Kalbadayı ar
kadaşımızın bahsettiği hususun merkezi çikleti
ni öğretmenlerimizin durumu teşkil etti. Umu
mi konuşmalarımda buna işaret etmiş bulunu
yorum. Bilhassa öğretmenlerimizin daha mü-
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reffeh bir hale getirilmesini candan temenni et
mekteyiz. İmkânlarımız, Devletin imkânları 
elverdiği nisbette, bunların 'gerçekleştirilmesiy
le şüphesiz, bendeniz başta olmak üzere, Millî 
Eğitim ailesi sizler gibi büyük bir huzur ve bah
tiyarlık duyacaktır. 

Yine konuşmalarında, gösteri yürüyüşü ya
pan öğretmenler hakkındaki beyanlarında, bu 
vaziyetten çok müteessir olduklarını ifade et
tiler. Hâdise, adlî kazaya intikal etmiş olduğu 
için, bu mevzu üzerinde ve sonucu hakkında 
her hangi bir şey söylemeyi arzu etmiyorum. 
Şüphesiz, öğretmenlerimizin lâyık- olmadıkları 
bir muameleye mâruz kalmamalarını istemek ve 
onları müdafaa etmek bendenizin vazifemdir. 
(Alkışlar) 

Saym Şükrü Koç, ve Sayın Hilmi Baydur 
arkadaşlarımızın, not edebildiğim konuşmala
rından tesbit ettiğim hususları cevaplamış bu
lunduğumu zannediyorum. Mevzuun özelliğini 
teşkil eden gece okulları ve teknik öğretimde 
tarım bölümünü içine alacak şekilde bir öğre
tim sistemine gidilebilmesi, bendenize de mu
nis gelen bir fikir halindedir. Bunu etüt etti
receğim. Tesislere ilâve edilecek imkân ve arazi 
varsa bunların gerçekleşebilmesi için yaptırıl
masını vazedebilirim. 

Sayın Fethi Ülkü arkadaşımız, «Millî Eği
tim seferberliği sadece tahsil çağındaki çocuk
larla meşgul oluyor.» dediler ve halk eğitimi
nin ehemmiyetine işaret ettiler. Halk eğitimi 
hakkındaki görüşlerimi arz etmekle cevap ver
miş bulunuyorum. Hakikaten işaret buyurduk
ları mevzuu bir Millî Eğ.Him mevzuu değildir. 
Bir Devlet ve millet birliğ; ve beraberliğiyle ça
lışılma meselesinin en mühi mnoktası da bu hu
suslarda muvaffakiyetleri sağlayacak eğitim 
liderlerini yetiştirmektir. 

Mulhterem arkadaşlarım, Millet Vekillerimi
zin ünüversitelerimiz üzerindeki görüşlerine ge
çiyorum : 

Sayın Sadrettin Tosbi verdikleri izahatta 
üniversitelerin 'bilhassa asistanlık durumuna 
işaret ettiler. Haklan vardır, asistanlığı cazip 
hale getirnıe'k ve kadrolarını artırmak mecbu
riyetindeyiz. Bu mievzuda üniversite rektörleri
miz de aynı fikirdedirler. Kendileriyle lüzum
lu hazırlıkları yapıp asistanlığın dalha cazip 
hale getirilmesi için (kanuni yetkileri, kadrto 
değişiklikleri veya tazminat verilmesi gibi ge-
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reken hususların geliştirilmesine ve üniversite-
lerim'izde .asistanlarımızın yetiştirilmesi için 
işar'et ettikleri 'hususlarda dalha iyi bir nizam 
kurmaya çalışacaklardır. 

Yine Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız 147 
arkadaşımız hakkındaki Hükümet görüşüne 
taraftar olduklarını beyan elttiler. Kendilerine 
müteşekkirim. Bu mevzuda yüksek huzurunu-
za ya'kında gelecek »olan kanun lâyihası ile en 
iyi hal çaresi bulunmuş olacaktır. 

Atatürk Üniversitesi hakkındaki 6990 sa
yılı Kanun bu üniversite bünyesinde 195 pro
fesör, 290 doçent ve asistan olması lâzımdır. 
Hâlen üç profesör, 72 doçent ve 'asistan, beş 
görevli ve lonyedi uzman 'ollmak 'Üzere 97 kişi 
kadroda bulunmaktadır. Kadroların diğer kı
sımları (L) cetvelinde görülmektedir. 

Üniversitenin 'müşavirler heyetinin kurul-
mamasına ben de üzüldüm. En kısa zamanda 
bu müşavirler heyetini teşkil etmeye çalışaca

ğını . 
Atatürk Üniversitesi ıbu sene daha iyi şart

lara kavuşacaktır ümidindeyiz. Bayındırlık 
Bakanlığından aldığımız bilgiye göre, bu üni
versite önümüzdeki ders yılında yeni binala
rına kavuşmuş olacaktır. 

Üniversiteler mevzuunda Sayın Dursunoğ-
lu'nun hem akıcı, hem cazip konuşmasından çok 
müst'efidoldum. Temennilerine iştirak etmemek 
mümkün değildir. Üniversite rektörlerimize, 
meslek bakımlından üniversitelerimizde münev
ver işsMiğine meydan vermiyecek şekilde -bir 
ayarlama yapmayı temin edecek çareler veya 
bugünkü durumun bu şekilde olup olmadığı 
hususunda lüzumlu konuişmaları ve teklifleri 
yapacağım. 

Bugün yeni üniversiteler kurmadan evvel, 
mevcut üniversitelerimizin ihtiyaca cevap ve
recek şekilde gelişmelerini temin ve bilhassa 
lâboratuvar ve kütüphane gibi eksildikler'ini 
ikmal etmek mecburiyeti 'karşısındayız. Bu 
hususta Bütçe Encümeninde Sayın Şakir Ağan-
oğlu arkadaşımızın temennisi üzerine üniversi
telerimizin tam gelişme sağlıyacak şekilde bir 
gelişme plânı ve bu plânın gerektirdiği yatı
rımları tomin etmek üzere bir gen-el yatırım
lar kanunu hazırlanarak huzurunuza getiril
mesi hususunda rektörlerimizle de mutabaka
ta varmış bulunuyoruz. 
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Sayın Dursunoğlu'nun yeni üniversitelerin 
kurulması mevzuunda Anadolu'nun arz ettiği 
yedi özel kışıma ait işaretleri Millî Eğitim Ba
kanlığının yaptırdığı tetkiklere tetabuk etmek
tedir. Ancak yeni üniversite açılması hususun
da henüz bir karara varmış değiliz. Bu* husus, 
Millî Eğitim Komisyonunda bulunan kanunla
rın 'müzakeresi sırasında kati bir neticeye bağ
lanacaktır. Ziraat Fakültesinin kurulması hu
susundaki anlattıkları yol yeni kuracağımız 
üniversiteler için kaçınılmaz bir zarurettir. 
Nitekim Trabzon Teknik Üniversitesi için bu 
yola gidilmiştir. 42 si Teknik Üniversitemize 
42 si yabancı memleketlere olmak üzere 84 öğ
renciyi göndermiş bulunuyoruz. 

Yine kendilerinin vermiş oldukları takrir
de işaret ettikleri yabancı memleketlere gönr 
derilecek öğrenciler kuracağımız izmir, Elâzığ 
ile Zonguldak Teknik okullarının öğretmen ve 
eğitim enstitülerimizin ihtiyacına cevap vere
bilecektir. Dış memleketlere kâfi miktarda 
öğrenci göndermek bizim için bir zaruret ise1 

de, maalesef tahsisat almak imkânını bulama
dık. Sayın Dursuno&lu'nun teklifleri tahak
kuk ederse Millî Eğitim camiası bundan bah
tiyar olacaktır. 

Mulhterem arkadaşlar; söz almış ve millî 
eğitim meselelerine temas etmiş olan arkadaş
ların sözlerinden 'alabildiğim notlara göre ce
vaplarımı verdiğim kanısındayım. Sizleri hür
metle selâmlarım. 

Diğer hususlarda sormak istedikleri nok
talar varsa, emirlerine amadeyim. (Şiddetli al
kışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; şimdi usulen söz sı
rası milletvekillerindedir, ama kifayeti müza
kere sırasında söz hakları mahfuz kalmış olan 
arkadaşlar vardır. Bunların başında Reşit Ül
ker vardır. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Söz istemiyo
rum. 

BAŞKAN — Sıranızı Kasım Gülek Beye ve
rirseniz.. Zaten b'ir kişi görüşecektir. 

HASAN ERD03AN (Kars) — Bendeniz 
üniversite bütçesinin tümü hakkında son sö
zümü ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, o ayrıdır. 
Şimdi yalmz Bakanlık bütçesi üzerinde son 

olarak görüşülecektir. Buyurun Kasım Bey
efendi. 
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KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım ; ben, yurt dışı tahsil konusu üzerinde bir
kaç kelime söyliyeceğîm. Atatürk zamanında
ki maarif hamlesinin en önemli yönlerinden bi
ri de bu idi. Yurt dışına çok sayıda talebe gön
derdik ve üstat Cevat Dursunoğlu'nun da de
diği gibi, üniversitelerimizde ve memleketin 
idaresinde bugün mevki sahibi olanlardan bir
çoğu bu yolda yetişti. 

Dursunoğlu'nun Almanya'da talebe müfet
tişliği sırasında ben de talebeydim. Bugünkü 
konuşmalarını zevkle dinledim. Bütçemizde dış 
memleketlerde tahsil için yeteri kadar tahsi
sat konmamış olmasını üzüntüyle müşahede et
tim. 

Dışarıya talebe göndereceğiz, yarınımız için 
insan yetiştireceğiz ve onlardan faydalanacağız, 
Ancak buraya tahsisat konabilmesi için Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinden tahsisat kes
mek yoluna gitmenin doğru olmadığı kanaa
tindeyim. (Alkışlar) Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi değişik görüşle yeni kurulmuş bir 
müessesedir. Bu üniversite hususi üniversite
ye yaklaşmaktadır. Birçok ileri memleketler
de en tanınmış üniversiteler hususi üniversite
lerdir. Hususi üniversiteyi Anayasamızda ka
bul etmedik. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
bünyesinde bu imkânı sağlıyabilir. Çünkü ba
ğış kabul edebilir, akademik kariyer bakımın
dan imkânları vardır. 

Galatasaray Lisesi, Ankara Kolleji gibi mü
esseseler vardır, bunlar yabancı dille tedrisat 
yapmaktadırlar. Dışarı memleketlerle işbirliği 
imkânları çok daha fazladır. Amerikalılarla, 
Birleşmiş Milletlerle işbirliğini sağlamak ka
bildir. Bu arada, hemen söyliyeyim ki, bu 
imkânlardan kâfi derecede istifade edemiyo
ruz. Amerikalı dostlarıma bu kürsüden ta
rizde bulunmak isterim. Ben yardımın kabil 
olduğuna kaaniim. Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Türkiye'nin Orta - Doğu'daki husussi 
mevkii bakımından önemlidir. Türkiye, Or
ta - Doğu'nun önder memleketlerinden birisi, 
hattâ denebilir ki, önderi bir memlekettir. 
Tarih böyle getirmiştir. İstikbalde de böyle 
olması için elimizden geleni yapacağız. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi önümüz
deki yıl, bugünkü mevcut talebesine iki misli 
talebe daha katacak ve büyük bir müessese 
olacaktır. Şimdiden 100 e yakm Orta - Doğu 
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memleketlerinden gelmiş talebe vardır. Gele
cek sene bunun iki misli artacağı umulmakta
dır. 

Bu Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
programı hazır, sahası hazır, 44 milyonluk 
sarfiyat yapmak üzere programı hazır ve dış 
memleketlerle münasebette bulunacağı mües
seselere programı bildirilmiştir. Bütçesinde 
ancak 30 milyon var, bundan da 2 milyon ke
sersek çok baltalamış oluruz. Ankara'da Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin kurulduğu saha
da bir site meydana geliyor. Daha şimdiden 
o havali yeşillendirilmiştir. Üniversite tahsisa
tından iki milyon liranın kesilmesi teklifi Büt
çe Encümeninde reddedilmiş, Senatoda redde
dilmiştir. Bu teklifin ben de yerinde olmadı
ğı kanaatindeyim. Tahsisata dokunmıyalım. 

öteden beri dış memleketlere talebe gön
derme mevzuları üzerinde durulmuştur; bu 
mevzu da çok mühimdir, buna başka bir çare 
aramalıyız, iki milyon lira ancak 100 talebe
lik bursa tekabül eder; biz Avrupa'dan, Ame
rika'dan bu kadar burs temini için gayret sarf 
edelim. Hükümet çalışsın. Birçoğumuzun dış 
memleketlerde münasebetlerimiz vardır, gay
ret edelim, yüz talebelik bursu temin edelim. 
kurulmakta olan ve ilerisi için çok iyi vaitlerde 
bulunan bu müesseseyi baltalama yoluna git-
miyelim. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi bütçesi 
üzerinde konuşmak istiyen? 

Buyurun Sayın Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Hepsi için 

konuşacağım. 
BAŞKAN —Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar; üniversite talebelerinin günlük tedri
satı kadar, gece hayatlarının da çok mühim ol
duğu inkâr edilemez. Maalesef üniversitelerimi
zin de talebelerin kaldığı yurtların durumu çok 
üzücü ve çok fecidir. 

Sonbaharda, milletvekillerini veya kendileri
ne yardımcı olabilecek zevatı, muhtelif yerlerden 
gelen talebeler, rahatsız ederek iyi bir yurtta ya
tak bulmak imkânlarını ararlar. Üniversiteleri-
mizin, bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı ile temas 
ederek ne pahasına olursa olsun talebelerin bu 
ihtiyaçlarını ihmal etmemesi gerekir. Bilhassa kız 
talebeler için bu husus çok mühimdir. Bâzı husu
si şahıslar tarafından idare edilen yurtlar çok pe-
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rişan bir durumdadır. Aldıkları paralara naza
ran, talebelerin ödeme imkânlarının mahdutluğu 
yanında yurtların gıda ve sair hususlar bakımın
dan çok perişan durumdadırlar. Bunu Hüküme
tin programına alması zamanının artık gelmiş ol 
duğunu zannediyorum. 

Üzülerek bir hâtıramı naklederek sözlerime 
son vermek istiyorum : Tıp Fakültesinde talebey
ken C. H. P. nin idare ettiği bir yurtta kendi pa
ramla kalmak istemiştim. Mahdut imkânlar dola-
yısiyle buraya girmek mümkün olamıyordu; şim
diki Sayın Senato Başkanımız o zaman istanbul' 
da C. H. P. nin ileri gelen mevkiinde idiler, ken
dilerine mütaaddit defalar müracaat etmiştim. 
Bendenize teselli kabilinden, merak etmeyin ya
kında 3 bin kişilik Şehzadebaşmda yurt açılacak 
demişlerdi. Ben, Sayın Beyefendi alay mı ediyor 
sunuz, yurt binası bitti de sadece badanası mı 
kaldı, ampulleri mi takılacak diye bir cevap ver
miştim. Kendileri de, genç bir talebenin bu sözü
nü her halde hoş karşılamamış olacaklar ki, beni 
huzurlarından uzaklaştırdılar. 

Arkadaşlar; aradan tam yirmi sene geçti, oğ
lum üniversitede okuma çağına geldi. Yüzlerce 
genç sizlerden, Millet Meclisinden, Vekillerden, 
üniversite hocalarından yine barınacak bir yurt 
istiyorlar. Ben, maalesef yine soruyorum; acaba 
bu binaların her şeyi bitti de- badanası mı kaldı? 
Yirmi senedir aynı yerdeyiz. 

Bir insan ömrünün üçte biri kadar olan bir 
"zaman içinde, maalesef üniversitelerimiz pek taık-
lı olarak bu ciheti ihmal ediyorlar. Pakatf talebe
ler ve gençler yönünden hiç de tatlı olmıyan bu 
hâtıralar kalıyor. Bu- acı hâtırayı ben 20 seneden 
sonra unutmadığıma göre, gençler de benim gibi 
bu acı hâtıraları 20 sene sonra bugünkü hükü
metleri affetmiyen acı hâtıralar olarak yâdele-
ceklerdir. Salahiyetli zatlardan bunu bilhassa is
tirham ediyorum. Ciddî olarak bunun üzerinde 
dursunlar. Hususi teşekkül, sermayedarlar veya 
otel sahiplerine imkân versinler, hiç olmazsa ifti
harla yâdettiğimiz Vehbi Koç Yurdu gibi birkaç 
iyi müesseseye üniversitelerimiz sahibolsun; Ana
dolu'dan perişan bir şekilde sahipsiz gelen tale
beler şu veya bunun tavassutuna meydan verme
den normal şartlar içerisinde bu gibi yerlere yer
leşme imkânlarına sahibolsunlar. Hiç olmazsa va
sat bir gıda ve istirahat içinde tahsillerine devam 
etmek imkânlarını bulabilsinler. Bu hususları 
hassaten istirham ederim. (Alkışlar) 

\ 
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BAŞKAN — Efendim bugünkü programımız

da yazılı bütçeler hakkındaki görüşmeler tamam
landı. Şimdi bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
edeceğim. 

Bölümlere geçilmesini ka'bul buyuranlar... Et-
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1B. 

101 

Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük 'haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 
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İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 731 595 661 

' BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 45 960 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 4 208 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 (Ecnebi uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 7 274 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 459$ sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 15 189 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3666 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 6434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 neu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 50 021 871 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 400 210 Temsil ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi gereğince mesai saati hari
cinde çalıştırılacaklara verilecek 
ücretler 1 860 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 76 587 185 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 İktisadi ve Ticari İlimler akade
mileri üyeleri tazminatı 523 200 
BAŞKAN — Kabal edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısır/ı - Yiönetim 
gidevleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 209 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabal edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 324 025 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3(04 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 1 045 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmişti'1. 

305 Kira bedeli 2 104 763 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 10 720 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 1 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

226 
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309 Taşıt giderleri 254 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 iEcnebi memleketlerdeki öğrenci 
müfettişlikleri giderleri 404 000 
(BAŞKAN — Kahul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
'hizmetleri 

403 Temsil giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 6805 sayılı Kanun gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
(harcırahları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler*.. Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri 5 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yüksek okullar genel giderleri 8 554 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Lise, ortaokul ve İmam - Hatip 
okulları genel giderleri " 6 690 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Yüksek ticaret ve teknik okulları 
ile diğer meslek okullarının genel 
giderleri 33 953 729 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 İlk öğretmen okulları ıgenel gi
derleri ve bu okullar mezunu 
öğretmenler ile ilgili giderler 42 414 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kütüphaneler giderleri 2 735 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Güzel Sanatlar Akademisi genel 
giderleri 1 500 000 • 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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423 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası genel giderleri 950 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 513 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 3 162 868 

BAŞKAN — Bu hususta iki tadilname var
dı?, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Avrupa'da 

1962 yılında (100) öğrenci okutulması için, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ayrılan 617 
nci bölümünden 2 milyon 80 bin liranın ten
zili ile 425 nci bölümünün 13 ncü maddesine ilâ
vesiyle (100) öğrencinin dış memleketlerde 
okutulmasına imkân verilmesini. 

Saygılarımla. 
Konya 

İhsan Kabadayı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlim ve tekniğin büyük gelişmeler göster

diği devrimizde iyi yetişmiş öğretim üyesi sı
kıntısı çekmekte olan öğretmen okullarımız, 
liselerimiz, yabancı dil ile öğretim yapan ko
lejlerimiz ve eğitim enstitülerimiz kadrolarının, 
ileri Batı memleketlerinin öğretim ve araştır
ma metotlariyle yetişmiş öğretim elemanla-
riyle takviye edilmesine şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Bu imkânı sağlamak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin 617 nci (Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesine yardım) bölümünde mevcut 
32 milyon - liradan 2 milyon liranın 425 nci 
(Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin 
her çeşit giderleri) bölümünün 13 ncü Millî 
Eğitim Bakanlığı maddesine aktarılması sure
tiyle bu madde . ödeneğinin 3 475 200 lira ola
rak kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 
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CEVAT DUBSUNOĞLU (Erzurum) — İkisi 

de aynı mealdedir. 
BAŞKAN — Birincisi ikincisinden, 80 bin 

lira fazladır. 

OEVAT DURSUNUOĞLU (Erzurum) - . 
Birleşir. 

BAŞKAN — Aykırı olduğu için birincisini 
reye koyacağım. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Ben 
de takabbül ediyorum, kabul ediyoruım. 

BAŞKAN — Efendim, Dursunoğlu arkadaşı
mız diğer takrire iltihak ediyor. Onu tekrar 
okutup, reyinize arz edeceğim. 

(Konya Milletvekili îhsan Kabadayı'nm tek
lifi tekrar okundu.) 

BAŞKAN*— Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir, efendim. 

Bölüm 425 i 3 162 868 lira olarak kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
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426 

428 

429 

450 

Sağır, dilsiz ve körler okulu 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamp giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Aklen ve ruhen geri kalmış ço
cukların eğitimi için genel gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.*. Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 724 500 

50 000 

200 000 

491 050 

451 

452 

Yayın giderleri 2 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönde -
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit giderleri 474 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 

455 

458 

476 

477 

478 

479 

501 

502 

601 

602 

Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 2 096 50.1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 1 355 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Fuar ve sergi giderleri 34 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 4 785 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Okul beslenme işleri ve eğitimi 
ile ilgili genel giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Test ve,araştırma bürosu ge
nel giderleri 95 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Devletin üzerine aldığı gi
derler 2 119 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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605 Prevantoryum ve satatoryum 
pansiyonuna yardım 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
.meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 17 206 140 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

612 UNESCO Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 265 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan halk 
eğitim merkezi olarak çeşitli 
kültür hizmetlerinde kullanıla
cak olanlarla halk dersaneleri-
nin ve okuma odalarının her 
çeşit masraflarını karşılamak 
maksadiyle vilâyet ve kazalara 
yardım 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 7 475 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

616 7117 sayılı Kanuna göre İlkokul 
öğretmenleri Sosyal Yardım 
Sandığına yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

617 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
ne yardım 32 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Amerikan Ker Teşkilâtı tarafın
dan yapılan ilâve gıda yardımı 
dolayısiyle Türkiye'de yapılacak
ları her türlü giderler karşılığı 

Lira 

olarak Merkez Bankasındaki Ker'-
in fon hesabına yardım 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

620 Meslek eğitim merkezine yardım 
olmak üzere Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesine yapılacak öde
meler karşılığı 1 059 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Millî Eğitim Bakanlığı Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma 
Derneğine yardım (öğle yemek
leri için) 116 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 7 122 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 
711 Bina ve arsa satınalmaları 1 750 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

724 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu dö
ner sermayesi 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

726 Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis dernek
lere yardım 5 933 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Okul yapımı ve esaslı onarımlar 255 498190 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 (ICA) mn iştiraki ve iş birliği ile 
kurulan müesseselerin yatırım 
giderleri 19 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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753 Avrupa İktisadi î§ Birliğinin iş
tiraki ve iş birliği ile kurulan 
müesseselerin yatırım giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

754 Atatürk Üniversitesinin kuruluş 
giderleri * 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

755 Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin kuruluş giderleri 3 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı şehri içme suyu tesisatı inşaatının pro
jesine uygun bir şekilde tamamlanıp tamamlan
madığına dair sorusuna îmar ve İskân Bak&nı 
Muhittin Güven'in yazılı cevabı (7/45) 

15 . 1 . 1962 
Millet Meclisi1 Başkanlığına 

, Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

1954 yılında inşası iller Bankası kanalı ile 
Oktaş Firmasına ihale edilmiş bulunan Çankırı 
şeihir içme suyu tesisleri inşaatı projesine uy
gun bir şekilde tamamlanmış mıdır? Projeye 
uygun bir şekilde tamamlıanamamışsa sebepleri 
nelerdir? Halihazırda Kızıleşme membaından 
şe'hre su gelmediğine göre bu (haliyle Çankırı 
içme suyu tesisleri kabule salih bir halde addedil
mekte midir? Mezkûr inşaatın çok uzun bir za
mandan beri devam ettiği ve milyonlar sairf 
edildiği g'öz önünde tutulursa inşaatını süratle 
hitama erdirilmesi düşünülmekte midir? 
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IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve onarımı 

792 Okulların her çeşit dersane, ya
takhane, mutfak ve hastane ge
reçleri, döşeme, demirbaş ve ders 
aletleri giderleri 12 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, üniversite bütçeleri 
yarın oylanmak ve 22 Şubat 1962 Cuma günü 
saat 10 da toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,10 

İnşaatın muvakkat ve kati kabulleri ne 
zaman yapılmıştır? Ve bu kabulde işin asri sa
hibi Çankırı Belediyesini temsi'len kimler bu
lunmuştur? Hulasaten belirtmek gerekirse Çan
kırı şe/hrinin içme suyu inşaat projesine uygun 
bir şekilde ne zaman tamamlanacaktır? 

îmar ve İskân Başkanlığı 
Plânlama ve îmar Gxı. M'd. 19 . 2 . 1962 

Sayı : 1601 - îs 1012 

özü : Çankırı içme su tesisi Hk. 

Mil'l'et Meclfei Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi 22 .1 . 1962 gün ve 77/942-251 sayılı 
yazısı : 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok tarafın
dan Çankırı içme suyu tesisi halkkmda yazılı 
olarak cevaplandırılması istenen hususlarla il
gili malûmatın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

İmar ve îsJkân Bakanı 
Muhiddin Güven 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un Çankırı 
içme su tesisleri hakkında yazılı olarak cevap-

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOBULAR VE CEVAPLARI 
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landınlmasını istediği konuların cevabı 

Soru : 1054 yılında inşaası iller Bankası 
kanalı ile Oktaş Firmasına ihale edilmiş bulu
nan Çankırı içme suyu tesisleri inşaatı projesi
ne uygun bir şekilde tanmmlıanmışmıdır? Pro
jesine uygun bir şekilde tamamlanamamışsa 
sebepleri nelerdir? Halihazırda Krzıleşme mem-
baından şelhre su gelmediğine göre bu hali ile 
Çankırı içme suyu tesisleri kabule salilh bir 
hakle •addeditmektemidir? Mezkûr inşaatın 
çok u'zun bir camiandan beri devam ettiği ve 
milyonlar sarf edildiği göz önünde tutulursa 
inşaatın süratle 'hitama erdirilmesi düşünül
mekte midir? 

İnşaatın muvakkat ve ka'ti kabulleri ne zu
rnan yapılmıştır? Ve bu kabulde işin asıl sa
hibi Çankırı Belediyesini temsilen kimler bu
lunmuştur? Hulasaten belirtmek gerekirse Çan
kırı şehrinin içme suyu inşaat projesine uygun 
bir şekilde ne zaman tamamlanacaktır? 

Cevap : Çankırı içme suyu projesi, şehirden 
takriben 30 'km. mesafede bulunan Kızıleşme. 
Tekaüdün ve 'Kartalkaya memlbalarınd'an 30 
İt/sn suyun .alınacağı esasına göre belediyesi 
tarafından yaptırılarak ilgili Bakanlıklara tas
dik ettirilmiştir. 

B'ilâlhara 'belediyesince İller Bankasana 
verilen yetkiye istinaden inşaat 5 . 3 . 19'54 de 
ithal mallı çelik boru esası üzerinden Oktaş 
Kolektif Şirketine ihale edilmiştir. 

İşin yer. teslimi ve mütaakıp zamanlarda adı 
geçen memlbalarda yapılan su ölçümlerinde pro
jede derpiş edilen miktarda su bulunamamış 
ve belediyesi tarafından yaptırılan proje
ye esas olan bu membalardan ancak 10 İt/sn 
li'k suyun alınabileceği tespit edilmiştir. 

Bu durum karşısında tiler Bankası Han'dın 
mevkiinde yeraltı su araştırması yapmak su
retiyle buradan da 12 İt/sn kadar su temin et
miştir. Ayrıca döviz temin edilememesinden 
dolayı çelik boraların ithali mümkün olamadı
ğından projesi Karabük font borularının ferşi 
esasına 'göre tadil edilerek tatbikata geçilmiştir. 

İller Bankası tarafnidam talhsis edilen Kara
bük boruları ile tesis ikmal edilerek işletmeye 
açılmıştır. Ancak İller Bankasınca malhallinde 
yapılan tetkikler neticesinde projede derpiş edi
len Kartalkaya ye Tekaüdin ınemibalarından 
kapte edilecek suyun 2 İt/sn gibi eok cüzi *bir 
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miktarda olmasından ve bu memibalaran kaya
lık bir arazide bulunmasından dolayı burada 
yapılacak tesislerin gayriiktisadi olacağı düşün
cesiyle 'bu ımembalardan sarfınazar edilmiştir. 

Bu mem'balarm yerine Handın drenajının 
uzatılması ve tulâni bir drenaj yapılması su
retiyle 7 İt/sn da'ha su elde edilmesi hususu 
tetkik edilmektedir. 

Kızıleşıme isale hattında mevcut arızadan do
layı halen kasabaya yalnız Handın membala
rından 12 İt/sn su isale edilmektedir. 

Diğer taraftan İller Bankası ile Oktaş Şir
keti arasındaki vâki 'ihtilâf dolayısiyle 1.8.1961 
tarihinde mukavelenin tasfiyesi banka müdür
ler kurulunca karara bağlanarak 5 . 10 . 1961 
tarihinde tesisin durumu tespit edilmiş ve tas
fiye kabulü yapılmıştır. Kabul Heyetine Çan
kırı Belediyesi adına Fen Memuru Ethem Ya-
zanoğlu iştirak etmiştir. 

Tesiste tes'bit edilen kusur ve noksanların 
projesine uygun olarak bir an evvel ikmali 'hu
susunun İller Bankasınca emaneten yaptmlma-
sı uygun görülmüş ve bu işi yürütecek olan 
Emanet Komisyonu teşekkül etmiştir. Lüzumlu 
ödeneğin bir kısmı Emanet Komisyonu emrine 
jşönderiLmiş bulunmaktadır. Hava şartları mü
sait olunca derhal işe başlanarak tesis en kısa 
zamanda ikmal edilecektir. 

2. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Ka
ra Kuvvetlerine mensup subaylarda/n Hukuk 
Fakültesini ikmal edenlerin de askerî yargıç sı
nıfına geçmelerine müsaade edilmemesi sebebi
ne dair sorusuna Millî Savunma Bakanı tlhami 
Sancarhn yazılı cevabı (7/57) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

23 Ocrk 1962 
Samsun Milletvekili 

llyas Kılıç 

Ordu subaylarından görevinde aksaklık mey
dana getirmeden Hukuk Fakültesini bitiren ve 
bilâhara ordudaki vazifesine askerî adlî hâkim 
olarak devam etmek istiyen subaylardan bâzıla
rı hava ve deniz kuvvetleri komutanlarınca ka
bul edilip sınıf değiştirerek askerî yargıç sınıfı
na intikal ettiği halde Kara Kuvvetlerince bu ar-
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zu is'af edilmediği için birçok kıymetli subay 
arkadaşlar ordudan ayrılmalı mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu farklı muamelenin sebebinin 
açıklanmasını rica ederim. 

T. C. 
MilH Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 
Ankara ' 

Kanun : 81 - 62 
20 Şubat 1962 

Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 1 . 1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü Ö95-4142/7-57 sayılı ya
zıya. 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in Kara Kuv
vetlerine mensup subaylardan Hukuk Fakültesi
ni ikmal edenlerin Askerî hâkim sınıfına geçme
lerine müsaade edilmemesi sebebine dair yazılı 
sorusu hakkındaki, Bakanlığımız cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
llhami Sancar 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın yazılı soru
suna cevaptır 

Hukuk Fakültesini bitiren subayların bir kıs
mı Hava ve Deniz Kuvvetlerince Askerî Hâkim 
sınıfına, 4 Mayıs 1961 gün ve 4107. 1-61 PL. 
PREN (524) sayılı prensip kararı gereğince, ge
çirilmişlerdir. Genelkurmay Başkanlığının 17 Ka
sım 1961 gün ve PER: 7110-61. DÎSÎPMOR 3. Ka. 
615 sayılı emirleriyle Hukuk Fakültelerini bitir
miş subayların Askerî Hâkim sınıfına geçirilme
leri durdurulmuş bulunmaktadır. Deniz ve Hava 
Kuvvetlerince yapılan bu sınıf değiştirme işlem
leri bu emirden öncö vukubulmuştur. Kara Kuv
vetleri Kumandanlığiha müracaat eden bu evsa
fı haiz subaylar ise : 

1. Kendi asli sınıflarındaki subay mevcudu
nun kadroya nisbeti, Askerî Hâkim sınıfındaki 
mevcudun kadroya nisbeti olan % 83,6 ya na
zaran çok düşük bulunmaktadır. Bu durumda 
diğer sınıf subaylarının hâkim sınıfına yeniden 
nakiller esasen noksan olan kendi sınıfları kad
rolarına mevcuda nisbetinm daha da eksilmesini 
mucibolacaktır. 
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2. Anayasamızın 138 nci maddesi gereğince 

hazırlanması gereken Askerî Hâkimler, Askerî 
Muhakeme Usulü, Askerî Ceza ve Askerî Yargı 
organları Kuruluş kanunu tasarılarının T. B. M. 
Meclisince kabul edilmelerini mütaakıp tebellür 
edecek durum ve hakiki ihtiyacın neden ibaret 
olduğunun bilinmesi lüzumludur. 

3. Halen mer'i olan 1631 sayılı Askerî Mu
hakeme Usulü Kanununun 51 nci maddesinin 
«Askerî Adlî Hâkimi olmak için Hâkimler Ka
nunu mucibince hâkimliğe kabul şartlarını haiz 
ve bir hukuk mektebinden mezun olmak ve her 
derece hâkimliğe terfi için muayyen müddeti 
askerî hâkimlikte ikmal etmek şarttır» hükmü 
muvacehesinde subaylardan Hukuk Fakülteleri
ni bitirenlerin Askerî Hâkim sınıfına nakilleri
nin bu maddeye uygun düşmiyeceği mütalâa edil
mektedir. 

Yukarda izah olunan sebeplerden hâkim sını
fına nakledilememişlerdir. 

3. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağanoğlu'-
mın„ Ankara Belediyesine bağlı Elektrik - Ha
vagazı ve Otobüs İmletmesi âmir ve memurların-
dan kaçı hakkında idari tahkikat yapıldığına 
ve otobüs servisinin 1957 - 1961 yıllan kâr ve 
zarar hesabına dair sorusuna İçimleri Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı Cevabı (7/58) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıya çıkarılan sorumun yazılı olarak İçiş

leri Bakanlığınca cevaplandırılmasına müsaadele
rini arz eylerim. 

Saygılarımla, 26 . 1 . 1962 

Ordu Milletvekili 
İzzettin Ağaoğlu 

1. Ankara Belediyesine bağlı E. G. O. İşlet
mesinin otobüs servisinin 1957 ilâ 1960 ve 1960 
1961 yıllarına ait kâr ve zarar miktarı nedir? 

2. 1957 - 1962' yılma kadar bu müesseseye 
hangi firmalardan kaç aded otobüs mubayaa edil
miş ve karşılığında ne miktar para ödenmiştir, 
bu maksat ve vesile ile memleket içi ve dışlnda 
yapılmış idari masraf var mıdır, işletmenin ye
niden otobüs mubayaa teşebbüsü mevcutsa hangi 
firmadan ve ne, miktar yapılacaktır?. 

3. Ankara Otobüs İşletmesinin ıslahı istika
metinde bir ecnebi mütehassıs tetkikat ve raporu 
var mıdır, tatbik mevkie konulmuş mudur? 
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4. E. G. O. Genel Müdürlüğü âmir (Genel 

Müdür dâhil) ve memurları hakkında, 27 Mayıs 
1960 tarihinden bu yana ne mahiyette ve ne mik
tar idari tahkikat yapılmış ve neticesi ne olmuş
tur, tahkikatın selâmeti cümlesinden olarak Ve
kâlet emrine alınan veya mecburi izne tâbi tu
tulan var mıdır, kimlerdir, hakkında tahkikat 
açıldığı halde makamlarında bırakılmak suretiy
le istisnai muameleye tâbi olan mevcut mudur? 

5. 1962 başında 14 hareket memurunun iği
ne ne suretle son verilmiştir? 

6. Bu Umum Müdürlük teşkilâtında kaç 
Doktor vardır, ne miktar ücret almaktadırlar? 

7. Mezkûr Umum Müdürlükte yevmiye ile 
alınıp bürolarda istihdam olunan personel var 
mıdır, tâyin tarihleri nedir? 

8. Umum Müdürlüğe kaç hususi oto tahsis 
edilmiştir, kimler, ne suretle kullanır, Umum Mü-
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düre muhassas otonun vazife dışı kullanılabile
ceğine dair Bakanlar Kurulu kararı var mıdır? 

20.2.1962 
(Konu: Ordu Milletvekili İzzet
tin Ağaoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 30.1.1962 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/58 -1004 - 4251 sa
yılı yazı. 

Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun ya
zılı soru önergesi incelendi: 

1. Ankara Belediyesine bağlı EGO İşletme 
Genel Müdürlüğü Otobüs İşletmesinin 1957 -
1960 yıllarına ait kâr ve zarar miktarı aşağı
daki cetvelde gösterilmiştir. 

Seneler Zahirî bilanço kâr veya zarar 

T.L. 
II 

Terk edilen belediye 
hisseleri 

T.L. 
III 

Hakiki bilanço 
kâr veya zararı 

T.L. 
IV 

1957 
1958 
1959 
1960 

664 575 
263 392 
494 686 

2 032 473 

Zarar 
Kâr 
» 

Zarar 

+ 
— 
.— 

515 970 
714 006 
670 030 

— 

1 180 545 
450 614 
175 344 

2 032 473 

3 838 976 

Zarar 
.» 
» 
•» 

1961 yılı bilanço hesapları henüz kapanma
mış olduğundan mezkûr yıla ait kâr ve zarar 
hesabı gösterilmemiştir. Bununla beraber 1961 
yılı bilançosunun da zararla kapanacağı aşi
kârdır. 

2. a) 1955 yılı iş programı icabı olarak 33 
aded otobüs siparişi ve bunların Bussing Fir
masından alınması takarrür etmiştir. 

Siparişe ait dövizler Hükümetçe ancak 1957 
senesi sonunda transfer edildiğinden mezkûr 
otobüsler 1958 yılının ilk aylarında yurda geti-
rileibilmiştir. Bu parti otobüslerin beheri 1955 
ymındaki fiyatlar üzerinden 16 975 dolardan 
satınalınonıştır. 

b) 1958 yılında Bussing Firmasından 50 
otobüs daha alınması kabul edilmiş ve bilâhara 

ihtiyaca mebni bu miktar % 30 artırılarak '65 
adede çıkarılmıştır. 

Otobüslerden 30 adedi 1958 ve 1959 yılların
da memlekete getirtilmiş olup henüz ithal edil-
.memiş bulunan 35 adedi nynı şartlarla cari mu
kavele hükümlerine göre 1962 yılı içinde geti
rilecektir. 

Getirilen bu otobüslerin beheri için FOB Al
man Limanı 18 375 dola" ödenmiştir. 

c) Ayrıca 1957 yılı iş programı gereğince 
Anşaldo - Sangiorgia Firmasına 33 troleybüs 
arabası sipariş edilmiştir Mezkûr Firmadan sa-
tınalmmış bulunan troleybüsler 1961 yılında 
memlekete getirtilmiştir. Bu siparişe dâhil tro-
leybüs araJbalarımn beheri 21 611 dolardan mu
bayaa edilmiştir. 

1 •"*«•••'• J B t l B •——"' 
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d) Yukarda zikri geçen alını satımlar do* 

layısiyle ayrıca memleket içinde dışında yapıl
mış idari 'bir masraf yoktur. 

e) Bunlar haricinde bu yıl içinde her han
gi bir otobüs siparişi bahis mevzuu değildir. 

3. 1958 yılında isviçre'de kâin Yüksek Tek
nik Okulunda Prof. Leibrand'a otobüs hatları
nın güzergâhları ve sefer tarifeleri ile ilgili 
etütler yaptırılmış ve buna ait bir rapor hazır
latılmıştır. 

Malî imkânların müsaadesi nisbetinde ve şe
hir hayatının icaplarına uygun olarak mezkûr 
etüt ve rapordan profesörün tavsiyeleri gere
ğince tatbikatta istifade edilmektedir. 

4. EGO Genel Müdürlüğü âmir (Genel Mü
dür dâhil) ve memurları hakkında 27 Mayıs 
1960 tarihinden bugüne kadar yapılan idari 
tahkikat iki kısımdan ibaret bulunmaktadır. 

1. Müessesenin Memur ve Hizmetliler Yö
netmeliği gereğince müessese müfettişlerince 
yapılan tahkikat mecmuu 105 adeddir. Tahki
kat neticesinde iki iş akdi deshi, iki tevbih, 9 
ihtar cezası verilmiş diğerleri hakkında her 
hangi bir inzibati ceza verilmeyip tenbihatla 
iktifa olunmuştur. 

2. Müessesenin âmir (Eski Vali ve Bele
diye Reisi Dilâver Argun ile Genel Müdür 
dâhil) ve memurları hakkında Bakanlığımız 
müfettişleri ile Sanayi Bakanlığı ve belediye 
müfettişleri tarafından yapılan tahkikat 19 
.adeddir. 

Bu şahıslar hakkındaki tahkikat başlıca 
şu mevzuları ihtiva eylemektedir : 

a) Adana Belediyesine satılan 10 aded oto
büs işi : 

Bu konudaki tahkikat evrakı adliyeye in
tikal ettirilmiş Genel Müdür ile idare Encü
meni üyeleri, Ankara Toplu ikinci Asliye, 
Ceza Mahkemesinde beraet etmişlerdir. 

b) 1944 senesinden beri her sene p'arti-
lerin gençlik kolu teşkilâtına bütçe gereğince 
yapılan bağışlar : 

Bu mevzuda mahkemeye intikal ettirilmiş 
Ankara Toplu ikinci Asliye Ceza Mahke
mesince ilgililer hakkında beraet kararı veril
miştir. * 

c) Bir ithalât ve ihracat mümessilinin 
yaptığı uygun otobüs teklifinin reddedilerek 
yüksek fiyat ve düşük kaliteli otobüslerin 
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alınması, sabık Ankara Vali ve Belediye Reisi 
Dilâver Argun'un bu maksatla sık sık Al
manya'ya seyahat etmesi şeklindeki ihbar : 

Dilâver Argun ve Genel Müdür Hüsrev 
Ekicioğlu hakkındaki tahkikat dosyası üze
rine Danıştay İkinci Dairesince isnadedilen 
suçun varit görülmemesi dolayısiyle son tahki
katın açılmasına lüzum bulunmadığına karar 
verilmiştir. 

Bunların haricinde EGO işletmesinde siyasi 
faaliyetlere teşebbüs edilip edilmediği, havagazı 
tesislerinin ekonomik kurulup kurulmadığa ve 
buna mümasil diğer mevzularda vâki ihbarlar 
üzerine yapılan tahkikatlar neticesinde ihbar 
ve isnatların hakikatla bir alâkası bulunmadığı 
tesbit edilmiştir. 

Vekâlet enirine alınan, mecburi izin verilen 
âmir ve memur olmadığı gibi hakkında taki
bat açılıp vazifesinden alınmasına lüzum gö
rüldüğü halde istisnai muamele tatbik edile
rek yerinde bırakılmış bir âmir ve memur da 
mevcut değildi)*. 

5. Yeniden servise konulan troleybüsler do
layısiyle hareket sisteminde husule gelen 
değişiklik neticesinde fazla bulunan 17 hare
ket memurunun kadrolarının lâğvedilmesine * 
dair Müessese idare Encümeninin 15 . 9 . 1961 
tarih ve 144 sayılı Kararı Belediye Encümenince 
29 . 12 . 1961 tarihinde kabul edilerek mezkûr 
kadroları işgal eden 17 hareket memuru 
3008 sayılı iş Kanununun 13 ncü maddesi 
ve Müessese Memur ve Hizmetliler Yö
netmeliğinin 12 nci maddesi gereğince hizmet 
müddetlerine göre gerekli tazminatları ödenmek 
suretiyle 1 . 1 . 1962 tarihinden itibaren açıkta 
kalmışlardır. 

6. EGO Teşkilâtında halen 2 adedi otobüs 
işletmesinde ve 7 adedi de Elektrik ve Havagazı 
işletmesinde olmak üzere 9 doktor çalıştırıl
maktadır. Ve hepsi de mütehassıstır. 

Doktorlara vazifeye geldikleri her gün için 
20 lira üzerinden hesabedilmek suretiyle ayda 
600 lira ücret ödenmekte olup her ne sebeple 
olursa olsun vazifeye gelmedikleri günlere 
ait ücretleri kesilmektdir. 

7. Çalışma Bakanlığınca bir iş yeri olarak 
kabul edilen EGO işletmesinde 15 . 4 . 1958 
tarih ve 10195 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile kabul edilen (Muayyen ve muvakkat müd-
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detİî hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli peı> 
»önel talimatnamesi) hükmüne göre çaîiştırı-
î anlar, ve 3Q08 sayjlı J ş ^ a m m u n a tâbi olup 
4325 sayılı Müessese Kuruluş Kanununun 6 
tıcı maddesi ile bütçe kararnamesinin 7 nci mad
desine müsteniden tâyin edilen gündelikli 
isçiler olmak üzere iki türlü yevmiyeli perso
nel çalıştırılmaktadır. Bunlar dışında idari 
p>ir elman olarak bürolarda çalıştırılan günde
likli her hangi bir personel bahis konusu bu
lunmamaktadır. 

8. EGO Müessesesi Genel Müdürlüğüne 
hususi oto tahsis edilmemiştir. 237 sayılı Ta
şıt Kanununun 5 nci maddesine" müsteniden 
ve Bakanlar Kurulunun 25 . 4 . 1961 tarihli 
ve 5/1119 «ayılı Kararı ile mezkûr müessese 
Genel Müdürlüğüne bir hizmet arabası verilme
miştir. Arabanın tahsis maksadı dışında kulla
nılması bahis mevzu olmadığı gibi Bakanlar 
Kurulısnca verilmiş böyle bir karar da mevcut 
değildir. 

Keyfiyeti arz ederim, 
Ahmet Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 

i. — Edirne Milletvekili Fahir Gtiritlioğlu'-
nun, Meriç nehri sahillerinde Yunanlılar tara
fından yapılan sedlerin su basmasına sebeholup 
olmıyacağına dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt'ün yazılı cevabı (7/61) 

özü : Bayındırlık Bakanlığın
dan yazılı soru. önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meriç nehri şeddelerinin inşaatı vesilesiyle; 

Hükümetimizle Yunan Hükümeti arasında vâki 
anlaşmaya muhalif olarak .-

Yunan Hükümetinin Meriç nehrinin kendi 
sahillerinde ve Kadıdondurma, Küplü, Sarhanlı 
köyleri hizalarında (Nehrin akış cereyanını 
durduracak şekilde ve su içerisine setler inşa 
ettikleri öğrenilmiştir.) ' 

İfade edildiğine göre; Yunanlıların yaptı
ğı bu tarzdaki inşaat ilerde suyun kendi top-
raklarıüıızg. taşmasına sebebolacaktır. Ve 1961 
yılının I I nci ayında vâki inşaat hakkında 
Meriç Kaymakamlığının ve Edirne Valiliğinin, 
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ilgili makamlara keyfiyeti duyurdukları öğ
renilmiştir. • 

ilerde bu sebepten dolayı, bizim için bir 
su basması tehlikesinin mevzuubahsolup olmı-
yacağınm ve şayet böyle bir tehlike bahis ko
nusu ise, telâfisi zımnında Yunan Hükümeti 
nezdînde her hangi bir teşebbüse girişilip gi-
rişilmediğinin (Yazılı) olarak lütfen bildiril
mesini saygılarımla rica ederim. 

19 .1 .1962 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kaleni 19.2.1962 
Sayı : 100.6/159 

- Konu : Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun yazılı epru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına : 

ilgi : 14 . 2 .1962. gün ve 1150-4857-7/61 sa
yılı yazınız. 

Yukarda tarih ve sayısı bildirilen - yazınız 
eki olarak gönderilen ve Edirne Milletvekili 
Sayın Fahir Ğiritlioğlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması istenen Meriç nehri sa
hillerinde Yunanlılar tarafından yapılan sedle
rin su basmasına selbefbolup olmıyacağı hak
kındaki soru önergesiyle ilgili cevabımı aşağı
da arz ediyorum. 

Yukarda adı geçen mevzu Edirne Valiliği 
tarafından Bakanlığıma intikal ettirilmiş olup 
mahallinde yapılan tetkikat neticesinde Yunan
lılar tarafından meydana getirilen bahis ko
nusu tahkimat işlerinin bizim tarafımızda, za
rarlı tesirleri olacağı ve bu tesirlerin mevcut 
anlaşma hükümlerine aykırı olduğu te^bit edil
miştir. 

Bu münasebetle Türk ve Yunan makamları 
arasında hır toplantı yapılması uygun görül
müş ve bu ma'ksatla mevzu Bakanlığımız tara
fından Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle Yunan 
Hükümetine intikal ettirilmiştir. 

Bibilerinize arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Emin. Paksüt 



M. Meclisi B : 63 22.2.1962 0 : 2 
1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) igaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 257 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler : 6 
Çekingerler : 3 

Oya katümıyanlar : 192 
Açık üyelikler : 1 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
Arif 'Malay 
AH Turanlı 

AFYON KARAHÎSAB 
Halûk Nur Baki 
Vel Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AÖRI 
Nevzat Güı^gör 
R«sa Poî'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Radf Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hıaıtip-
oğlu 
İbrahim îmfirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal' Yörük 

[Kabul 
ANTALYA 

Btem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Cteman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Isiimyeli 
Oevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal* 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Zeki Balitacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdett Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Phinçcioğiu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceonalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San. 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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Mustafa Kemal Çilesiz 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımı 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeylî 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi, Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Alî Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Saim Kaygan 
Nilhat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
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Kemal Kaya 
Kemal Okyay, 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Kesikîn 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Afbdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlamı 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahımet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezıai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hât&poğlı 

\ j#;2.1962 O :! 
Fevzi Lûtf i Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
«naııoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu . 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğiu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicaneğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Aıtalây Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğltı 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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BOLU 

Ahmet Çakmak 
Fuat Ümit 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

[Reddedenler] 
KONYA 

irfan Baran 
SİVAS 

Reşat Turhan 

[ÇeUinperler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

Tahsin Türkay 

YOZGAT 

ismail HaJkkı Akdoğan 

KIRŞEHİR 

Halil öamen 

ADANA. 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Üavit Oral (B.) 
Kenııal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Töpaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Denta 
Mehmet Ozbay 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
Reşat* Arp acıoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
()aman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Emin Paksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Nihat: Su (!B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURDUR 
Fethi Çelifcbaş (B.) 
Möhmet özbey 

BURSA 
Ekrem Palksıoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan (B.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Nemi ökten (B,) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şeh'mus Arslan 
Yusuf Açiizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

[Oya katilmtyanlar] 
ELÂZIĞ 

Hücrem Müftügü 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ei'tuğrul Akça 
Nihat Diler 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret '^Tavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ethem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sirrı Hocaoğhı 
Sekip inal 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL/ 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhorı 
Naci ökteW 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
IsmaiT Hakkı TaMnıel 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Mehlmet Âli Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan G ursan (B.) 
Ziya Hanhan 
Şinasd Osma 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay (î.) 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadirean Kaflı 
Mekki Keskin (Ba§. V.) 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

M. Meclisi B : 53 
Nurettin Akyurt 
îsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Hur rem Kubîit 
Yrvkııp Yakut 

MARAŞ 
Kom-aJî Rjıyazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Keııia! Aybar 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca. 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numaruoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar «Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Rafet Aksoy (Baş. V.) 
(t) 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğht 
Ata Topaloğlu 

22 . 2 .1962 O : 2 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Ardf Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Uurhan Akdağ 
Muslihittin Gürer (1. 
Ü.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmuran Evliyaoğlu 
(B.) 

Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattdn Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ura! 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet TahtaJoüıç 

VAN 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 



Dönem : 1 A "T 
MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : U Toplantı: 1 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/14, 

Cumhuriyet Senatosu 1/13) 

Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 6 ' 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 354 - 1/13 

(Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 ŞuUat 1962 tarihli 32 nei Birleşiminde aynen kabul 
olunan istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yıiı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 13 . 2 . 1962 
Esas No. 1/14 -75 ; 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen «tıstanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

* 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 

Elâzığ 
Ömer Faruk Sanaç 



Dta«m : 1 O A 
ToplatttıM MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : ZO 

İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tez'kereleri (Millet Meclisi 1/13, Cumhuriyet 

Senatosu 1/12) 

Not - Cumhuriyet Senatosu 8. Sayın : ö 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ~ 9,2.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 353 -1/12 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şu!foat 1962 tarihli 32 nei Birleşiminde aynen kabul 
olunan İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad ffayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu • ""' 13 . 2 . 1962 
Esas No. 1/13*74 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyeıt Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «fstanbül Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. . 

Karma Bütçe Komisyonu Balkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanac 



Do'ntm : 1 ^1C 
Toplantı: ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : ZD 

Ege Oniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/11, Cumhuriyet 

Senatosu 1/11) 

Not. Cumhuriyet Senatom S. Bayın : 8 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 352 -1/11 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şuibat 1962 tarihli 32 ncd Birleşiminde aynen kabul 
olunan Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ili§ik olaraik sunulmuştur. 

Gereğinin yapılımasını rica ederim. 
Suad Hayri 'Ürgüplü ~* 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanı 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 • 2 , 1962 
Esas No. 1/11-73 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci-Birleşiminde aynen kabul 
. edilen «Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elazığ 

4 • - Ömer Faruk Sanaç 

• • < ı > 



Dönem : 1 
Toplanı»: ı M1L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/6, Cumhuriyet 

Senatosu 1/10) 

Kot - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 7 

Cumhuriyet Senatosu 
Gend Sekreterliği 9.2.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 351.- 1/10 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunam Ankara Ündverslîtesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Suad Hayri Ürgüplü 
( Cumhuriyet SenaltoBu^a^Danı 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 13 .2 .1962 
Esas No: 1/6-72 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 Şubat 1962 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kaJBul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru Genel Kurulun.tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk S anaç 



Dönem : 1 ğf\ 
M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 U Toplantı: 1 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/87, 

C. Senatosu 1/24) 
NOT . Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 28 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 2 . 196â 

Kanunlar Müdürlüğü 
Satfi : 407 1/24 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1962 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan 1961 malî yılı Bütçe "Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ilişik olarak sunalmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Sim, Atnlmt 

Kanım Bütçe Komisyonu raporu 

T. Ii. M. M. 
Karma Bv.lçc Komisyonv t .*./ . ? . /</6't? 
Rsas No, : î/87, 40? -1/Vİ 

Karar No. : ili' 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genei Kurulunun 20 . - . 1962 tarihli ob nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısın ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine ar? 
edilmek üzere Yükseli Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

O n u r Faruk, S r ı n a ı 
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