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1. — ÖEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
{Maliye Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi 

Redsvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 

F, Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

İstanbul Mebusu 
F. Tekti, 

İkinci Oturum 
Maliye Vekâleti Bütçesinin 604, 624, 638 nci 

fasılları, dikkate alman önergelerle birlikte Büt
çe Komisyonuna verildi. 

643 ncü faslın ihdasına dalir önerge ile, 
Ziya Öökalp'm Diyarbakır 'daiki evdnin hal

ka açılması için satınalınması maksadiyle tah
sisat konulmak üzere bir fasıl açılmasına, 

Bursa Eski Eserleri Onarma ve Yaşatma 
Knrumuna Yardım olmak üzere 25 bin linaife 

Yazü\ soru 
Malatya Mebusu Mehmet Kulu'nun, Malat

ya Vilâyetine bağlı Arapkir Kazasmdaki sağ
lık evi operatörünün yerine bir başkası tâyin 

Lâyiha 
1. — Türk Parasının Kıymetini Koruma 

hakkındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müd
detinin uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/565) 
(Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Balıkesir Mebusu Müfit Erkuyumcu'-

nun, Ceza ve Tevkifleri Umum Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı 

tahsisat konulmak üzere yeni 'bîr fasıl açılma
sına dair olan önergeler dikkate alınarak Büt
çe Komisyonuna verildi. Diğer fasılları kabul 
olundu. 

Devlet Borçları 1953 yılı Bütçesi (ka/bul olun
du. 

Millî Eğitim Vekâleti, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi 1953 yılı bütçelerinin tümü 

üzerinde de görüşüldükten sonra 
25.IX. 1953 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisyekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Bolu Mebusu 
C. Yardıma t. CHiUz 

edilmeden nakledilmesi sebebine dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/959) 

Kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi (2/508) (Adalet, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — İsparta mebusları Said Bilgiç ve Tah

sin Tola'nm teşriî masuniyetlerinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/442) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

Sora 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 
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3.-YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Edirne seçim bölgesine kadar yoklama ya-

4. - GÖRÜÇ 

1. — 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/473) 

A — Millî Eğitim Vekâleti Bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/474) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihassı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/479) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/480) 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/475) 

REİS — Maarif Vekilliği Bütçesi ile günde
min 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerindeki Ankara Üni
versitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçelerinin tümü üzerindeki müzakerelere de
vam ediyoruz. Söz Mehmet özbey'in. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sultanlıktan mevrus; kırk senelik 
Tedrisatı İptidaiye Kanununun modern bir an-
iayfOa ve yeni bir tasarivle Maarif Sıırasında 
hazırlanışını şükranla karşılar* gelecek senelerde 
orta ve yüksek tedrisatta da bu inkılâbın yapıl
masını rica ederiz. 

Maarife ait temennilerimi sırasiyle çok kısa 
olarak erzecTiyorum. 

Celseyi açıyorum. 

TLEJS IŞLER 

Bütün köy okullarımızda ders malzemeleri 
yoktur. Fakat birçok okulların deposunda kulla-
nılmıyan dokuma tezgâhlan, dikiş makineleri 
gördük. Demircilik ve marangozluk aletleri var
dır. Ekserisinde Türkiye haritası da yoktur. Bu 
lüzumsuz malzemelerin satılarak yerlerine ders 
malzemesi alalım. 

Bakanlığımızın yayınladığı fnydalı kitaplar
dan da köy okullarına gönderelim. 

Denetmenlerin meşkûk durumlarını hallede
rek ilkokul müfettişlerini iki senede bir tekâmül 
kurslarından geçirelim, cifte tedrisata son vere
lim. Eğitmenleri birinci sınıflarda kullanarak 
mümkünse ücretlerini artıralım. Kabilivetîi olan
ların istikballerini garantiye almak kadirşinaslı-
ğnı esireremiyelim. 

Memleketimizde çok faydalı ve hayırlı olan 
yetiştirme yurtlarının miktarını artıralım. Bu 
umumi ve içtimai yaramıza bir deva olacaktır. 

Köylerden geçen totomdbillerjn altma kaya
lar koyan, pencerelerini ta^lryan çocuklara ge
rekli telkinlerin yapılması için bütün köylere 
ilköğretime lüzumlu mükerrer yayınları yapa
lım. 

Köylerimizde ve kasabalarımızda okuma bil-
miyen büyük cahillere kış mevsiminde gece 
mektenleri açalım. ':••••• 

Okur yazar miktarlarını' çoğaltalım. 
Orta tedrisata, gelince : Programları cok 

ağırda*. Okutulan derslerin normal b^r orta 
tahsil tarafından hazmedilmesine imkân yok
tur. Bugünkü tedrisat şekli ise, genç dimağla
rı, aribale etmekten başka hiçbir işe yaramaz. 

Şimdiye kadar birçok kabiliyetler, bu fena 

pildi.) 
REİS — 

— 931 — 
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tertip edilmiş tıkabasa doldurulmuş program- | 
lar yüzünden sönmüşlerdir. 

Ferdî kabiliyetlere, okul dışı faaliyetlere, 
beden terbiyesi ve izciliğe dünyanın verdiği 
ehemmiyeti biz de gösterelim. Konulan tahsi
satı artıralım, çok azdır, kifayetsizdir. Okul
larımızda yabancı dile çok ehemmiyet verelim. 
Artık basit bir teccümeyi yapamıyan bir genci I 
katiyyen mezun etmiyelim. Bundan sonra 
yetişecek gençleri dünya görüşüne hâkim, ka
biliyetli ve karakterli olarak yetiştirelim. 

Maarifin en faydalı müesseselerinden olan 
Kız Sanat enstitülerini yurdun her tarafına ya
yalım. Bu suretle kızlarımız tam bir ev ham
ımı olarak yetişeceklerdir. 

Sanat mekteplerimizi, ımahallî sanatlara 
göre ayarlıyacaktık. Bu isabetli kararm tezce 
tahakkukunu bekliyoruz. Binlerce traktörle
rimizin gerçek arızaları bu sanat ocağımızda 
tamir edilmelidir. 

20 sene sanat muallimliği yapmış, çeşitli tef
tişlerden ve müspet sicillerden başariyle geçmiş 
sanat muallimlerini asri kadroya alırken, lüzum
suz imtihan mecburiyetini kaldıralım* Bugün 
hangimiz 20 sene evvelki imtihanı verebiliriz? 
Bu feragatkâr arkadaşların haklarını teslim 
edelim. 

Okullarımızı ezbercilikten tamamen kurta
rarak hepsini lâboratuvar mesaisine alıştıra
lım. Müspet bilgiler verelim. 

Okullarımızdaki imtihan şekilleri çok ıslâ
ha muhtaçtır. En iyisi ne ise ona doğru gide
lim. 

Gençlere okuma terbiyesi ve itiyadını 
köklü olarak verelim. Gençlerimiz okuldan 
Çıkınca adetâ ellerine kitap almaktan iğreni
yorlar. Çünkü talebeler kitaptan Tcorkmuşlar, 
yılmalardır. Kitaplarımızı sade, zevkli yaza
rak çocuklarımıza sevdirelim. 

İlkokul öğretmenliğinden üstün kabiliyet
leriyle orta tedrisata geçen muallimlerin aldık
ları maaş, ilkdeki arkadaşlarına nazaran azdır. 
Bunların haklarını koruyalım ve terfilerini I 
sağlıyalım. 

Bütün öğretmenlerimizin tatil aylarında çok 
ucuz tardfe ile, yurt içi ve yurt dışı seyahatle
rine imkân verelim. Dış seferleri yapan vapur
larımızın üçüncü mevkileri boş gidip geliyor. 
Yüzde 80 tenzilâtla bütün muallimlere seyahat | 
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müsaadesi vererek onların görgü ve bilgileri
ni artıralım. 

Bâzı sinemalarda çocuklarımızın ahlâkını ta
mamen bozan gayriahlâki kovboy filmlerine ka
tiyen müsaade etmiyelim ve memlekete bu film
leri sokmıyalım. 

Saym arkadaşlar, bir üniversite 50 senede 
kurulur. Bugün Doğu'da yaptığımız ilkokul 
seferberliği, mahsullerini ileriki senelerde bol 
bol verecektir. Şimdiden nüvesini atacağımız 
Doğu Üniversitesi bu ihtiyacı mesut bir şekilde 
karşılıyaeaktır. 

(Maalesef İstanbul Üniversitesi (inşaatı çok 
ağır ve tembel j^ürüyor. Rektörlerin daha ener
jik olmalarını isterim. 

Ankara Üniversitesi Tıp talebeleri perişan
dır. Okuma binaları yoktur. Bunların çok mü
sait bulunan Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesin
den istifadeleri uygun olur. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın İstanbul Vilâ
yeti ile anlaşarak istanbul'da Yıldız Sarayında 
memlekette ilk olarak modern hayvanat ve ne
batat bahçesini kurmasını beklemekteyiz. 

Sayın arkadaşlar, son temennim, İstanbul'da 
ve Davutpaşa'da KasrıhümayUn denilen ve yı
kılmak üzere bulunan ilk sancak binamızın ta
mir edilmesi için geçen sene bu kürsüden Sayin 
Bakana rica etmiştim. Yıkılmak ve tamamen 
kaybolmak üzere bulunan bu tarihî âbidemize 
karşı bir yardımda bulunmuşlar mıdır? Lütfen 
izahını rica ederim. 

REÎS — Ziya Termen. (Yok sesleri). 
îsmail Berkok. (Yok sesleri). 
Zuhuri Danışman. 
ZUHURÎ DANIŞMAN (Bolu) — Muhterem 

arkadaşlarım, Millî Eğitim Vekâletinin iş hac
mi Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 
çok artmış ve memleketşümui bir şekil almış
tır. Bılna mukabil Millî Eğitim Vekâletinin 
merkez teşkilâtı kuruluş bünyesinde hiçbir de
ğişiklik yapılmamıştır. Düne nazaran bugün 
çok gendşliyen iş ve eğitim hacmi ile mütenasip 
bir merkez teşkilâtı, muhakkakki işlerin daha 
salim yürüyebilmesi için zaruridir. Yeni bir 
teşkilât kanununa olan zaruret ve ihtiyacı te
barüz ettirebilmek dçin bir, iki misal vereceğim. 
Cumhuriyetin kurulduğu ilk günde lise adedi 
23, şimdi 63, orta okul sayısı Cumhuriyetin ilk 
kurulduğu zaman 72, şimdi 374 tür, buna mu
kabil ilkokullar (beş, altı misli artmıştır. Düne 
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nazaran okulların, öğrencilerdn sayısı üç, beş 
misli arttığı halde merkez teşkilâtı alâhalihi 
durmaktadır. Burada bir sual hatıra gelebilir. 
Bu naksan ve küçücük teşkilât ile bu kadar 
müessesenin işi nasıl görülüyor? İşte burası en
teresandır. Vakıa işler yürüyor, ama asıl ken
di kadrosu ve memuru ite yürümüyor. Bir ka
nundan istifade edilerek emanet memurla idare 
edilmektedir. Meselâ Ortaöğretim kadrosu 19 
dur, halen burada 46 arkadaş çalışmaktadır. 
Talim re Terbiye Heyetinin kadrosu, 15 - 30 
arasındadır, buua mukabil 40 arkadaş çalışmak
tadır. Yine İlköğretim 15 kadroludur, 41 arka
daş çalışmaktadır. Bu fazlalar nereden geliyor, 
diye sorulabilir. Bu fazlalar şundan ileri geli
yor, meselâ Sivas İlköğretim müfettişidir. Bu
rada Talim ve Terbiye Heyetinde çalışır. Bir 
arkadaş Gazi Lisesi öğretmenidir, fakat yüksek 
öğretimde çalışır. Bu suretle aşağı yukarı ema
net memurlarla merkez idare edilmektedir. 

Daha garibi var, bir teşkilât kanunu olma
masından mütevellit olacak, vekâlette bir zat 
işleri müdürlüğü var, salâhiyetle, liyakatle bu 
işin başında bir arkadaş vardır, ama zatişleri 
müdürü değil Teknik Üniversite öğretmeni ola
rak Zatişleri Müdürlüğünde çalışmaktadır. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, Maarif Vekâleti 
için bir teşkilât kanununa ihtiyaç vardır ve bir 
zarurettir. İki seneden beri hazırlandığını işiti
yorum, bu kanun, ne vakit gelecektir? Gelecek 
mi, gelmiyecek mi? Gelecekse en kısa zamanda 
getirmesini bilhassa istirham ederim. 

Gene muhterem Millî Eğitim Vekilinden bir 
hususun tavzihini rica edeceğim; ilkokul öğret
menleriyle ortaokul öğretmenlerinin muhtelif 
vesilelerle maaşlarında teadül ve intibak olma
dığını söylemiştim, öyle arkadaşlar var ki, ay
nı yerde çalıştıkları halde birisinin maaşı 90 
lira diğerinin 40 liradır. Böyle bir adaletsizlik 
mevcuttur. Acaba Millî Eğitim vekâleti, ilkokul 
öğretmenleriyle ortaokul öğretmenlerinin bu 
durumlarını ıslah etmek için bir intibak kanu
nuna lüzum görmekte midir? Böyle bir kanunu 
Meclise getirecekler mi? Böyle bir kanunun lü
zumuna kaani midir? Millî Eğitim Vekilinden 
bilhassa bu kanunun bir an evvel getirilmesini 
rica edeceğim. 

Başka bir temennide bulunmak istiyorum. 
Arkadaşlar, ilkokul öğretmenlerinin duru

mundan bahsedeceğim : İlkokul öğretmeni, mu-
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allim mektebinden çıktıktan sonra doğrudan 
doğruya köye gönderilir. İçlerinde öyleleri 
vardır ki, 10 - 15 sene sonra dahi şehir okulla
rına naklolunmaz. Binaenaleyh bir ilkokul hocası 
10 - 15 sene köyden ayrılamaz. Köye ne gazete, 
ne kitap, ne mecmua gider. Radyo bile yoktur. 
Umumiyetle öğretmenler bu vaziyet karşısında 
mektepten ilk çıktıkları zamanki bilgili durumla
rını dahi kaybederler. Millî Eğitim Teşkilâtı neş
riyatı, umumiyetle şehre gönderilir, köy mek
teplerine gönderilmez. Bakanlık bu köy hocaları
nın bilgilerini muhafaza edecek bir tedbir düşün
müyor mu?. Köy öğretmeni demek, bugün her-
şeyden mahrum bir insan demektir. Bakanlık bu 
hususta bir tedbir düşünüyorsa bu tedbir nedir?. 
Açıklanmasını rica ediyorum. 

llköğretmen hocaları, mesleke başladıkları 
günden itibaren; ömrünün sonuna kadar ilkokul 
öğretmeni kalmaktadır. 

öyle öğretmenler vardır ki; yükselme arzu
sundadır. Bunlar ne bîr yüksek okula ve ne de 
bir üniversiteye devam ederek yükselme imkânla
rına malik değildirler. İlk tahsilden itibaren or
ta ve lise ve hattâ üniversite tahsiline kadar ka
demeli surette yüksek tahsil ihtiyacını duyanlar 
için Millî Eğitim Bakanlığı bîr tedbir almış mı
dır?. Almış ise bu tedbirin ne olduğunu Millî 
Eğitim Bakanından rica ediyorum. 

AVNİ BAŞMAN (İzmir) — Bâzı temennile
rimi arzetmek istiyorum : îlkin Millî Eğitim Teş
kilât Kanununun biran evvel gelmesini temenni 
ediyorum. Bilhassa bir noktası üzerinde dura
cağım : Yeni Teşkilât Kanununda, öğretmenleri 
daimî bir tehdit altında bulunduran şimdiki Teş
kilât Kanununun 22 nci maddesine benzer mad
delerin bulunmaması, en büyük temennim bu
dur. 

Talim, sicilleri : 
Talim sicillerince mutlaka yeni bir şekii ve

rilmelidir. Talim sicillerinde mektep müdürle
rini indî ve sübjektif mütalâalar yazmaya mec
bur edecek mahiyette sualler bulunmamalıdır. 
Müdür, bir muallim hakkındaki fikrini onun yü
züne karşı söyliyecek derecede kuvvetli kanaa
te istinat ettirmedikçe talim siciline yazmamalı-
dır. Bu noktanın gerek meslekî gerek umumi 
ahlâk bakımından büyük bir ehemmiyeti oldu
ğuna kaaniyim. 

İmtihanlar : 
İmtihan usulümüz, hiç de iyi değildir. Not-

— m — 
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İarda sübjektif hükümler, çok defa hâkim ol* ı 
maktadır. Şimdiki imtihan sistemi, keyfiyetten 
ziyade kemiyete ehemmiyet vermektedir. Zeki 
ve çalışkanlara değil, tembel ye kafasızları hi
maye ediyor. Tahsil seviyesinin yükselmesi için 
imtihanlarda âzami şekilde objektif takdire im
kân verecek şekilde yapılması lâzımdır. Mutlaka 
bir üs tâyin edilmelidir ve bu üssü tutturama
yan öğrenci hiçbir kolaylık görmemelidir. Hal
buki şimdiki usule göre notlarının vasatisi an
cak beşi yani asgari dereceyi tutan bir öğrenci, 
bir dersten daha eksik not alınca, yukarı sınıfa 
devam edebiliyor. Âdeta tenbelliğe imtiyaz ver
mek demek olan bu usul tahsil seviyesini dü
şürmektedir. Bu imtihan usulü değişmelidir. 

Ege Arkeoloji Enstitüsü : 
Ege bölgesi, tarih ve arkeoloji bakımından 

emsalsiz bir tetkik mevzuudur. Her yıl dört beş 
âlim oralarda kazı yapar, arkeoloji ve tarih için 
çok mühim eserler meydana çıkarırlar, o top- I 
raklar bizimdir; İnsanlığın oralarda gömülmüş 1 
kültür vesikaları da bizimdir, fakat bu temel
lük aynı zamanda dünyaya karşı bir mesuliyeti 
de tazammun ediyor. Bu mesuliyetin sadece bek
çilik ve ecnebi âlimlerin hafriyat yapmalarına 
müsaade mânasında telâkki edilmiyeceği aşikâr-
dır. Çok şükü,r genç âlimlerimiz var, bir taraf
tan da yetişiyor. Bunların bu sahada ecnebi mes
lektaşları ile birlikte çalışmaları ve hattâ kendi 
araştırmaları ve keşifleri ile, onlara yeni yeni 
yollar açmaları için imkân verilmelidir. Bunun 
için İzmir'de bir arkeoloji enstitüsü kurulmasını 
pek lüzumlu görüyorum. Münhasıran yüksek 
araştırma faaliyeti için kurulacak olan böyle bir 
enstitünün az zamanda milletlerarası mühim bir 
ilim merkezi olacağını haklı olarak, ümit edebi
liriz. Şimdiki halde depo gibi kullanılan eski 
müze binası ile müştemilâtı, böyle bir enstitü için 
pek iyi yer olabilir. Enstitü, İstanbul ve Ankara 
üniversitelerinin müşterek bir müessesesi de 
olabilir. Bunun için Ünesko'dan, belki Roeke-
feller vakfından da yardım temini mümkündür 
sanıyorum. Eğitim Bakanlığının bu temenni
me de alâka göstereceği.ni umuyorum. 

Maarif Sağlık Teşkiliâtı : 
Yüz binlerce çocuk ve gencin yetişmesini 

sağlamak mesuliyetini taşıyan bir Devlet da
iresinde bir sağlık şubesi bulunmaması en büyük 
noksandır. Saltanat devrinin maarif Nezaretin
de Hıfzıssıhha Şubesi vardı. Mektep yaşındaki I 
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çocukların nasıl bir sıhhi ihtimama muhtaç oldu
ğu malûmdur. Eğitim teşkilâtı içinde bir sağlık 
şubesinin bulunması arzuya-şayandır. Bu şube
nin başına bilhassa ilk zamanlarda - kurulması 
için - Garptan bir mütehassıs getirmek lâzımdır. 
Tıp Fakültelerimizin de bu işle alâkalanması, 
bilhassa temenniye değer. 

Mektep müzesi ve pedagoji kütüphanesi : 
Evvelce mevcut iken altı sene evvel ilga edil

miş olan mektep müzesi yeniden açılmalı ve bu
na bağlı olarak bir de merkez pedagoji kütüp
hanesi tesis edilmelidir. Müze sergileri, neşriyatı, 
konferans ve kursları ile, yeni ders aletlerini 
tanıtmak ile ve diğer faaliyetleri ile öğretmenle
rimizin meslek bilgilerini tazeliyen bir kuvvet 
olur. Buna şiddetle ihtiyaç vardır. Müzenin 
yeniden açılması ve kütüphane tesisi için Ünes-
co 'dan faydalanmak da belki mümkündür. 

REİS — Biraz yüksek söyleyin işitilmiyor. 
AVNİ BAŞMAN (Devamla) — 
Radyo : 
Köyler için radyo dersleri tertiplenmelidir. 

Fakat gayet iyi düşünülmüş bir programla ve 
meselâ üçer aylık devrelere taksim edilerek, tıp
kı mektep dersleri gibi muntazam idare edilmek 
ve dersler ayrıca basılıp neşredilmek şartiyle. 
Mektebi olmıyan köyler için ayrı bir radyo neş
riyatı yapılmalıdır. Radyo ile hattâ okuma ve 
hesap bile öğretilebilir. Bu mühim işin bir an 
önce ele alınması lâzımdır. 

Liseler için süzgeç : 
Liselere imtihansız talebe kabulü de tahsil 

seviyesini düşüren âmillerden biridir. Son yıl
larda İngiltere ve Almanya'da tatbik edilen 
usuller gibi bir usul tutulmalı ve lise «sınıfla
rını ancak iyi tertiplenmiş terslerden geçiril
mek şartiyle seçme talebe alınmalıdır. Sınıf
larda yarıdan fazlası dökülecek olan kalabalı
ğın önüne ancak böyle geçilebilir. Bu usulün or
ta okulların tahsil seviyesini de yükseltmekte 
müessir olacağı muhakkaktır. 

Olgunluk imtihanları değiştirilmek lâzım
dır. Bir iki ay zarfında hem lise bitirme, hem 
olgunluk, hem de üniversite kabul imtihanı 
gençleri pek ziyade üzüyor. Olgunluk imtihanı 
ile üniversite kabul imtihanları birleştirilme-
li ve imtihanlar üniversitelerle birlikte ayrı 
bir komisyon tarafından idare edilmelidir. 

REİS — Nihad Reşad Belger. 



B : & 25.2 
NÎHAP REŞAD BELGER (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım; Maarif Vekâleti Büt
çesinin bu yıl 208 milyon küsur liraya baliğ 
olduğu görülüyor. Buna İstanbul Üniversite
sinin 19, Ankara Üniversitesinin 13, İstanbul 
Teknik Üniversitesinin 9 milyon küsur liralık 
bütçelerini de ilâve ederseniz yekûnu umumisi 
249 buçuk milyon lirayı bulmaktadır. Bunun 
Umumi Bütçeye nispeti ise % 8 veya 8,5 tur. 
Görüyorsunuz ki, verilen tahsisat, mühimdir. 
Yani bu dâvaya Hükümetçe, Meclisçe lâyık 
olduğu ehemmiyet veriliyor demektir. Keşke pa
ra durumumuz daha müsait olsada daha çok 
verebilsek. Çünkü memlekete teknik, bilgi, te
rakki ve medeniyet ancak maarif yoliyle gire
cektir. 

Biz milletvekilleri bu paraların mahalli sar
fını öğrendik. Fakat bu kadar fedakârlığa mu
kabil bugüne kadar alman neticelere gelince 
asla memnuniyete şayan değildir. Maarif teşki
lâtımızı bir mahruta benzetecek olursak, kaide
si ilköğretim, zirvesi de üniversite olan bu mah-
rut kaidesinden zirvesine kadar tebdile, ıslaha, 
ikmale muhtaçtır. Kaide, natamamdır•, muhkem 
değildir. Muhkem olmıyan, natamam olan bir 
kaide üzerine çıkışan, size vereceği emniyeti dü
şünün, ne olacağı aşikârdır. Üniversitelerin de 
maatteessüf verimi şayanı memnuniyet değildir. 
İsterseniz bir iki rakam verevim. Zaman zaman 
bunu söylerim, fakat tekrarında fayda vardır. 
İstanbul Üniversitesinde altı sene içinde 18,000 
küsur talebe vardı (1943-1949). Ancak bu mik
tardan altı bin küsuru, sınıf geçmiş ve müteba
kisi, sapır sapır dökülmüş veya tahsili terketmiş-
lerdir. Muvaffak olanların çoğu da orta not al
mak suretiyle sınıf geçmişlerdir. Hele tahsil müd
detini sormayın. Müddeti dört sene olan tahsil, 
bâzı fakültede altı veya sekiz sene sürmektedir. 
Edebiyat Fakültesi 10-12 sene, Fen Fakültesinde 
daha fazla.. İşte İstanbul Üniversitesinin hazin 
durumu budur. Acaba bunun sebebi nedir? Ta
lebe zeki değil midir, hâşa, zekidir. Ben uzun, za
manlar Avrupa'da bulundum, birçok mîlletlerin 
talebelerini gördüm, bizimkiler onlardan az zeki 
değildirler, çok zeki olanları vardır. Öğrennıiye 
teşnedirler. Kabahat öğretmende mi, tedris heye
tinde mi? Asla. öğretmenler, vazifelerinin başın
da iyi çalışmaktadır, âzami gayret sarfetmekte-
çtpler. Fakülte hocaları, memleketin en maruf 
ve değerli elemanlarından mürekkeptir. Bence, 
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kabahat bilhassa maarif sistemindedir. Maarif 
sistemimiz, Fransız ve Alman usullerinden mül
hemdir. Bu usul, artık iflâs etmiştir. Yapılacak 
şey, gecikmeden Amerikan sistemini, ele almak 
ve tatbik etmektir. Amerika'dan aldığımız askerî 
ve iktisadi yardıma ilâveten devamlı, verimli, bir 
kültürel iş birliği temin etmeli ve bunu, mümkün 
olduğu kadar ve süratle inkişaf ettirmeliyiz. İlk
okulları artıralım. Elbette. Fakat bununla esas 
dâva değişmez, değışmiyecektir. Okul bir gaye 
değil, bir vasıtadır. Çocuk oraya gidiyor, anası 
babası amelî bir faydasını görmüyor. Çocuk oku
la ve okuyup yazmaya ısınamıyor. Köyde okulla 
beraber evin içine hamam girmeli, tuvalet girmeli, 
beslenme girmeli. Bunu böyle telâkki etmek lâ
zımdır. 

Başka bir sual! Üniversitelerden çıkanlar, li
selerden çıkanlar ne oluyor? Memur oluyor. Bü
yük bir memur ordusu vardır. Bir memur enflâs
yonu vardır. Bütçenin memurlara tahsis ettiği 
ücret, yolluk ve saire bir milyarı geçiyor, iki 
milyarlık bütçede, bir milyarı geçiyor. Sakın 
zannedilmesin ki; memurları tutup sokağa ata
lım şeklinde bir şey soyuyorum. Esasen bunu 
ne ben ne Yüksek Meclis ne de Hükümet böyle 
bir şey hatırdan geçirmez. Bir memur vazife
sine devam edemiyecek kadar gayet ağır bir 
suç işlemiş bulunmadıkça vazifesinden uzaklaş-
tırılamaz. Bu memur enfilâsyonunun önüne ge
çilmelidir. Bu bir milyarın gelecek sene ve öbür 
sene daha da artmıyacağını kim iddia edebilir. 
Bu enflâsyonu durdurmanın çareleri bulunma
lıdır. Bu, maarifte esaslı ıslahat ile olur. 50 
seneden beri ihtiyaçtan ve inkilâptan bahsedi
yoruz. Hakiki inkılâp burada yani, maarifte 
yapılmalıdır. Bu inkılâp, kafalarda düşünce 
tarzını, zihniyeti değiştirecektir. 

Müsaadenizle bir husustan da bahsedece
ğim. Bunu bir tez olarak ortaya atıyorum. Bu 
mevzuda istenilen bilgiyi vermeye amadeyim, 
arkadaşlarımın emrine amadeyim. Amerika'da 
müstakbel çiftçiler programı namı altında ilmî, 
verimli bir usul tatbik edilmektedir. Sıhhi, 
zirai, ve maarif teşkilâtı köydedir. Müştereken 
çalışmaktadırlar. Köylü seve seve orada mek
tebe gitmektedir. (Elindeki bir broşürü göste
rerek) Onlar çocuklarını bu broşürlerle, kitap
larla yetiştrîyorlar. Bunları bizdeki dergilerle 
kıyas edin!! (Alkışlar). Bizde böyle bir tedris 
sistemi yok. Meslekî, amelî itaat göstereceksi-
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niz. Orada bu programa dâhil olan çocuklar j 
10 - 12 yaş arasındadır. Bunlar meselâ doğra
macılık öğreniyorlar ve bâzı ufak tefek bina
lar yapmaya muvaffak oluyorlar. Otomobil ta
mirciliğinden tutunuzda ağaç çiçek ve hayvan... 
ilh. yetiştirmek ve sanayiin diğer şubelerinde 
esaslı ihtisas sahibi ustalar yetiştirilmektedir. 
Hattâ maarif, bölgelere göre programları tan
zim için kitaplar yazdırmaktadr. Bu suretle 
yetişen bu insanlar kendi memleketlerini imar 
ediyor ve en esaslı servet kaynaklarını işleti
yorlar. Maalesef Türkiyemizde mekteplerimiz, 
sadece memur yetiştirmektedir. Diğer millî 
servet kaynağı olan ziraat, ekonomi ticaret ve I 
sanayie kim gidecek, bilmiyorum. 

Arkadaşlar, büyük Üstadım Sabahattin Be
yin dediği gibi bizde maarif programı, - hâlâ 
koltuk değneği ile yürüyen ve kendi şahsında 
bir istinat noktası bulamıyan nesiller yetiştiri
yor. Halbuki biz, kendi teşebbüsleri ve kendi 
enerjileriyle hayat cidaline atılan, bu veçhile 
kazanan ve memleketi iktisaden olduğu kadar I 
manen de yükseltecek kabiliyet ve kudrette 
olanı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. (Bravo 
sesleri ve alkışlar). I 

REÎS — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, görüşmekte olduğumuz Maarif Ve- I 
kâleti Bütçesinin fevkalâde bir inkişaf göster- I 
diğini müşahede etmekteyiz. Bununla beraber I 
gerek kürsüden konuşan arkadaşlar, gerek bu I 
mevzuda söz almamış olan arkadaşlar, bir karı- I 
şıklığın mevcut olduğunu ifade etmektedirler. I 
1926 yılından beri Maarif Vekâleti günden gür I 
ne, devirden devre büyük hamleler yaparak esaslı I 
inkişaflar kaydetmiştir. Bu hamleler sayesinde I 
bugün köyde, okuma yazma bilmiyenlerin sa- I 
yısı çok azalmıştır, gittikçe de azalmaktadır. I 
Dün, bir mektubu okutturmak için bir köyden 
diğer köye gidiliyordu, zaman kaybediliyordu, I 
eziyet çekiliyordu. Bu inkişaflar, kısa bir za- I 
manda meydana gelmiş değildir. I 

Bu dâvada daha hızla hedefe ulaşabilmek I 
için muhtelif zamanlarda bâzı şekillere baş vu- I 
rulmüş, mektep şekillerinde değişiklik yapıl- I 
mış, öğretmen teşkilâtında değişiklik yapılmış, I 
tahsil müddetleri azaltılmış, eğitim1 teşkilâtı I 
diye tavsif edilen bir teşkilâta baş vurmak za- I 
rureti duyulmuştur. I 
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Bundaki maksat, Türk Milletinin bir an ev

vel hamle hâlinde ilim ve irfanını geliştirmek 
için memlekete hizme etmektir. Bugün onla
rın hepsinin yavaş, yavaş tasfiyesi cihetine gi
diliyor. Meslek, dana kuvvetli esaslara istinat 
ediyor. Memleket irfanının esas, tettıel nokta
larından biri, ilk tahsil davasıdır, ilk öğretim 
davasıdır. İlköğretim dâvasında hakikaten 
öğretmenlerimiz, zaman gelmiş devran icapla
rına göre kifayetsiz yetişmeye 'başlamışlardır. 
Cemiyetin içine noksan olarak katılmışlardır. 
Bunların yetiştirme kaa'biliyetleri de o şekilde 
azalmıştır. îlkmekteplerde çocuklarımız, ha
kikaten kifayetsiz olarak yetişmeye başlamış
lardır. Yalnız bir, iki seneden beri ıslahat baş
lamış, ilkmekteplerdeki tahsil durumu, daha 
normale yaklaşmıştır. 

Kitapla çocuğu birbirine uydurmak lâzım
dır. Kitaplar, foâzan çocuğun konuşmasından zi
yade dimağını, elini, ayağını, bütün kaabdliyet-
leririi hareket ettirecek şekilde çocuğu yetiştir
melidir. 

Bâzı arkadaşlarımızın temas ettiği gibi, ha
kikaten bir ziraat dersinde öğretmenin ne ve
receği, yahut talebenin ne öğreneceği tâyin 
edilmelidir. Eldeki muayyen kitaplarda, mu
ayyen harflerle yazılmış ve dedelerimizden bi
ze intikâl etmiş kitaplardır. Başka bir şey 
değildir. Kitapta, ilimde, çocuğun kafasında 
yenilik yapmalıdır. 

tik mekteplerde çalışan çok kıymetli hoca
lar vardır. Hususi mekteplerde, müfettiş yetiş
tirilmesi işi, ortadan kaldırılmalıdır. Her mü
fettiş, kendi meslekinden yetişir, kendi için
den çıkar. Bir adliyeciyi, adliyeci ,teftiş eder, 
bir subayı, yine ordudan yetişmiş subay teftiş 
eder. Bir maarifçiyi de, maarifçi teftiş eder.. 
Bilhassa ilk mektep hocasını, ilk mektep hoca-. 
larından başarı gösteren. muallimler teftiş et
melidir. Eğer biz, ilk mektep muallimlerinden 
müfettişlerimizi çoğaltırsak 'bu teftiş işini daha. 
normal ve faydalı bir hale getirmiş olacağız. 

Muallimlerin yapı ve yardım sandıkları da 
birkaç seneden beri hâlâ düzelememjştir. Mual
limler, hâlâ 'bunun ıstırabını çekmektedirler. 
Maarif Vekâletti bunu da bir an evvel halletme
lidir. ilk mektepler 6 sınıfa yükselmelidir. 

Mâruzâtım ıbu kadardır. 
REİS — Ömer Büen. (Yok sesleri). 
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BAHA AKŞÎT (Denizli) —Muhterem arka- I 

daşlar, Heyeti Celilendzin millî eğitim dâvası
na karşı göstermekte devam ettiğiniz hassasi
yet ve fedakârlığınız, malûmdur. 

iktidarımızın muvaffakiyet yolunda bulu
nan politikasını ve Hükümetimizin millî eğitim 
vadisindeki ener jdk mesaisini takdir edenlerde
nim. I 

1. Yer altında bulunan tarihî eserlerle, her-
biri birer pırlanta mesabesinde olan ve bu va
tanın bizim olduğunu cihana her an ilân ve is
pat etmekte bulunan âbidelerimiz, şüphesiz ki 
bdrer hazine değerindedir. Vekâletimizin bun
ların muhafaza ve tamiri için mümkün olan 
alâkayı göstermesini ve harap olmaktan koru
masını temenni ederim. Tamir edilenlerin ha
rap olanlardan fazla olması icabettiğini de 
unutmamalıyız. 

2. Müzelerimiz âdeta eski eserler ambarı l 
halindedir. Binbir emekle toplanmış bulunan 
ve dünyanın alâkasını üzerine çekmekte olan 
bu eserleri bugünkü müzecilik görüş ve zihni
yeti ile tasnif ve tanzim ettirmesini, liyakat ve 
kifayeti müsellem elemanlarla müzelerimizin 
takviyesini rica ediyorum. 

3. Malûmunuz olduğu veçhile bir milletin 
bütünlüğünü sağlıyan ve o memleketin bölün
mezliğini ilân ve ispat eden hars beraberliğidir. I 
tarihî eserlerinden inanış, anane ve giyinişine 
varmcıya ıkadar bu beraberliğin mevcudiyeti I 
en kuvvetli kardeşlik sevgisini meydana geti
rir. 

Ege ile, Van - Erzurum - Kars - Akdeniz 
kıyıları, Orta-Anadolu ve Şimalî-Anadolu'nun 
bütün mânasiyle hars birliğini asırlar boyunca 
görmek mümkündür. Muhtelif asırlara ait Ana
dolu'da halk kıyf etlerinin bir biriyle irtibatını 
ve münasebetini gördüğüm günden beri, her ka
rış toprağına seve seve canımızı vermeye hazır I 
bulunduğumuz, vatanımızın bölünmez bir kül 
olduğunu daha iyi anladığımı huzurunuzda ar-
zederim. I 

îçten ve dıştan gelebilecek olan her türlü 
ayrıcı, bölücü ve birbirimize karşı tereddüde I 
düşürecek mahiyette propagandalara karşı millî I 
hudutlarımızı taşan ve müştereken akan kan- I 
lanmızla yuğurulmuş bulunan bu hars bera
berliğinin en »kuvvetli bir silâh olduğu şüphe- I 
sizdir. I 
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Bunun böyle olduğunu hem kendimiz gör

meliyiz, hem de yabancılara göstermeliyiz. îşte 
bu sebeple bilhassa bizim memleketimiz için 
bir hars müzesinin kurulmasına şiddetle ihti
yaç bulunduğuna kaani bulunuyoruz. 

Bu. şerefin bizim iktidarımıza nasip olması
nı, -kıymetli vekilimizin bu mühim dâva üzerine 
parmağını basmasını rica ediyorum. 

4. Köylerde ve kasabalarda inekletin aç
makta olduğu öğretici kurslar, çok semereli ol
muştur. Bu muvaffakiyetinden dolayı Hükü
meti tebrik ederken bunların tezyidini temen
ni ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
REÎS — Kâzım Arar. (Yok sesleri). 
Mecit Bumîn. 
MECÎT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar; benden evvel konuşan diğer arkadaş
lar, birçok mevzulara temas etti. Ben, hulasa
ten bâzı temennilerde bulunacağım. 

Birinci temennim; birçok köylerde uygula
ma bahçeleri, o köyün orta aile vaziyetinde olan 
vatandaşların arazisinden fazla olduğu görül
mektedir. Böyle dar arazisi olan mîntakalarda 
bu uygulama bahçelerinin daha küçültülmesi-
ni; 

2. özel idareler tarafından yaptırılıp da 
harap olan okulların tamiri için konan paranın 
derneklere hangi kıstaslarla dağıtılacağını! 

3. İlkokul çeşitli teftiş organının birleşti
rilmesini; 

4. Biçiş dikiş öğretilmesini, 
5. Gezici kadın kurslariyle gezici demirci 

ve marangoz kurslarının ihtiyaca göre bir an 
evvel çoğaltılmasını ve rağbet gördükleri yerler
de bu kursların okul şekline inkılâbını, 

6. Millî, Eğitim memurları dün birkaç ilk
okulun muamelelerine baktığı halde bugün 40 -
50 okulun bütün muamelelerine bakmakta ve 
hattâ üstelik derse de girmektedirler. Bu Millî 
Eğitim memurlarına birer kâtip kadrosunun 
verilmesini ve buna ilâveten de Mülî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilât Kanununun bir an evvel 
yüksek Meclise sunulmasını, 

7. Ortaokul yapı derneklerine nüfusun ka
labalığı ile oranın mahrumiyet bölgesi ve hal
kının da fakirliği göz öününe alınarak bu va
sıf ta olanlara daha fazla maddi yardımın yapıl
masını; • . " • 

8. Ortaokul ve lise tedrisatında birçok 

- O T -
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vilâyet ve kazalarda öğretmen ve hattâ vekil öğ- I 
retmen bulamamalarına rağmen maalesef bâzı 
vilâyetlerde kanuni saatin altında ders okutan 
birçok öğretmenlerin olduğunu duymaktayız. 
Bu işin ayarlanmasını, 

9. îlkokul öğretmenlerinin yapı sandığı işi
nin en uygun şekilde kısa bir zamanda Maliye 
Vekâletiyle birlikte halletmesini, 

10. Komşu vilâyetlerden uzak ve binası 
mevcut hudut vilâyetimiz Çoruh'a 1953 yılın
da lisenin açılmasını Sayın Vekilden hassaten is- I 
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, bu beş dakika bana çok fazla gele
cektir. (Bravo sesleri) Sözlerim bir iki temen- I 
niden ibarettir. 

Son Maarif Şûrasının almış olduğu bir ka
rar vardır, biliyorsunuz. Bu karar, mektepler
de okutulan din derslerinin sınıf geçmeye mü
essir olabilmesine aittir. Bunun bir an evvel I 
tatbikat safhasına intikal .ettirilmesini Hükü
metten rica ediyorum. Bununla beraber bâzı 
sualler hatıra gelebilir. Meselâ, birçok hocala
rımız yeni yetişmişlerdir, din derslerini okut
maktan âcizdirler. Bunun için Maarif Vekilinin 
geçen seneki, muallim mekteplerinde bu hu
susta tertibat alınacağı yolundaki ifadesine, 
karşı teşekkürlerimi ifade ediyorum. 

Ancak. eskiden mekteplerden çıkmış olan köy 
hocaları da din derslerini çocuklara okutacak 
durumda değildirler, bendeniz şöyle düşünü
yorum; eğer mümkünse bu hocaları vilâyet 
merkezlerinde müftülerin nazareti altında 15 mi 
olur, 20 günlük mü olur, bir kurssa tâbi tut
mak arzu ve temennisindeyim. 

Sonra arkadaşlar, imam ve Hatip okulları
nın durumuna geçiyorum. Geçen sene Hıristi
yan âleminin reisi ruhanisi Sayın Atenagoras'-
ıh Ankara'ya gelişinde, Ankara Maki İmam Ha
tip Okulunu ziyaret etmesinden mütevellit ga-» 
zetelere akseden havadis hepimiz için şayanı 
memnuniyet değildir. Diğer mektepler inşaatı 
için milyonlarca lira sarfeden ve bunu haheşle 
karşılıyan bu millet, herhalde bu okulların üvey 
evlât muamelesine tâbi tutulmasını tecviz et
mez. Bunun için istirham ediyorum, gelecek 
sene olsun imam, hatip okulu inşaatı için Dev
let bir az para ayırmış olsun. 

Üçüncü mâruzâtım, İlahiyat Fakültesi hak- | 
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kında olacaktır. Geçen sene İlahiyat Fakülte
sinin ders programını tetkik etmiş ve çok nok
san bulmuştum. Bu sene hazırlanan yeni prog
ramla bu noksanlar ikmal edilmiştir, şayanı 
memnuniyettir. Gerek hariçten getirilen hoca
larla, gerek Diyanet İşleri Reisliğinden ayrılan 
öğretim görevlileriyle takviye edilmiş olan bu 
okul, bu tempo ile devam edecek olursa, mem
leketin ihtiyaçlarına cevap verecek bir duruma 
girecektir. Benim sözlerim bundan ibarettir. 

REİS — Mamdi Şarlan. (Yok) 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Millî Eğitim dâvasını kül olarak ele alınca, 

üzerinde durmadan geçemiyeceğimiz önemli ko
nulardan birini de, ilköğretim hareketleri ve bu 
sahada vazife almış olanların muhtaç bulunduk
ları huzuru, çalışma şartlarının temini mesele
leri teşkil etmektedir. 

Millî Eğitimde temel hizmetini ifa eden ilk
öğretimin ileri bir zihniyetle inkişafına imkân 
sağlıyacak; bu arada öğretmen maaşlarındaki 
nispetsizlikleri bertaraf edecek formülleri de 
derpiş eden bir kanunun bir an evvel getirilme
sini, daha 1951 Bütçesi görüşülürken rica et
miştik. İki yıl geçmiş olmasına rağmen böyle 
bir kanun Büyük Meclise getirilmemiştir. Henüz 
hazırlık safhasında olduğunu öğrendim. İlköğ
retim Kanunu ile öğretmenlerin tâyin, terfi, ve 
tecziyelerine dair olan kanun tasarılarının bugüne 
kadar gecikmesinden ve bundan sonraki safha
ları için kaybedilecek zamanın da bu intizar 
devresini daha ne kadar uzatacağının bilineme-
mesinden dolayı meslek adına duyduğum üzün
tüyü burada kaydetmeden geçemiyeceğim. 
her ne kadar 1952 Haziranında 5974 sayılı Ka
nunla kabul edilen kadrolar ilköğretimde bir 
ferahlık sağlamış ise de tatbikatta maksadı ne 
dereceye kadar karşılamış olduğunu bilhassa, 
kadrosuzluk yüzünden hâlâ terfi edememiş öğ
retmen bulunup bulunmadığını, Sayın Vekil 
açıklamak lûtfunda bulunurlarsa müteşekkir 
kalırım. 

Ortaöğretimde de öğretmen ve kadro darlı
ğından gelen sıkıntıların henüz izale edile
memiş olduğuna burada işaret edebilirim. Şe
hir ve kasabalarımızı bir an evvel ortaokula 
kavuşturmak gayretlerinin yanıbaşında mun
zam mesaileriyle kadrosuzluktan gelen boşluğu 
doldurmaya çalışan öğretmenlerin, haklarını, 

— 938"--
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zamanında karşılamak esas «olmalıdır. Bana in- I 
tikal eden bir habere göre, Mersin Lisesinde 34 
öğretmen kendilerine verilen ilâve derslerin son 
dört aylık ücretlerini alamamışlardır Şu halde 
bu hakları, düyuna kalacaktır. 

Prensiplerle tatbikatın bâzı ahvalde bera
ber yürümediği ıkanaatini veren ve zihinlerde, 
acaba bu gibi hallerden ınuztarip olanların sa
yısı çok mudur? sualini hâsıl eden bu duruma 
bir çare bulunmasını rica ederim. 

Saym arkadaşlar, 1943 yılında kurulmuş 
olan (İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığı) üç 
dört yıldan beri faaliyetinden kalmış durumda
dır. öğretmenleri bu nevi tasarrufa sevketmek, 
meken ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi sniyet-
lerle kurulmuş olan bu teşekkülün süratle ve
rimli ve işler bir hale getirilmesi şarttır. Tet-
•kikıma göre Sayın Vekilin 1950 Ekiminde yap
tıkları bir beyanatttan sonra bu sandığın tas
fiye edileceği yolunda bir hava hâsıl olmuş ve 
tevdiat ödiyen öğretmen sayısı 14 binden 2400 e 
düşmüştür. Halbuki sandık, 1950 yılına ka
dar muhtelif şehir ve kasabalarda büyük küçük 
162 bina yapmış ve öğretmenlerin istifadesine 
arzetmiştir. Ayrıca 622 ortağına ucuz kredi 
sağlamıştır. Bugün sermayesi 7 200 000 liraya 
baliğ olan bu teşekkülden daha fazla fayda
lanmak mümkündür, Ancak yeni bir veçhe ve
rilmesi ve öğretmenler için daha cazip hüküm
lerle mevzuatın ıslahı lâzımdır. Eğer bu yapı-
lamıyacaksa, öğretmenlerin haklı tereddütleri
ne son verilecek kesin bir kararın süratle alın
ması yerinde olur. Sayın Vekilden bu husus
ta ne düşündüklerini öğrenmek sadece beni de
ğil, büyük bir kitleyi de tereddüt içinde kalmak
tan kurtaracak ve memnun edecektir. 

Aziz arkadaşlar; tarih boyunca çeşitli mede
niyetlere sahne olmtiş yurdumuzun, eski eserler 
bakımından zenginliği, dünyanın teslim ettiği bir 
hakikattir. Bu eserlerin aranıp bulunması kadar, 
keşfedilmiş olanlarının tetkik, tasnif ve muhafa
zaları da özel bir ehemmiyet taşır. Bugün, eski 
eserler ve müzelere ait işlerimiz 1322 tarihli Asarı 
Atika Nizamnamesine göre tedvir olunmaktadır. 
Bugünün ihtiyaçlarına cevap verem'iyecek olan 
bir nizamname yerine, bir kanun ikame edilme
sinde zaruret verdir. Ancak böyle bir kanunla 
Türk asarı atikacılığın ve müzeciliğinin gelişme
sinde ve bu sahada vazife alacakların yetişmele- I 
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ri ve korunmaları konularında lüzumlu hüküm
leri kazandırmak mümkün olur. 

Memleketimizde bellibaşlı 11 eski eserler mü
zesi vardır. Bu müzelerde adedi yüzbinleri bu
lan kıymetli eserler muhafaza ve teşhir olunmak
ta, buna mukabil memur ve müstahdem kadrola
rı, çok dar bulunmakta, aynı zamanda maaş ve 
ücretleri deruhde ettikleri işin ehemmiyet ve 
icaplan ile mütenasip bulunmamaktadır. Değer
leri milyonları bulan eserlerin ilmî tasnif ve teş
hirciliğini aynı zamanda bekçiliğini yapan bu 
memurlara barem çerçevesi içinde maaş verilmek
tedir. Bir eserj, aramak, bulmak, okumak ilmî 
tasnifini yapmak başlıbaşma bir ihtisas işidir. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur. 
Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya)— Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz de bâzı temennilerde 
bulunacağım: 

Maarif, bütün mesleklerin temelidir. Onun 
için Maarif Vekâletine ve maarife en büyük 
kıymeti vermek icabeder. Mücerretten müşah
hasa, yakından uzağa, malûmdan meçhule kaide
sine dayanarak ilkokul öğretmeni ders verirken 
çocuğa ailesini, köyünü, kasabasını ve bütün 
Türkiye'yi sevdirmelidir. Çocuk ruhu, bir levhi 
emi estir, derler ne görürse muhafaza eder kök, 
ilkokul ise orta ve lise bedeni; yüksek tahsiller 
de dalları ve meslek d'e meyveyi teşkil ed«r. 
Binaenaleyh kökte açılacak küçük bir rahne, 
diğer tahsilleri ve hayatta başarıyı zarara uğ
ratır. tik tahsilin sağlam olması, yukarıyı kuv
vetlendirir, tahsil merhalelerinde bir ahenk bu
lunmalı. ilkokulu bitiren ortaokula, lise
ye girinee şaşırmamalı, lise öğretmenleriyle ilk
okul öğretmenleri arasında esaslı* bir tesanüt 
sağlamalıdır. Bütün ilkokul, orta ve lise öğret
menlerinin düşünceden azade öğrenci yetiştir
meleri için ihtiyaçlarını, maaş ve kadrolarını 
sağlamak lâzımdır. Müddetleri dolunca hemen 
terfi maaşlarını almalıdırlar. Erkek sanat okul 
ile enstitüleri öğretmenleri 4644 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesine gör»e tatmin edilmelidir 
bâzı çocukları sokakta beyhude dolaşmaktan 
kurtarmak için öğretmenler meşgul olmalı mü
teşebbis, başarılı insan olmaları sağlanmalı 
âsarıatikaya en büyük kıymeti vermek icabe
der. Geçen sene Maarif Vekâletinden bâzı rica
larda bulunmuştum. Bu noktada da izahat ve-
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rirlerse memnun olurum, millî mefahirimizi ha- | 
rap olmaktan kurtarmalı. 

Yeni bir tahsisat istiyoruz, bunun da kabu
lünü Yüksek Huzurunuzdan rica ederiz. Dünkü 
gün Mevlâna için kabul ettiğimiz tahsisat da 
çok yerindedir. Asal onun eseridir ki, biz*e lâ
ikliği öğretecektir. Mevlâna Cami : «Mesnevi 
zatının delilidir peygamber değildir lâkin ki
tabı var» der yerli yabancı mânevi huzurunda 
'eğilir. 

Maarifte inkişaf yolunda devam edilmesini 
muvaffakiletleri dilerim. 

REÎS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. (Yok 
sesleri) 

Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Dört nokta: 
1. Şark'ta bilhassa Türkçe öğretmek dâ

vası, bilhassa kadınlar için, mühim bir dâvadır. 
Gezginci kadın öğretmenlerden kurslar açılma» 
sı lüzumuna ehemmiyetle kaniim., 

2. İlk okul yardım mevzuunda, daha ziya
de bu bakımdan yetişmesi icabeden muhitlere, 
nüfus miktarına göre değil, ihtiyaç itibariyle 
tahsia yapılması lüzumuna kaaniim. 

3. Millî kütüphanelere yalnız 125 bin lira 
tahsis edilmesi, orada yatmakta olan muazzam 
kıymetlerin heder olmasını önliyemez. Bunun 
artırılması lâzımdır., 

4. Zamanımızda tasarruf edilmesi lâzımge-
len hususlar hakkında ve Anglo • Sakson mem. 
leketlerinde olduğu gibi okullarımıza konuşma 
derslerinin konmasına kaaniim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir» 

BAŞKAN — Behzat Bilgin buyurun. 
BEHZAT BİLGİN (izmir) — Efendim, biz

de, 1286 tarihli Maarifi Umumiye Nizamname
sinin dokuzuncu maddesinde: 

«Memaliki Devleti Aliyyede mekâtibi süb-
yaniye derslerinin tahsiline devam olunması et-
fali inas için 6 yaşından 10 yaşma, etfali zü-
kûr için 7 yaşından 11 yaşına kadar mecburi
dir.» deniliyor. 

Görülüyor ki ilk okul mecburiyetinin bizde 
takriben üç çeyrek asırlık bir tarihi var. 

Avrupa'da, Almanya'da, ingiltere'de Fransa'da 
aşağı yukarı aynı tarihte mecburi tahsil kanunlar
la girmiştir ve onlar bu meseleyi halletmiş bulu
nuyorlar; Biz, hâlâ yolun üçte birine dahi vâ- | 
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sil olmuş değiliz, ilk Öğrenimin ehemmiyeti mar 
lûmdur. Bugünkü Avrupa ve Batı medeniyeti
nin temelini ilk öğrenim teşkil etmektedir. 
Almanya'nın malûm olan terakkisi, ilk öğre
nim meselesini Büyük Frederik zamanında hal-. 
letmiş olmasiyle mümkün olmuştur. 

Bizde ilk öğrenim, şimdiye kadar zaruri te
lâkki edilmemiş, köylerimizin iktisadi vaziyeti, 
halkın fakrüzarureti, münakele zorluğu da 
engel teşkil etmiş, öğrenenler dahi saha bula
madıklarından öğrendiklerini unutacak hale 
düşmüşlerdir 

Bu şerait dairesinde ilk öğrenimde yapılan 
harcamalar, âdeta bir israf manzarası arzetmek-
tedir gibi bir intiba hâsıl olmuştur. Bundan 
kurtulmak için yeni açılacak ilkokullar, zama
nın ihtiyaçlarına göre yeni tipte açılmalıdır, 
bunları mümkün mertebe meslek öğretici, müs
tahsil okul vaziyetine geçirmek icabeder. 

Arkadaşlar; bilhassa köylerde ilkokul, kö
yün bütün okuludur. Âdeta köylünün üniversi
tesidir. Yani köylü, tahsiline orada başlar, orada 
bitirir. Bu itibarla köy mekteplerine şehir mek
teplerinden çok büyük bir ehemmiyet verilmesi 
ve köy okullarında köylüye ameli bilgiler ve
rilmesi icabeder. Bu yalnız okul yapma işi de-
ğil, bir sistem işidir. Bendeniz Maarif Vekili
mizden bilhassa bu sistem üzerinde durmasını 
rica ederim. Yeni okullarımızın eski okullar 
tipinde yapılması kâfi değildir. Bunların teşki
lât, ruh, öğretim ve gaye itibariyle de yeni ol
malarında zaruret vardır. Dün, burada konuşan 
Remzi Oğuz arkadaşımızın fikrine ben de işti
rak ederim. Bir okul tam olarak yapılmıyacak-
sa, hiç yapılmaması müreccehtir. Yeni bir okul 
tesis edildiği zaman, öğretmeni, t'edris malze
mesi, binası ve tedris usulleri tam ihtiyaca cer 
vap verecek şekilde olmıyacaksa onu açmamak 
lâzımdır. Bugün ekseri okullarımızın, bilhassa 
köy okullarının vaziyeti, okul denecek durumda 
değildir. Onları bu vaziyetten kurtarmamız lâ
zımdır. 

ilkokul mevzuunda, maalesef, geçen iktidar 
zamanında tatbik edilen sistem bugün de câri
dir ve ters istikamette yürümektedir. Bütün 
dünya memleketlerinde ilkokul işi, bir mahallî 
hizmet işidir. Bizde de böyle başlamıştır, fakat 
bugün maalesef bu yoldan geri dönmüş bulunu
yoruz. Şimdi size bâzı rakamlar arzâdeçeğim. 
1933 te özel idarelerin umumi giderleri 26 milr 
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yondmv Bundan maarife ayrılan kısım 11 mil- I 
yondur. Bu senelerde umumi giderlerinin hemen 
hemen yansını bu idareler maarife tahsis eder
lerdi. 1934 te 28 204 899 dan 12 008 13» u, 1935 
te 27 406 936 lira dan 11 472 612 si, 1936 da 
33 271 609 dan 11 789 514 lirası maarife ayrıl
mıştır. Son senelere gelelim: 1950 de 86 806 686 
liradan 12 657 844 lira ayırmışlardır. Bunun da 
7 milyonu doğrudan doğruya umumi muvazene- I 
den verilmiş olan yardımdır. Yani 86 milyonu 
fiilen alan mahallî idarelerin maarif mekteple- I 
rine tahsis ettikleri miktar, 5 milyondur. Bu 
suretle hususi idarelerin maariften külliyen el
lerini çekmiş oldukları görülmektedir. Bu, bü- I 
tün dünya nizamına, Avrupa'da, Amerika'da 
devam edilen usule aykırı bir yoldur. Biz maa
rifi mahallî bir hizmet haline getirmezsek bu 
işin içinden çıkmamız imkânı kalmaz. Maarifin 
mahallî bir hizmet olması, mahallî idarelere bu 
hizmeti başaracak imkânların verilmesiyle müm- I 
kündür. Halk Partisi idaresi, hususi idarelerden 
maarif işine bezli hizmet edecek imkânları tama-
miyle selbettiği, onların bütçesini tamamen ça-
lışamıyacak bir seviyeye indirdiği için muallim I 
kadrolarını hususi idarelerden alıp umumi ida
reye devretmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. İlk- I 
öğretim hizmetini hususi idarelere iade zarure- I 
tine kaniim. Ve bu istikamette çalışılmasını rica I 
ederim. 

ARÎF NİHAT ASYA (Seyhan) — Muhterem 
arkadaşlar, Maarif Teşkilât Kanununu bekli-
yenler çok, ben de bekleyenlerdenim. Yalnız 
ben, Teşkilât Kanununun tümünü değil, fakat 
bilhassa onun içinden Halk Eğitimi Genel Mü- I 
dürlüğünü bekliyorum. O kadar bekliyorum ki, • 
bu işin kanaatimce gecikmeye tahammülü yok- I 
tur. Bu, asıl kanundan ayrı olarak Meclise ge
tirilir, kanunlaşabilirdi. Asıl Teşkilât Kanunu 
gelinceye kadar, beklenilmez, büyük bir eksi- I 
ğimiz bu suretle derhal telâfi olunabilirdi. Ben I 
halk eğitimi işinin geciktirilmesinden dolayı bir 
hüsnüniyet eksikliği vardır demek istemiyorum I 
fakat bu işi daha resmileştirmek, daha katileş-
tirmek, pekâlâ mümkündü, ve çok iyi olurdu, 
bu hususta kusurlu olduğumuzu zannediyorum. I 
Teşkilât Kanununun ne zaman geleceğini bil
miyorum. Fakat o gelinceye kadar bu işi bek
letmek, çok vakit kaybetmek olur. 

ikinci mâruzâtım, yine halk eğitimi hakkın
dadır. Üniversiteler muhtardır. Halk eğitimi hu- | 
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susunda üniversitelerin bir Teşkilat Kanunu 
beklemeye ihtiyaçları da yoktur. Onlar, neden 
bu işe şimdiye kadar başlamadılar 1 Bâzı şey
ler yapıyorlar, biliyoruz. Fakat daha büyük iş* 
ler üniversite çapında büyük işler yapmaları* 
mümkün idi. Üniversiteli genç kardeşlerimiz bu 
iş için şimdiden seferber olmaya hazırdır, teş
nedirler. 

Üçüncü arzetmek istediğim nokta, alfabedir. 
Malumunuzdur ki, her dilin telâffuzu $e alfa
besi arasında bir fark vardır. Bu farkın olması 
zaruridir. Fakat bâzılarında bu fark, eftk olur* 
bâzılarında az, olur. Maateessüf biz, alfabesi ile 
dili, talâffuzu arasında hayli fark bulunanlar
danız. Diğer diller bu işe kolay kolay müdaha
le edemezler. Alfabeleri, çok eski bir tarihe ma-r 
liktir. Tarihe müdahale olmaz. Ama bizim için 
vaziyet böyle değildir. Elimizdekinin henüz ya
şı, başı nedir. Atatürk bizlere bir elmas hediye 
etti, fakat o günden bu yana hiç işlemedik, 
Atatürk bize buna el sürmeyin demedi. İlk işle
meden sonra biz el sürmeye cesaret edemedik, 
öylece kaldı. Bilhassa bu yüzden küçük çocuk
larımızın türkçeyi âdeta yeni öğrenmiş ecnebi
ler gibi telâffuz etmelerinden müştekiyiz. Bu
nun müşterek derdimiz olduğunu zannediyorum. 

Alfabede ufak bir işaret ilâvesiyle, ufak bir 
harf ilâvesiyle, burada bunun tekniğine girecek 
değilim, bu bir komisyon işidir, ihtisas işidir. 
Fakat küçük bir işaret ilâvesiyle, işaret yerine 
kaim nokta, ilâvesiyle, kısacası, buna benzer 
bir iki tedbirle çok şey kazanırız. Çocuklarımız 
Türkçe'yi, yeni öğrenmiş ecnebiler gibi telâffuz 
etmektelı kurtulur. Bunun bir komisyon mev
zuu yapılıp yapılmıyacağmı Sayın Bakan bura
da ifade buyursunlar. 

REİS — Fikret Başaran. 
FİKRET BAŞRAN (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlar, iktidarımızın millî eğitim politika
sında müspet bir anlayış zihniyeti içinde başa
rısını dünle kıyas ederek sevinç duymamak bir
az da kadirşinaslık olur. Bilhassa ilk öğ
retimde, tekniköğretimde, orta ve yükseköğre
timdeki hamle cidden sevinç verici ve bütün va
tandaşı memnun edici bir durumdadır. 

Aziz arkadaşlar; ilköğretim, takdir buyurur
sunuz ki, millî eğitimin temelini teşkil ediyor. 
ve bunun içindir ki, Hükümetimiz, Meclisimiz 
ve Bütçe Komisyonumuz bu ilköğretim dâvası 
üzerinde cidden hassasiyet göstermektedir* Bu» 
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güne kadar esefle kaydedeceğim; Tonguç'lann, 
Yücel 'lerin devrindeki kara zihniyet içinde âdeta 
işkence denecek derecede ağır baskıların ve mü
kellefiyetlerin altında mektep yapmak zorunda 
kalan köylü vatandaş bugün iktidarımızın haki
katen büyük nimetlerine mazhar olmuş bulun
maktadır. Maarif tarihine iktidarımızın ilâve 
etmiş olduğu bu şerefli sahife vatandaşlar tara
fından takdirle yâdedilmektedir. ve badema da 
yâdedilecektir. 

Arkadaşlar; şurasını kaydetmek isterim ki; 
bugün memlekette öğrenim çağında 3 milyondan 
fazla çocuk bulunmaktadır. Bunun, şehirlerde 
okuyan çocuk nispeti; % 80 dir. Köylerimizde 
ise % 46 dır. Bu nispeti takdir eden Millî Eği
tim Bakanlığı ve Hükümetimiz, malî takatinin 
dışında da olsa en büyük fedakârlığı esirgeme-
mektedir. Muvaffak olunacağından emin bu
lunmaktayım. 

Arkadaşlar; şimdi hepimizi ilgilendiren ve 
bütün çocuk velileri için bir ıstırap kaynağı 
olan bir konu üzerinde duracağım. 

Biliyorsunuz ki; liselerimizin tahsil süresi 
11 yıl iken, Maarif Şûrasının, yahut maarifçe 
teşkil edilmiş bir komisyonun ekseriyetini teş
kil etmemek şartiyle verilen bir kararla 12 sener 
ye iblâğ, edilmiş bulunuyor. Mucip sebep ola
rak da lise müfredat programının yüklü olduğu 
ileri sürülüyor 

Halbuki ilâve edilen yeni sene içine ne o es
ki program bir tevzie tâbi tutulmuş, ne de 
programda bir hafifletme olmuştur; aksine 
olarak F. K. B. (Fizik, kimya, biyoloji) grupu-
na bdraz ilâveler yapılmıştır. Liselerin birinci 
sınıfından fizik kaldırılmış, üçüncü sınıfa ilâ
ve edilmiştir, bu suretle orta tedrisatla arada 
bir uçurum yaratılmıştır. Son sınıftaki kimya, 
birinci sınıfa konmak suretiyle yine ikinci bir 
uçurum yaratılmıştır. Aynı zamanda liseler 
kadrosuna yüzlerce Öğretmenin de ilâvesine im
kân verilmiştir. 

Arkadaşlar, vatandaşın ve bütün çocuk ve
lilerinin arzu ettiği şekilde lise tahsili süresi, 
eskisi gabi 11 e indirilecek olursa bundan hem 
Hazinenin maddi istifadesi çok olacak, hem 
de bütün çocuk velileri ve efkârı umumiye tat
min edilmiş olacaktır. Temenni ederim ki, Mil
lî Eğitim Vekili bu mevzuu ele alır ve müspet 
neticeye ulaştırır. 
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I REÎS — Burhanettin Onat. (Yok sesleri). 

Ali Şükrü Şavlı. 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar

kadaşlarım, Millî Eğitim Vekâletinin bu sene-
ki bütçesindeki artışı, şükranla karşılarız. Fa
kat bu Vekâletin muhtaç olduğu çok yüksek 
ihtiyaçlara karşı bu paranın da daha fazla ol
masını canü gönülden temenni ederiz. Mektep
lerimizde 1 709 438 talebemiz vardır. Bu tale
beler içinde 48 703 hoca vardır. Demek ki, iki 
milyona yakın bir maarif ordumuz var demek
tir Bunun doktor adedi maalesef çok azdır. Fa
kat bu orduya mukabil de ancak 274 okul 
doktoru, ayrıca da 33 pansiyonlu okulda 11 
doktor vardır ki, mecmuu 285 tir ve bu dok
torların çoğu da munzam vazifelidir. Yani bir 
doktor, hem mektep doktorluğu, hem de fab
rika doktorluğu ve sairesini yapar ve ayrıca 
da haftada bir, bâzıları da günde bir şöyle bir 
mektebe uğrıyıverir. Böyle muhtelif yerlerde 
vazifesi olan doktordan pek tabiîdir ki, mektep 
çocukları, istifade edemez. Esasen verilen ma
aşları da azdır, ayda 50 - 100 lira verirler. 

îşte bu sebeptendir ki, birçok itina ile bü
yütüp okutmak için mektebe gönderdiğimiz ço
cuklarımız, mektebe devama başladıklarından 
itibaren mektepte çeşitli hastalıklara bulaşır, 
hastalıktan kurtulamaz. Bazan acı neticelere 
de mâruz kalınrı. Mektep doktorluğu, ayrı 
bir ihtisas işidir. Mektebe tâyin edilecek dok
torların koruyucu tababeti, bulaşıcı hastalık
larla mücadele ilmini, muhtelif terbiye siste
mini, pedagojiyi çok iyi bilmesi lâzımdır. Bu 
seneki bütçede de çok mühim olan bu mevzu 
yer almamıştır ve çocuklarımızla iydce meşgul 
olamıyorlar. Bugün tıbbiye mektebini açan Eği
tim Bakanlığı pek tabiîdir ki; bu kursları da 
açabilir. Hele hemşire meselesi çok mühimdir, 
mevcutları çok azdır. Bugün bir hemşire mekte
bi açıp, bu koruyucu tababet kısımlarını da göz
den geçirip bu hemşireleri de yetiştirebilir. Av
rupa'da bugün 2000 talebeye bir doktor, 1000 
talebeye de bir hemşire isabet etmektedir. Buna 
mukabil bizde 300 doktor vardır, fakat hemşire 
hemen hemen hiç yok gibidir ve bütün işi Sağlık 
Bakanlığına bırakmıştır. 

M*illî Eğitim Şûrası, Sağlık teşkilâtına dair 
bir rapor hazırlamıştır. Bu kürsüden onlara te-

I şekkürü bir borç bilirim. Vekâletten bu hususta-
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ki kanunun bir an evvel hazırlanıp MecHse ver
mesini rica ederim. 

Sözlerimi bitirirken bir kaç kelime de Ame
rika'da tahsilde bulunan ve ücretleri ebeveynle
ri tarafından verilen talebelere tahsis olunan 
dövizin azlığından bahsedeceğim. Geçen sene bu 
hususta burada hem ben, hem de başka bir Mil
letvekili arkadaşım, belirtmişti. Bir talebenin bir 
günlük masrafını arzedecek olursam hakikat mey
dana çıkar. Amerika'da son seyahatimde de gör
düm. Şehirde talebelerin gittiği lokantada bir ta
lebe sabah ve akşam kahvaltıları yapmaya mec
burdur. Her kahvaltı en az, yarım dolardır, öğ
le ve akşam yemekleri, ev kirası ve günde bir do
lar cep harçlığı ile ayda 180 doları bulmaktadır. 
Halbuki bir talebe 160 almaktadır. Millî Eğitim 
Vekilinin nazarı dikkatini celbederim. 

Sayın arkadaşlarım biraz da ecnebi devletle
rinde bulunan eğit'im ataşesinden bahsetmek isti-. 
yorum. Meselâ Newyork'taki ataşemizin vazifesi, 
çok yüklüdür. Bir senenin Eylül ayındaki evrak 
numarası 5500 dür. Bu vazifeyi bir tek kâtip 
görmek mecburiyetindedir, başaramıyor. Ayrıca 
bîr Amerikalı sekreter vardır. Maaşı 125 dolar 
olduğundan iyi bir sekreter, maaşın azlığından 
dolayı, bu vazifeye talip olmuyor. Bu sebepten 
Nevvyork Maarif Ataşesi, çok sıkıntı^ durumda
dır. Buna bir çare bulmasını Sayın Vekilden ri
ca ederim. Saygılarımla. 

REÎS — Agâh Erozan. (Yok sesleri) 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim işle
rimiz hakkında 1951 Bütçesindeki tenkid ve te
mennilerimi bugün de tekrar ettiğimi söylemek
le iktifa ediyorum. 

Yalnız bir mevzu üzerinde duracağım; 
Son Millî Eğitim Şûrasında, dinî tedrisat me

selesi üzerinde, bir esas Teşkilât Hukuku Profe
sörü tarafından esas Teşkilât Kanunumuza, esas 
teşkilâta ait diğer bir kanuna ve insan hakları 
beyannamesine yanlış mânalar verilmemiş olsay
dı söz almıyacaktım. 

Gazetede okuduğumuza göre bir profesör, din 
derslerini bir kambur gibi görmüş. Kamburluk 
din derslerinde değil, ancak kendi maneviyatın* 
dadır. Nitekim bu zatın demokrasimiz için ka-
kokrasi demek suretiyle kendi kakokratlığım ilân 
etmiş olduğunu da unutmadık, 
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Bu profesörün iddiasına göre; 
1. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 2 nci 

maddesindeki lâik kelimesi, Devlet meltfeplerin-
de dinî tedrisata mânidir. 

2. Evkaf ve Seriye Vekâletinin ilgasına dair 
olan Kanunun 4 ncü maddesine göre de Devlet 
itikada mütaallik hususatla da meşgul olamaz. 
Bu kanunu, Mustafa Kemal hazırlamıştır. Mus
tafa Kemal, bu memlekette millet mekteplerin
de dinî ve mezhebî terbiyenin dışında millî ter
biye verilmesi esasını vaz'eden insandır. 

3. însan Haklan Beyannamesinde, insanla
rın inanışlarında serbest oldukları, vicdan hür
riyetine sahip bulundukları kaydedilmiştir. 
Okullarda din dersleri okutulması, vicdan hür
riyeti esasına aykırıdır. 

4. Din öğretimi, ancak özel surette ve mil
let mektepleri dışında yapılabilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu iddiaları sırasiyle 
tetkik edelim. 

1. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda laik ke
limesinin tarifi, yoktur. Lâikliğin herkes tara
fından kabul edilmiş bir tarifi de henüz yapıla
mamıştır. Her millet, hattâ her parti, kejadi gö
rüşüne göre tarif etmiştir. Bizim için tarif, prog
ramımızın 14 ncü maddesinde&r. Partimiz ikti* 
darda kaldıkça Teşkilâtı Esasiye kanunumüzda-
ki lâik kelimesi programımızdaki mânayı ifade 
eder. Hükümet makamları ve onların Şûraları 
da böyle anlamaya mecburdurlar. 

14 ncü maddemizin ikinci fıkrasında, dinî 
tedrisata sarahaten yer verilmiştir. 

2. Evkaf ve Şer'iye Vekâletinin ilgasına da
ir olan 429 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi
ni okuyorum : 

Madde 4. — Diyanet işleri Reisliği Başvekâ
lete merbuttur. Diyanet îşleri Reisliğinin bütçe
si Başvekâlet bütçesine mülhaktır. Diyanet tş-
leri Reisliği teşkilâtı hakkında bir nizamname 
tanzim edilecektir.^ 

Görülüyor ki, bu madde de profesörün id
dia ettiği gibi bir hüküm yoktur. Aksine bu Ka
nunun 1 nci maddesi ile devlet itikadat ve iba-
data mütaallik ahkâm ve mesailin tedviri ile 
meşgul olmak vazifesini kendi teşkilâtında ye
ri olan Diyanet İşlerine bırakmıştır. Bu demek
tir ki, bizde Devlet itikadat ve ibadata mütaal
lik ahkâm ve mesail içinde bulunan dinî tedrisat 
ve din adamları yetiştirilmesi gibi işlerle de 
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meşgul olacaktır. Yani bu kanun, açıkça pro- i 
fesörü tekzip etmektedir. 

İtikat her türlü müdahaleden masun bir 
iman işidir. Tedrisi ise bir halk hizmetidir. Dev- i 
letin vazifesi, bu hizmeti halkın arzusuna göre 
yapmaktır, inanmak, inanmamak başka şeydir. 

Hal böyle olunca Mustafa Kemal'in ismine 
sığınmanın yanlış olduğu da meydana çıkar. Üç 
seneden beri mekteplerimizde tatbik edilen ve 
daha da genişletilmesini istediğimiz mesele, pro
fesörün iddia ettiği gibi dinî ve mezhebi terbi
ye değüdir. Dinî tedrisattır. Dinî terbiye başka 
şeydir. Dinî tedrisat başka şeydir. Dinî terbiye 
dinin bütün emirlerini yerine getirmek ve mek
tep programlarını da buna göre ayarlamakla 
olur. Mekteplerimizde böyle mi yapılıyor? Biz 
böyle mi istiyoruz? Hayır. Dinimizde iman, iti
kat ve ibadet şahsidir. Kimse karışamaz. Dinî 
tedrisat ise tamamen başka bir şeydir. Dinî ted
risatı, itikat ve dinî terbiye ile karıştırmak su
retiyle profejsör, kasten bir mugalata yapmış
tır. 

Bir zamanlar mekteplerden dinî tedrisatın 
kaldırılmış olması, bir inkılâp hamlesi değil, sa
dece taassup ile mücadele için baş vurulmuş mu
vakkat bir tedbirdir. Artık tahakkuk etmiş
tir ki taassup cehaletten doğmuş ve gıdasını 
cehaletten almıştır. Halbuki dinimiz, taassu
bu menetmekte ve müsamahayı emretmektedir. 
Taassupla mücadele için dinî tedrisata ehem
miyet vermek lâzımdır. Her türlü fenalık, ce
haletten ve taassuptan gelir. Merhum Atatürk 
sağ olsaydı, İkinci Cihan Harbi içinde şiddetle 
'kendisini gösteren ihtiyaç karşısında, sadece 
bir tecrübeden ibaret olan tedbirin iyi neticeler 
vermediğini görerek bundan vazgeçerdi. Deha
sından bu beklenirdi. Diyanet işlerinin Dev
let kadrolarında ipkası da bunu gösterir. 

Mekteplerden din derslerinin kaldırılma- | 
smı bir inkılâp olarak ve Atatürk'ün ismini ka
rıştırarak ileri sürmek, asla^doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerim bitmemiştir, 
fakat vaktim dolduğundan biraz sonra, tekrar 
söz alıp devanı etmek üzere şimdilik burada 
kesiyorum. 

EEÎS — Tezer Taşkıran.. (Yok sesleri) . 
Hasan Fehmi Ustaoğlu. 
HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 

Efendim, maarifi millîmizin, istikamet ve selâ
metini tehdit eden şaibelerden ve belki Skomü- ' 
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nizm propagandası gibi sarahat kesbetmiş âfet
lerden kurtarılması hususunda sarf edilen me
sai ve bilhassa bu kere orta mektepler ve lise
lere kadar programa din dersleri ve fazilet duy
gusu konulması bahsinde Muhterem Eğitim Ba
kanımızın muarızlarına karşı müdafaasını 
bir lisanı şükranla yâdedoriz. İstikba
lin inkişafına bir beşaret telâkki ettiğim bu 
keyefiyet üzerine geçen sene Maarif Bakanlı
ğından neşredilen bir ankete âcizlerinden de 
istenen cevaptan bir parçasını bu kere hatır
latmayı münasip buldum. Evet, Bakanlık nesli 
hazırı yalnız Garp kültürü ile değil, belki Türk 
kültüründen güzel sanatlar, ilim, edebiyat, 
felsefe ve saireye dair şah eserlerden haberdar 
etmek ve bu suretle nesli hazır ve âtiyi ecdat 
ve eslâfma bağlamak ve aradaki münasebet ve 
irtibatı kuvvetlendirmek ümniyesiyle bir Türk 
kültür serisi meydana getirmek teşebbüsünde 
bulunmuştur. Anket, buna dairdi. İşte bu 
münasebetle yazdığım cevaptan şu parçayı ar-
zedeyim : 

Mademki, yetiştirmekte olduğumuz yeni ne
sillerimizin eski kültür ve medeniyetimizle 
doğrudan temaslarını sağlamak, geliştirmek ve 
kuvvetlendirmek düşüncesi vardı. Ve mademki 
Türk çocuklarına sadece başka milletlerin eser
lerini tanımakla iktifa etmeyip bunlarla birlik
te millî Kültürümüzde yeri olan eserleri de ta
nıtmak matluptur. O halde bu eserleri sadece 
ortaya koymak ve yaymak eski yazıdan yeni ya
zıya tebdil ile şeklini değiştirmek suretiyle te
masta bulundurmak, kâfi midir? Bu kadarcık 
kâfi olmaz kanaatindeyim. Belki okutmak, 

. muhtevasını anlatmak fikrini beslemek, eserle
rin cevherine dair fikir ve malûmat kazandır
mak icabeder ki nesli hazır ve âti o asarı ber-
güzidenin sahip ve müellifleri olan eslâfm ruhiy
le istinas etsin ve ilimlerinden, kültürlerinden 
istifade melekesini haiz olsun ve sonra aldığı 
zevk ile ilmî seyrini takip ederek yeni ilim ve 
medeniyetle tekemmül etsin ve sonra ikmali tah
sil için Avrupa 'ya giderse bu cihaz ile müceh
hez bulunsun, iş böyle olunca eski kültür ve 
asırlarca ilmin, siyasetin evci balâsına, şahikala
rına ulaşmış, cihanı beşeriyet üzerine sayeendaz 
olmuş bulunan medeniyetimizin mebnaaleyhîni, 
temelini hatırlamamak kabil değildir. Eski kül
tür ve medeniyetimizi meydana getiren bütün 
asarı edebiye ve ilmiyemiz ise, elsinei selâse de-
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nilen Ara.bi, Farisî, Türki denilen lisanları ile 
yazılmış asarı f âhiredir ki, ve Türk müelliflerinin 
asarı da bu kaynaklardan feyezan etmiş bulun
maktadır ve bunun hepsinin başını Türk'ün 
Kurana ve Allah'a iman bahtiyarlığına mazha
riyetidir. İşte şimdi söz, sevkı tabiî ile bu neti
ceye gelince yüksek mekteplerde müessesatı il
miyemizde Arabi, Farisî tedrisatını kabul ve bir 
tarzı nevin üzere, yani ecnebi lisanların öğre
nildiği gibi bu lisanların dahi ders pragram-
larına alınması bir zaruret halini alır. Şimdi bu 
mâruzâtı sununla teyit ederiz; Avrupa ilk te
rakki zamanlarında memleketlerinde taraf taraf 
Elsinei Şarkiye mektepleri açmışlar müsteşrikler 
yetiştirmişler, bizim kütüphanelerimizi tetebbu 
ederek... 

REİS — Fehmi vaktiniz dolmuştur. Ferit 
Alpiskeııder. 

HASAN FEHMt USTAOĞLU (Devamla) — 
İktidar sahibi olmuşlar netice güzide ve nadir 
eserlerimizi elde etmişler, kendi lisanlarına ter
cüme etmişler, sonra biz, gençlerimiz, kendimizi 
onlardan öğrenmek ihtiyacında kalmışız, fakat 
neticede ecnebilerin mutaassıp ve insafsızları • 
yüzünden fena neticeler vermiş olduğu ma
lûmdur. 

Şimdi bu maruzatımdan sonra şu neticeyi arza 
müsaade ve istirham ederim. Camiülezher tarzın
da -bir üniversiteye ihtiyacımız vardır. Fakat 
bilmem bu bir zaman meselesidir. 

REİS — Gazi Yiğitbaşı (yok sesleri). 
Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, biz Türk mil- ı 
letindeniz. Fakat Garp medeniyetine dâhil bir 
uzuv olarak cemiyet hayatı yaşamaktayız. Dâ
hil olduğumuz Gap medeniyetinde, askerlik ve 
politika alanında mevcudiyetimizi gösteren var
lıklarımız vardır. Şüphesiz ki medeniyet saha
sında da Garp medeniyetinde faal bir unsur 
olarak çalışmak, bizim için daima ulaşılması 
icabeden bir gayedir. Biz, Garp medeniyetini 
alırken, istediğimiz şey her medeniyette olduğu 
gibi/ diğer milletlerin, kendilerinden üstün olan 
milletlerin, başka milletlerin medeniyetini boğ-
mamasıdır. Yani harsı hayatlarımızın muhafaza 
edilmesi meselesini temin etmektir. Garp medeni
yeti içerisinde bütün millî karakterimizi muha
faza etmemiz, bu medeniyetler muvacehesinde I 
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I ve diğer yabancı âmillerin içinde müstakil bir 

unsur olarak kalmamız, Millî harsımızın muha
fazasına bağlıdır. Millî harsımızın temeli ise 
dilimizdir. Dil, bir milletin bizzat kendisidir. 
Maalesef son birkaç sene zarfında mektep ki
taplarında yapılan bâzı tâdiller, uydurma ve 
fosilleşmiş birtakım kelimelerle yeni kitaplar 
yazıldığı ve bu halin, çocuklarımızı bizden, bizi 

I ecdadımızdan uzaklaştırdığı malûmdur. Bunun 
için toplanmış olan 4 ncü Maarif Şûrasının 
Demokratik terbiye komitesi, şu kararı ittihaz 
etti. Dil inkılâbımız, çocuklarımızı ailesinden ve 
muhitinden uzaklaştırıcı bir istikamet almıştır. 
Bugün mektep kitaplarını yeni baştan gözden 
geçirmek ve çocuklarımızla aramızdaki uçurum
ları kaldırmak lâzımdır, demiştir. Bu karar, üç se
se havada kaldı. 14 Mayıstan sonra Maarif Vekâle
timiz ve Maarif Vekilimiz bunu nazarı itibara 
alarak felsefi ve içtimai İstılahları düzeltmek 
yoluna gitti. Bunu şükranla kaydederim. 
Fakat diğer mektep kitapları, olduğa gibi dur
maktadır. Âdeta çocuklarımız, bizden ayrı, yeni 
bir dil konuşur gibi birtakım kelimeler ezberle
mektedir. Bu, sadece ezberlemekten ibaret kal
maktadır. Çünkü gazetelerde, cemiyette, ailede, 
çocuk işitmediği birtakım kelimeleri de kaybet
mektedir. Ve üniversiteye gittiği zaman, yapı
lan tedrisatı anlıyabilmek için, kafasında bu
lunması lâzımgelen mefhumlardan mahrum bu
lunmaktadır. Onun için mekteplerinin bir an 
evvel süzgeçten geçirilmesini ve Türk dilinin 
sadeleşmesi için kendi bünyesinde yaptığı inkı
lâbı nazara alarak, bilhassa bütün mektep ki
taplarını iyice ilmî bir süzgeçten geçirmesini, 
temenni ederim. 

Bilhassa maarifin bu hususta yapmış olduğu 
çalışmasının eksik olduğuna da işaret etmek 
isterim. 

Arkadaşlar maarif, bir fabrikasyondur. Tıp
kı diğer fabrikalar gibi; nasıl insan isterseniz 
sipariş edersiniz, Maarif Vekâleti, mektepleri 
vasıtasiyle onu yetiştirir. Bizim bu günkü du
rumumuz, 1900 yılının arifesindeki Japonya'
nın durumuna benzer. O zaman Japonya'da ol
duğu gibi geniş bir müstehlik sınıf yetiştiriyo
ruz, halbuki müstahsil bir sınıf yetiştirici ter
biye sistemine muhtacız. Bu mevzua Nihad 
Reşad Belger arkadaşrmız, çok vâkıfane temas 
ettiği için ben üzerinde fazla durmıyacağım. 
Yalnız bu sınıfı yetiştirecek mektepler açmak 
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kâfi değdldir. Bunların hayatta faal bir unsur I 
olarak çalışabilmeleri için Maarif Vekâleti; Zi
raat, İktisat ve Ticaret, işletmeler, hattâ diğer 
vekâletler ile müştereken çalışmaya mecburdur. 
Hayata atılan bu gençlere çalışma imkânlarını 
sağlıyabilmek için de kredi ve çalışma sahası 
temin etmek lâzımdır. 

Üçüncü mesele; hususi mektepler meselesi
dir; 

Arkadaşlar, dünyanın en medeni memleket
lerini dolaştığımız zaman, meselâ Londra'nın I 
10 milyon nüfusu vardır, gözünüze çarpan res
mî lise adedi dört, beştir. Bizde ise bunun ak
sinedir. Hususi mektepleri artırmak, resmî 
mektepleri azaltmak zorundayız. Maarifin hiz
metleri, günden güne artmaktadır. Bu husus
ta arkadaşımız Remzi Arık, temas ettiler. Ken
dilerine tamamen iştirak ederim. Yalnız Ma
arif Vekâletinin yardım tahsisatını artırmakla 
bu temin edilmez. Hususi mekteplere vergi 
muafiyetleri gibi bâzı imtiyazlar sağlamak lâ
zımdır. Maarif Vekâletinin bu sahada çalışma
sını göremediğimden üzgünüm. Fakat Vekâle
tin bunu nazarı dikkate almasını rica ederim. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
Kemal Ataman. 
KEMAL ATAMAN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, memleketimizde ziraat, ticaret 
ve sanayi diye üç türlü iş sahası vardır. 22 mil
yonluk cemiyetimiz bu sahalarda yer almakta, 
gerek kendisinin, gerek ailesinin ve gerekse 
Türk Milletinin müreffeh hayat şartlarının ta
hakkuku için çalışmaktadır. Bu üç kategori
nin dışında personel, yani memur gurpu gelir. 
ki, bunlar da Devletin muamelâtiyle iştigal 
ederler. • 

İktidar olarak ve Hükümet olarak zirai mev
zuat ele alınmış ve müntesiplerini kalkındırmak 
için gerek her türlü yardım ve gerekse Ziraat 
Vekâleti, Millî Eğitimle elele vererek ziraatçi-
nin ve köylünün tenvini hususları mekteplerle, 
kurslarla sağlanma yolu tutulmuştur. Bunun 
müspet neticelerini el ile tutulur şekilde gör
mekteyiz. Yani memlekette hızlanmış değil, 
âdeta şahlanmış bir ziraat hamlesi görülmekte
dir ve vardır. Demek oluyor ki, birinci grupa, 
birinci mevzua lâyık olduğu ehemmiyet veril
miştir. Hükümete bu bakımdan teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Sınai mevzuata gelince; esas itibariyle mu- I 
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vaffakiyeti mutlaka büyük para, uzun zaman 
ve kalifiye personel gibi bâzı âmillere bağlıdır. 
Bunun dçin de sınai mevzuatı tamamen serbest 
hale getirmek ve en önde lâzım olan parayı ve 
krediyi sağlamak prensipleri Hükümetçe kabul 
edilmiş olması itibariyle Ibundan kuvvet alan 
serbest teşebbüsler gün geçtikçe çoğalmaktadır. 
Memleketin her köşesinde kiremit, tuğla, un, 
çimento, şeker, kumaş, şayak fabrikaları baca
ları tütmeye başlamıştır. Yani Devlet bu mev
zuu da her bakımdan ele almıştır. Personel 
mevzuunda sanat okullarına gereken ehemmi
yeti vermeyi sağlama yolundadır. 

Üçüncü kategori ticari mevzulardır. 
Muhterem arkadaşlarım, yukardaki kısa iza

hatımdan maksadım, ticari mevzuatta iki nok
tayı tebellür ettirmek ve ele alınmasını temenni 
etmektir. 

1. Bugün hemen hemen hiçbir garantisi ol-
mıyan esnaf ve tüccarlarımız tamamen kendi ve 
şahsi fiilleriyle ve alış verişleriyle hayatlarını 
idame etmektedirler. Sermayeleri mahduttur. 
bilgileri hemen hemen yok gibidir. (Şirketler 
ve buna mümasil kapital kimselerin işlerini ted
vir eden yüksek mektep mezunlarını havi du
rumlar müstesna.) 

İşte bu kabil esnaf ve tüccarın bilgilerini ar* 
tırmak için Millî Eğitime bağlı liselerde, tica
ret liselerinde, ortaokul (hattâ ilkokullarda 
Millî Eğitim Bakanlığınca yalnız tenvir babın
da ticari bilgi veren kurslar açmalıdır. Bu sa
yede ticaret ahlâkı da telkin edilebilir. Vergi 
mevzulanndaki defter müşkülâtı da ortadan 
kalkabilir. Arkadaşlarım, Gelir Vergisinin ak-
sülâmel gösterir şekildeki hali esnaf ve tüccar
larımızın bilgisiz oluşunun neticesidir. 

Maliye Bakanlığı bu hususu derhal kavra
mış memlekette ancak 18 kurs açabilmiştir. Ve 
bunun bu sene tevsi edileceğini Maliye Bakanı 
hususi konuşmamızda söylemiştir. 

Bu bakanlığın kursları yalnız defter tutma 
sahasmdadır. Umumi tenvir bakımından değil
dir. Bilgisiz tüccar elindeki malını götüremez. 
Götüremez bu işin kompetanı olanlara devret
mek mecburiyetinde kalır. Dolayısiyle mutavas
sıt bir iken iki olur. 

Sonra alivre satış, prim, akreditif, top tes
limi, acyo, poliçe, bono gibi birtakım ıstılah
lar ve tüccarın göstereceği ahlâklı hareketlerle 
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memleketin zenginlerinin artacağını ve her 
Türk'ün zengin olması hedefinin bilgi ve ah
lâk olduğunum telkin ve tefhim edilmesini ha
yattan alman misallerle izah edecek ve öğrete
cek ticaret kursları açılmasını temenni ve tek
lif ederim. 

2. Bizde hepinizce malûmdur, ilk, orta, lise 
ve yüksek tahsil adlarını taşıyan bir sil
sile! tedris vardır. Bu tedris silsilesi klâ
sik bir şekil almıştır. îlk, orta, lise ve 
yüksek mekteplerimizde hiçbir gûna zengin 
olma, milyoner olma babında telkinat yapılmaz. 
Hattâ anneler ve aileler bile bu mefhum üze
rinde durmazlar. Çocuklarına doktor ol, kay
makam ol veya paşa ol derler! Hiçbir aile zen
gin ol, milyoner ol demez nedense. 

Serbest adam olmak, münevver tüccar ol
mak mevzuunda Millî Eğitim Bakanlığının yal
nız ticaret liseleri vardır. Bundan gayrı hiçbir 
yerde, tüccarlığa, zengin olma telkinatma ehem
miyet verecek müessese veya programı yoktur. 
Talebe okur, yüksek tahsili yapar, ancak ilk, or
ta, lise ve yüksek tahsilde çocuğun aldığı tef-
himat Hükümet kapısına baş vurmak olur. 

Gerek yüksek tahsil ve gerekse bitiremiyen-
ler, yarıda kalanlar Hükümet kapısından neti
ce alamayınca bedbin oluyorlar ve tahsilde iken 
ruhan ve hissen saplandığı süper hayat mefhu
muna kavuşamıyan genç, doğru veya yanlış fi
kir cereyanlarına sapmaktan kendisini alamaz 
ve dolayısiyle de memlekette münevver işsizliği 
âdeta bir dâva haline gelmek istidadını göste
rir. O takdirde arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığının orta ve liselerin ders programlarına 
hakiki ve ciddî olarak haftada bir veya iki sa
at ticaret dersi koymasını temenni ederim. Zi
ra inkisarla karşılaşan talebe kendisini derhal 
ticari, mevzuata tevcih eder. 

Bu programlarda usulü defteri ve bununla 
beraber zengin olmanın yolları, hayattan bir
takım misallerle bir otel kâtibi olan insanın 
münevver olması hasebiyle pek yakında otel 
patronu olabileceğinin telkin ve tefhim edilmesi 
hususları ele alınacak olursa memleket gençliği 
ticaret yapmak için sermaye lâzım darbı mese
lini afzmda sakız olarak çiğnemez, para kazan
mak için para değil, münevver, enerjik ve ah
lâklı eleman lüzum ettiğine gençlik kani olur 
ki, bununla memleket hesabına iyi neticeler alı
nır zan ve kanaatindeyim. Bu iki mevzuu Millî 

Eğitim Vekâletinin nazara almasını temenni 
ederim. 

Arkadaşlarım, Türkiye Devlet Tiyatrosunun 
muvaffakiyetlerini müşahede etmekteyiz. Dev
let Tiyatrosu emsali gibi başka milletlerin dev
let tiyatroları mesabesine yaklaşma yolunu tut
muştur. bu muvaffakiyetten dolayı vekâleti ve 
Hükümeti huzurunuzda tebrik ederim. 

Bir de liselerin kaç sene olması mevzuunun 
Sayın Vekil tarafından açık olarak bildirilme
sini rica ederim. 

Saygılarımla. 
ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaş

lar; malûmunuz olduğu üzere Doğu illerimizde 
bir yüksek ilim ve kültür merkezi vücuda ge
tirilmesi hususu, Hükümetimizin programında 
yer aldığı gibi Atatürk, Doğu Bölgesi için (Van 
Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şu
beden ilkokulları ve nihayet üniyersitesi ile mo
dern bir kültür şehri yapma yolunda şimdiden 
fiiliyata geçilmiştir.) buyurmuşlardır. İşte bu 
suretle Doğu illerimizin en münasip bir yerinde 
bir enstitü tesisi için işe başlanmak üzere bir 
ilmî heyet, mahallinde icap eden tetkikatı yap
mak ve edineceği intiba ve elde edeceği şart
lar dairesinde harekete geçmek için Sayın Gum-
hurreisimizin şerefi refakatlerinde seyahate 
çıkmış ve uçakla Van, Gevaş Ahlat, Tatvan, Tuğ 
kasabalarını görüldükten sonra Diyarbakır, Elâ
zığ tarikiyle Erzurum'a gelmişler ve oradan da 
İstanbul'a avdet eylemişlerdir. İşte bu suretle 
başlanan tetkikat neticesi, Van ile Elâzığ ara
sındaki sahada bir Doğu Üniversitesi tesisi ka
tiyetle karargir olmuştur. 

Arkadaşlar, malûmunuz olduğu üzere Er
zurum şehrinin medeniyet merkezi, Şarkın ki
lidi, Trabzon - İran transit yolu münasebetiy
le Gümüşane, Karaköse, Trabzon vilâyetleri ile 
kışın şiddetli zamanlarında bile münakale im
kânının mevcut olması ve pek yakında 16 bin 
kilovattık bir elektrik enerjisine sahip buluna
cağı göz tinüne alınırsa kurulacak Üniversitenin 
hiç olmazsa- Teknik şubesi ile Ziraat ve Veteri
ner fakültelerinin Şarkın umumi menfaati ba
kımından Erzurum şehrinde tesisi icap edeceği
ne Millî Eğitim Vekilinin dikkat nazarlarını cel-
bederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz bir iki noktaya temasla, ik
tifa edeceğim, 
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Millî Eğitim dâvası, hakikaten bilgili ve ve- | 

rimli bir şekilde yürütülmektedir. Ben şahsan 
Vekâleti tebrik eden muvaffakiyetlerini temen
ni ederken fedakâr öğretmenlerimizin terfihi- I 
ni de düşünmelerini rica ederim. 

Bir de köy ilkokullarının yapılmasına daha 
fazla ehemmiyet ve hız verilmeli; aynı zamanda 
köy okullarında din dersleri daha esaslı bir şe
kilde ele alınmalıdır 

Sonra bütün okullar, memur fabrikası halin
den kurtarılmalıdır, öğrenciler hayatta her sa
hada çalışacak bir şekilde yetiştirilmelidir, bi
naenaleyh okulların programları, buna göre dü
zenlenmelidir. 

Bir de arkadaşlarım; dünya kültür merkezle
rinin başında gelen Paris'te okuyan Türk ço- I 
cuklannın perişan haline temas edeceğim : Yarı
nın büyükleri olan Türk çocuklarını bu perişan
lıktan kurtarmak için takdim ettiğim önergemin 
gale alınmasını hepinizden rica ediyorum. 

Halen Paris'te 40 küsur talebemiz vardır ve 
bunlar toplu ve mazbut bir yerde olmadıkları, 
müfettişlerin de doğru dürüst yerleri bulunmadı
ğı 'için daimî şekilde kontrol edilememektedirler. 
Halbuki Paris'te Küba, Monako gibi küçük dev
letler dâhil, 26 milletin talebe yurdu olduğu hal
de, her nedense Türk çocuklarının bu şekilde b'ir 
fondasyonu, barınacak yerleri yoktur. Çocuklar 
şurada, burada bol para vererek israf ederek, pan- I 
siyon köşelerinde ıstırap çekmektedirler. Onun 
için Paris'te Vekâlet tarafından münasip bir bi
na yapılacak veya satın alınacak olursa bu ço
cuklar derli toplu bir yerde toplanır ve müfettiş
lik de bu binada yerleşirse, hem çocuklarımız pe
rişan olmaktan kurtulur ve hem de muzır tesir 
ve düşüncelerden kurtulur. Takdir edersiniz ki, 
idari makamlarımızı ve hattâ Türk efkârı âmme
sini meşgul eden bir hâdise olmuştu. îleri jon 
türk adiyle icrayi melanet eden hain komünizma-
nm ağına düşen genç dimağları bu sakat düşün
ceden kurtarmak lâzımdır. Fena bir zehaba sü
rüklenmiş olanlarla, aynı çukura düşmek üzere 
bulunanları koruyup kurtarmak lâzımdır. Bu iti
barla çocuklarımızı kendi hallerine bırakmıya-
lım. Bunları bu kötü halden korumak ve kurtar- I 
mak için önergemizde düşüncelerimizi serdettik. 

Diyeceksiniz ki, bunların esasen muzır insan
lar haline gelmiş olanları vardır. Hayır arkadaş
lar, bunları ıslaha çalışalım, geçmişi bırakalım. 
Bunların kurtarılması lâzımdır. Fransa'ya ma- < 
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demki talebe gönderilmesi zaruret'i vardır, bunu 
önliyemiyoruz, o halde yeniden gidecekleri olsun 
vikaye ve himaye etmek icabeder. Rendenizin 
kanaatim bu yoldadır, yüze yakın arkadaşımızla 
birlikte imza edilmiş bir önerge de vermiş ve key
fiyeti izah etmiş bulunmaktayız, önergemizin 
nazarı itibara alınmasını hürmetlerimle rica ede
rim. 

REÎS — Muhittin özkefeli. 
MUHÎTTÎN ÖZKEFELÎ (Samsun) — Arka

daşlar, birçok arkadaşlar Maarif Vekâleti Bütçe
sinde söz aldılar ve hayli konuştular. Yalnız ben
deniz, temas edilmiyen bir hususa temas edeceğim. 
O da, malûmuâlileri olduğu veçhile, Maarif Ve
kâletinin bir de Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü Bütçesidir. Fakat bunun da, bir milyonu 
aşan bütçesi içerisinde şurası fena, burası iyi 
diye bütçeyi tenkid veya takdirden ziyade iki se
neyi mütecaviz bir zamandır, Hükümet tasarısı 
olarak, milletvekillerinin teklifleri olarak gelmiş, 
bir Beden Terbiyesi Kanunu vardır. Bu kanun 
halen Bütçe Komisyonundadır. Dokuz aydır da 
burada durmaktadır. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, 15 senelik bir ömrü 
olan ve halen yürürlükte bulunan bu Beden Ter
biyesi kanui, bu memlekette maksada vefa eder 
ve sporu teşvik eder bir kanun diye çıkmamış 
ve yürürlükte olduğu halde yaşıyamamaktachr. 
Hattâ eski Maarif Vekillerinden bir tanesi. Ha
san Âli Yücel, şu kürsüden Beden Terbiyesi 
Maarife devir edilirken ve tesellüm esnasında 
şöyle demişti; anlıyorum, bu kanun bugüne ka
dar işlemedi, ey Maarif Vekili sen bunu al, lâ-
yıkı veçhile işlet. Fakat benzin ve mazotu yok 
olacak ki, o da işletemedi. Hâlâ da işlememek
tedir. Kısaca arzedeyim ki,; valilerin emriyle 
spor olmaz, emrü kumanda ile spor olmaz, kîşla 
ruh ve zihniyetiyle spor olmaz. Kanun çok kötü 
bir durumdadır, iki seneden beri de vekâlet, 
bu bahiste mütereddittir. Bütçe Komisyonun
dan ve hükümetten rica ediyorum, bu işle ya
kından alâkadar olsun. Bütçe Komisyonu da bu 
kanunu getirsin. Memleketin muhtaç olduğu 
spor neyse ona doğru gidelim. 

REÎS — Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım; Millî Eğitim Vekâleti Büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle ilk ve ortaöğ
retim mevzuu üzerinde bilhassa durmak istiyo
rum, 
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Köy ilkokullarının, gözd-en kaçmıyacak şe

kilde bakımsız, sırasız ve malzemesiz olduğu 
hepinizce malûmdur. Feragatle çalışan öğret
menlerimizin adedi, pek çok olmakla beraber, 
köy enstitülerinin sanat kısmından yetişen öğ
retmenlerin küçük alâkasiyle bu okullara çok 
hizmet edecekleri düşünülürse de maalesef bnn-
lar vazifelerine çok bigânedirler. Yeni açılan 
ortaokulların öğretmen noksanları, bunların 
arasında lisan öğretmenleri ve lâboratuvar va
ziyetleri üzerinde bilhassa durmak lâzımdır. 
Orta, lise ve sanat okullarında munzam ücretli 
öğretmenler, paralarını alamamaktadırlar, ilk 
ve orta tedrisatta ekalliyet ve ecnebi mektep
lerinde vazife almış bulunan türkçe ve türkçe 
kültür dersleri muallimlerinin vaziyetleri çok 
calibi dikkattir. 

Lozan Ahitnamesinin 41 nci maddesi ile azın
lıkta kalan vatandaşlarımıza, türk dilini bütün 
hususiyet ve güzellikleri ile tedris ettirmek on
lara millî hars ve terbiyemizi vermek su
retiyle bünyemizde iyi bir vatandaş olarak yer 
almalarını taahhüt "etmiş bulunuyoruz. Bu çok 
ehemmiyetli millî vazife, şimdiye kadar ciddi
yetle ele alınmamış ve bu müesseselerde çalışan 
ve çalıştırılan muallimlerimiz gerek malî ve ge
rekse hukuki bakımdan ihmal edilmişlerdir. Bu 
muallimler için bir kadro kanunu yapılarak on
ların kanuni hakkını tanıyarak ehemmiyetli bi
rer vazife almış bulunan bu öğretmenleri sıkın
tıdan ve endiş'eden kurtarmak lâzımdır. 

Terfiden, kıdemden, emeklilik hakkından 
mahrum olarak çalışmakta ilk tedrisat için saat 
başına 150, ortaokullarda 250 ve liselerde 300 
kuruş ve aldıkları aylık tutarı ortalama yüz 
lirayı ancak bulan bu muallimleri resmî kadro
ya alarak bu ehemmiyetli dâvayı esasından hal
letmek lâzımdır. Zaten Maarif Vekâleti, ekalli
yet mekteplerine 400 bin liraya yakın bir yar
dım yapmakta ve türkçe kültür dersleri mual
limlerinin ücretleri bu paradan verilmektedir. 
Resmî kadro ihdas olunduğu takdirde bu do
lambaçlı yol, ortadan kaldırılmış olacaktır. 

İlk mekteplerde bir noktaya daha temas et
mek istiyorum: Köy mekteplerinde bilhassa de
vam işi son derece ehemmiyet kesbetmiştir. Ge
çen sene Uğradığım bir köyde devamsızlık yü
zünden beşinci sınıftan hiç mezun verilmedigmi 
hayretle gördüm. Vekâletin bu hususa ehemmi-
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yet vermesi ve köy mekteplerinin ayrı bir prog
ramla çalıştırması zaruretine kaniim. 

REİS — Mehmet Yılmaz. 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim temennilerime, benden ev
vel konuşan arkadaşlarımdan bâzıları ve bilhas
sa Nihad Reşad Belger arkadaşımız da temas 
etmiş bulunuyorlar. 

Bugün memleketimizin iş hayatına muvazi 
olarak maarif sistemimizin üzerinde de yeniden 
bir revizyon yapılması muhakkak surette lü
zumludur. Bilhassa meslekî tedrisat üzerinde 
diğer bakanlıklarla, Ziraat Bakanlığı ile, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığı ile, İşletmeler Ba
kanlığı ile beraberce koordine olarak çalışmak, 
muhakkak surette lüzumludur. 

Meslekî tedrisatımızdan tam mânasiyle mem
leketimizin bugünkü ihtiyaçlarına göre, semere 
alabilmemiz için tedrisatımızı bilhassa ilkokul
dan sonra değil, ortaokuldan sonra ve orta
okulun temelleri üzerine kurmak mecburiyetin
deyiz. Tabiî olarak ortaokul üzerinde de mes
lekî tedrisatımızın, bilhassa müspet bilginin 
inkişafı için bâzı revizyonlar yapmaya mecbu
ruz. Hulâsa olarak şunu arzetmek istiyorum 
ki, ilkokul kanalından meslekî tedrisata, sanat 
okullarına intisap eden gençler daha istidatla
rının ne olduğu belli olmadan bu okullara gi
diyorlar, hunlarm sanat enstitülerinde, meslek 
okullarında tam mânasiyle iyi yetişmelerine 
imkân yoktur. Bu vaziyet karşısında, bilhassa 
ortaokullarımızın bünyesindeki müspet bilgiye 
doğru bir revizyon yapmak mecburiyeti hâsıl 
olmaktadır. Müspet bilginin esası gayet tabiî 
olarak memleketimizin bugünkü iktisadi haya
tına muvazi olarak yapılması lâzımgelmektedir. 
Bunun için Bakanliğın bâzı çalışmaları olduğu
na muttaliiz. Ancak bu çalışmaların, memle
ketin bugünkü iktisadi inkişafına ayale uydur
ması lâzımdır. Memleketimiz, birkaç yıl içeri
sinde, başka, memleketlerden daha çok, da&a 
verimli hamleler yapmaktadır. İşte bu hamle
lerimizi artırabilmek ;İçîn muhakkak surette 
memlekete müstehlik yetiştiren okullardan zi
yade memlekete istihsal yapacak insanlar yetiş
tirmek bizim için bir emri Zaruridir. Bugün 
mekteplerimizden -mfezun olan gençlerin ekseri
si, Devlet kapisıtida vazife almaktadırlar. ?Bal-
buki mekteplerde»-mafcun -eli» gençlerimizin, 
Devlet teşkilâtında değil, iktisadi hayatımızda 
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vazife almaları lâzımdır. Bunun için Maarif 
Vekâletinin bâzı çalışmaları vardır. Ancak bu 
çalışmaları bugünkü iktisadi inkişafımıza ayak 
uyduracak şekilde organize edersek, bdlhassa 
meslek okullarına intisap eden gençlerimizi or
taokulda, yetiştirmek için ortaokul tedrisa
tında bâzı tadiller yaparsak, memleketimiz için 
çok faydalı olacaktır, benim temennim bun
dan «ibarettir. 

REÎS — Vasfi Mahir Kocatürk. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Aziz arkadaşlarım; maarifimizde birçok me
selelerin mevcut olduğu muhakkaktır. Fakat 
mütaaddit küçük meselelerin kaynağı olması 
lâzımgelen ana meselelerimiz vardır. Ben bun
ların birisinden bahsetmek niyetindeyim. 

Memleketimizde tahsil güçtür. Tâbiri ka
dimi ile demirden leblebidir. Okullarımızda 
çocuklarımız, bu tahsilin altından kolay kalka-
mamaktadırlar. Halbuki modern tahsilin man
tık ve hayat bakımından güç olmaması lâzım
dır. öğrenmek, zevkli bir şeydir. İlimde metot ve 
vuzuh vardır. Binaenaleyh. Öğrenmek, güç 
değildir. Demirden leblebi, geçmiş asırların 
zihniyetinin bir bakıyesidir. Memleketimizde 
tahsil, niçin güçtür? Çünkü tahsil anlayışımız 
modern ihtiyaçlara uygun değildir, bir mik
tar skolastiktir. 

Ne okutacağız, ne miktar okutacağız ve niçin 
okutacağız? Bunların cevabı, tam ve müspet ola
rak verilmemiştir. Gerçi muhitimizde pedagoji 
lâfını ağızdan düşürmiyen birçok kimselere te
sadüf edersiniz Kendilerini konuşturursanız, 
size bu mevzuda bir araba lâf söylerler. Fakat 
yaptıkları; tatbik ettikleri programa, bakarsanız, 
mekteplere, sınıflara gider, dersleri dinlersiniz 
görürsünüz ki, vaziyet, hakikaten çok hattâ çok 
acıdır. 

îşin basit tarafı şudur: Tahsil tarzımız, eski 
dir, Avrupa'nın eski nazariyelerine bağlıdır. 
Meselâ, coğrafya dersinde çocuklarımıza Afrika 
okutulurken orada Transuval, Natal, Oranj cum
huriyetlerinin bulunduğu ve bu cumhuriyetler
den birini 'kuran adamın aslında Holândalı mı, 
yoksa îngiliz mi olduğu okutulmaktadır. El-
yevm bu ortaokulların ikinci sınıf kitabında 
mevcuttur. Türkçe, edebiyat, tarih, felsefe, 
tabiiye kitaplarımızda o kadar garip, acîp, es
kimiş, tetkik 'kıymeti hiç kalmamış bilgiler, ka
yıtlar vardır ki, mümkün olsa da huzurlarınız-
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da okuyabilsem, acı acı gülersiniz. Bütün bun
ları ayrklamak lâzımdır. Maarifimize şu zih
niyetinin hâkim olması lâzımdır : Çok oku
mak, değil, muayyen şeyleri, hudutlu §eyleri 
'bilmek, fakat iyi bilmek insanlığa lâzım olan, 
doldurulmuş bir kafa değil, işliyen bir kafadır. 
Maarifin vazifesi de kafa doldurmak değildir. 
Kafa inşa etmektir. (Alkışlar, bravo sesleri). 
Biz mekteplerimizden mezun ettiğimiz çocuk
ları, bilhassa liselerden, ortaokullardan mezun 
ettiğimiz çocukları, öyle yetiştirmeliyiz ki, bun
lar, bir yere gittiği zaman falan şey nedir de
nirse gır gır şudur diyecek değil, kendine bir 
mesele verilir ve bir proplem karşısında kalırsa 
bunu tahlil etmek, halletmek kabiliyetini haiz 
olsunlar. Bütün mesele bundan ibarettir. Bi
naenaleyh, zamanımızda tahsil, çocuğun ka
fasını doldurmaya matuf değildir. 

Bilâkis az öğrenip, öğrenme kabiliyetini ka
zanmasına matuftur. Bir kısım şeyleri öğrene
cek, fakat öyle öğrenecektir ki, yarın bilme
diği bir mesele karşısında kaldığı zaman onu, 
öğrenme ve halletme kabiliyetinde olacaktır. 
Bütün dünya, bu yola gitmektedir. İmrendiği
miz milletlerden eskiye bağlı olanlar da vardır. 
Fakat bizim vazifemiz, çocuklarımızın kafasını 
her şeyle doldurmak değil, onları halledici bir 
kafaya sahip kılmaktır. Bunun için mektep 
programlarını gözden geçirmek, bunları azalt
mak mecburiyetindeyiz. Bugünkü programları 
1/3 indirmek mümkündür, belki mübalâğa edi
yorum, fakat şu muhakkaktır ki, lüzumsuz müf
redatla doludur. Bilhassa Tarih derslerinde 
dünyanın en uzak köşelerine kadar bütün te
ferruatı çocukların kafasına sokmaya çalışıyo
ruz. Hiç bir millet bizim gibi millî tarihten 
daha ileri giderek bu kadar teferruata girme
miştir. Dünyanın bütün milletleri, evvelâ kendi 
tarihini genişliğiyle etrafiyle çocuklarına öğre
tir ve bunun etrafında da dünya tarihini kısa
ca anlatır. Biz, bütün bir dünyanın malûmatı
nı çocuğun kafasına tıkmaya çalışmaktayız. Bu 
esaslı ana meseleyi ciddiyetle ele almak lâzım
dır. 

Temas edeceğim diğer küçük bir nokta daha 
vardır. Bu bahsettiğim mekteplerimize aittir. 
Bir de mekteplerimizin dışında halk kültürü mev
zubahistir. Bu, Millî Eğitim Bakanlığının nor
mal ve tabiî, hukuki vazifelerindendir. Aziz ar
kadaşlar, bu saha, korkunçtur, bu saha çok fe-
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cidir. Mekteplerin dışındaki halkı okutmak, ye
tiştirmek, kültürünü beslemek vazifemizdir. 
Bunda şüphe yok, kanuni, siyasi vazifemizdir. 
Ama biz, ne yapıyoruz?... Hiç, arkadaşlar. Bu va
ziyete rağmen, asırların verdiği terbiye ile 
halkımız okumaktadır, köylümüz okumaktadır. 
Okuyan mahdut, fakat birisi şifahen okuyor; 
kırk kişi onu dinlemekte. Bundan "faydalanma
mız lâzımdır. Bu noktaya asla temas etmemişiz-
dir. Köy hayatımıza, kasaba hayatımıza bakar
sanız görürsünüz, yıllardan beri halkımıza müs
pet bir ilim, bir kültür eseri veremedik, arka
daşlar. Halkımız 14 neü asırdaki, o devre göre 
mühim kültür eseri olarak yazılan, fakat şimdi 
pratik kıymeti olmıyan eserleri okuyor. Bun
lar, Şahmaran hikâyesi, Kirmanşah hikâyesi, 
Battalgazi hikâyesi, Enverül âşıkın gibi 14 ve 
15 nci asırlarda yazılan kitaplarla Türk haki
nin kültürünü idare etmektedir, aziz arkadaşla
rım. 

Bu, bir bakıma şayanı memnuniyettir. Çün
kü memleketin eski bir kültürü olduğunu göste
rir. Ama yeni kültür, yeni .maarif; yeni inkı
lâp ne yapmıştır? Bunları kaldırmamak lâ
zımdır? Bunlar, bir milletin hâtırası olarak ka
lırlar. Fakat modern kültür, bundan ibaret kal
dıkça felâkettir. Bunlara yeni ve müspet halk 
kültürü veren kitapların eklenmesi lâzımdır, aziz 
arkadaşlarım. (Alıkşlar, bravo essleri) 

REİS — Sırrı Atalay. • 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla

rım; Doğu Üniversitesi üzerinde duracağım. 
Benden önce konuşan Enver Karan arkadaşı
mız, buna temas ettiler fakat ben, Doğu Üni
versitesinin başka bir cihetini ele alacağım. 

Doğu Üniversitesinin, Doğu'mm kalkınma
sında oynıyaeağı rol aşikârdır. Bendeniz bu
nun üzerinde duracak değilim. 

Doğu Üniversitesi bir kül halinde kurulmı-
yacak, ayrı ayrı fakülteler, ayrı ayrı üniversi
teler halinde Doğu vilâyetlerine serpiştirilecek-
tir. Bir üniversite kurulurken bütün ihtiyaç ve 
imkânlra faydalı şekilde tâyin ve tesbit edil
melidir. Tesbit edilmelidir ki ileride tenkidlere 
ve münakaşalara yol açılmasın. 27. I I . 1952 ta
rihinde Maarif Bütçesi görüşülürken Sayın Ba 
kandan rica ettim, dedim ki; bir ilim heyeti, 
Doğu Üniversitesinin kuruluş yerlerini tesbit 
etmek için tetkikler yapmaktadır. Kars. bu !«•: 
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kiklere dâhil edilmiş midir?. Edilmemiş midir?. 
Edilecektir dediler. Doğu Üniversitesinin ku
ruluşu tetkik edilirken bilhassa hayvancılık ve 
ormancılık araştırma enstitütüsü bakımından 
Kars'ın ete alınması zarureti vardır. Bu zaru
ret Türkiye iktisadi hayatı için ehemmiyetlidir. 
İlim heyeti raporunu tetkik ettim, mahallinde 
soruşturma yaptım. Doğu üniversitesinin kuru
luşu için yapılan araştırmalarda Kars'ın tahlil 
ve tetkik edilmemiş olduğunu ve nazarı itibara 
alınmadığını hayretle müşahede ettim. Hakika
ten buna hayret etmemek insanın elinden gel
miyor. Kars'ta icabeden tetkik ve tahlil yapıl
mamıştır. Eğer Kars bu mevzuda tetkik ve tah
lil edilmiş olsaydı her halde Doğu Üniversite
sinin, Veteriner Fakültesinin ve Ormancılık 
Araştırma Enstitüsünün nerede kurulacağını 
tasrih etmiyen ilim heyeti, yalnız Türkiye'de 
değil dünyada bu enstitü için ve Veteriner Fa
kültesi için Kars'ın sahip olduğu müktesep hak
kı ve mümtaz durumu objektif imkânları teslim 
ve tesbit edilerek kars'ta kurulmasını açıkça 
ifade ederdi. İlim heyeti, Doğu Anadolu'da fa
külte ve enstitüler kurulması için teklifler ya
parken bâzı hususları tahlil etmişlerdir. Bu tah
lillerin başında, iklim şartları gelir. Bir üniver
site kurulurken veya kurulan üniversitelerin 
hiçbirisi, iklim şartlarını nazarı itibara alma
mıştır. .Çiçek veya nebat yetiştirmiyoruz. Dün
yanın birçok soğuk yerlerinde üniversiteler ku
rulmuştur ve kurulmaktadır. Böyle olsa dâhi 
tetkik mevzuu edilen dört vilâyetin yanında 
Kars, iklim bakımından başkalık arzetmemek-
tedir, ayrı bir hususiyet taşımamaktadır. Müna
kale bakımından Kars (Erzincan - Erzurum -
Kars - İran) (Kars - Ardahan - Çoruh Hopa yo-
liyle arzani ve tulâni istikamete hareket imkânı 
vardır.) Ve Cenubi Kafkas hududunda büyük 
ehemmiyet taşımaktadır. Tarihî göç yollarının 
kapısı mahiyetindedir. Münakale şart ve imkân
ları daha müsaittir. Diğer vilâyetler şosenin ki
lometresini 54 bin, 44 bin lira civarında yapılır
ken Kars'ta 40 - 41 bin liraya malolmaktadır. 
Bu hususta mümtaz bir mevki ikraz etmektedir. 

Tifo, paratifo ve sair bulaşıcı hastalıklar, di
ğer her türlü hastalıklarda Türkiye ortalamasın
da Kars, en aşağı rakamı alan vilâyetler içeri
sinde mevki ihraz etmektedir, 

Türkiye'de vasati olarak 100 nüfusa 246 baş 
canlı havvaıı dikmektedir. 
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Doğu - Anadolu'da 100 nüfusa 467 baş canlı l 

hayvan düşmektedir. 1950 istatistiklerine göre 
Kars, 1 milyon 480 518 canlı baş hayvana malik
tir. Bu rakam 1948 - 1949 yıllarında, iki milyo
na yaklaşmakta idi. Bâzı kuraklık ve diğer tabiî 
âfetler sebebiyle bu rakam, bir milyon 400 bine 
düşmüştür. 

Zirai durum ve hayvan ve hayvan ürünleri 
tetkik edilirken diğer vilâyetlere nazaran Kars, 
bilhassa veteriner, yani hayvancılık takımın
dan gerek sayı ve gerek evsaf itibariyle ve hay
vancılığın gelişmesi bakımlarından daima birinci 
rolü oynıyan besin vasıtaları, yem, çayır,, mera 
bakımından gerek evsaf gerek kalite gerek vüs
at bakımından Doğu - Anadolu'da değil Türki
ye 'de mümtaz bir mevki işgal etmektedir. Ke
tenden, kenevirden, pamuğa kadar çeşitli hubu
bat ekiliş ve istihsalinde diğer yerlere nazaran 
birinci mevkide olmasa bile ikinci mevkide yer 
işgal etmektedir: Okul, okuyan nüfus, bakımın
dan da Çoruh'tan sonra ikinci gelmektedir. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Söz al.p de

vam edeceğim. 
RElS — Efendim, Riyasetin Yüksek Heyeti

nize bir mâruzâtı vardır. Malûmu âliniz, elimiz
de bir hayli müzakere edilecek bütçe vardır, hal
buki, üç günlük vaktimiz kalmıştır. Bu-itibarla 
hem arkadaşların rahatça görüşmelerini temin 
etmek, hem de bütçeyi vaktinde çıkarmak için 
şu noktalarda kararınızı istihsal etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Yarından itibaren sabah saat 9 dan 13 e ve 
bugün öğleden sonra 21 e kadar mesaiye devam 
edilmesini reinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul dil-
miştir. 

Ethem Vassaf Akan. (Yok sesleri) Kemal Öz-
çoban. (Yok sesleri) Hikmet Fırat. 

Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim 

vaktimiz dardır, onun için konuşmamı, yalnız 
ıbir noktaya hasredeceğim. O da şudur; seyyar 
fakülteden bahsedeceğim. 

Seyyar fakülte demekten maksadım, kıs
men İstanbul ve tamamen Ankara Tıp Faül-
tesidir. Bunun ne tedris mahalli, ne de tedrisi 
deruhde etmiş kıymetli elemanların bir ilmî 
lojmanları ve ne de bu tedrisatı temin eden öğ- j 
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retmenlerin gerekli tedris malzeme ve yerleri 
muayyen ve mahdut değildir. Bugün tedrisatı 
deruhde eden kıymetli profesörleri filân mües
sesede bulursun, bir zaman sonra başka mües
seseye nakletmek zorunda kalır. " 

öğrencilere gelince, onlar da, meselâ Anka
ra 'dan bahsedelim, Gülhane, Numune Hasta
nesi, Hıfzıssıhha Müessesesi, Ziraat Fakültesi, 
Gazi Terbiye Enstitüsü arasında güzel spor yap
maktadırlar. Bütün mesailerini bedenî gayret
lerle mezeederekten ilim toplamıya, bilgi top
lamaya gayret ederler. Bu sistem sakattır ar
kadaşlar. İyi hekim çıkaramıyoruz, yetiştire-
miyoruz. Kıymetli tedris uzuvlarının yüksek 
kabiliyetine hürmet ederim. Oraya devam eden 
tıp gençlerinin de zekâsına hayranım. Ama bu 
iki kıymeti ölçemiyoruz, mezcedemiyoruz, kıy-
metlendiremiyoruz. Bunu ayarlamak için - yal
nız tıp bakımından konuşuyorum, diğer fakül-

, teler de ders alsın - bu fakültelere birer sınıf 
ilâve ettik. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar, ki
fayetli bulmadık. Yetmiyor, diye liselere de 
bir sene ilave ettik. Oldu mu? Yine olmadı ar
kadaşlar. Yarınki nesle hizmet edecek bu ilim 
adamlarının, ki bir hekim vasati 34-35 yaşın
da ancak meslekî kudrete sahip oluyor. Bu mil
lî servetten bir ziyadır. Bunu çok aşağı indir
mek de mümkündür. Nasıl mümkündür? Bu 
işte yüksek bilgisi olan arkadaşlar pekâlâ izah 
ettiler. Bunları bugünkü ihtiyaçlara, bugünkü 
ilmin, fennin icaplarına, dünya medeniyetinin 
bugünkü gidişine uyarak elbetteki daha evvel
den hazırlanaraktan, meslekî zekâlar ölçülerek-
ten orta mektepten sonra lise de mutlaka mes
lekî ayarlamalar yapmak lâzımdır. Her mes
lekteki kabiliyetler ölçülerek yerlerini bulur. 
Bu müddet çok kısaltılarak gerek orta, gerek
se yüksek tedrisat da bu genç neslin hayata bir 
an evvel atılabilmesi için imkânlar aranır. Bi
zim tedrisat şekli, yüksek medeniyetin icapla
rına ancak tatbik kabiliyeti olan bol malzeme 
ile ulaşabilir. Bol malzeme verirsek, iyi ele
manlar yetiştiririz. Bugünkü sisteme birer se
ne ilâve etmekle 'bu işin içinden çıkamayız. Ga
yeye ulaşmak için bol malzeme lâzımdır, bol tat
bikat lâzımdır. Talebe bol malzeme ile karşı 
karşıya gelmelidir. Hattâ bu gayretleri mesle
kî gayretleriyle hamur ederek bir an evvel ye
tişmeleri lâzımdır. Eğer biz bu sistemde devam 
edecek olursak netice ne olur arkadaşlar? Bu. 
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günkü gibi yüksek mektepten çıkan arkadaşlar 
hayatta diploma sahibi, malûmatzede gençler
dir. Bu malûmatzedelere şefkat elimizi uzata
lım, onları kurtarmak yoluna gidelim. Bu ma
lûmatzede gençlerimize son bir kanunla zorla
ma bir vazife de verdik. Bilgisi nazariyeden 
ibaret olan ve hiç tatbikat kabiliyeti olmıyan 
bu nesli, zorlıyarak ,mahrumdyet bölgelerine de 
gideceksin, dedik. Hangi bilgi ile, hangi tat
bikatla? Gidip orada iki sene ömrünü feda et
tikten sonra mahrumiyet bölgesi olmıyan yer
lere gelecek, ben buna mahzuniyet bölgesi di
yeceğim. Çünkü geldiği zaman hakikati öğre
necek, durumunu öğrenecek, mahzun olacak. 
Bunlara bir çare bulalım arkadaşlar. 

EEÎS — Müddetiniz dolmuştur Hikmet 
Bey. 

Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Sîird) — Muh

terem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımızın hoşuna 
gitmemekle beraber bendeniz mahrumiyet tâbiri
ni kullanmak zorundayım. Mahrumiyet bölgesi
nin kalkınması için kültür bakımından Hükümet
lerimizin sarfettikleri gayretten ötürü teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. Şu kadar ki; bu, kalkın
manın süratli olması için iki taraftan yüründü
ğünü yani bir taraftan köy okullarına fazla ehem
miyet vermek köy okulları "tahsisatının büyük 
bir kısmını Şark'a hasrü tahsis etmek, ve diğer 
taraftan Şark'ta üniversite açmak suretiyle altlı 
üstlü süratli bir kalkınma hamlesi yapıldığını 
müşahede etmekteyim. Bendenizin şahsan noksan 
gördüğüm nokta şudur; memlekette 63 lise ve 376 
ortaokul vardır. Lise ve ortaokullar vilâyet ve 
ilce merkezlerinde açılmaktadır, mahrumiyet böl
gesine bir göz atacak olursak lise ve ortaokul 
bakımından Şark bölgesi biraz geridedir, ve bun
lardan mahrumdur. Bendeniz her şeyden önce bir 
hak ve adalet meselesi olarak her vilâyet merke
zinde bir lise açılması zamanı geldiğine kaaniim. 
Ankara'da veya liseli başka bir vilâyette vatan
daş evinden kalkıyor, 5 dakika sonra lisede dersi 
başındadır. Fakat bir _ Sîird Ti, lisede okuyabilmek 
için mutlaka Diyarbakır'a gitmek mecburiyetin
de kalıyor. Bu itibarla gerek Şark üniversitesine 
malzeme, yani talebe hazırlamak bakımından ve 
gerekse arzettiğim gibi, hak ve adalet bakımın
dan sayıları çok mahdut olan lisesiz Şark vilâyet
lerimizde birer lise açılması zaruridir, faydalıdır. 
Lise açmıyacak olursak Doğu'da açılacak üniver-
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siteye nereden talebe göndereceğiz? Elbette ki 
büyük şehirlerimizden kalkıp da oraya gitmezler. 
O bölgelerde heves ve arzuları bulunan okumak 
istiyen istidatlı, zeki, çalışkan ve fakat maddi 
imkânsızlık içinde bulunan vatandaşlar, ortaokul
dan itibaren başka vilâyetlerde okumak mecbu
riyetinde kaldıklarından tahsillerini yapamamak
tadırlar. Bu bölgenin çalışkan evlâtları maddi 
bakımdan birtakım imkânsızlıklarla karşılaşacak
ları cihetle diğer vatandaşlara tanınmış olan oku
ma hakkından mahrum tutulmuş olacaklardır. 
Bu itibarla Sayın Vekilden, ilkokullara verilen 
ehemmiyet derecesinde lise ve ortaokullar işinde 
de Şark bölgesini nazarı itibara almalarını ve 
buraya ehemmiyet vermelerini istirham etmekte
yim. 

İkinci arzım çok mühimdir; buna hiçbir ar
kadaşımız temas etmedi, acıdır. Fakat bir vakıa
dır. , 

Muhteşem arkadaşlar; malûmunuzdur, birçok 
vatandaşlarımız, doğru dürüst Türkçe konuşama-
maktadırlar. Bilhassa bölge halinde birçok yerle
rimiz, bu vaziyettedir. Oraya gönderilen hocalar, 
Türkçe tedrisata diğer bölgelerimizdeki bacalar
dan daha çok ehemmiyet vermelidirler. Bilhassa 
kadınlarımız, okuma yazma ihtiyacı içinde kıv
ranmaktadırlar. Fakat, zihniyet ve yetiştikleri 
muhitin tesirleri ile bunlar ancak kadın öğretmen 
olduğu takdirde buna rağbet göstermektedirler. 
Bu itibarla köylü kadınlarımıza okuma, yazma 
ve dil öğretecek kurslar açılması ve bilhassa bu 
kurslara, kadın öğretmenlerimizin tercihan gön
derilmesi faydalı olur, kanaatindeyim. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. 
Sani Yaver. 
SANÎ YAVER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar; nazariyata değil fiiliyata, kendi tec
rübe ve müşahedelerime istinat ederek hiçbir 
arkadaşın temas etmediği bâzı hususattan bah
sedeceğim. Bu da, Maarif sistemimizde çocuk
larımızın sihhati meselesidir. 1949 yılında Ka
dıköy mmtakasmda ilkokul talebelerinden üç 
bini mütecaviz çocukta yaptığım kulak, boğaz 
ve burun muayenelerinde birçok talebelerin 
mektebe devam etmediğine şahit oldum. Sor
dum, hastadır dediler. Devamsızlık nispeti % 30 
kış mevsimiydi. Bu çok ehemmiyetli bir mese
ledir. 

Arkadaşlar; çocuklarda hastalıkların % 60 
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m kulak, burun, boğaz hastalıkları, ve iltihap
ları teşkil eder. İlköğretime başlarken çocukları
mızın yalnız aşı ve noksan sağlık raporiyle okul
lara alınmaları esaslı gayeyi teminden çok 
uzaktır. Bu çocukları radyoskopik göz, kulak, 
burun, boğaz ve diş muayenelerinden geçirilme
lerinin mecburi tutulması zaruridir. Bizde yal
nız her hangi doktordan alman bir aşı kâğıdı 
ile sağlık raporu kâfi görülmektedir. Maarif teş
kilâtımızda bu sıhhi muayene işi noksandır. 

Muayene ettiğim üç bin çocuğa tatbik için 
okul aile birlikleriyle temasa geldim, bunlara 
profilâktik bir tedbir olarak burunlarına her 
gün arjirol damlatmak ve nasıl damlatılacağım 
gösterdim. Bir ay sonra gördük ki mektebe de
vam nispeti % 30 dan % 10 na indi. Şu ufak 
tedavi ve tecrübenin bütün ilkokullarda ve 
bilhassa köylerde tatbikini rica ederim. 

Bize çok güzel bir sonuç verdi. Binaenaleyh, 
başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de daha 
çocuk yedi yaşında mektebe başlarken burun, 
boğaz, kulak ve göz muayenelerinin yapılması 
ve mecburi • olması yoluna gidelim. Arızaları 
bertaraf edildikten sonra tahsile başlatalım. 
Arkadaşım Nihad Reşad Belger, Amerika'da 
ilkokullarda çocuklara muhtelif sanat, teknik 
usullerinin öğretildiğine temas buyurdular. 
Halbuki İsveç'te çocukların evlerini tetkik et
tim. 3 - 5 yaş arasında olan bu çocukların oyun
cak odalarında, kırılan oyuncakların tamirle
rini çocuklara yaptırdıklarını gördüm. 

îsveç Çocukları, burada bu çocuklara bu çağ
da oyuncak yaptırılması usulü tedris ettirili
yor. Yalnız oynamak değil bunların yapılması 
da öğretiliyor. Bugün çocuk bakım evleri İstan
bul'da iki tanedir, buradaki çocuklara öğretil
mesi şayanı arzudur. Halbuki ilkokullarda Ame
rika'da yapılmakta olduğunu arkadaşımız söy
ledi, İsviçre'de ve diğer yerlerde çocuk bakım 
evleri vardır. Binaenaleyh daha küçük yaşta 
bunları müstahsil vaziyete sokmak çok ehemmi
yetlidir. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorunu 

Efendim; bendeniz Maarif Vekilinden iki sual 
sormak için söz almış bulunuyorum ve bunla
rın cevaplandırılmasını bilhassa rica ediyorum, 
bunlar seçim bölgemde bir dert halindedir. 
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Maiûmuâliniz 1945 senesinden sonra ve ev

velki devrelerde köy okulları birliği kurulmuş
tu. Bu birliğe paralar yatırılmıştır. Bizim Ala
ca İlçesinde birlik tesis edilmediği halde 30 

\ dan fazla köyümüz Ziraat Bankasında açılan bir 
; cari hesaba 500 lira ile bin lira arasında para 
i yatırmışlar. Bugün ne köylerde mektep yapıl

mıştır, ne de paraları kendilerine iade edil-
• iniştir. Ya Maarif Vekâleti paralarını kendile-
; rine iade etsin veyahut da para karşılığı okul-
I larını yaptırsın. Mektebi yaptırma, parayı da 

verme. Vatandaş karşımıza dikilip paramızı 
aldınız mektep yaptırmadınız, diyor, 

İkinci nokta; gene kendi bölgemde köylünün 
yardımı ile, bizzat köylü tarafından yapılmış 

ı tayyare hangarı genişliğinde mektepler mevcut-
! tur. Bunların duvarları çökmüştür, çatılan 
i çökmüştür. Millî servetin bir kısmım teşkil 
j eden yüzlerce mektep boş ve harap bir halde-
| dir. Çorum İlinde tamir masrafı bunun yüz-
I de birini bulmuyor. Bu millî serveti heder etme-
' mek ve bir çare bulmak lâzımdır. Bunu Eği

tim Bakanından rica ediyorum. 
[ REİS — Mehmet özdemir. 
| MEHMET ÖZDEMİR (Kayseri) — Efen-
I dim, ben ilköğretime dair bâzı sual ve temen-
! nilerde bulunacağım. Şehir ve kasabalarda va-
1 zife gören öğretmenlerin köylere de gönderil e-
I rek köy çocuklarının kültür seviyelerinin yük-
I seltilmesi yolunda daha evvel temennilerde bu-
t lunmuştum. Bu hususta Vekâletin düşüncesi 
I nedir? 
| 2. Ürgüb'de denetmen bir arkadaştan al-
! dığım bir mektupta 1951 Eylülünden 1953 Şu-
i bat sonuna kadar bir buçuk sene zarfında yalnız 
J 150 lira yolluk gönderildiğini buna mukabil yüzü 
I mütecaviz okulu teftiş ettiğini, fakat ödenek 

talebine cevap alamadığından bahsediyor. Buna 
i rağmen meslekini seven bu arkadaş teftiş vazi-
! fesini yapmıştır. Bu vesile ile arzedeyim ki, de-

netmenlere verilen 150 lira yolluklar gayrikâ-
I fidir. Az olmasa bile müfettiş salâhiyet, vazife 
i ve mesuliyetini haiz olan denetmenin müfet

tişlerden tefrik edilmiyerek onlara da 99,9 sa-
I yılı Kanunun harcırah hükümlerinin tatbik 

edilmesi uygun olur. Harcırah hakkında bir 
tefrik yapılmasını bendeniz de şahsen doğru 

j (bulmamaktayım. Bu itibarla denemelerin 
| harcırahlarının artırılması veya unvanlarının 

müfettiş olarak değiştirilmesi suretiyle bu hu-
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zursuzluğun bertaraf edilmesini rica ediyorum. 

Bir de şimdiye kadar köylerde ne kadar 
eğitmen tasfiye edilmiştir? Ve daha ne kadarı 
tasfiye edecektir, mevcutları ne kadardır? 

Keza, gezici başöğretmenler kaldırılması 
için bir adım atılmıştı. Şimdiye kadar bu gibi 
gezici öğretmenlerin ne kadarı kaldırılmıştır. 
Bunları rakamlarla cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

Son olarak, öğretmenlerin Yapı Sandiğı hak
kındaki bakanlığın faaliyeti ve aldığı tedbirler, 
nelerdir? Bugünkü ihtiyaçlar karşısında ne gi
bi bir tedbir düşünülmektedir? Bu sandığm tas
fiyesi veya ipkası hususunda vekâletçe tebellür 
etmiş bir fikir mevcut mudur? 

Bu hususların açıklanmasını rica ediyorum. 
REÎS — Abbas Çetin. (Yok sesleri). 
Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, din dersleri aley
hinde bulunan bir profesörün sözlerini tenkid 
ediyordum. Kaldığım noktadan devam edeceğim. 

Üçüncü maddeye gelmiştim. 
3. însan Hakları Beyannamesine dayanan 

iddia da evvelce arzettiğim sebjplerden dolayı 
çürüktür. însan Hakları Beyannamesinin 19 
nci maddesi din ve vicdan hürriyetini öğretim, 
tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hür
riyeti ile birlikte kabul eylemiştir. Buradaki 
öğretim hürriyeti, çok geniştir. Tek basma ve
ya topluca, açık olarak veya özel surette yapı
labilir ve devletin dinî tedrisat ile meşgul ola-
ımyaeağım asla tazammun. etmez. Her millet di
nî öğretim hürriyetini kendi bünyesine göre 
halletmiştir. Bugün dinî tedrisatın ehemmiye
ti, demir perde dışında bütün dünyada kabul 
edilmiştir. Avrupa'nın birçok memleketlerinde ve 
Amerika'da sekiz senelik ilkokullarda ve hat
tâ liselerde din derslerine geniş ölçüde yer ve
rilmiştir. Bu tedrisat bâzı yerlerde hususi 
mekteplerde, bâzı yerlerde de devlet okulların
da, devlet liselerindedir. 

4. Din Öğretiminin ancak özel surette ve 
millet mektepleri dışında yapılabileceği iddiası 
ise, çok değersiz ve yersiz bir iddiadır. 20 küsur 
senelik tarihimiz bize bunun ne olduğunu acı bir 
şekilde göstermiştir. Bir taraftan millet mek
tepleri diyorlar, diğer taraftan millet arzula
rına karşı kapanmasını istiyorlar. Ne büyük 
tezat. 
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Dinî tedrisat için hususi tedrisat yolunu mil

let için bir ana hak olarak daima açık bulundurmak 
ve bunu hukukan ve fiilen temin etmek vazife
miz olmakla beraber bu hak ve vazife devlet. 
okullarında dinî tedrisata yer verilmesine asla 
mâni değildir. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç cümle ile söz
lerimi bitireceğim; Bugünkü hali ile dini tedri
satın kâfi olmadığını anlatmak isterim. Bu se
beple de mevzuun ehemmiyetini tebarüz «ettirev 
i'cğim. Bütün dinlerin gayesi ahlâk ve iyiliktir. 
İslâm dini ise ahlâk, fazilet, müsamaha, temiz
lik, adalet ve fedakârlık dinidir. İlim tahsilini 
İcadın ve erkek her müslüman için farz yapan, 
ulûlemre itaati, çalışmayı ve iyilikleri emreden, 
fenalıklardan meneden bir dindir. 

Yalnız Allaha kulluk eder ve yalnız ondan 
yardım dileriz sözleriyle insanlar arasında, in
sanlık şeref ve haysiyetini ve insanlık izzetini 
en yüksek dereceye çıkaran, Avrupanın asır
larca mahrum kaldığı, uzun ve kanlı mücadele
lerden sonra dahi tamamen erişemediği ve mü
cadele halinde bulunduğu insanlık hak ve hür
riyet idealini ve vicdan hürriyetini on dört asır 
rvvcl bütün dünyaya ilân eden ve gerçekleşti
ren ve nihayet diğer bütün dinleri ikmal eden 
din, şüphesiz yine islâm dinidir. Son üç asırlık 
tarihimizde ve bugünkü İslâm âleminde bunun 
aksine birçok misallerin bulunması cehalet
tendir, dinimizi bilmemektendir. 

Böyle bir dinin yalnız ilkokullarda basit bir 
»•kilde okutulması kâfi midir? 

İhtiva ettiği içtimai ve ahlâki yüksek esas
ları ilkokul programlarına sığdırmak mümkün 
müdür? Ortaokullarda ve liselerde yalnız islâm 
dinine değil içtimai ilimlerin mühim bir şubesi 
olmak haysiyetiyle bütün dinlere ait bilgilere 

I kâfi yer verilmesi faydalı ve lüzumlu değil mi-
I dir? 
j Bu sualler için programımızın 14 ncü mad-
I clesini kâfi görüyorum. Bu madde hükmünü 
; tam olarak yerine getirmeye çalışalım. Millet 
i bizden bunu bekliyor ve istiyor. 
j 14 ncü maddemizin dinî tedrisata ait ikinci 
I fıkrası hükmünün ele alınarak gerekli progra

mın yapılması zamanı gelmiş olduğuna işaret 
* ederek sözlerime son veriyorum. 
I HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Muh-
| terem arkadaşlar, Millî Eğitim Vekâletinin bir 
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sene evvel kurmuş olduğu öğretici filimler mer
kezinin faaliyetini yakinen takip etmekteyim. 

Yapılmakta olan çok faydalı çalışmalar ara
sında köylere ulaşmak maksadiyle gerek yurt 
dışında ve gerek yurt içinde hazırlanmakta olan 
petrollü prejeksiyon makinaları, bilhassa dik
kati çekmektedir. Bu sayede gerek okullarda 
ve okul dışında bulunan çocuklara ve gerek ye
tişkinlere : 

- Sağlık faydalarını 
- Lüzumlu bilgiyi 
- Vatandaşlık sevgisini 
- Tarım işlerindeki ileri görüşleri vermek 

mümkün olmaktadır. 
Vekâletin en ücra köylere kadar bu yeni ted

ris vasıtası ile gitmesi her çeşit bilgiyi vatanda
şın ayağına ve gözü önüne götürmesi yıllardan 
beri beklediğimiz ve özlediğimiz ideallerimizi ta
hakkuk safhasına koymuştur. 

Çok kısa bir zamanda memlekette 13 bölge 
merkezinde 12 şube açılmıştır. Bu yıl da 300 ka
dar okul açılmak suretiyle geniş bir faaliyet sa
hası sağlanacaktır. Bu mesainin kısa bir zaman
da bütün memleketi saracağını şüphesiz görüyo
rum. Bakanlığı cidden bu ileri ve çok yerinde 
olan mesaisinden dolayı candan takdir ve tebrik 
ederim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Anayasaya göre Türkiye'de ilk tedrisat 
mecburidir. Elimizdeki bütçeye bakıyoruz, 233 
milyon liraya baliğ olan bu bütçede ilköğretime 
verilen para, hiç mesabesindedir. Her memlekette 
yüksek tahsil, lise, hattâ orta tahsil, paralıdır. 
Bizde bu usul kalkmış, bilâkis biz orta ve yüksek 
tahsil yapan gençlere yardım bile yapmak mec
buriyetinde kalmış bulunuyoruz. Hattâ Avrupa'
ya gönderdiğimiz talebelere bile Fransa'da sola 
kayarak bize beyanname gönderen gençler var, 
tabiî bunlardan Maarif Vekâleti de haberdardır, 
acaba onlar hakkında ne yapıyor? Onlara da yar
dım edecek miyiz? 

îlk tedrisat hocalarımızın vaziyeti; mektepten 
çıktıktan sonra şehirlerde yerleşmiş olanlar daimi 
surette şehirlerde, köylerde vazife alanlar da dai
mi surette köylerde kalıyorlar. Köy hocaları bize 
mektuplar göndererek kendilerinin de şehir ni
metlerinden istifade ettirilmelerini istemektedir
ler. Fakat buna bir türlü imkân hâsıl olamamak
tadır. 15-20 seneden beri şehirde olan hocalar bu
lunduğu gibi 15-20 seneden beri köyde oturan 
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zavallı hocalarımız da vardır. Maarif Vekâletin
den rica ediyorum; köyde oturmak 'için hoca ye
tiştirmedik. Hepsinin tahsili aynı olmakla bera
ber kendilerini memleketin her tarafında hizmet 
görmek üzere yetiştirmiş bulunuyoruz, bunu ön
lemek için lâzımgelen tedbirler alınsın, bundan 
evvelki İstanbul'daki vaziyetin tekrar edilmeme
sini de ayrıca rica ediyorum. 

Bir meseleden de bahsedeceğim; Adana'da 
Kız Enstitüsü vardır, yetişmiş kızlar orada beden 
terbiyesi yaparken bir çok insanlar dolmuşlar 
seyrediyorlardı, polis dairesine telefon ettim, on
ları dağıttılar. Ben Maarif Vekilinden rica 
ediyorum; acaba kız çocuklarının kısa şortlarının 
kolf şeklinde indirilmesi mümkün değil midir?.. 

ÖMER MART (Çanakkale) — öyle şey ol
maz, sebep? 

REİS — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Ben 

kendi kanaatimi söylüyorum. Siz de gelir kendi 
kanaatinizi söylersiniz. Acaba mümkün değil mi
dir, hepimizin kızı vardır, kız babasıyız o şekilde 
beden terbiyesi yapmalarına razı olmuyoruz. 
Ama Devletin mekteplerinde konmuş olduğu bir 
usul olduğu için müsaade ediyoruz. Acaba bun
ları biraz daha kapatmak mümkün olmaz mı? 

Sonra bâzı ilk mektep hocalarının gazetelerde 
idare âmiri ve saire olarak çalıştıkları görülü
yor. Bundan Millî Eğitim Vekilinin haberi var 
mıdır? Varsa niçin bunların siyasetle meşgul ol
malarına müsaade ediyorlar. Malûmatları yok
sa ben ihbar ediyorum. 

Sonra burada bir Devlet Konservatuvarımız 
var, tedris alafranga üzerinedir. Bunun yanın
da bir de alaturka kısmı açılamaz mı ? Konserva-
tuvar mezunları, yüksek tahsil görmüş sayılıp 
yedek subay olmaktadırlar. Bu hakkı haiz bir 
de alaturka kısmının açılması, bence uygun ola
caktır. 

EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — İstanbul'
da var. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Var, 
ama o, bu vaziyette ve bu haklardan istifade 
eder şekilde değildir. 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Vak

tim dolmuş. Ben de sözlerimi burada kesiyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars )— Aziz arkadaşlar; 

beş dakikalık konuşma zarureti icabı ikinci defa, 
huzurunuza geldiğim için özür dilerim. 

— 950 — 
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Doğu Üniversitesinin kuruluşunun, yer ba

kımından ehemmiyetle nazarı itibara alınması 
hususunu biraz önce arzetmiştim. ilim heye
tinin yapmış olduğu tetkikat neticesinde, neş
redilen raporda, Doğu'da üniversite kurulması 
için yeter ve kâfi derecede bir bina ve yapı bu
lunmadığı belirtilmiştir. Tetkik edilen yerlerde 
bu vasıfları haiz bir bina bulunmıyabilir. Fakat 
Kars' ta üniversite binası için muazzam ve muh
teşem binalar mevcuttur. Eğer Sayın Bakan, Do
ğu'da yaptığı seyahate Kars' tan bir rüzgâr gibi 
geçmemiş ise bu binaları elbette gömüştür. As
keriye tarafından belediyeye devredilen muaz
zam binalar vardır. Bu binalar bugün yüzlerce 
milyona alınamaz. Bu binalar tamamiyle tabiata 
terkedilmiş vaziyettedir. Harap olmaktadır. Me
selâ Kars'ta bir lise binası açılacaktır. Bina mev
cuttur. Bu binaya belediye beş bin lira istiyor 
Maarif üç bin lira veriyor. Bu Binada lise 
açılacaktır. Halbuki bu binayı başka yerde yap
tırmaya kalksanız birkaç milyon liraya yapı
lamaz. 

Doğu Üniversitesinin Tarım, Veteriner fakül
teleriyle Ormandık Araştırma Enstitüsü için 
gayet elverişli binalar ancak Kars'ta bulun
maktadır. Halbuki bu binalar başka yerde 5 -
10 milyon liraya mal edilemez. Doğu Üniversi
tesinin Veteriner Fakültesiyle Ormancılık Ens
titüsünün nasıl bir zaruret olduğunu îlim He
yetinin raporunun 39 ncu sayfasından ve kıs
men yüksek huzurunuzda okumak istiyorum. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — [Doğu Üni

versitesi kurulmasında Veteriner Fakültesini 

.1953 0 : 1 
en başta düşünmek lâzımdır. Çünki o mmtaka-
da hayvancılık gelişmektedir.] Vaktim doldu
ğu için üst tarafını okumaktan vazgeçiyorum: 
Yalnız şurasını arzedeyim ki ; Kars ' ta Veteri
ner Fakültesi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
açmak için maarif, iklim, coğrafya ve sağlık, mü
nakale durum ve şartları ve bina durumu ci
hetinde ele alınınca bu Kars için bir müktesep 
haktır. Dünya Veteriner fakültelerinde 50 ta
lebe okutulur bizim fakülteye her sene 120 ilâ 
140 talebe almıyor bu da ihtiyacı karşıliyamı-
yor. Doğu'da bir Veteriner Fakültesi açılmasa 
yalnız bu bölge bakımından değil memleket 
ölçüsünde iktisadi hayatımıza çok mühim ve 
çok geniş mikyasta tesirli olacaktır. Gübrenin 
yakacak olarak kullanılıp tarlaya atılmaması, 
kereste pahalılığı yüzünden sağlık şartlarına 
uygun ev yapılmaması bu mmtakada uzun devamlı 
kuraklığın hüküm sürmesi ormancılığın ehem
miyetini açıkça göstermektedir. Orman mahsul
leri çeşit evsaf ve istihsal bakımından da Kars, 
Doğuda en müsait mevkidedir ve bütün imkân
ları haizdir. Bu sebeple Veteriner Fakültesi ile 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Kars ' ta açıl
ması ilmî, mantıki, iktisadi, ekonoimik bir zaruret
tir. Kars bu zarurete istinatla müktesep hak taşı
maktadır. Bu cihetlerin tetkik mevzuu edilme
sini ve fakülte ile enstitü kısmının Kars' ta açıl
masını Sayın Bakandan rica ederim. 

REÎS — Bugün saat 15 te töplanlmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 
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Açılma saati: 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb) 

REİS — Oturumu açıyorum, 
Söz Nuri Sertoğlu'nundur. 
NURİ SERTOĞUJ (Sinob) — Sayın arka-

daşlarım, sahadaki oturumda görşülermıi kısaca 
arzetmiş idim. Fakat beş dakikaya sığmıyan 
mâruzâtımdan faydalı bulduğum birkaç noktaya 
daha temas etmek suretiyle, Sayın Bakandan 
bazı ricalarda bulunacağım. 

Eski eserler ve müzeler bahsinde, bilhassa 
üzerinde durmak istediğim nokta, eski eserler 
ve müzeler için ihtiyar edilen fedakârlığın, bil
hassa Bütçe Komisyonunun bir anlayış göstere
rek Hükümet teklifinin üstünde bir ödenek ka
bul etmesi suretiyle Yüksek Heyetiniz huzuru
nuza getirilmiş olan -850 bin liralık tahsisatı, 
bu sahadaki düşünüşlerin ve yarın için ümitle
rimizi teşkil eden gelişmelerin tahakkuku için, 
ben şahsan kâfi miktarda telâkki etmemekteyim. 
Eğer bu miktarı layık olduğu seviyeye çıkar
mak imkânını Yüksek Meclis bahsedere», çok 
yerinde ve isabetli bir karar verilmiş olur. ar
kadaşlar. 

Bu meyanda, memleketin her köşesinde he
men neresine kazma vurulsa her devre ait bir 
medeniyeti ifade eden eserleri bulmamak müm
kün değildir.' Memleketimizin bu gibi kazıları, 
zaman zaman yabancı .eller tarafından yapıl
makta idi. Şayanı şükrandır ki, son zamanlarda 
yetişen türk elemanları da bu kazıları başarı 
ile yapmaktadırlar. Bu elemanlar bu sahada ve 
büyük ölçüde yetişmekte ve eski Türk eserlerini 
arama, bulma, tasnif ve değerlendirme işlerin
de başarı göstermekte modern Türk müzecili
ğini ileri seviyeye ulaştırmaktadırlar, başlıca 
temennim ve arzularım Sayın Bakanın bilhassa 
bunlar üzerinde durmasıdır, artık 'eski eserleri 
bulma işinde ve bir ihtisas mevzuu olan müze
cilikte Barem Kanunu çere/eveleri içinde maaş 
verilmesi zamanı geçmiştir. Bir eseri bulmak, 
devrini tâyin edebilmek, eski çivi yazılarını 

okuyabilmek ve bunların ilmî bir şekilde tasni
fini yapabilmek cidden ihtisas işi olduğuna göre, 
bu sahada çalışacak arkadaşların ihtisas kadro-
arında yer almaları sağlanmalı ve bunların, 

bundan sonraki mesaileri için olsun tatmin
kâr bir ücret ve maaş kadrolarında çalışmaları 
temin edilmelidir. Sayın vekilden bu nokta üze
rinde hassasiyetle durmalarını bilhassa rica 
ederim 

REÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Arkadaş

larım, kısaca bir noktaya daha temas etmek is
tiyorum. Birçok müzeler ekseri günler ziyaret
çilere kapalıdır. Meselâ, Ankara'daki Eti mü
zesi haftada üç gün kapalıdır. İstanbul'da Top-
kapı müzesi haftada 6 yarım gün açık, İstan
bul'da Arkeoloji müzesi haftada üç yarım gün 
açık, Türk İslâm eserleri ve Eski Şark eserleri 
müzesi, haftada 4 yarım gün açıktır. G'erek iç 
ve gerek dış turizm bakımından bu müzeleri 
vatandaşa ve ziyaretçiye devamlı olarak aç
mak imkânının mevcut olmadığı iddia edile
mez. Bu hal eğer kadro darlığından ileri ge
liyorsa, ki böyle olması daha galip bir ihtimal
dir, sabahki konuşmamda da rica ettiğim gibi 
her şeyden evvel kâfi elemanlarla müzelerimi
zi takviye etmek ve bu imkânı sağlamak lâ
zımdır. Reklâm işine de ayrıca önem verilme
sini rica edeceğim. İstanbul'da ticari tesislerin 
ve bankaların tramvayda, trenlerde çok güzel 
reklâmları görülmektedir. Müzelerimizin böyle 
reklâmına hiç raslamıyoruz. Vatandaşların bil
hassa ecnebilerin sık gelip gittiği bir şehirde 
bu gibi faaliyetlere ihtiyaç vardır. Bu faali- % 

yetler müzelerimiz ve memleketimiz için fay
dalı olacaktır. 

REİS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; ben de bir nebzecik teknik üniver
sitelerden bahsedeceğim. 

— 958 
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Dün, înşaat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, i 

Makine ve Elektrik fakültelerinden mürekkep j 
Teknik Üniversiteye bu sene, beş senede sar-
fedilmek üzere 6 milyon liralık bir ödenek ay
rıldığını ve yeniden bir de Maden Fakültesi 
açılmakta olduğunu memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. 

Memleketin teknük sahadaki inkişafına 
muvazi olarak, makine sahasında, elektrik sa
hasında, su ve yol sahasında memleketin muh
telif ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde eleman 
yetiştiren bu müessesemiz, yeni kalkınmaları
mıza muvazi olarak, «iaden sahamızda da müs
takbel kalkınmamızı temin edecek olan eleman
ları yetiştirmek üzere bir Maden Fakültesinin 
açılması, cidden hepimizi sevindirmiştir. 

Bu suretle Teknik Üniversite iki sene zar
fında, Maden Fakültesine verilen tahsisat ha
riç, bütçesinde 3,5 milyon liralık bir tezayüt 
göstermesi, Hükümetimizin üniversitelere ver
miş olduğu kıymetin en büyük maddi delilini 
teşkil etmektedir. Bu maddi kuvvetler saye
sinde temin edilecek olan mânevi bilgi ve kuv
vet de yine Hükümetimizin- üniversitelere ve 
yüksek tahsil gençliğine vermiş olduğu ve 
vereceği mânevi kıymeti ve itibarı göstermek
tedir. 

Yalnız, burada bir noktayı tebarüz ettirmek 
isterim. Teknik Üniversite, bu memlekete yük
sek teknik eleman yetiştirmektedir. Fakat 
bugün memleketin ihtiyacı, yüksek teknik ele
man ile birlikte onun iki üç misli fevikında di
ğer teknik elemanlar yetiştirmeye arzı ihtiyaç 
etmektedir. Teknik okulda yetişen elemanlar 
da, Teknik Üniversitedeki elemanlar da sayı 
itibariyle birbirinden büyük fark gösterme
mektedir. Halbuki diğer elemanların bu ele
manlardan çok olması icap ve iktiza etmekte
dir. Binaenaleyh Teknik Üniversitenin içinde 
teknik eleman yetiştirecek şekilde, hattâ fen 
memuru yetiştirecek şekilde bir teknik okul 
ve fen memuru okulu açılması teşebbüsüne gi
rişmeyi Hükümetten temenni etmekteyiz ve bu 
yolda hazırlıkları olduğunu memnuniyetle işit
mekteyiz. 

. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar, memlekette na
fıalar, kadro bakımından tamamen boş bir vazi
yettedir. Milyonlarca tahsisat temin edilmek
te, fakat bunları? lâyıkiyle sarf edecek teknik ele
mana mâlik bulunmamaktayız, Memleketimiz-
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de teknik eleman yetiştirmekte en başta gelen 
Teknik Üniversitemizin bu ihtiyacı kısa bir za
manda karşılamasını yüksek heyetinizin huzu
runda temenni etmekteyim. 

Diğer taraftan Teknik Üniversitede dört ta
ne enstitü açılmıştır ki, bunlardan birisi sis
moloji, diğer hidrojeoloji, teknik haberleşme, 
sivil havacılık enstitüleridir. Bunlardan hid
rojeoloji şubesi, yeraltı sularını taharri ve de
ğerlendirmektedir. Yeraltı sularının taharriya-
tı başlamaktadır. Memleketin kurak olan ara
zisinin tamamen bu yeraltı suları ile sulanma
sı ve birçok yerlerde içme sularının bu yeraltı 
suları ile temin edilmesi derpiş edilmektedir. 
Hidrojeoloji mevzuumuz bir taraftan zirai kal
kınmamıza muvazi olarak ve alâkalı olarak Zi
raat Bakanlığının, diğer taraftan Bayındırlık 
Vekâletinin, öte taraftan tamamiyle teknik ve il
mî bir müessese olan Teknik Üniversitemizin 
ahenkli bir vaziyette memleketin bu ana dâva
sına parmak basmak suretiyle yeraltı suları
mızın yer üstüne çıkarılmasını ve bu suretle 
ziraat ve diğer sahalarda âzami şekilde istifade 
edilmesini temenni ve istirham ederim. 

Hükümetin üniversitelerimizin maddi ve mâ
nevi her sahada yükselmesi ve ilerlemesi için 
millet namına yapmış olduğu fedakârlıklara 
mukabele olmak üzere gençliğimizde her türlü 
siyasi tesir ve mülâhazaların tamamen dışında 
ve üstünde kalarak millî birlik ve millî şuur 
havası içinde istikbale en iyi şekilde hazırlan
malarını temenni eder kendilerine muvaffaki
yetler dilerim. 

ÖMER BÎLEN (Ankara) — Maarif Bütçe
sinin, Müdafaa Bütçesinden sonra en büyük bir 
bütçe olması, mucibi şükrandır. Çünkü beşeriye
tin devam ve bekası, ancak ilim ve irfanladır. 
tik insan olan Âdem, talimi esma ile tezyin edil
miştir. Yüce Peygamberimiz» ben muallim olarak 
gönderildim diye hitap etmiştir ve hem de ilmi 
ikiye taksim etmiştir. Bir ilmi ebdan, diğeri ilmi 
edyan. Bu taksime göre insanların hayatta muh
taç oldukları ve olacakları şeyleri kolaylıkla te
min ve istihsal için medeni âlemde vücuda ge
tirilen bilgileriyle gençlerimizi teçhiz etmek, 
millî beka ve saadetimiz için en büyük vazife
mizdir. îlmî edyan ise, maddi sahada erişmiş ol
duğumuz veya erişmek istediğimiz terakki yol
larında vatanımıza, milletimize hattâ bütün beşe-

959 — 
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riyete karşı hayırlı bir unsur olmak için de vaz 'ı ı 
ilâhi olan dinleri, bilhassa son ve ekmeli ed- ! 
yan olan islâmiyetin ahkâmını öğrenmek ve öğ
retmek suretiyle maddi sahada muvaffakiyetle
rimizi hakkı adalet dairesinde yürütmek, için 
mikyası dini bir üssümizan olarak elde bulun
durmak çok yerinde olur. Bu seneki Maarif 
Bütçesinin bölümlerine göz gezdirdim. Yurdu
muzun yedi yerinde açılmış olan imam - hatip 
mektepleri için 1952 de hiçbir tahsisat yok idi. 
Bu sene ise ancak 48 000 lira teklif edilmiş 
Bütçe Encümeni tarafından da kabul edilmiş 
her veçhile hüsnüniyetinden emin olduğum Muh
terem Tevfik ileri, yirmi küsur milyon müslü-
man vatandaşların dinî, ahlâki ihtiyaçlarını te
mine matuf olarak açılmış bulunan bu mü-
esselerin ehemmiyetiyle mütenasip bir teklif 
ile gelmesi icabederdi iki senedir bu müesse
seler, her yerde hayır cemiyetlerinin ve hami
yetli vatandaşların yardımiyle birçok müşkülât 
içinde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın di
ğer ihtiyaçları gibi dinî ihtiyaçlarını da sami
mî olarak ele almış bulunan Hükümetimizin bu 
müesseselere karşı da sahavetli davranması da 
daha uygun olurdu fikrindeyim. 

Arkadaşlar, adı geçen mektepler için bütçe
ye konulan kırk sekiz bin lira, o mekteplerden 
birisinin bile hakiki ihtiyacını temine kâfi gel-
miyeceği malûmdur. Senelerce ihmale uğrıyan 
dinî mevzuatın esaslarının gençlerimize talim 
edilmesi, vatandaşlarımızın umumi arzularm-
dandır. Maarif Şûrasında bu hususta alman ka
rarlar da bu dâvanın bariz bir delilidir. Bina
enaleyh demokrat idaremiz, iki buçuk sene gi
bi kısa' bir müddet zarfında maddi sahada mil
let hizmetinde büyük başarılar göstermiştir. 
Bunlarla insaf sahibi olan her Türk iftihar ede
bilir. Fakat rubu asırdır mühmel ve metruk kalan 
din mevzuatının, ahlâk mevzuatının ihmali sebe
biyle ahlâki bünyemizde husule gelen acıklı duru
mun ıslah için kâfi derecede bir tedbir ittihaz edil
memiştir. Zirai, iktisadi, imari sahalarda şimdiye 

. kadar mefluç bir manzara arzeden yurdumuzda 
şayanı takdir faaliyet gösterilmiştir. Buna mu
vazi olarak mânevi sahada da aynı mesainin 
gösterilmesi müslüman vatandaşlarımız tarafın
dan beklenilmektedir. Mamafih bir milletin ha
kiki refaha ermesi, o milletin fazileti ahlâkiye 
ile muttasıf ve mütehalli olmak şartiyle müm
kündür. Böyle olmadığı takdirde medeniyet ca-
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miası içinde ihraz edeceğimiz mevki, uzun müd
det devam etmez. Allah'ın inayetiyle halen me
deni mevkiimizin devam ve bekası için mensubu 
bulunduğumuz yüce dinimizde mündemiç olan 
fezaili ahlâkiyeden müstefit olmak icabeder. 

Dinî esaslarımızın tamamen muntafi olmama
sı için Hükümetimiz tarafından açılmış olan bu 
hayırlı müesseselerin ihtiyaçlarımıza mümkün 
mertebe cevap vermeleri için hiç olmazsa şimdi
lik bu mekteplerin adedinin on beşe iblâğ edil
mesi elzemdir. 

Muhterem Maarif Vekilimiz, geçen seneki 
ı bütçe müzakeresinde, bir suale cevap olarak bu 

yolda bir vaitte bulunmuş idi. Bizde şu husu
sa işaret etmek isterim, çok kıyasetli muhterem 
Başvekilimiz ara sıra konuşmaları arasında sa
mimî olarak milletimiz müslümandır. Ve bu 
müslüman kalacaktır diye beyanda bulunmuş
lardır. Çok haklı ve çok tabiî olan bu beyan 
bile bâzı betbahtlar tarafından hoş karşılanma
mış ve bâzıları tarafından da istismar edilmiş
tir. öz milletimizin yüzde doksan dokuzu müs
lümandır, Elhamdülillah müslüman kalacaktır. 
Fakat milletimizin müslüman kalması, ancak 
islâmiyetin müslüman gençlerimize öğretilme-
siyle mümkün olur. Bu ciheti göz önünde tu
tan Hükümetimiz, imam - hatip mekteplerini 
açmış bulunuyor. Bu hususta benim ricanı, bu 
müesseselerde yetişen gençlerimizin hakikaten 
münevver din adamı olmaları için teşkilâtın tev
si ve takviyesi şarttır. Birde şu ciheti işaret et
meden geçemiyeceğim. Güya partilerarası mü
nasebet tesis edildi. Fakat muhalif gazeteler
den bâzıları, Demokrat Parti arasına tefrika 
sokmak için durmadan çalışmaktadırlar. Bil
hassa Diyanet İşleri Bütçesinin müzakeresinde 
islâmiyetin ehemmiyetinden ve dinin lüzumun
dan bahseden arkadaşları güya tehdit eder ma
hiyette neşriyat yapmaktadırlar. O zavallılar 
emin olsunlar ki, biz demokratlar onların di
rektif ve irşatları ile hareket eden insanlar de
ğiliz. Ve hem de kuru gürültülere de katiyen 
pabuç bırakmayız. (Alkışlar) 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Çok rica ede

rim islâmiyette irtica olmaz. Çok teşekkür ede
rim Sayın Hamdi Şarlan arkadaşımıza ki, bizi 
bu hususta aydınlattı ve birçok ehemmiyetli 
mevzuları ortaya attı. İslâm dininde irtica ol-

j maz, din, partiler üstünde bir mevzudur, tefri-
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kaya lüzum yoktur. Memleketin siyasi... (O, o, 
sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sadri Maksudi Arsal. 
SADRÎ MASUDt ARSAL (Ankara) — Ar

kadaşlar; mâarif teşkilâtı hakkında nâçiz fikir
lerimi beş dakika içine sığdırmaya imkân gör
müyorum. Fakat, bu kürsüye çıkmaya beni 
mecbur eden husus, Nihad Reşad Beyin bâzı fi
kirlerine iştirak etmememdir. 

Arkadaşlar; şimdi arzedeceğim bu fikirler 
üzerindeki konuşmam Muhterem Nihad Reşad 
Beyden bir istizabf bir aydınlatma ricası mahi
yetinde telâkki edilmelidir.tjc Nihad Reşad Bey, 
buyurdular ki, bizim maarif teşkilâtımız, siste
mimiz eskimiştir, kısırlaşmi|tır, adam yetiştir
miyor, yahut da az*' yetiştiriyor. Arkadaşlar; ben 
maalesef bu fikirlere iştirak etmiyorum. Nihad 
Reşad Bey, eskjmi§ telâkki ettiği maarif sistemi
mizin yerine kül halinde Amerikan sistemini ka
bul etmemiz lüzumunu ileri sürüyorlar. 

Bu, muhtelif bakımdan doğru olamaz. 
Birincisi; 100 senelik ananesi olan bir teş

kilâtımızdan mahiyetini iyi bilmediğimiz, netice
leri hakkında kati fikre vâsıl olamadığımız, is
tikbalini bilmediğimiz bir maarif sistemine geç
mek, doğru değildi^. Evvelâ; maarif sistemimiz 
neden aksamaktadır, bunun tetkik* yapılmalıdır 
ondan sonra, Amerika sisteminin rüçhaniyeti hak
kında katî fikirlere vâsıl olmalıyız. Bir sistem ye
rme başka bir sistem ikame edildiği zaman bütün 
dünyada böyle hareket ̂ edilir. 

Arkadaşlarımız, Fransız, Alman sistemleri es
kimiş, yepyeni sistem oİaiı Amerika sistemini ka
bul edelim diyorlar. Acaba doğru mut Fransız, 
Alman veya Avrupa sistemi neden eskimiş? Bu 
hükmü nereden çıkarıyoruz1? Ben bir Amerikalı 
âlimden işittim ki, Amerika'da dahi bir Fransız 
veya Alman üniversitesinden mezun olmakla if
tihar ederlermiş. Binaenaleyh Amerika sistemine 
rüçhan tanımak bir apriyûri^ bir hüküm olur. 
Bir misal arzedeyim; şu son geçen 60-70 sene 
içinde Fransa'yı afalım, Fransa, dünyaya bu 
müddet zarfında bir paştör, bir Curie, bir Durk-
heim bir Tardu, bir Berkson, bir Pgükont ve pek 
çok diğer âlim ve mütefekkir yetiştirmiştir. Ame
rika bu müddet zarfında ancak bir filozof ve bir 
kaç sosyolog yetiştirmiştir. Amerika teknik saha
da çok ilerdedir. 

Arkadaşlar, bu çok mühimdir. Fakat insanın 
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I başka pek çok şeylere ihtiyacı vardır, tekniktir. 

Onun için acele etmiyelim Avrupa sistemini bı-
I rakip da Amerika sistemine gitmekte acele et-
I miyelim. Amerika sisteminin bizim bünye ve şart* 
I lara uygun olup olmadığı henüz belli değildir, 

Nihad Reşad Belger arkadaşım, fikirlerini izah 
etsinler. Kendilerini otuz seneden beri tamrım, 
onu çok büyük ve vatanperver ve kültürlü olarak 

I tanır ve hürmet ederim. 
Arkadaşlar, çoklarınız burada milletin istik

bali için silâhla mücadele ederken biz Fransa'da 
kalmaya mecbur plan Türkler, Nihad Bey, ben, 

I sdiğer arkadaşlar ayriı gaye için mücadele ediyor
duk. 

KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) —' 
Muhterem arkadaşlar; 

I Millî Eğitim Bütçesindeki bu sençki artış şa-
I yanı iftihardır. Ancak nimet külfet mukabil inde

dir. Temenni ederiz ki Devletin bu fedakârlığına 
I göre Maarif camiası da verimli olsun. Mektepleri-
I mizin ekserisi, kıymetli arkadaşlarımızın da be

lirttiği gibî  istikbale müstehlik talebe yetüştir-
I mektedir. 

Müstahsil münevver talebe yetiştirmek için 
I sanat ve teknik eleman mektepleri kifayetsizdir. 
I Yüksek mekteplerden çıkanlar her» Devletten me» 
I murivet beklemektedir. Devlet sikkesine avuç aç

maktadırlar. Çünkü bu ko^v istir. Bovle devam 
ettiği müddetle tabiativle Devlet kapulannda da 

I memuriyet kalmadığı gibi meslek ve sınıfı bulun-
mıvan bu vatanda evlâtlarının hali ne olacaktır? 
Ziraate. sanata, ticarete hiç hizmeti olmayan, her 
hangi bir yüksek tahsil mezunu talebe bu islere 
de zaman geçtikçe yabancı kalmaktadır. Meselâ 
orta halli bir ciftci ve yahut esnaf çocuğu orta 
ve liseyi ikmal ettikten sonra ne tarlaya gitmek
te ve ne de dükkâna yanaşmaktadır. 

Ziraat: memleketimizin ana islerinden oldnğu-
I na göre dünvanm teknik ziraatle mescml olduğu 
I ve memleketimizin de bu hususta inkişafta bulun-

du£u bu zamanda biz hâlâ küçük çiftçilerimizi 
I iptidai vazivette ealıştırmaktavız. Bunların ev

lâtlar* da babalarından gördüğü gibi karasabanla 
güçlftfele ziraat işlerinde çaliMvorlar. Vaziyet 

I bovle olduğuna göre ekseri halkı ciftci ve es
naf bulunan nahiye ve kaza merkezlerindeki 
bâzı ortaokulların bu cihete hasrü tahsis edil-

I mesi daha muvafık olur kanaatindevim. Tabiî 
I bu bir teşkilât ve kurtduş meselesi ise de, bu-
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nuıi üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının da has
sasiyetle duracağına kaaniîm. 

Sonra, köy okullarından mezun olan çok ze
ki vatandaş çocukları vardır. Bunların da 
tereihan yatılı okullara alınması şayanı arzu
dur. Geçen sene Millî Eğitim Vekâletinin çok 
yerinde almış olduğu bir kararla halk tara
fından teşebbüs edilerek dern'ek kurulmak su
retiyle mektep yaptıranlara yardım edilmekte
dir. Bu meyanda Bilecik Vilâyetimizin de Os
maneli ve İnönü kasabalarında mahallî dernek
ler tarafından yaptırılan iki ortaokul binası 
için Hükümetimizin yardımları ve sayın Millî 
Eğitim Vekili Tevfik îleri'nin bu eserlerin 
vücuda gelmesi için gösterdiği gayret ve him
metten dolayı Bilecik Vilâyeti namına bu kür
süden teşekkür etmeyi bir borç bilir, mâruzâtı
ma son veririm. 

BEÎS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, beş dakikalık bir zaman içinde Millî 
Eğitim dâvasını münakaşa etmek imkânları ol
madığı için kısa parçalar halinde temennilerde 
bulunacağım. Din tedrisatı, okullarımızda Millî 
Eğitim Vekâletinin bir karariyle ve yahut Hü
kümetin bir karariyle ihtiyari olarak kabul 
edilmiştir. Millî Eğitim sahasında hiçbir der
sin ihtiyari olduğu vâki değil iken din tedri
satının niçin ihtiyari olduğu üzerindeki tered
düdümüzün izalesi için bir gün Millî Eğitim 
Komisyonunda sayın bakandan istirhamda bu
lunmuştum. Bu hususun ya ihtiyaridir yahut 
mecburidir seklinde katı bir hükme bağlamak 
icabeder. Fakat iki şıktan birisini tercih et
mek icabederse mecburi olmasının zaruretine 
işaret etmiştim. Bakanın bu husustaki ikatî ce
vabını rica ediyorum. 

îmamı - Hatip okullarının her vilâyete teş
mili zaruretin! hissetmekteyim. Bunu da te
menni olarak arzediyorum. 

Bütçe Komisyonunda 1954 yılında Çankı
rı'da bir lise açılmasr hususunu vadetmisler-
di. Bunun Meclis zabıtlarına geçirilmesi;için 
sayın bakandan tavzihini! rica ediyorum. 

Eğitmensiz okullar; bu okullar çeşitli se
beplerle istifa, ölüm veya suveri saire ile ayrıl
mış olanların yerine eğitmen bulunamaması, 
yahut öğretmenin tercih edilmesi, sebebiyle bâ
zı okulların hocasız kalması doğru değildir. 
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O halde Millî Eğitim faaliyetinin mânası kal
maz. Okul var, hoca yok. Bu nevi okullann 
ya tamamen kapatılması, yahut da öğretmen 
okullarından çıkacak hoca sayısının artmasına 
kadar eğitmenlerle idaresi ehveni serdir. 

Bir de öğretici f ilimlerin vilâyetimiz-e de 
lûtfedilmesini rica ederim. 

Son olarak, Millî Eğitim dâvasının kalkına
bilmesi için ve bilhassa muhtelif mevzuları 
parça, parça Büyük Millet Meclisime getirmek-
tense bir an evvel hazırlanmış olan maarif teş
kilâtının Bakanlar Kurulunda daha fazla bek
lemesi doğru değildir. Sayın bakandan bir an 
evvel bu kanunların Meclise intikalini riea 
ediyorum. 

REÎS — Ethem Vassaf Akan. (Alkışlar) 
ETHEM VASSAF (Kocaeli) —Teşekkür 

ederim. 
Değerli arkadaşlarım, Maarif Bütçesi vesi

lesiyle söz almış bulunuyorum. Türk maarifinin 
ileri bir hareketle inkişafı için bâzı esas nokta
lara temas etmek istiyorum. 

Çocuk yuvalarından başlıyarak ilk mektep
lerin tedris usul ve sistemlerinde, çocukların 
mektep hayatında nazarı dikkate alınacak hu
sus, yalnız okuma vaziyetleri değil, fakat sağ
lık ve ahlâk durumlarını da göz önünde tuta
rak ona göre çocuklarımızı yetiştirmek zarure-
tindeyiz. (Bravo sesleri) 

Çocuk gıdasında, gıda ile alâkadar olan ev ve 
aile fertlerinin bilgileri, bâzan kifayet etmi-
yebilir. Fakat bir öğretmenin bu hususta mun-
tamaz ve muvazeneli bir diyet hazırlaması husu
sunda malûmat sahibi olmak gerektir. Bunları 
yetiştirmek için, mekteplerimizde tedris usulle
rimizde yenilik yapmaya kâfi derecede vukuf
lu, malûmat verecek öğretmenlere daha çok 
mütehassıslara ihtiyaç vardır. Çocuk sağlığının 
temini, çocuk tedris usulleri ve mekteplerin de
vamlı kontrolü bakımından ve çocuklara musal
lat olan mikropların faaliyetini engelliyecek 
(Profilactic) medecin yani koruyucu tababete 
temas etmek istiyorum. Çocuklar aşılanmadan 
çok defa taşıdıkları hastalıkları diğer çocuklara 
aşılamak suretiyle yaymaktadırlar. Yâlnlz ço
cuklar değil, öğretmenler arasında tüberküloz
dan mustarip olan ve bütün bir mektebe sira
yet edecek şekilde hastalıkları tevsi eden öğret
menlerin mevcut olduğunu yakînen biliyorum. 
(Alkışlar) Bunun için arayıcı ve teknik lâböra-
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tör vasıtalardan istifade etmek, çocukların mun- I 
tazaman sağlıklarını kontrol etmek, radyografi 
ve radoskopilerini yapacak vasıtalara sahip ol
mak ve bilhassa gıda usullerine ve spor işlerine 
ehemmiyet vermek lâzımdır. (Bravo sesleri, al
kışlar) Sporu, yalnız birbiriyle rekabet eder şe
kilden kurtararak ahlâk sporu haline getirmek 
lâzımdır. Çocuşün bedenî neşvunümasını te
min etmeliyiz. Bu şekilde hazırlanan çocukları
mız yarin üniversiteden çıktığı zaman kafaları 
ve kalblerî işliyen ve memlekete bağlılıklariyle 
hisleri işliyen birer unsur ve fert olarak yetişme
lerini temin etmiş oluruz. Çocuk hayatında, ted
ris usullerinde buna ne kadar kıymet verdiğimizi 
bu vesile ile izah ederken noksan kalan bu hu
susun tekemmül ettirimesini bilhassa Maarif 
Bütçesininin idaresini ele alan Bakanımızdan Ve 
bundan sonra gelecek olan bakanlarımızdan da 
rica edeceğim. (Sürekli ve çok şiddetli alkışlar) 

REÎS — Şevki Ecevit. 
ŞEVKİ ECEVÎT (Sivas) — Köy okulların-

da ve bunların bir kısım beş sınıflı olanlarında 
tek öğretmen çalışmaktadır. Bu noksanlık şüp
hesizdir ki, öğretmenlerimizin tam vasıflı ola
rak yetişmedikleri şu anda randıman üzerinde 
ileri derecede müessirdir. Bu hal teessürle ar- I 
zedeyim ki, Sivas köy mekteplerinde halen vâ-
kıdır. Bu halin daha fazla devam etmemesinin 
temini için tedbir ittihazını vekil arkadaşımdan 
ricsa edeceğim, Ümit ederim ki, bu durum yal
nız Sivas'a münhasır bulunsun. Eğer hâl böyle 
ise, Sivas teşkilatındaki bu noksanlığın süratle 
izalesini temenni ederim. 

Arkadaşlar, malûm olduğu üzere, 1950 sene
sine kadar köylerimizde bilinen şekil ve şart
lar içinde yapılmış köy okullarının hemen yüz
de 50 si bugün içine girilemiyecek derecede 
haraptır. Seçim bölgemde bu türlü okul adedi I 
zannederim 100 e yakın bir rakama baliğ olmak- I 
tadır. 1953 Bütçesindeki mahsûs faslında bu iş I 
için konulan tahsisatın kifayetsizliğine işaret I 
etmek isterim. En geç iki yıl içinde bu tamirat I 
yapılmazsa, memleketin mühim bir servetinin 1 
yok olacağı muhakkaktır. Bu itibarla^ pir kısım I 
arkadaşların da işaretlettikleri veçhile, Hükü- I 
met olarak, Maarif Vekâleti olarak bu tedbirin I 
1954 Bütçesinde ittihazını ehemmiyetle temenni I 
etmekteyim. I 

3. Üçüncü bir nokta olarak da, köy. okul- I 
lamın netice alınabilecek derecede teftiş gör- I 
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mediği meselesidir. Geçen yaz arkadaşlarımla 
yaptığım koy gezilerinde, bu noksanlığı müşa-
hade ettik. Teftişin hiç yapılmaması veya nok
san yapılması neticesiyledir ki, esasen iyi yetiş
memiş olan bir kısım enstitü mezunu öğretmen
lerin köylerde muhtarlarla, bilhassa nahiye mer
kezlerindeki karakol komutanları ve bucak mü
dürleriyle haşır ve neşir olmakta, hattâ politi
kaya karışarak okul ve vazifelerini ihmal et
mektedirler. 

Arkadaşlar, köy okulları bir ders yılında 
mutlak surette iki defa teftiş görmelidir. Ken
di vilâyetimin köy okullarında bu vazifenin lâ-
yıkiyle yapılmadığına işaretle vekil arkadaşı
mın dikkatini çeker ve temenni ederim ki, bu 
hal yalnız Sivas'ta vâki olmuş bulunsun mâru
zâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Nihad Reşad Belger. 
NIHAD REŞAD BELGER (îstamibul) —Muh

terem arkadaşlar, huzurunuza bir defa daha 
geimekliğimin sebebi, Sadri Maksudi arkada
şım, bendenizin fikirlerimi iyi anlamamışlar. 
Maksadımı izah etmekliğimi istemişlerdir, ben 
de bunu maalmemnuniye yapıyorum. 

Bir kere hepiniz işittiniz, bendeniz Fransız 
kültüründen bahsetmıedim, Fransız üniversite
lerinden bahsetmedim. Köylerde, Amerika'da 
tatbik edilen usulden bahsettim. Amerika'da 
beş kişide bir Mşi çiftçidir. Türkiye'de de 16 mil
yon köylü vardır. Bize ayrılan beş dakika zar
fında üniversite mensubu olduğum halde ondan 
bahsetmem lâzımgelirken bahsetmedim, köyden 
bahsettim. Arz<ettiğim gibi Amerika'nın müs
takbel çiftçileri programından bahsettim. Onr 
ların programının başında şu yazılıdır; (yapa
rak öğrenmek, öğrenirken kazanmak), mâruzâ
tımı tetkik ettikten sonra, bir karar verilmek 
üzere, isterseniz bu miesele ilerde yeniden ele 
alınır, münakaşa edilir. Bundan bdr maarif 
programı çıkaralım kasdiyle söyledim. 

Üniversiteye gelince; üniversiteler Ameri
ka'dat.dahî aynı şeyleri tedris etmektedir. Şim
di hepimiz görüyoruz, 15 -20 seneden beri il
mî ve. teknik terakkiler Amerika'dan geliyor. 
Tıbbı ele alalım. Bunda da son keşfiyat Ame
rika'dan gelmektedir. Anti - biotikler olsun, 
diğer keşfiyat olsun hep oradan gelmektedir. 
Bu itibarla Amerika'da kültür sdyantifik yok
tur denilemez. Ben kendim Fransız kültürü ile 
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yetiştim, onun içinde yaşadım. Fransız kül
türü azdır, hafiftir demiyorum. Fakat memle
ketimizde maarif sistemi olarak bu Amerikan 
sistemine taraftar olduğumu arzettim. Ameri
kan üniversitelerinde «kendi kendine yardım» 
«selfhelp» denilen bir sistem tatbik edilmekte
dir. Sonra her talebe orada günde birkaç saat 
dışarıda çalışmak imkânına maliktir. Bunun 
gayesi hayatta para kazanmaya alışmaktır. Zen
gin ailenin çocukları dahi kazanmaya Çalışıyor 
ki kendi ailelerin* yük olmasın. Halbuki biz
de çoeuk ailesine güvenmekte, eğer ailesine gü
venmiyorsa Devlet babaya güvenip dayanmak
ta, bu suretle yetiştiği için de tahsilini bdtirir 
bitirmez Devlet kapısında iş almaktadır, işte 
bunu önlemek, memur enflâsyonuna mâni ol
mak için bu sisteme gitmemiz icabettiğini izah 
ettim. Yoksa Sadri Maksudi arkadaşımızın de
dikleri gibi Fransız kültürü eskimiştir, şeklin
de bir düşünceden mülhem olmadım. Bu ikd 
millet kültürü bugünkü beşer medeniyetinin 
husul bulmasında mühim rol oynamıştır, bu
nun aksini iddiaya imkân yoktur. 

Bu şekilde izah ettikten sonra zannederim 
ilkokullar için müdafaa ettiğim sistemi ve mü
dafaamı anlamışlardır. Eğer üniversiteler için 
arkadaşımın rey beyan ederlerse onu da kabul 
eder, cevabını veririm. 

EEÎS — Komisyon sözcüsü... 
B. K. ADINA ÖMER FARUK SANAÇ (Elâ

z ığ)— Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim 
Vekâleti 1953 yılı Hükümetin teklif bütçesin
de 208 479 316 lirası umumi masraflar ve 
25 110 000 lirası yatırımlar karşılığı olmak 
üzere ceman (233 589 316) liradır. Ayrıca Ba
yındırlık Bütçesinde Millî Eğitim Vekâleti 
için konan 1 495 000 lira tahsisatla birlikte 
235 084 316 lira tutmaktadır. Bütçe Komisyo
nunun kabul ettiği 3 085 500 liralık zam ile 
238 169 816 lirayı bulmaktadır. Millî Eğitim 
Vekâleti Bütçesinin 1948 den itibaren beş yıl 
içindeki artış miktarı 81 milyon lira civarında
dır. 1950 den 1953 Bütçesine kadar artış farkı 
60 288 271 ve geçen yıl bütçesine nazaran faz
lalık ise 37 750 646 liradır, öğretim işleri için 
157 879 950 ve idari işler için 21 209 814 lira 
ki ceman 179 089 764 lira personel giderleri 
karşılığını teşkil etmektedir. 

29 389 552 lira genel giderler ve 24 310 000 
lira da yatırımlar karşılığı teşkil etmektedir. 
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Hükümetin Millî Eğitim dâvasına verdiği ehem
miyetin en müspet delilini zikri geçen bütçe 
rakamları sarahatle ifade etmektedir. 

Millî Eğitim Bütçesinin tahlilini yaparken 
hizmetler üzerinde kısaca durmak uygun olur. 

İlköğretim: 
İlköğretim, milletlerin kültürel, sosyal, ve 

ekonomik bünyesinde esaslı bir unsur olduğu 
münakaşa götürmez bir bedahettir. Muasır me
deniyetin teknik icap ve zaruretleri nazara alın
dığı takdirde Millî'Müdafaa bakımından da 
ilköğretimin ehemmiyeti anlatılır. Türkiye'de 
okur yazar nispeti vasati olarak 34.7 dir. Mu
ayyen bölgelerde bu nispet çok düşük olduğu 
maalesef malûm bir hakikattir. Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 87 nci maddesi ilköğretimi 
mecburi ve meccani kılmış olmasına rağmen, 
halen mecburi tahsil çağındaki çocuklarımızın 
ancak yüzde elli kadarının ilkokula devam et
me imkânını bulabildikleri istatistik malûmat
tan anlaşılmaktadır. Filhakika okuma çağında
ki çocuk yekûnu 3 230 568 olduğu halde öğ
renci sayısı 1.709.438^ dir. Bu üzücü neticenin 
altındaki hakiki âmili halen 19 bin kadar kö
yümüzde ilkokul bulunmaması ve birçok şehir
lerimizde ilkokullarımızın ihtiyacı karşılıyama-
mış olmasıdır. İlkokul çağındaki çocuklarımı
zın Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarih hüküm 
ve prensibine dayanarak toptan okuma imkâ
nını bir an için Hükümetten talep ettikleri dü
şünülürse elbetteki mevcut şartlara göre Hü-
hümetin bu imkânı sağlıyamıyacağı bedihidir. 

İlköğretimi dâvası eski iktidar zamanında 
ilköğretim seferberliği adı altında ele alınmıştı. 
Bu seferberlik icabı olarak vatandaşa yaptırı
lan mektep binalarının bir müddet sonra büyük 
kısmının yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiği 
yine Türk milletince bilinen bir hakikattir. Fil
hakika bu binalardan 685 tamesi tamamen yıkıl
mış ve 918 esaslı onarıma muhtaç ve 1759 u ik
mali zaruri 1256 tanesi de halen noksan bulun
maktadır. Bu bakımdan ilköğretim dâvası an
cak Yüksek Meclisin köy okullarını Devlet Büt
çesinden yaptırılması yolunda çıkardığı kanun
la 19Ş0 den şİpnra esaslı ş/ekilde ele alınmıştır. 

1952 yılı Bütçesindeki 10 milyonluk tahsi
satla 568 yen| bina yapılmış ve 89 bina ikmal 
edilmiş beş Öğretmeli evi ve 90 hela ve depo 
yapılmıştır. Cidden okul olarak sağlam ve ör
nek birer bina olan yeni okullar köylerimizde 
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bir zihniyet okulu olmıyan köylerimizin kısa 
zamanda okula kavuşturulması ve ilköğretim 
dâvamızın müspet ve katî şekilde halli, Hükü
metin elbetteki birinci derecede vazifesi ve ga
yesi cümlesindendir. Millî Eğitim Şûrasının 
kıymetli mesaisi ve hazırlanmış olan Teşkilât 
Kanunu ile bu mevzuun katî olarak halloluna
cağını ummaktayız. 

Ortaöğretim : 1952 yılında İsparta ortaoku
lu lise haline getirilmiş Elâzığ'da bir kız öğret
men okulu ve 34 te ortaokul açılmıştır. Halk 
tarafından kurulan müteşebbis derneklerin or
taokul yaptırmakta takdire değer hizmetleri 
görülmüştür. 1953 Bütçesinde 743 ncü fasla 
900 000 lira konulmuştur. 1952 yılı tahsisatı ile 
lise, muallim mektebi ve ortaokulların ders 
aletleri kısmen tamamlanmıştır. 1953 tahsisatı 
ile 10 lise ve 5 öğretmen okulu ile fizik aleti 
olmıyan 147 ortaokulun aletleri kısmen tamam
lanacaktır. 

Teknik öğretim : Meslekî ve teknik okullar 
açılması ve mevcutlarının genişletilmesine dair 
4304 sayılı Kanun gereğince 761 nci fasla 
5 000 000 Ura tahsisat konulmuştur. 1§|2 yılı 
içinde ilâve olarak 6, sanat okulu 4 şube ve 30 
kurs faaliyete geçirilmiştir. Halen 683 muhtelif 
kurs faaliyette bulunmaktadır. 

1953 yılı Bütçesinde yeniden yapımı prog
rama alınmış 23 meslekî ve teknik okul ve tesis 
mevcut bulunmaktadır. Muhtelif sahalara ta
allûk eyliyen bu teknik kurslar pratik bilgiler 
vermesi bakımınd«rı halk arasında büyük alâka 
görmüş ve çok faydalı olmuştur. 

Teknik öğretim : Üniversite ve! yüksek okul
larda okutulan öğretimlere verilecek burslar 
için 450 nci fasla (458 250) lira üniversite ve 
yüksek okullardaki muhtaç öğrencilere tedavi 
gideri olarak 100 000 ve Güzel Sanatlar Akade
misine 150 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Muhtelif yabancı memleketlerde okuman 
umumi öğrenci yekûnu 1368 dir. Halen 4 talebe 
müfettişliğimiz mevcuttur. 

Devlet kadrosunda 1953 yılı Bütçesinde 
1 308 000 lira tahsisatı olan ve henüz kuruluş 
halinde bulunan Devlet Tiyatromuz ve tesisle
rinin ikmali halinde takdire değer faaliyerle-
rayle bu kültür müessesemiz sanat hayatımızda 
muvaffak bir rol ifa eyliyece&tir. 

Eski eserler ve müzeler : 415 nci bölüme ko-
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| nulan tahsisat iki yıl içinde 300 000 lira artırı

larak 800 000 liraya çıkarılmıştır. Bu tahsisatın 
300 000 lirası umumi giderler 500 000 lirası da 
muhtelif müze ve anıtların onarımına sarfolu-
nacaktır. 

Doğu Üniversitesi : 
Demokrat Parti iktidarının programında 

ehemmiyetle yer alan mevzulardan birisidir. 
1952 yılında bütçeye konan 50 bin liralık tah
sisatla bu mevzu ele alınmış ve üniversiteler
arası teşkil olunan 15 kişilik ilim heyeti rapo
runu tamamen ilmî esaslar çerçevesinde hazır
lamış ve sevkolunan kanun Meclis gündemine 
alınmıştır. 1953 yılı Bütçesine Doğu Üniver
sitesi için bir milyon liralık tahsisat konmuştur. 

Bu suretle kurulacak olan Doğu Üniversi
tesi Doğu bölgesinin her türlü kültürel, sos
yal ve ekonomik hayatında büyük inkişaflar 
sağlıyacaiktır. 

Hükümetin bu hayırlı ve müspet teşebbüsü 
takdir ve şükranla kaydetmeyi borç biliriz. 

REİS — Millî Eğitim Vekili. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKÎLt TEVFÎK İLERİ 

(Samsun) — Aziz arkadaşlarım; köy okulun
dan yüksek okula kadar, gezici kurslardan 
konservatuvar ve Devlet Tiyatrosuna kadar ge
niş bir terbiye ve tedris manzumesini ihtiva 
edem ve bünyesinde 50 bini mütecaviz öğret
meni, iki milyonu mütecaviz Türk çocuğunu 
bulunduran ve fert fert bütün Türk Milletini 
alâkadar eden maarif mevzuumuzda söylenen 
sözlerin, söylenmesi icabeden sözler olduğuna 
kaani değilim, zira beş dakikalık dar bir za
man içerisinde, söylenecek birçok sözler söy-
lenememiştir. Hakikaten bu mevzuda çok şey
ler söylenebilir. Ben icraatımızı beğenen bu su
retle bizleri teşvik eden arkadaşlarıma şükran 
borcumu eda etmekle beraber yapılanları az bu
lan ve daha çok işler istiyen, tenkid eden ve 
bu suretle bizi ikaz eden arkadaşlarıma da şük
ran borcumu eda ederek söze başlıyorum. 

Gerek muhalefet partisi sözcülerinin ve 
gerekse diğer arkadaşlarımızın temas ettikleri 
mevzulara, kısa da olsa temas ederek maarif 

j hayatımızın muhtelif noktaları hakkında size 
i malûmat vermek ve bilhassa kendileriyle bera-
! ber çalışmaktan büyük bahtiyarlık duyduğum 
.mesai arkadaşlarımın sıkı ve semereleri çalış-

j maları hakkında Yüksek Heyetinizi tenvir et-
i meyi vazife biliyorum. 

-m-
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Bu mevzuda saatlerden beri konuşuluyor, j 

Hiç şüphesiz yorgunsunuz. Bununla beraber 
benim mâruzâtımı da dimlemek lûtfunda bulu
nacağınıza eminim, 

îlk olarak Köylü Partisinin Sözcüsü ve Ge-
<nel Başkanı Arkadaşımın komuşmalarına işaret 
edeceğim. 

Remzi Oğuz arkadaşımız bütçe rakamları 
üzerinde yapmış olduğu tenkidlerden ilham 
alarak bâzı neşriyatımızın kendisime vermiş ol
duğu intihalara da istinat ederek bütçemizin 
tenkidini yaptılar. Bu tenkidin başında büt
çenin umumi görüşünü maarifteki iyi niyeti ak
settirmektedir, Ibütcede maarifin müspet işleri 
görülmektedir, öğretmen hayatı nispi bir hu
zura kavuşuyor dedikten sonra kemdi zaviyele
rinden ve bilhassa Maarif Teşkilât Kanununun 
Meclise hâlâ gelmemiş olmasından dolayı maa
rif hayatımızın katî bir istikamet alamamış ol
duğu yolunda ısrarla durdular. Teşkilât Ka
nununa temas etmeden evvel Remzi Oğuz 
Arık'm « öğretmen hayatı nispî bir huzura ka- I 
vuşuyor » sözüne dokunacağım ve biraz bu 
mevzuda duracağım. Maarif Teşkilât Kanunu, 
programlar, şunlar bunlar ne kadar güzel olur
sa olsun kabul etmek icabediyor ki, muvaffaki
yetlerin ana şartı, öğretmendir. Öğretmen ne 
(kadar iyi yetişir, yetiştirilirse yetişen öğretmen 
hayat 'boyunca ne kadar olgunlaşmak imkânla
rına malik kılmrrsa ve bilhassa Remzi Oğuz 
Arık'm temas ettiği gibi huzur içine sokulursa 
o zaman bütün 'bu kanunların verimi tam olur. 
Bunu böyle bilip, böyle inandığımız için, veikâ- I 
letin ana dâvalarından biri olan öğretmen işi
nin mutlaka ele alınması icabettiğine .kaani ol
duğumuz içim ciddî olarak ele aldık . ve bu 
mevzudaki kanun tasarıları muhtelif safhala-
riyle huzurunuza gelecektir. . I 

Öğretmenin huzura kavuşması için birçok 
tedbirlerimiz oldu. Daha da olacaktır, öğret
men; itiraf etmek lâzımdır ki, şu andaki ka- I 
dar hiçbir zaman huzura kavuşmuş değildir. I 
Bu huzur tam mıdır, değil midir? Elıhetteki, de
ğildir. Millet hizmetinde feragatle çalışan: Türk I 
öğretmeni imkânlar nispetinde daha da huzura 
kavuşturmak borcumuzdur. 

Biz Türk öğretmeninin huzura kavuşması I 
için heîer yaptık? Bunun bir kaç cephesi var
dır. Mânevi ve maddi bakımlardan, evvelâ | 
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Türk öğretmenini maarif dâvamızda söz söy
lemeye yetkili fikirlerinden iistifade edilecek 
bir insan olduğunu telâkki ederek işe buradan 
başladık. Bu, hakikaten..; ilk olarak* mânevi 
bakımdan kendisine huzur verdi. Gerek seya
hatlerimde yaptığım öğretmen toplantılarında 
her meselede onun fikrini almamız gerekirse 
muhtelif mevzularda « anketler *. yolu ile dü
şüncelerine müracaat etmemiz ve biraz sonra 
temas edeceğim, maalesef Remzi Oğuz tara
fından tenkid mevzuu olan Danışma kurullarını 
ihdas etmemiz öğretmene kendi ana dâvasında 
söz söylemek imkânını vermiştir ve öğretmenin 
maarif meselelerinde bir şahsiyet sahibi oldu
ğu hissini kendisinde yaratmıştır. Bu bir. 

İkincisi, öğretmenin mustarip olduğu bir me
sele var. Sadece öğretmen değil; bütün me
murların bir bakıma müşterek derdi ve İstırap 
mevzuu olan bu iş bilhassa öğretmen için kritik 
bir mevzudur. Oda şudur; terfi, nakil ve tâ
yinde talimatnamelere ve kanunlara aykırı hare
ket etmek, tercihler yapmak, iltimaslara baş 
vurmak, öğrtmeni huzura kavuşturmak için 
bu kapıyı tamamen kapamak zaruretini hissettik 
ve kapadık. Hiç kimse bugün iddia edemez ki, 
filân, sırada olan öğretmene daha sonra, beşin
ci sırada bulunan bir arkadaşı tercih edilmiştir. 
Böyle bir şey yoktur. Hiç kimse iddia edemez ki, 
iyi kötü mevcut talimatnameler hilâfına tâyinler 
yapılmış birinci sırada bulunan bir öğretmene 
15 rici sıradaki tercih edilmiştir. Böyle bir şey 
yoktur. Bu bihakkin öğretmene huzur veren bir 
husustur ve bir emniyet ve bir huzur yaratmıştır. 

Bilhassa ilkokul öğretmeninin büyük ıstıra
bını teşkil eden kolay kolay söyliyemediği, söy
lemekten çekindiği, fakat büyük bir ıstırabım 
teşkil eden kadro kanunu meselesi. Öhİarİ bir 
parça daha huzura kavuşturduk, istikbale bir 
parça daha emniyetle bakmak imkânını sağlamış 
olduk. Üç senelik müddeti geçmiş, müfettişin 
teftişinden geçmiş terfie hak kazandığı sabit ol
muş fakat kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
miş. Hangi maaşta terfi edememiş ? Falan falan 
memurJğibi 70 ten 80 e 90 dan 100 e geçerken 
durmuş değil, 30 dan 35 e, 35 ten 40 a geçerken 
durmuş kalmış. Geçen sene lütfederek kabul et
miş olduğunuz kadro kanunu ile 1952 den 1955 
yılına kadar 4 yıllık müddet içinde ilkokul öğ
retmenleri için 56 milyonluk yeni bir tahsisat 
ieabettiren Kadro • Kanunu sayesinde ilkoyul 
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hocaları bu ezelî dertlerinden kurtulmuşlardır. 

, Bu da onların huzura kavuşması için bir himmet 
olmuştur. 1955 yılından sonra elbetteki aynı 
tempo ile yeni kadro kanunları kabul edilecek
tir ve ilkokul öğretmenlerinin mazideki bu acık
lı durumu bir daha tahaddüs etmiyecektir. 

Şimdi bu Teşkilât Kanununa temas edeyim, 
birçok arkadaşlar temas etti, topuna birden ce
vap vermiş olacağım. 

Hükümete ğelidiğimiz günden itibaren Te§-
Jçilât Kanununun zaruri bir kanun olduğuna ka-
ani bulunduk. Ve bu kanunu hazırlamaya baş
ladık. Bütün teşekküllerden ve hassaten mes
lek teşekküllerinden faydalanarak muhtelif ko
misyonlar halinde çalışarak Teşkilât Kanunu
nu tesbit ettik, vekâletlerin fikirlerini aldık 
ve Hükümete şevkettik. Diğer bakanlıklar Teş
kilât Kanunları ile beraber ve bir koordinas
yona tâbi tutmak arzusu yüzünden maalesef 
henüz huzurunuza gelemedi. Büyük Meclisini
zin bu yüksek arzusu da bir kuvvet kaynağı 
olacak ve İnşallah önümüzdeki aylarda bu kanun 
Meclise sevkedilecektir. Yani Vekâlet olarak 
Teşkilât Kanununu hazırlamış ye Hükümete 
tevdi etmiş bulunmaktayız. Bu böyle olmakla 
beraber, Teşkilât Kanununun gelmemiş olması 
dolayısiyle Maarif Vekâleti çalışmalarının bir 
çıkmazda olduğu ve istikametini bulamadığı 
hakkındaki iddianın doğru olmadığı kanaatin
deyiz. Bu, Anayasa tadilâtı yapılmadan evvel 
bu memlekette hürriyet mi olur? Adalet mi 
olur? Demeye benzer. Anayasa tadilâtı elbette 
yapılacaktır. Ama, mevcut Anayasa ile de dün
künden daha iyi bir rejim tatbik etmek ve da
ha iyi neticeler almak mümkündür. 

Biz de mevcut Teşkilât Kanunundan istifade 
ederek yeni teşkilât kanunu çıkana kadar dün
künden daha iyi neticeler alınacak çalışmalara 
girdik. Ve iyi neticeler aldığımıza kaani bulun
maktayız. Bunu bütün Türk milleti de bilmek
tedir. Bu hiçbir zaman Teşkilât Kanununun gel
mesi yolundaki arzuyu baltalıyamaz. Bir an 
evvel huzurunuza gelecektir. Teşkilât Kanunu 
meselesinde Jtem'zi Oğuz arkadaşım,^talim ter-
biyeyei oradan MaatiA Şûrasına intikal ile ken
disince gördüğü hataları bu Teşkilât Kanunu
nun olmamasına hamlettiler. Maarif Şûrasının 
üzerine aldığı ilköğretim dâvası hakkında bâ-

,,31 malûmat arzedersek. bifcçok hatip arkadaşla

rımın temenni ve dileklerine de temas edilmiş 
olur. 

Maarif Şûrasında ilköğretim dâvasının ele 
alınması maarif meselelerini bir kül halinde ele 
aldığımız mânasına gelmez. Bugün jki milyon 
Türk çocuğu ilköğretime tâbi bulunmaktadır. 
Yarın dört milyon Türk çocuğu devam edecek
tir. Bu itibarla mutlak surette maarifimizin te
mel taşını teşkil eden ilköğretim işini önce tez
gâha koyduk. Bir kül halinde bütün maarif me
seleleri Vekâletçe ele alınmıştır. Ve çalışmalara 
hızla devam edilmektedir. Ve diğerleri de Maarif 
Şûrasına sıra ile arzolunacaktır. 

Yine Remzi Oğuz arkadaşımızın dediği gibi; 
Şûranın dört sene sonra toplanması bahis mev
zuu değildir, her zaman ve ihtiyaç hissettiği
mizde şûrayı toplantıya çağırmak salâhiyetine 
mâlikiz. Kısa zamanda Maarif Şûrasına götü
receğimiz işler olacaktır. İlköğretim dâvası çok 
çeşitli, çok veçhesi olan bir dâvadır. Okul bina
sı, mecburi okula devam edecek olan çocuğun, 
kitap, gıda, sağlık ve program meseleleri. Şev
ki Ecevit arkadaşımızın temas ettiği tek öğret
menin bütün bir okulu okutması ve terbiye et
mesi keyfiyeti ve nihayet çocuklar için öğret
meni nasıl yetiştirelim meselesi ve 1329 tarihli 
Tedrisatı iptidaiye kanunu muvakkati me
selesi, onun bugünkü şartlara, icaplara uymı-
yan maddelerinin mevcudiyeti ve onların kal
dırılarak bugünkü şartlara uyan yeni bir ilk
öğretim kanunu hazırlanması, devam meselesi 
şu bu meselesi sadece ilköğretimin muhtelif 
meseleleridir. İşte bu meseleleri bir sene değil, 
iki buçuk seneden beri devamlı bir çalışmanın 
neticesinde, kâfi bir hazırlık sonunda bütün 
bunlara cevap verecek hususları tesbit ederek, 
son defa, kanunun da vermiş olduğu bir emri 
yerine getirmek için, Şûranın tasvibine değil 
tetkikına ve icabeden değişiklikleri yapması 
için huzuruna getirdik. 

Arkadaşlar; Şûradan kısaca bahsedeceğim. 
Kanun, Şûranın kimlerden teşekkül edeceği
ni esas itibariyle tesbit etmiştir. Biz kanunun 
bu l$kümlerine dokunmamak şartiyle ve me
selenin de ilköğretim meselesi olduğunu naza
ra alarak, âzami nispette ilkokul hocalarını da
vet ettik ve kendi meselelerini dile getirmeleri 
imkânını sağladık, ben zannediyorum ki bugü
ne kadar hiçbir Şûra'da ilkokul öğretmeni bu 
kadar çok adedle ve kitle halinde temsil edil-

— 967 — 
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memiştir. Sonra şunu söyliyeyim ki Maarif Ve- I 
kâleti birtakım kararlar çıkartmak için Şûra
ya gitmemiştir. Bu olamaz. Dün olmuşsa onun 
hesabını o zamanın mesulleri verir. Biz haki
kati arıyoruz; Türk çocuklarını daha iyi okut
mak ve ilköğretimi % 100 tahakkuk ettirmek 
için gerekli tedbirleri arıyoruz.. Dâva hakikati 
aramak olduğuna göre peşin kararları Şûra
nın tasdikına gayret etmeyi memleket için za
rarlı buluruz ve bunu yapmak istiyeeeklere 
hayret ederiz. I 

Şu, şu kararları alırken Şûrayı da mesuli
yetlerimize ortak etmek, bu asla mevzuubahis 
olamaz. Bu hayretle karşılanacak bir yol olur. 
Ama vaktiyle olmamış mı. Bu da vaktiyle ça
lışanların cevabını vereceği bir meseledir. 

Bâzı rakamlar vererek dikkatinize arzede-
ceğim; Bu suretle eski senelerle mukayese im
kânını bulacaksınız. Bu sene Şûraya iştirak 
eden merkez teşkilâtı mensupları ancak % 15 
dir. Geri kalan % 85 ya Vekâletle hiç alâkası 
olmıyan kimselerden, veya memleketin muhte
lif köşelerinde çalışan unsurlardan teşekkül 
etmiştir. Bâzı rakamlar vereceğim: 

İlkokul öğretmeni 71, dir ilkokulla doğru
dan doğruya alâkalı, ilköğretim müfettişi, maarif 
memuru, müdürü gibileri de katarsak yekûnun 
% 42,7 sini ilk tedrisatçılar teşkil eder. Sonra 
77 tane üniversite profesörünü davet ettik, işti
rak ettiler. Yani bir yanda, hayatını köyde geçir
miş, tecrübeli bir köy öğretmeni, diğer bir yan
da hayatını ilme vakfetmiş insanlar, şûrayı teş
kil etmiştir. Bu ikisi, iki kutup halinde, aynı me
sele üzerinde eğilerek hakikaten en iyi neticeleri 
bize vermek'imkânını sağladılar. Bunun haricin
de vekâletimiz müntesipleri, diğer bâzı vekâletler- , 
den gelenler de Şûraya katıldılar. 

Şunu da arzedeyim, bugüne kadar vâki olma
mış bir hâdise, Şûranın üç reisvekil'inden birisi, 
istanbul Üniversitesi Rektörü, birisi, vekaletimiz 
müsteşarı, üçüncüsü de İsparta'dan gelmiş olan 
bir ilkokul övretmeni seçildi. Bir ilkokul öğret
meni iki komisyon raporunun görüşüldüğü iki 
umumi heyet toplantısına riyaset etmiştir. Ne bir 
siyasi baskı, ne şu, ne bu bahis mevzuu değildir. 
Remzi Oğuz Arık arkadaşımız eskiye ait bir hâ
tıralarını naklediyorlarsa başka, yeniye ait bir 
vakıa biliyorsa çok istirham ederim, lütfen izah 
etsinler. I 
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Arkadaşlar; Şûra sekiz komisyon halinde ça

lışıyordu, dört, beş hattâ altı gün geceli gündüzlü 
ve âzami bir hürriyet havası içinde çalıştı. Ve 
bizim sunduğumuz birtakım hususları kısmen 
tasvip, kısmen tadıl ederek umumi heyete getir
di, orada tetkik edildi. 

Biz Şûraya iki buçuk senelik bir çalışmadan 
sonra 26 parça matbu doküman ile gittik. Şû
raya böyle gitmese idik Şûra hangi mevzular üze
rinde ve neye müsteniden ve neyi görüşecekti? 
Bizim yerl'i, ecnebi vesikalarımız ve hazırlıkları
mız üzerinde Şûra on üç gün devamlı olarak çalış
malarının sonunda gayet müspet kararlar verdi. 
öyle kararlar verdi ki bunları bir beşaret olarak 
arzedeceğim. 

İlköğretim meselesi, bütün cepheleriyle ilk
okullar programı, ana okulları mevzuatı, okul 
sağlığı meselesi, öğretmen yetiştiren müesseselerin 
programları ve bugünün ihtiyaç ve şartlarına 
uymıyan 40 senelik Tedrisatı iptidaiye Kanu
nu yerine kaim olmşk üzere bugüne uymıyan 
kanunun sıkıntısının bizi kurtaracak, ilk
öğretim kanun hazırlanan (ilköğretim ve Eği
tim Kanunu) taslağı ile tamamen ele alınmış 
ve aydınlığa çıkarılmış bulunmaktadır, ilköğ
retim mevzuunda, neredeyiz, nereye varacağız 
ve nasıl varacağız? Bütün bu meseleler aydın
lanmış bulunmaktadır. Biz bundan sonra bu 
aydınlık içinde adımlarımızı atmak imkânına 
malikiz ve bunlarin kanuniyet kesbetmesi 
icabedenler, en yakın bir zamanda huzurunu
za sunulacaktır. 

Bu arada Türkiye'de ilköğretimi katiyetle 
tahakkuk ettirmek için gerekli plânı hazırla
mış bulunuyoruz. Malî imkânlarımız nispetin
de bu plânın 15 senede veya 20 senede tahak
kuk ettirmek imkânlarına malik olacağız. Bu, 
yüksek tetkiklerinizden sonra vukubulacaktır. 

Bu arada ele alınan meselelerden birisi şu
dur : Şevki Ecevit arkadaşımız dedi ki; bizim 
Sivas'ta köylerde bir öğretmen bütün okulu 
okutuyor, inşallah başka köylerde böyle de
ğildir. 

Derhal arzedeyim ki, bütün köylerimizde bu 
böyledir. Gene arzedeyim ki, böyle olacaktır, 
böyle olmakta devam edecektir. Sadece Türki
ye'de değil dünyanın her yerinde ve sık sik ör
nek gösterilen ve örnek gösterilmeye değer, 
zengin, büyük ve medeni bir millet olan Ame
rika'da da bu iş böyledir. Ve böyle kaktcaktjr, 
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Bütün mesele şudar; te£ öğretmenden netice 
alamıyoruz. % bir hakikşttır. Çünkü realite 
tek öğretmeni bir köye/ göndermeyi icahetti-
riyor. Fakat bugüne fcadar öğretmem yetiştiri
lirken, bu realiteye cev$p vermesine yarıyaeak, 
metot, sanat kedisine öğretilmiyordu. Bir öğ
retmen «İli altmış ikişiljjk bir sınıfı idare edi
yor, bunun metodu var, biz bu sanata göre 
öğretmen yetiştirmediğimiz içindir ki öğret
menler bunalıyor. KençU kendilerine metot 
kat etmek yoluna gidiyorlar. Bâzıları muvaf
fak oluyor, bâzıları olmuyor. Ele aldığımız 
mühim meselelerden birisi, işte budur. Bu iş 
için Amerikandan bir mütehassıs getirttik. 
Memleketimizde dört ay bulundu. Birçok mu
allim mekteplerini, köy okullarını gezdi. Köy
lülerle temasa .geldi, öğretmen arkadaşlarımız
la uzun münakaşalarda,, seminerlerde bulundu. 
Netice itibariyle Türkiye?de köy öğretiminde 
tutulaoak metot hakkında bir rapor verdi. Ay
rıca beynelmilel şöhreti,haiz olan bir kitabı 
vardı, onu da tercüme ettirdik, bu raporun 
muhtelif vilâyetl©rimizç3Le îzmir, Tekirdağ ve 
Erzurum g i b ^ muhtelif vilâyetlerde tatbikına 
geçtik. Bizim memleketimizin realitelerine gö
re tatbikattan, ne {ribi., bir netice çıkacak de
dik ve netieefpai aldıktan sonra Şûraya geldik. 
Bu metot birleşmiş sınıflar suretiyle tatbik edi
lirse çok iyi ^neticeler alınacağı noktasında Şû
ranın karan oldu. Şurasını derhal arzedeyim 
iki; bu meselede yani.]au metottan daha iyi is
tifade sağlamak üzere Mr. Wofford'un tavsi
yesi üzerinde 25 öğretmenimizi Filorida Üni
versitesine, bu mütehassısın yanına bir yıllık 
bir tatbikata gönderdik. Döndükleri zaman 
'kendilerini öğretmen okullarına bağlı tatbikat 
okullarında çalıştırarak yeni yetişeceklerin bu 
metodu kavramalarını Bağlıyacağız. 

M>. Wofford Jkinoi^bir heyetin gönderilme
sini de istemişlerdir. Bunu da inşallah göndere-
cğiz. Böylece telf öğretmenin verimsizliğinden 
bahsetme yerine? tek öğretmenle bugünkünden 
dalia iyi neticeler almanın yolu üzerindeyiz. 
Ve çalışmakışmızı da bu yolda teksif etmiş bu
lunuyoruz.^ Alkışlar). 

Remzi Oğuz arkadaşım, Şûrada parmak kal
dırılıyor, pa|mak kaldırmak olmaz, bu, ilim 
işidir, parma|la olmâ z, dediler. 

Arkadaşlar, biz Şûrada parmak kaldırmak
la karara varmış olmuyoruz. Şûra Kanununa 
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1 göre, Şûrada alınan kararlar ancak Maalif Ve

kilinin tasdiki ile yürürlüğe girer. Biẑ  mesu
liyetimizi Şûraya yüklemek niyetinde değiliz. 
Şûranın kararının memleket ihtiyaçlarına cevap 
verip vermediğini takdir etmek, onu tasdik et
mek veya etmemek Maarif Vekilinin vesilesi
dir .Şûraya gelen meseleler, birçok lâboratu-
varlarda, ilim lâboratuvarlarında, ilim ve tec
rübe adamlarının elinde tetkik edildikten son
ra gelmektedir ve Şûrada ancak temayülün 
hangi noktada olduğunu anlamak için F$yVmü
racaat olunmaktadır; işte bunun için parmak 
kaldırmaya lüzum vardır; parmak kaldırılma
dan temayülün hangi merkezde olduğu nasıl an
laşılır? 

Ben 2,5 seneden beri Maarif Vekili olarak 
üniversiteler arası kurula başkanlık ediyorum. 
Bu kurul tamamen ilim adamlarından mÜteşek^ 
kil bir heyettir. Saatlerce konuşuluyor, konu
şuluyor, konuşuluyor, neticede reye baş vuru
luyor. Bâzan tek reyle dâva kaza»*!fyer veya 
kayboluyor. Permak kaldırmadan, nihayet ko
kuşulan bir meselenin bütün efkârca nasıl te
lâkki edildiğim nasıl anlıyacağız?. îtiraf ede
yim ki, Remzi Oğuz*un tenkidimi şu dakikaya 
kadar anlamış değilim. 

Sonra Remzi Oğuz arkadaşıma arzedeyim, 
doçentlikten profesörlüğe geçecek arkadaşlar, 
profesörlerin parmak kaldırmasiyle biTinevkie 
^yükselirler. On beş kişiden müteşekkil olan pro
fesörler heyetinden 8 kişi parmak kaldırmazsa 
doçent, profesör olamaz. Fakat bu parmak kal
dırma anına kadar birtakım ameliyeler cere
yan eder. Doçentin profesör olması için lâzım-
gelen eserler, vesikalar, deliller tetkik* edilir, 
edilir. Ondan sonra heyete gelir ve parmak kal
dırırlar. 

Şûrada parmak kaldırmak lâzım ve zaruri» 
dir ve bu da Şûranın temayülünü anlamak için 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, Remzi Oğuz Arık, danışma ku
rullarından bahsettiler. Kısaca âi*z%âeyim. Ve
kâlet olarak bir harekette bulunmuşuz. Vilâ
yet ve kaza merkezlerinde bundan iki sene ev
vel danışma kurullarını teşkil etmişiz. İstemi
şiz ki; bu vilâyet ve kaza merkezleri kendi^ma-
arif problemleri üzerinde düşünsünler. Tİ&ra-
da lise, ortaokul, öğretmen okulu, maarif mü-

I dürü, maarif memuru, okul aile birlikleri tem* 

'-$%>: 
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silcileri bu kurulda mevcut. Bunu yapmaktan I 
maksadımız, demin de ifade ettiğim gibi, ma
arif meseleleri ile bizzat tatbikatçıları alâkadar 
etmektir. Şu kazanın meseleleri nedir? Ma
arif çiler otursunlar, bunu tetkik etsinler, karar- ) 
lâr# varsınlar, hattâ bunların bir kısmını ken
dileri tatibika geçsinler. Taıtlbika geçemedikle
ri, mevzuata muhalif olanlarını da bize gönder
sinler, üzerinde düşünelim, İşte danışma kuru
lu budur arkadaşlar. Ve bu maarif hayatımız-

. da^demokratik bir adımdır. Bütün demokra
tik hareketler gibd inkişaf etmeye müstaittir. 

. Bizim tek kabahatimiz niçin bunun başkanını 
biz buradan tâyin etmişiz. Başkanı ya maarif 
müdürü veya maarif memuru olacaktır. Bu da 
heyeti toplamak, çalışmaya sevketnıek içindir. 

Arkadaşlar, bu danışma kurullarından ge
len raporlar aldığımız kararlarda faize kısmen 
rehber olmaktadır. Hattâ bu danışma kurulu 
raporlarından bir kısmını bastırıp Şûraya ver
dik. Şıg% da aldığı kararlarda bu tecrübe ve 
tetkiklerden geniş mikyasta istifade etti. Mesle
kî teşekküller vardır. Bunlar niçin kurulmuş
tur? Bunlar Vekâlete bağlı müesseseler değil
dir. Meslekî teşekküllerin mânevi mesuliyetle
ri vardır. Meslekî teşekküllerde bu nevi çalışma
lar yapar, raporlar gönderirse onları da dikkate 
alırız. Nitekim onlar da göndermektedir. Ama 
bu Maarif Vekâletinin vazife olarak yapacağı 
bir müesseseyi, kurmaya mâni teşkil etmez. 

Tercüme bürosu hakkında, Remzi Oğuz ar
kadaşımın ifadelerine, şahsan tamamiyle işti
rak ederim. Büronun daha iyi bir hale gelmesi 
için elimizden geldiği kadar himmet etmekte
yiz. 

Remzi Oğuz arkadaşım, liselere kısmen te
mas ettiler. Bâzı arkadaşlarım da bu konuya 
temas ettikleri için bende dokunacağım. 

Dördüncü Maarif Şûrası, liselerimizi 12 se-
' neye çıkartmıştır. Bunu yaparken birtakım 

faydalar mülâhaza etmiştir. Memlekette ve 
maarif mensupları arasında bu iyi karşılanma- j 
mıştır. Vatandaşlar arasında bu iyi karşılanma- J 
mıştır. Bir senelik fazla tahsil ve bu tahsilin 
verdiği külfet, burada elde edilen nimetle kabi
li mukayese görülmemiştir. Bunu Meclis olarak 
mebus arkadaşlardan, gezdiğimiz yerlerde öğ̂ -
retnienlerden ve velilerden dinledik ve bu iş ı 
üzerinde durduk ve meşgul olduk. Vekâlet ola
rak bir noktaya vardık; bu noktayı Türk ef- I 
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kârına arzetmiş bulunuyoruz. Üniversitelera-
sı Kurula bu karar duyurulmuş bulunmaktadır. 
Üniversitelerin de bu husustaki mütalâalarını 
alacağız. 

Vardığımız netice şudur : Liseden sonra baş
ka bir tahsil yapmıyacak olan gençleri 11 nci 
sınıftan sonra lise mezunu yapmak, Üniversite
ye devam edecek gençler için 12 nci sınıfı bir 
olgunluk sınıfı haline getirmek, dersleri mahdut 
hale indirmek, bu arada bilhassa lisana ehemmi
yet vermek ve bu sınıfın adını da olgunluk sı
nıfı adını vermektir. 

Avni Başman arkadaşımız dedi ki, lise bitir
me imtihanı ile olgunluk imtihanı, birbiri pe
şinden gelmektedir. Hakikaten, böyledir. Fa
kat bu takdirde lise bitirme imtihanı 11 nci sı
nıfta olacak ve olgunluk da 12 nci sınıf ta. yapı
lacaktır. Bu, vekâletinizin vermiş olduğu bir 
karardır. Üniversitelerimizin fikri alındıktan 
sonradır ki, İkinci bir Maarif Şûrasını, dört se
ne sonra değil en kısa bir zamanda toplıyarak, 
hassaten bu meseleyi orada görüşerek halledece
ğiz, 

Yarın liseler başka bir taksime uğrar mı, 
uğramaz mı? Bu ciheti düşünmüyoruz. Çünkü 
yarın için düşündüğümüz şudur : Nihayet lise
nin 12 nci olgunluk sınıfı liseden kopar ve üni
versite fakültelerine hazırlayıcı bir sınıf olarak 
bağlanır. Başka bir endişe bahis' mevzuu de
ğildir. 

Yine Remzi Oğuz arkadaşımız, bilhassa teş
kilât kanunu olmamasından dolayı tereddüt 
mevcut olduğundan bahsederek; ilköğretim sü
resi henüz kaç sene olacağı belli değilken, Mu
allim Mektepleri Kanunu nasıl geldi dediler. 
Arkadaşlar; maalesef; mecburi asgari tahsil sü
resi, Türkiye 'mizdedir. Başka memleketlerde 
mecburi tahsil 6, 8, hattâ 10 seneye kadar var
dır. Türkiye'mizde beş senedir ve mecburi tah
silin beş sene olması da azdır. Henüz ilköğreti
mi % 50 tahakkuk ettirememişken bunu beş se
neden 6 veya 7 seneye çıkarmak imkânını bula
mıyoruz. 

Evvelâ bu beş sene mecburi tahsili.,,bütün 
memlekete yayıp tatbik ettikten.sonra elbetteki 
mecburi tahsil süresini artırmak mümkün ola
caktır. 

İlkokulların sHiresini artırdığımız takdirde 
muallim mekteplerinin; prpgramla?mı, da buna 

—wo -. 
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göre yeniden ele almak ve icabına göre tetkika 
tâbi tutmak zaruri olacaktır. Ama bugün için 
bu mesele mevzuubahis değildir. Şunu şükran
la arzedeyim ki, Maarif Şûrası da bu hususta 
karar almış, ne vakit mektep programları ele 
alınırsa onunla birlikte muallim mektepleri pro
gramlarının da ele alınmasına karar vermiştir. 
Bu karara uyulacaktır. 

Muhterem Remzi Oğuz arkadaşımız, kütüpha
neler meselesine temas ettiler ve dediler ki, Millî 
Kütüphaneye 220 bin lira verilmiş ve diğerleri
ne 150 bin lira verilmiştir. Her halde bir zü
hulleri oldu bu hususta. 

Çünkü bütçemizle Millî Kütüpaneye verilen 
para, 150 000 liradır. Diğer kütüpanelere veri
len para ise 220 000 liradır. Millî Kütüpaneye 
geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle 
150 000 lira verilmesinin sebebi, yaptırmakta 
olduğumuz yeni binaya ait rafların, dolapların 
ve sairenin yaptırılmasıdır. Şunu da arzedeyim, 
Millî Kütüpane yeni kurulan bir müessesedir, 
güzel müessesedir, iftihar edeceğimiz bir mü
essesedir, iki yüz bine yakın cilt kitap vardır, 
koyacağımız bu para ile ecnebi memleketlerin
den kitap alacağız. Onun için bütçeye müteza-
yit bir ödenek koymak mecburiyeti hâsıl ol
maktadır. 

Diğer kütüpanelere gelince, genel olarak 
bunların kitap hareketleri Millî kütüpane gibi 
çok değildir, kitapların iyi muhafazası, idaresi, 
binaların restorasyonu için lüzumu kadar para 
koymuş bulunmakta, ihmal etmemeye gayret 
etmekteyiz. 

Bu arada şuna da tema» etmek isterim, ge
çen seneden beri Millî Kütüpanemiz iki küçük, 
bütün memlekete teşmil edilmesi hayırlı olan iki 
örnek hareket yaptık bunlardan birisi şehirde 
kütüpanenin karşısında biri de Altındağ mahal
lesinde olmak üzere evlere ödünç kitap veren 
iki müessese kurduk, hakikaten bu iki müessese 
memleketin okuma arzusunu tatmin, etmek için 
evlere kitap veriyorlar, okunanı geri getirip iste-

, dikleri zaman diğerlerini alıyorlar. Bunların mem
lekette çoğaltılmasına gayret edeceğiz. 

BemziisOğuz Arık arkadaşımız, özel okullar 
hakkında'vekâletin noktai nazarı nedir dediler 
ve bunu bilhassa ilköğretim meselesi konuşulur
ken söylediler. Derhal ifade, edeyim ki, ilköğ-

/retim; Anayasamız gereğince, hem mecburi ve 
hem de meccanidir. Bu itibarla ilköğretim mü

essesesi olarak özel okullar, şüph'^iz faydalıdır 
fakat büyük miktarda vatandaşlar para harca
mak sudetiyle burada çocuklarını okutmaktan 
mahrumdurlar, okutanlar varsa bile, mahduttur. 
Biz ilkokul müesseseleri m eyanında bunları da, 
özel okulları da elimizden geldiği kadar teşvik 
etmek kararndayız. 

Kıbrıs ve Yunanistan'dan bahsettiler. Bura
lara yapılan yardımların küçük olduğunu söy
lediler. 2 buçuk seneden beri bu mesele ile alâ
kalanıyorum. Kıbrıs'a yapılan yardımcı; «sadece 
para yardımı değildir, Türk ekalliyet mektepleri 
için onların bizden istediği öğretmenlerin maaş
larını vermek ve mezun addetmek şartiyle mem
leketteki öğretmenlerden ve arzu edenlerden si
cili en temiz ve en muktedir olanları seçmek 
suretiyle gönderdik ye Kıbrıs'taki vatandaşla
rımız bundan çok memnun oldular. 

Keza Yunanistan'daki vatandaşlarımız için 
25 ilkokul öğretmeni gönderdik. Maaşlarını ver
mek suretiyle bu faaliyete devam edeeeğiz. Ay
rıca bu sene Dışişleri Vekâleti Bütçesine bu okul
lara bâzı yardımlarda bulunmak için bîr tahsisat 
ayrılmış bulunmaktadır, 

Ana okulları için eleman yetiştirelim dedi
ler; iştirak ediyoruz ve bu seneden itibaren - Şû
ranın kararı da vardır - enstitü mezunu, lise me
zunu kızlarımızdan dokuzar aylık kurslar yap
mak suretiyle, muallim mekteplerine şube açmak 
suretiyle, ana okullarına öğretmen yetiştireceğiz. 

Haklı olarak arkadaşımız ve birçok-arkadaş
larımız malzemeden bahsettiler ve malzemesiz 
mektep açmayın dediler. Malzemesiz mektep 
açmamak, hattâ hiç eksiği olmadan mektep aç
mak idealimizdir. Fakat bunun yanında mem
leketimizin bir de ihtiyacı vardır. Sekiz, tane 
öğretmeni olmadan ortaokulu açmayın demek 
yerine dört beş öğretmenle idare edilmek üzere 
de mektep açın diyen bir memleketin içindeyiz. 
Bizden istiyorlar bunu. O halde mutlak surette 
her şeyi tam olmadan mektep açılmasın yerine 
mümkün mertebe buraya vâsıl olun diye temen
nide bulunmak ve gayret etmek bence en doğru 
olur. Biz iktidarı devraldığımız zaman, ortaokul
ların hemen hepsinde hiç malzeme yoktu. İki se
neden beri 195 ortaokulda fizik, kimya ;v vg 1 5 2 

okula da iş atelyesi takımı göndermiş bulunuyo
ruz. Bu sene yeniden 100 iizik, kimya iş atelyesi 
malzemesi ortaokullara göndereceğiz. Ayraca.'. on 
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lise ve 5mua$İm mektebini tepeden tırnağa ka
dar tam bîr malzemeye mazhar kılmak için para 
koymuş bulunuyoruz. Ve bu malzemelerin bir ço
ğunu sanat okullarımızdan, bir kısmını da Avru
pa'dan tepin etmiş bulunuyoruz. 

Sayın-İfem«ı Oğuz, Köy Enstitüleri kalkıyor, 
diğer öğretmen okullariyle birleştirilirken onun 
hayatiyet unsurları kaybolmasın diyorlar. 

Hakikaten bu okulların kuruluş anında prog
ramlarında bu hayatiyet unsurları dikkate alın-
mış^lajcat şunu 'itiraf etmek lâzımdır İti bunun 
müspet bir netice verdiği görülmemiştir. Ama, 
gittiği köyü Öyle kavrayıp kalkındıran öğret
menlerin yetişememiş olması dâvanın, gayenin 
sakat olduğuna delâlet etmez, öğretmen okulla
rını ve enstitülerin müşterek programlarında ka
bili tetkik olmak ve hayale kaçmamak üzere ha
yatiyet unsurları dikkate alınmıştır. Kanun hu
zurunuza geldiği zaman ayrıca bunun münakaşa
lı, geniş mikyasta yapılacaktır. Emin olmanızı 
rica ed&rilhv 

Remzi Î Oğuz arüadaşım bir noktada yanılmış
lar; Hafriyat için 119 bin lira para ayrılmıştır, 
$iz yerüstüne çıkardıklarımızı bile muhafaza 
edemiyorİ3İzf diyorlar. 

Tahsisli 119 bin lira değil, 50 bin liradır ve 
bunun da ancak 15 bin lirası bu işe tahsis edil
miştir. Bis$' hafriyatın durmasına taraftar değiliz, 
bir taraftan, hafriyat yapacağız, bir taraftan da 
çıkardıklarınızı muhafaza için tedbirler alaca
ğız. Bize d&şen vazife budur. 

Köy çocuklarının parasız yatılı okullarda oku
ma hakkından istifade edemediklerine dikkatimi-
zi çektiler. 

imtihanla parasız yatılı olarak aldığımız tale
be sayısı, esasen mahduttur. Bu sene aldığımız 
60 a yakın talebeden 22 si şehit çocuğudur, 10 u, 
yüksek not alanlardandır; 10 u, göçmen çocuğu
dur; 10 u, lisesi olmıyan illerdendir; 10 u da 
mahrumiyet bölgeleri çocuklarıdır. 

Bunun yanıbaşmda köy çocukları için bir 
tahsil imkânı »verett 21 köy enstitüsü, yani yarın
ki adiyle öğütmen okulu, vardır. Yeni kanunu 
hazırlarken Reşat Şemsettin Sirer'in de dediği 
gibi, bu okullarda köy çocuklarının geniş mikyas
ta* $^tulmasını temin edecek maddeler koyduk. 
Köy Enstitülerine girecek talebenin % 75 i mut
laka köy çocuklarından seçilecektir. Hükümet ta
sarısında böyledir. Fakat Maarif Komisyonu, 
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zannederim o maddeye dokunmuş ve maddeyi de
ğiştirmiştir. Vekâlet olarak biz, bu maddeyi hu
zurunuza sevkettiğimiz şekilde müdafaa etmek 
kararındayız. Köy çocuklarına geniş mikyasta 
Köy Enstitülerine yer ayrılacak ve ondan sonra 
muallim mektebi mezunlarının yükselme hakla
rından onlar da tam mânasiyle istifade edecek
lerdir. 

Oraya geçmeden evvel bir noktayı daha işa
ret edeyim; gerek Remzi Oğuz Bey ve gerekse 
Esat Oktay arkadaşımız korunmaya muhtaç ço
cuklar için ayrılan ödeneğin azlığından bah
settiler. Esat Oktay arkadaşımız bâzı izahat da is-

ı tediler. Memlekette korunmaya muhtaç çocukların 
i tam sayısını tesbit işi Vekâletimizle istatistik 
Umum Müdürlüğü arasında yapılacak bir me-

! seledir. Bu istatistiğin hemen yapılması icabe-
diyor. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki; Ameri
ka'dan bu hususta tetkikat yapmak üzere gel
miş olan mütehassıs ile beraber yaptığımız tet
kikte, İstanbul sokaklarında 10 bin den fazla 
kimsesiz çocuk bulunduğu yolundaki iddianın 
çok mübalâğalı olduğunu tesbit ettik, istanbul' 
da biri Mevlânakapı'da, diğeri Yakacık'ta ve 
üçüncüsü de Küçükyalı'da olmak üzere üç yurt 
açılmıştır. Etibankm (ağaçlı) binalarından fay
dalanılarak sokağa düşmüş çocuklar için, 

4 ncü bir yurdu da tesis etmek yolundayız. 
1950 - 1951 yılında vekâletimize bağlı yedi yurt
ta 926 çocuk korunmakta iken bugün 17 yurtta 
1990 kadar çocuk korunmaktadır. Ayrıca 100 
kadar çocuk iş yerlerine devam etmektedir. Bu
nun dışında yatılı ve orta dereceli okullarda 
imtihanları kazanarak bu müesseselere geçmiş 
kimsesiz çocukların sayısı da yüze yaklaşmıştır. 

Bilecik'te Yarhisar Yurdu kızlara tahsis 
edilmiştir, önümüzdeki malî yılda Tunceli'nde 
Nazimiye'de ikinci kız yurdu kurulacaktır. Bu 
arada bu yetiştirme yurtlan meselesine temas 
ederken vekâletimizin ele aldığı mühim ve ye
ni işlerden birine temas edeceğim: özel eğitim 
meselesine. Bu Maarifin kemiyetten keyfiyete 
geçişin küçük bir ifadesidir. Binlerce çocuğun 
kolaylıkla okutulması dururken 10 kör çocuğun 
okutulması için gayret sarfı güç gelir. Ania bu 
vazifemizdir, izmir'de Sağlık Bakanlığının ida
re ettiği Sağır ve Kör Okulunu Vekâletimiz de
vir almıştır, izmir'deki yalnız sağırlara bırakı
larak körler için Ankara'da yeni bir okul açıl
mış bulunmaktadır. Ayrıca Etimesgut'ta bu se-
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ne bir sağırlar okulu açtık. İstanbul'da bir ce
miyet tarafından idare edilen fakat iyi idare 
edilmiyen Sağır ve Dilsizler Okulunu da Vekâ
letimiz devralmış bulunmaktadır. Böylece ye
tiştirme yurtları içinde hayata alil olarak gel
miş olan çocukları en son metotlarla yetiştir
meyi ele almış bulunmaktayız. Bu husus için 
Amerika'dan mütehassıslar getirttik, bugüne 
kadar sağır ve dilsizlerin işaretlerle konuşacak
larım zannederdik, bizzat yaptığım tetkiklerde 
gördüm ki, bizim memleketimizde de Amerika'
da olduğu gibi işaretle konuşma yerine, sağır 
ve dilsizler 2 - 3 sene içinde dudak hareketle
riyle duyup konuşmasını öğreniyorlar. Bundan 
çok güzel neticeler alınmaktadır, normal bir ço
cuğun birinci sene zarfında öğrendiklerini bun
lar üç senede temin ediyorlar ve ondan sonra 
tahsillerine devam etmek imkânını buluyorlar. 
îşte yetiştirme yurtları arasına bu özel eğitim 
teşkilâtı da girmiş bulunmaktadır. Buraya hem 
anasız ve babasızları alıyoruz hem de analı ve 
babalıları bir bedel mukabilinde alarak yetiş
tirmeye çalışıyoruz, özel eğitim meselesinde 
mühim bir mevzu da öğretmen yetiştirmek me
selesidir. Bu mevzuda Gazi Terbiye Enstitüsün
den bir şube açmış bulunmaktayız, bu hususta 
muhtelif ecnebi memleketlere de arkadaşlar 
göndermiş bulunuyoruz. 

Bizim Maarif Vekâletinin umumi muvazene
den aldığı- paranın yanında kanunu mahsusu 
mucibince özel idare ve belediyenin bu hususta 
ayırdığı paralar vardır. 1952 yılında özel ida
relerin ayırdığı paraların yekûnu 358 934 lira 
belediyelerin de ayırdığı paranın mecmuu 
1 327 337 liradır. Bu paralarla yurt açıyorlar 
birlikler yapıyorlar ve nihayet bizim açtığımız 
yurtlara çocuklarını gönderiyorlar ve kendi pa
ralarını da veriyorlar. 

Korunmaya muhtaç çocuklar için ayrılan pa
ra, ihtiyaca kâfi gelmektedir. Ve icabederse 
Meclisinizin de bunu artıracağına kaani bulun
maktayız. 

Reşat Şemsettin Sirer arkadaşımız C. H. P. 
sözcüsü olarak ilköğretimin tahakkuku için ye
ni membalar bulunması lâzımdır dediler. Hazır
lamakta olduğumuz kanun tasarısı huzurunuza 
geldiği zaman bunların yer aldığı görülecektir. 
Muayyen bir pılân dairesinde bunu tahakkuk et
tirmek için ne mümkünse, ne lazımsa istiyeceğiz. 

2.1953 0 : 4 
] Arkadaşımız, enstitüyü bitiren!çocuklar hak-
I kında bâzı temennilerde bulundular. Banların 

staj müddetleri uzun sürüyor, bunların da di* 
I ğerleri gibi bir an evvel maaşa getirilmeleri lâ-
1 zımdır, Vekâlet bu işte takaddüm etşöı; dedile|. 
I Şunu derhal arzedeyim ki, enstatö meaunu 
I öğretmen arkadaşlarımızın smkmtıh durumla-
I rı, birçok bakımlardan uzun zamandan beri hal

ledilmiş ve halledilme yoluna girmiştir; Bunlarla 
köyde 20 şene hizmet etmeleri hakkındaki mec* 

I buriyet kaldırılmıştır. İkincisi; bunlarnx da, 
diğer öğretmenler gibi, aynı haklata salftp ol
maları hususu Meclise aksetmiş bulunan t |ptn-
ya girmiştir ve kanun Bütçe Komisyonunda
dır. Geçen sene kabul edilen kadro kanunlariy-
le ve arzettiğim bu kanun çıkar çıkmaz bu arka
daşlara âzami üç sene içinde maaşa geçnje im-

I kânını bulacaklardır. Ve bu sene çıkanlar dâ 
doğrudan doğruya kadroya maaşa alınacaklar
dır. 

Sonra, bu arkadaşların yedek subaylık hak
ları da kabul edilmiş ve enstitü mezunu arka» 
daşlanmızın büyük bir dertten ktirtanlmiş ol* 
duklanm arzederim. 

Arkadaşımızın temas ettiği bir nokta 4» ilk
okul hocalarının müfettiş olabilmeleri kemiyeti
dir. Bu da elimizdedir, ve Şûranın tŞİ]İik ve 
tasvibinden geçmiştir. Şimdiye kadar GaŞi Ter
biye Enstitüsünün Pedagoji Şubesinden kıezun 
olanlar ilkokul müfettişi olabiliyorlardı. Şim
di kendi kendini yetiştirmiş olan ilkokul Şğret-
menleri de objektif bir kıstas ile seçilerek ilk
okul müfettişiliklerine getirilecektir. Bu cihet 
hazırlanıp Hükümete verilmiş ve yakında Mec
lise sunulacak olan öğretmenlerin «Terfi, teczi
ye ve nakil» kanunu maddeleri içinde yer almış 
bulunmaktadır. 

Okul aile birliklerine temas ettilet. Bu me
selenin Şûrada görüşülecek mevzular içine 
alınmamış olmasından üzüntü duydular. Okul 
aile birlikleri, Vekâletin mânevi himayesi altın
dadır. Okul aile birlikleri yönetmeliklerinde 
yeni değişiklikler yapılmıştır. Bilhassa okul 
aile birliklerinde aileyi okuldan soğutan para 
toplama işini bir tarafa bırakarak, yalnız çocuk 
üzerinde okul ile ailenin birlikte durması ve ço
cuk terbiyesi üzerinde çalışılması haline geti-

i rilmiştir. Bu şekilde yürümekte devam edecek
tir. Yardım işini yapmak üzere ayrıca dernek-

I 1er kurulmaktadır. Şûraya, sekiz on okul aile 
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birlik mümessili davet edilmiş, ve komisyonlar
da kendi noktai nazarlarım beyan etmek im
kânları sağlanmıştır. 

Reşat Şemsettin Bey, arkadaşımız teknik öğre
timi temas ettiler, ve diğer bölümlerde görülen te-
zayüdün teknik öğretimde görülmediğine işa
ret ettiler. Bu arada, iki sene evvel kendilerine 
söylediğim bir hususa da temas ederek beyanda 
bulundular. 

Arkadaşlar, evvelâ şunu arzedeyim, teknik 
öğretime,. Vekâletimiz lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermiştir.ve vermekte devam edecektir. Bunu 
tebarüz ettirmek için rakam olarak bir iki işa
ret arzedeeeğim. 

.1948 yılında teknik Öğretime harcanan pa
ra, 28,5 milyon liradır. 1949 da bu miktar 26 mil
yon 6.63 bin liradır. 1950 yılında 23 milyon 
924, bin liraya düşmüştür. Biz 1951 yılında bu
nu 28 milyon 207 bin liraya çıkardık. Geçen 
sene bjitç^e koyduğumuz para ise 28 milyon 
397 bin lira içli, sâri taahhüt olarak iki buçuk 
milyon liralık taahhüde giriştik. Böylece 30 
milyon 897 bin lira harcanmıştır. Bil sene büt
çeye koyduğumuz para 32 milyon 404 bin lira, 
ayrıca sâri taahhütlere girme imkânını bulmak
tayız. Böylece sene sonunda 35 milyon liralık 
iş yapmış olacağız. 

Demek ki eski iktidar zamanında, 1948 de 
28,5 milyon lira teknik öğretime ayrılmışken 
1950 yılında 2 X 23 - 24 milyona düşmüştü. 
Biz bunu tekrar 1951 de 28 milyona çıkardık, 
sonra 30 milyon yaptık bu sene de 32 - 35 mil
yona çıkarmış bulunuyoruz. Bu itibarla tek
nik öğretim ihmal edilmiş olmayıp diğerlerine 
muvazi bir artış olmaktadır. Yalnız şunu ar
zedeyim ki teknik öğretim sadece merkezler
deki sanat okullarından ibaret değildir. Mes
lekî teknik öğretime bağlı ve halk eğitimi için 
vatan sathında kursların faaliyeti vardır. 1949 -
1950 yılında yalnız 492 kurs mevcutken, 1950 -
1951 de 534, 1951 - 1952 de 559 ve bu 1952 -
1953 de 683 e çıkardık. Bu sene koyduğumuz 
para ile bu kurslar 1953 - 1954 ders yılında da 
826 ya çıkarılacaktır. 

Kursların adedleri böylece artmakla bera-
ber. «jaısleri de çoğalmıştır. Bu arada yapı kurs
ları, tuğla, kiremit kursları ve saire sayılabilir. 

Bu arada bâzı mühim gördüğüm hususlara 
temas edeceğim. Teknik Öğretimde memleketin 

2.1953 0 : 2 
j umumi makinalaşmasma muvazi bir harekete 

geçmiş bulunmaktayız. Yani nafia, ziraat ve 
millî savunmanın ihtiyaçlarına cevap verecek 
insanları yetiştirmek için kurslar ve şubeler 
açıyoruz, izmir ve Adana'da motor enstitüle
rinin temellerini atmış bulunuyoruz. Üç milyon 
liraya mal olacak bu inşaatı sonunda bu mü
essese de faaliyete geçecek ve makineleşen mem
leketimizin mütehassısları da yetiştirilmiş ola
caktır. Ayrıca bu müesseselerin içinde serbest 
çalışan arkadaşlar için gece kursları açacağız. 

Elektrik santrallerimizin ihtiyacını karşı
lamak üzere birçak sanat okullarımızda elek
trik şubeleri açıyoruz. Memleketin 19 muhtelif 
sanat enstitüsünde teknik yardımlaşmadan is
tifade ederek motor şubeleri açmak kararını 
verdik. Bunların altısı faaliyete fiilen geçmiş 
bulunmaktadır. Yine teknik öğretimle alâkalı 
ve Himmet ölçmen arkadaşımın temas ettiği 
mühendis ve fen memuru yetiştirmek mevzuun
da kuvvetli el atmış bulunmaktayız. Hakikaten 
Hükümetin ve Yüksek Meclisinizin bayındır
lık sahasına vermiş olduğu tahsisatın sarfında 
teknik <eleman sıkıntısı çekmektedir. Teknik 
üniversitenin yetiştirmekte olduğu yüksek mü
hendise muvazi olarak ve daha çok mühendis 
ve fen memuru yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Bunun için alâkalı vekâletlerle teşriki mesai 
ederek, bu ihtiyaçları tesbit edip, İstanbul, 
Teknik Okulun Yapı Tekniker kısmını ayırarak 
şimdiye kadar 150 mühendis talebesi alınırken 
300 talebe almak imkânını sağladık. Diğer ta
raftan İstanbul, İzmir, Ankara'da sanat ensti
tüleri için de (4) Tekniker Oukulu açtık, bun
ların adedini de artıracağız, ayrıca teknik üni
versite için de bir teknik okulu açılması husu
sunda da üniversite ile temas halindeyiz. 

Ayrıca orman bölgelerindeki, ağaçlardan is
tifade ederek ve israfa kaçmadan daha sıhhi 
ve sağlam binalar yapmayı öğretmek üzere bu 
yıl Çoruh, Sinob, Bolu, Balıkesir, Muğla, An
talya, Çankırı, Eskişehir, Kars ve Adana'da ye
niden 10 aded gezici köy yapı kursu açtık. Ge
çen sene açtıklarımızla beraber bunların mik
tarı 15 i bulmaktadır. 

Bu hususta verebileceğim, pek çok malûmat 
vardır; fakat zamanınızı işgal etmemek için 
kesiyorum. Arkadaşımız, benim eski iktidar za
manında 1950 Bütçesine teknik tedrisata ait 

I inşaat için para konmadığı hakkındaki sözüme 
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karşılık, kanunun çıkmamış olmasını ileri sür
düler. Halbuki daha evvelki yıllarda bu tahsi
sat aldığıma göre 1950 ye de koyabilirlerdi, yani 
bu beyanında hilafı hakikat bir cihet görmü
yorum. 

Arkadaşımızın; ilkokul öğretmeni, ortaokul 
öğretmeni yetiştiren, muallim yetiştiren mües
seselerin devam etmsssi zarureti hakkındaki söz
lerine vekâlet olarak tamamen iştirak etmekte
yiz. Bu müesseselerle üniversite fakülteleri ara
sında rekabet ve tezat mevcut değildir; fonksi
yonları ayrı olan bu her iki müessese de.vazife-' 
1'erme devam edecektir. 

Arkadaşımız kitaplıklar üzerinde durdu. Ve 
halkevlerinin devrinden sonra oradaki kitapla
rın-ve kitaplıkların halkın istifadesinden uzak 
kaldığını söyledi.: Yeni iktidarın töhmetten 
kurtulması için bunun halledilmesi lüzumuna 
işaret etti. 

Arzedeceğim ve bağışlasınlar. 1946 dan 
sonra, memlekette çok partili bir hayat teessüs 
ettikten sonra halkevleri ve kütüphaneleri ma-
aalesef kilitli kalmış ve oralar birer kültür mü
essesesi olmaktan ziyade bir partinin malı ol
muştur. Buralar, devredildiği zaman ibu kütüp
haneler herkesin girip çıktığı ve okuduğu yer
ler değildi. Onun aksine olarak oraları, bir 
parti merkezi halinde idi. 

Oradaki kitapları ve kütüphaneleri vatan
daşların istifadesine arzedeceğiz. Eski Halkev-
lerinden 31 i kısmen veya tamamen kütüphane 
olmak üzere Vekâletimize tahsis olunmuştur. 
Bunların 21 i faaliyete geçmiştir, kütüphane 
olarak on tanesi de önümüzdeki malî yıl başın
da faaliyete geçecektir. Tâmami Vekâletimize 
bırakılan halkevlerinde kütüphanelerden başka 
birer halk eğitimi merkezi de kurulmaktadır. 
Kütüphane 'bulunan eski 'halkevleri kitapları ve 
eşyası bu kütüphanelere devredilmektedir. Bir 
kazanın ayrıca bir kütüphanesi varsa israfın 
önühe geçmek için bu kitapları 'bir kütüphane
de toplamak yoluna gitmekteyiz. 

Demin de kısaca arzettiğim gibi kütüphane 
mevzuunda şra noktalara da işaret edeceğim; 
Kütüphanelerimize birer ödünç kitap^ verme 
servisi kurulması <hakkinda bir yönetmelik tan
zim olunmuştur. Şimdilik 38 kütüphanemizde 
bu servis faaliyete geçirilmek üzeredir. 

Gezici köy meslek kurslarımızda da ayrıca 
birer kitaplık tesis etmekteyiz. Her kurs öğ-

2.1953 O : 2 
I retmenine 100 - 150 cildi ihtiva eden seyyar bi

rer kütüphane vermek kararını aldık. Bunla
rın da hazırlıkları bitmek üzeredir. Kurs Öğ
retmeni, bir köye gidecek, orada kaldığı 6 ay 
müddet içinde istiyenlere 'bu kitapları $?yet 
olarak verecektir. Kurs öğretmeni Ibir köyden 
ötekine geçtiği zaman kitaplarım da beraber 
götürecektir. Bu suretle vatandaşın, demin 
Vasfi Mahir arkadaşımız tarafından söylenen 
okuma ihtiyacını seyyar bir şekilde tatmine 
muvaffak olacağız, öyle umuyoruz ki bu faa
liyet Türkiye'mizde seyyar kütüphanelerin mü
tevazı bir temelini, başlangıcını teşkil edecek-

Bunun haricinde şimdilik üç vilâyetimizde 
seyyar kütüphaneler teşkilâtının gerekli yö
netmelikleri hazırlanmıştır. İçişleri1 Vekâletiyle 

I birlikte eski köy halk odalarında kütüphane
ler tesis etmek, bir halk eğitim müessesesi kur
mak için çalışmalara girdik. îçiş-leriyle müşte
reken yönetmelik hazırlanmıştır. Yönittöeliğe 
köylü ve halk ile el ve emek birliği göz Önün
de tutularak istikamet verilmiştir. Bu mües
seseleri halka nratetmeye ve şimdilik 50 kadar 
köyde bu müesseseleri kurmaya çalışıyoruz. 
Her kaza merkezinde birer «meslekî idare kü
tüphaneleri kurulmaktadır. Bu kütüpharneler-
de tamamiyle idare sistemi esas tutulmuştur. 
Bu kütüphaneler öğretmenlerimizin meslekî ve 
umumi bilgilerinin takviyesine ve meslekî gö
rüşlerinin genişletilmesi'ne hadim olacaktır. 

I Bunların sayısı şimdilik 500 kadardır. 
Bunların haricinde vilâyet ve belediyelerle 

I müştereken çalışmak suretiyle il v« ilee mer* 
kezlerinde çocuk kütüphaneleri tesisi hakkında 
hazırlığa geçtik, yönetmelik yaptık ve vilâyet
lere tebliğ ettik. Şimdilik Ankara'da Millî Kü
tüphanede, İstanbul'da Bayazit Kütüphanesin-

I de, Edirne'de Selimiye Kütüphanesinde, yine 
İstanbul'da Millî Eğitim Müdürlüğünce bir kı
sım .ilkokul binalarında tecrübe mahiyetinde 

I çocuk kütüphaneleri açılmış ve çok iyi netice
ler vermiştir. Bunu da tamim ve teşmil edece
ğ i * 

Esat Oktay arkadaşımın sorularını, zanne-
I diyorum daha evvel cevapladım. Bu hususta

ki alâkalarını biliyoruz, biz de buna ehemmi
yet veriyoruz. (Kâfi, maddelere geçelim ses
leri). Efendim, bu sizin takdirinize bağlı bir 

! şey. Ben sorulara cevap vermekle mükellefimi 
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Ve kendimi vazifeli addediyorum. (Kâfi »es
leri). Efendim, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

1 REÎS — Fasıllara geçilmesini oyunuza arz-
«fŞiyoEum. Kabul edenler... Etmi'yenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 

.1953 0 : . 

F. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

20? 

209 

210 

217 

Vekil tahsisatı 
REÎS —Kabul edemle/r... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 140 
REÎS —Kabul edenler... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 
REİS — Kabul edenler... E r i 
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabu! edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncıı maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

153 545 

16 372 060 

651 500 

833 208 

5 570 922 

50 000 

8 481 665 

2 100 

6 934 864 

P. 
219 

Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309. 

310 

403 

Türk ve islâm ansiklepedile-
riyle klâsik eserlerin ve tercü
melerin hazırlanması işlerinde 
çalıştırılacak memurlara ve 
mesai saati dışında çalıştırıla
cak Riyaseti Cumhur Flârmo-
nik Orkestrası üyelerine veri
lecek fazla mesai ücretleri 34 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 57 500 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 74 000 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 386 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
Kira bedeli 174 274 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmişti*. 
Giyecekler 8 725 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar , 967 950 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir* 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 161 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 85 810 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki öğen-
ci müfettişlikleri masrafları 69 7*65 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 3 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyele
rine verilecek huzur hakları ve 
yollukları 
REİS —Kabul edenler... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar masrafları 

25.2 
lir» 

15 000 

850 000 
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REİS — Bu fasla ait önergeler vardır. Oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Eğitim Vekâleti Bütçesinin 415 nci 

faslında müzeler ve anıtlar masrafları karşılığı 
olarak (850 000 lira konmuştur. 

Memleketimizin genişliği ve bilhassa mevcut 
anıtlarımızın bakımsızlığı karşısında bu ödene
ğin az olduğu derhal anlaşılır. Bu itibarla işbu 
fasla (150 000) lira daha eklenerek fasıl yekû
nunun (1 000 000) liraya çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

29 . I I . 1953 
Niğde 

Asım Doğanay 
Niğde 

H. Arıbaş 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
Kocaeli 

Dr. Ethem Vassaf 
îzmir 

A. Başman 
Burdur 

M. özbey 
Kaysferi 

t. Berkok 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Kastamonu 
Galib Deniz 

istanbul 
Dr. Sani Yaver 

Samsun 
F. Kesim 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Kocaeli 

II. Hüsnü Türkand 
Kastamonu 

H, Tosjunoğlu 

Niğde 
Necip Bilge 

Niğde 
H. Nuri Yurdakul 

Niğde 
S. Dellaloğlu 

Niğde 
F. Ecer 
İstanbul 

N. R. Belger 
Tunceli 

H. Aydm 
Edirne 

A. Cemal Köprülü 
Seyhan 

Arif Nihad Asya 
îzmir 

Sadık Giz 
İsparta 

Reşit Turgut 
Konya 

R. Alabay 
îzmir 

Osman Kapani 
Aımasya 

H. Koray 
îstanbul 

Salih Fuad Keçeci 

Kırşehir 
Elvan Kaman 

Samsun 
Hadi üzer 

Seyhan 
Reşad Güçlü 

Manisa 
Ş. Ergin 
Samsun 

Muhittin özkefeli 
İzmir1 

Cihad Baban 
Seyhan 

Remzi Oğuz Ank 
Manisa 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Sinob 

Nuri Sertoğlu 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 
Tdkad 

Ahmet Gürkan 
Bilecik 

İsmail Aşkın 
Konya 

H. Aydıner 
Muğla 

Yavuz Başer 
Çoruh 

Meeit Bumin 
Yozgad 

Niyazi Ünal Alçılı 
Ankara 

Fuad Seyhun 
Çorum 

A. Başıbüyük 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Balıkesir 
Arif Kalrpsızoğlu 

Manisa 
Adnan Karaosmanoğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Sinob 
Dr. Ali Şükrü Şavlı 

Bilecik 
M-. Kurkut 

Malatya 
Nuri Ocakcıöğlu 

Trabzon 
C. Eyüboğlu 

Kırşehir 
Halil Sezai Erkut 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Yozgad 
Fuat Nizamoğlu 

Ankara 
Cevdet Soydan 

Maraş 
Mazhar özsoy 

Çoruh 
Zihni Ural 

Denizli 
Dr. Baha Akşit 

Çorum 
Hasan Ali Vural 

Kocaeli 
Mehmet Yılmaz 

Yüksek Reisliğe 
Bursa şehri Türkiye'mizin turistik şehirle

rinden biri bulunduğundan her sene yerli ve 
ecnebi yüz binlerce turistik tarafından ziyaret 
edilmektedir. Bu şehirde Meşahire ait birçok 
anft - kabir mevcuttur. Bu meyanda Osman Ga
zi, Orhan Gezi, Yıldırım Bayezit, Muradı Hüda-
vendigâr ve II nci Murad 'm anıt - kabirleri 
uzun zamandır tamir edilmediklerinden büyük 
bir harabiyet içindedir. Mefahiri tarihiyemiz-
den olan bu Türk büyüklerine ait anıt • kabir
lerin binaları ve bu binaların kâin bulunduğu 
mahallerin hali hazır durumu her Türkün yü-

W! — 
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reğini sızlatacak mahiyettedir. Bilhassa ecnebi ! 

turistlerin bu elîm manzarayı her zaman gör
meleri teessürlerimizi bir kat daha artırmakta
dır. Bu anıtların bugünkü perişanlığına son ve
rilmesi için tamirinde katî ve âcil zaruret var
dır. Bu maksatla Millî Eğitim Vekâleti Büt
çesinin 415 ncı faslının (Müzeler ve anıtlar 
masrafları) bölümüne 250 000 liranın ilâvesi
ni arz ve teklif ederiz. 
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Bursa 
S. Karacabey 

îstanbul 
H. Yaman 

Afyon 
G. Yiğitbaşı 

İstanbul 
S. P. Keçeci 
Çanakkale 

ö. Mart 
îstanbul 
M. Sarol 
Burdur 
M. özbey 

Konya 
S. Gürol 
Bitlis 
S. inan 
Seyhan 

T. Coşkun 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 
Antalya 
A. Tokuş 
Giresun 

H. Bpzbağ 
Tekirdağ 
Ş. Mocam 

Maraş 
M. özsoy 
Mardin 

A. Bayat 
Kocaeli 

E. Alican 
tçel 

C. Ramazanoğlu 
Kütahya 
R. Koçak 
iTrabzon 

€. R. Eyüboğln 

25 . II . 1953 
Elâzığ 

§. Yazman 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
îstanbul 

P. N. Çamhbel 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
îzmir 

A. Başman 
Bursa 

H. Şaman 
Kocaeli 
S. önhon 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Erzurum 

S. Erduman 
Antalya 

A. Tekeliğolu 
Afyon 

A. Güler 
Muş 

P. Kılıçlar 
Giresun 

A N. Duyduk 
îçel 

H. Fırat 
Maraş 

A. Kadoğlu 
Bursa 

R. Aybar 
Konya 

M. Obuz 
Seyhan 

Y. Z. Eker 
Bursa 

S. Herkmen 
Denizli 

F. Başaran 

Bolu 
V. Yöntem 

Bursa 
M. San 

Muş 
H. Dayı 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Tokad 

F. Çubuk 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 
Tokad 

A. Gürkan 
Giresun 
T. înaınç 
İstanbul 

O. Türkgeldi 
Balıkesir 

A. F. îşeri 
Konya 

A. R. Ercan 
'Niğde 

F. Köşkeroğlu 
Elâzığ 

S. Ergene 
Kayseri 

Z. Turgut 
Kütahya 
Y. Aysal 

Niğde 
S. Delki oğlu 

Ankara 
R. Eren 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Siird 

C. Yardım 
Malatya 

H. Doğan 
Yozgad 

H. Tatlıoğlu 
Ordu 

F. Boztepe 
Bursa 

S. R. Emeç 
Kayseri 

1. Kfrazoğlu 
Aydın 

L. Ülkü/men 
Bursa 

A. C. Yöntem 
'Seyhan 
S. Serçe 
Tunceli 

H. R. Kulu 
Seyhan 

A. N. Asya 
Edirne 

C. Köprülü 
Ankara 
Ö. Bilen 

REİS — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar; bu müze meselesi için demin 
Vekil beyin söyledikleri sözü dikkatle dinle
dim. Kendisine derhal şunu söylemek mecburi
yetindeyim : Benim dün bahsettiğim 119 bin 
lira, üç senelik tahsisattır. 50 bin bir, 1|9 bin 
bir ve bir de 50 bin lira olarak üç seneliktir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Affedersiniz. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Devamla) — Bunla
rın hiç birisinin faydasız olduğunu söyleme
dim. Yalnız yerden çıkarılan eserlerin bugün 
müzelerde ve açıkta ne halde bulunduğunu ve 
yürekler acısı olduğunu söyliyerek şimdilik 
bu paranın kazılara sarfedilmiyerek müzeler ve 
anıtlarımıza sarfedilmesini söyledim. 

978 
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Şimdi verilen takrirde benim de imzam var

dır, şu bir milyona çıkarılmasını istiyen tahsi
sat meselesi için ne kadar söylense azdır. Fa
kat 110 çare ki, bu işleri böyle birkaç dakika 
içinde, dakikaların sayıldığı sıkışık ânlarda 
konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz, başka za
man gelmiyor. Bu mesele hiçbir zaman 5 - 10, 
hattâ birkaç bin traktörün bu memlekete gel
diği ; şûrada burada bir veya birkaç bataklığın 
kurutulduğu zaman yaptığı tesirle ölçülemiye-
cek ehemmiyeti bir türlü alamamaktadır. Mem
leketimizin sanat eserlerini dünyaya tanıtmak 
mecburiyetindeyiz. Vekâletin güzel eserlerin
den. muvaffak olmuş eserlerinden biri d» Pa
ris'te açtığı sergi olmuştur. Bu sergi Kore Har
binden beri bu memleketin kazandığı en güztel 
tesir vasıtası olmuştur. 

Nasıl kendi benliğine ve işlerine gömülmüş 
kalmış bir Amerika'da, Türkün ve Türkiye'nin 
ne idiğini, ne olduğunu Kore Harbindeki kah
ramanlık anlatıp tanıtabilmiş ise; kendi derdi
ne düşmüş Avrupa'da bu sergi, hemen hemen 
aynı ölçüde büyük bir muvaffakiyet kazanmış
tır. Bize karşı hayranlıklar temin etmiştir. Bun
dan anlaşılıyor ki, bu eserleri bağrında saklıyan 
müzelerimizi büyük bir gelişmeye kavuştur
mamız şarttır. Müzelerdeki bu sanat eserlerine 
bakmanın, emin olunuz, bir limonluktaki, her 
hangi portakal bahçesindeki bir fidana bakmak
tan zor olduğunu kabul ediniz. Bu, çok masraflı 
ve bilgiye dayanan bir iştir. 

Paristen gelen arkadaşlar, bu serginin orada 
parlak bir tesir bıraktığını görmüşler. Bunu 
size de pekâlâ söyliyebilirler. Bu itibarla ben 
de tamamiyle millî bir dâva olan anıt ve müze 
işine bu bir milyon liranın kabulünü rica ede
rim. 

REÎS — Halil Nuri Yurdakul. 
HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) —Son

ra soyliyeceğim. 
ı Necip Bilge. 

NECİP BÎLGE (Niğde) — Bu husustaki tek
lifimi yaparken* muayyen bir bölgeyi nazarı iti
bâra almadım, bütün memleket sathını düşün
düm. Ve orada bulunan eski eserlerin vaziyetini 
nazan itibara alarak böyle bir teklif yapmayı 
aklımdan geçirdim ve uygun buldum. İmza koyan 
diğer arkadaşlar da aynı düşünce ile hareket et
tiler. Malûmunuz olduğu üzere memleketimiz bü-
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j yük bir tarihin eserleri olan eski eserlerle bezen

miş bir haldedir. Bunlar şimdiye kadar bakım
sızlık dolayisiyle harap olmaktadır. Halbuki biz-

| leri Garp dünyasına tanıtacak en mühim eserler 
bunlardır. Bunları bakımlı bir şekilde onlara ar-
zetmezsek onların da memleketimize gelmelerini 
âdeta önlemiş oluruz. Teklifimiz umumi olmak
la beraber seçim çevremden misal vereyim: Me
selâ Niğde, Kayseri, Nevşehir arasındaki müşte
rek bölgede bulunan Görence harabeleri, - arka
daşlarımız geçenlerde buna ait bir filimi de Mec-

1 liste seyretmişlerdir, - oradaki tarihî eserleri 
I seyre gelecek olan turistleri oturtacak bir yere 

dahi malik değildir. Hattâ orada bir bekçi evi 
dahi bulunmamaktadır. Geçen sene bu hususu 
Sayın Maarif Vekilinden rica ettiğim zaman, bir 

j miktar para ayırmayı vait ettikleri halde eldeki 
tahsisatın kâfi olmamasından dolayı oraya beş 
bin lira dahi vermek imkânını bulamadılar. Bu 
bakımdandır ki, bu gibi yerlerde ufak tefek isti
rahat yerleri yapmak, bekçi evleri yapmak ve ya
hut restorasyonunu temin edebilmek için 150 000 
liralık bir ilâve teklif ediyorz. -Bu miktar fazla 
bir şey değildir. Bu bakımdan, bendeniz hem im
za sahibi olarak, hem de bu memleketin bu der
dini yakından görmüş bir çocuğu olarak bu tah
sisatı esirgemiyeceğinizi ümit etmek isterim. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım; çok iyi bilirsiniz k'i Bursa, 
ilk Türk payitahtı olarak kurulmuş ve bir bu
çuk asra yakın Türklerin payitahtı olarak kalmış
tır. Burada mevcut olan kıymetli asarımız meya-
n-î-nda Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beya-
zit ve birinci ikinci Murad'm türbeleri vardır. 
Yakın zamanlarda Bursa'yi teşrif etmiş olan ar
kadaşlar görmüşlerdir ki, bilhassa Osman Gazi'-
nin türbesinin sadakları bozulmuş ve bu saçaklar
dan sular akmaktadır, (vah vah sesleri) Geçen 
sene teşrif buyuran Başbakanımıza bunu göster
diğimiz zaman bunun derhâl tamirinin zaruri ol
duğunu ifade'buyurmuşlardı. 

Bundan başka bir de Yıldırım Beyazit'in bir 
türbeleri vardır ki arkadaşlar, insana üzüntü ve
recek. durumdadır. Reisicumhurumuzun teşrifle
rinde burayı gördüklerinde teessürlerimize işti
rak ettiler, bunun da durumu oldukça fecidir ar
kadaşlarım. Bunların tamiri icabetmektedir bu 
itibarla, bu tahsisatın kabulünü istirham ederim. 

I (Alkışlar) (Bravo Karacabey sesleri) 
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HALÎI NURİ YUfcDAKUL (ttiğde) — 

Aziz arkadaşlar; Cumhurbaşkanımız Sayın Ce
lâl Bayar son nutuklarında: Topraklarımızda 
maddi ve mânevi kıymetleriyle uyuyan arkeo
lojik eserlerin tarihe mal edilmesi için gösteri
len dikkat, gayret önümüzdeki yıllarda daha 
artırılacak ve müzelerimizin zenginleşmesine 
hizmet edilecektir. 

Buyurmuşlardı!. 
Turistik yollar üzerinde bulunan Niğde -

Aksaray Nevşehir, Bor, Ulukışla kaza ve nahi-
lerindeki eski eserler, çok perişan bir durumda 
dır. Bunların ele alınmasını ve kurtarlmasını 
bilhassa rica ederim. 

Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın nutukla
rında takdir buyurdukları Ankara'daki Hitit 
Müzesi teşhir, tanzim bakımından hakikaten 
Övülecek bir haldedir. Bu müzenin etrafının da 
vilâyetçe veya Bakanlıkça tanzim edilmesine 
ve fennî ısıtma tesisatının bir an evvel yaptı
rılmasına lüzum vardır. 

Millî Eğitim müesseselerinin (ilk, orta, lise, 
teknik) okulları müdürlerine birer makam tah
sisti verilmektedir. Milyonlarca değerinde tari
hi eserlerimizi mesuliyetlerimize verdiğimiz mü
ze müdürlerimize de makam tahsisatının düşü
nülmesi ve verilmesi yerinde bir hareket olur. 

Ayrıca 2530 sayılı Müzeler îhtısas Kanunu 
mucibince istihdam edilenlerin terfii sıraların
da kolay formaliteler bulunmasını ve 2919 sa
yılı Kanunla çalştırılan müze elemanlarının da 
kadroya kavuşturmak imkânlarının temin Du
yurulmasını ve bu suretle elemanların manen 
ve maddeten tatmin edilmesini, 

Bâzı müzelerimizde birer kütüphane ve lâbo-
ratuvar kurmak ilıhî araştırmaları destekler, 
müze eserlerinden, kopyalar rehberler kartpos
tallar yaptırarak eserlerin değerlerini turistlere 
bildirmeyi ve bâzı müzelerimizde eski hayatı 
yaşatır mahiyette safhalar yaratmayı alâkayı 
arttırmak bakımından lüztimlU görürüm. 

Birinci Büyük Millet Meclisi binasında açıl
ması takarrür eden (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti) Müzesi için gerekli tahsisa
tın ayrılacağını ve dünydaki buna benzer mü
zelerden üstün veya aynı ayarda bir müzenin 
tahakkuk ettirileceğini ümit ederim; 

(Menkul ve gayrimenkul eski eserler) ka
nun tasarısını 18 . VIII . 1951 tarihinde takdim 
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etmiş bulunmaktayım, önümüzdeki aylar için
de neticelendirilmesine yüksek Bakanlığın ya
kın alâkasını bilhassa rica ederim. 

Bu vesileyle memleketin her köşesinde millî 
mirasınızın muhafazasına itina gösteren ve ge
celi gündüzlü çalışan değerli ilim adamlarımızı 
sevgi ve saygiyle selamlamayı vazife sayarım. 

REİS — Necip Bilge ve arkadaşlarının tek
lifleri, 415 nci bölüme 150 bin lira daha eklenme
sini tazammun etmektedir. 

Bu teklifi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sadettin Karacabey ve arkadaşlarının teklif
leri, yine 415 nci bölüme müze ve anıt masraf
ları için 250 bin liranın daha ilâvesini tazammun 
etmektedir. Reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... (Anlaşılmadı 
sesleri) (Fasıl aynı mı sesleri) 

Aynı fasla gösterilen esbabı mucibe dâhilin
de 250 bin liranın daha ilâvesi istenmektedir. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Her iki takrir de kabul edilmiştir. (Alkışlar) 
Dikkate alınmak üzere 415 nci bölüm, takrirler 
ile birlikte komisyona verilmiştir. 

F. Lira 
417 Yüksek okulların umumi mas

rafları 1 761 000 

REÎS — Bölümle ilgili takrirler vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek öğretmen Okulu talebelerine giyim 

eşyası bedeli olarak halen 140 lira verilmekte
dir, Bu para ile bu ihtiyaçların karşılanamıya-
cağı aşikârdır. Bu miktar ücretin hiç olmazsa 
250 liraya çıkarılması bugünkü şartlar içinde 
zaruridir. Halen bu okullarda 80 talebe oldu
ğuna göre 417 nci faslın 10 ncu maddesine 
10 000 lira ilâvesini saygılarımızla arzederiz. 

Bolu istanbul 
Zuhuri Danışman Salih F. Keçeci 

Rize Konya 
Osman Kavraköğlu Sıtkı S. Burçak 

İstanbul İstanbul 
F. N. Çamlıbel C. Türkgeldi 

Kocaeli İzmir 
Mümtaz Kavalcıoğlu A. Başman 

Bursa Samsun 
Selim Ragıp Emeç Naci Berkman 

- 9 8 0 
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Tekirdağ 

Dr. Zeki Eratamaıı 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Konya 

Kemal Ataman 
Tekirdağ 

H. Bingöl 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Giresun 

HamdiBozbağ 
Antalya 

A. Tokuş 
Sivas 

S. Z. Örs 
Amasya 

İsmet Olgaç 
İstanbul 
S. Yaver 

Çorum 
M. Bumin 

Konya 
R. Alabay 

İsparta 
T. Tola 
Bitlis 

S. İnan 
İzmir 
S. Giz 
Bursa 

Mithat San 
Sinob 

Ali Şükrü Şavlı 
Gazianteb 

8. Kuranel 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Denizli 

F. Başaran 

Afyon K. 
A. Güler 
Erzurum 

Bahadır Düİgeı 
Çanakkale 
Ömer Mart 

Kayseri 
1. Kirazoğlu 

Konya 
Saffet Gürol 

Giresun 
T. İnanç 
Konya 

H. ölçmen 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Çanakkale 

N. Kirişcioğlu 
İzmir 

H. E. Adıvar 
Kocaeli 

S. önhon 
Aydın 

Lûtfi Ülkümen 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
Bolu 

K. Kozak 
Maraş 

M. özsoy 
Yozgad 

P. Nizamoğlu 
Kütahya 
R. Koçak 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Balıkesir 
A. F. İşeri 
Kastamonu 
S. Kantarel 
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göre 417 nci faslın 20 nci maddesine 70 000 li
ralık bir miktar ilâvesini saygılarımızla arzede-
riz. 

Yüksek Başkanlığa 
Eğitim Enstitü .talebelerine giyim eşyası 

bedeli olarak halen 140 lira verilmektedir. Bu 
para ile bu ihtiyaçların karşılanamıyacağı aşi
kârdır. Bu miktar ücretin hiç olmazsa 250 li
raya çıkarılması jbugünkü şartlar içinde zaruri
dir. Halen bu okullarda 600 talebe olduğuna 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Konya 
Sirki S. Burçak 

İstanbul 
C. Tünkg«ldi 

İzmir 
A. Başman 

Bursa 
S. R. Emeç 

Afyon 
A. Güler 
Erzurum 

B. Dülger 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
Tekirdağ 

H. Bingül 
Antalya 

A. Tokuş 
Tunceli 

H. Aydın 
Konya 

S. Gürol , 
Konya 

H. ölçmen 
Antalya 

A. Tokuş 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
İstanbul 
S. Yaver 

İzmir 
H. E. Adıvar 

Çeroh 
M. Bumin 
Kütahya 
R. Koçak 

Aydan 
L. Ülkümşn 

İsparta 
T. Tola 
Bitlis 

S. İnan. 
Bursa 

M. San 

İstanbul 
Salih F. Keçeci 

İstanbul 
F. N. Çamlıbel 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

Rize 
0. Kavrakoğlu' 

Tekirdağ 
Z. Eratam&n 

Samsun 
N. Berkman 
Çanakkale 
Ömer Mart 

Konya 
K. Ataman 
Balıkesir 

A. F. İşeri 
Zonguldak 
C. Kıpeak 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
İstanbul 
M. Sarol 

Sivas 
S, Z. örs 
Kocaeli 

S. önhon 
Amasya 
1. Olgaç 

Çanakkale 
N. Kirişcioğlu 

İzmir 
S. Giz 
Konya 

R. Alabay 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
Maraş 

M. özsoy 
JiBolu _. 

K. Kozak 
Yozgad 

F. N-iaamoğlu 
Sinob 

Ali Ş Şavlı 



Gazianteb 
S. Kuranel 

Denizli 
P. Başaran 

Samsun 
M. özkefeli 
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' Kastamonu 
S. Kantarel 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 
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Amasra 

İsmet Olgaç 
. Çoruh 

Mecit Bumin 
Aydın 

L. Ülkümen 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Konservatuvarı talebelerine giyim 
eşyası bedeli olarak halen 150 lira verilmekte
dir. Bu para ile bu ihtiyaçların karşılanamı-
yacağı aşikârdır. Bu miktar ücretin hiç olmaz
sa 250 liraya çıkarılması bugünkü şartlar içe
risinde zaruridir. Halen bu okulda 200 talebe 
olduğuna göre 417 nci faslın 40 ncı maddesine 
20 000 lira ilâve edilmesini saygılarımızla arze-
deriz. 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

İstanbul 
Salih Fuad Keçeci 

İstanbul 
P. N. Çamlıbel 

İzmir 
A. Başman 

Bursa 
Selim Ragıp Emeç 

Afyon 
A. Güler 
Erzurum 

B. Dülger 
Samsun 

N. Berkman 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Konya 

H. Ölçmen 
Giresun 

H. Bozbağ 
Sivas 

S. Z. öre 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Çanakkale 
N. îyriboz 
İstanbul 
S. Yaver 
Kocaeli 

İı. Tokoğlu 

Konya 
Sıtkı Salim Burçak 

İstanbul 
O. Türkgeldi 

Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Kayseri 
1. Kirazoğlu 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

Çanakkale 
ö. Mart 
Antalya 
1. Subaşı 
Tekirdağ 

H. Bingül 
Konya 

S. Gürol 
Giresun 

T. İnanç 
Antalya 

A. Tokuş 
Afyon 

Gl Yiğitbaşı 
(Okunamadı) 

İzmir 
H. E. Adıvar 

İzmir 
S . ' W 

Bolü 
K. Kozak 

Maraş 
M. özsoy 

Sinop 
Ali Şükrü Şavh 

Tunceli 
H, R, Kulu 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Kütahya 
R. Koçak 
Balıkesir 

A. Fahri İşeri 

Konya 
R. Alabay 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
Bitlis 

S. İnan 
İsparta 
T. Tola 
Bursa 

Mithat San 
Yozgad 
H. Üçöz 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Denizli 
F. Başaran 

Samsun 
M. özkefeli 
Kastamonu 
S. Kantarel 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, gerek geçen sene gerek bu 
yıl bütçesinde milletin bağrından kopmuş bir 
Meclisin ve onun içinden vücuda gelmiş bir 
Hükümetin memleketin, vatandaşın derdine na
sıl bir hamiyet ve sahavetle koştuğuna şahit 
olmuş bulunmaktayız. Hem nasıl bir sahavet?. 
Bunu müsaade ederseniz tarihî bir fıkra ile iki 
kelime ile arzedeyim. 

Horasan'h Şekik, cömertliği ile mâruf bir 
adam; Bağdad 'İı İbrahim Etem 'in çok daha cö
mert olduğunu öğrenmiş, merak etmiş Horasan'
dan Bağdad'a kadar tepmiş: Karşılaşmış, selâm-
laşmışlar. Şekik, İbrahim Etem'e sormuş; «nicesi
niz »neylersiniz?» İbrahim Etem cevap vermiş: Bu
lunca şükrederiz, bulmayınca sabrederiz deyincr-
Şekik şöyle mukabele etmiş. Herkes öyle yapar. 

Sıra ibrahim Etem'e gelmiş ve şöyle sormuş: 
«Peki, siz nicesiniz, neylersiniz» Şekik cevap 
vermiş : «Bulunca dağıtırız, bulmayınca şükre
deriz» Tabii bu muhavere sonunda Cömertlik 
imtihanını kaybetmiş şimdi bendeniz de derim 
kif Eğer Şekik 1950 den sonra Türk milletini 
idare için iş başına geçen Büyük Millet Mecli
sine bu suali sorsaydı, Büyük Meclis ona şöyle 
diyecekti : «Millet uğrunda bulunca dağıtırız, 
bulmayınca yaratır yine dağıtırız» ve ö zaman 
da Şekik cömertlik madalyasını terk ederdi. İşte 
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arkadaşlar bu Meclisin ruhu budur. Ve böyle ka
lacaktır. 

Biraz evvel gelen takrirlerle Türk'ün büyük 
mefahiri; arasına girmiş ölüler hakkında, anıt
lar hakkında sizden yardım istendi esirgemedi
niz. Şimdi gelen takrirler ise, yarının mefahiri 
arasına geçecek gençler için onların hayatı, on
ların inkişafı için yardım istemektedir. Bunu 
esirgemiyeceğinize ümidim vardır. Lütfen ka
bulünü rica ederim. 

VASFI MAHÎB KOCATÜRK (Gümüşane) — 
Aziz arkadaşlar, bu teklif, çok yerindedir. Bu 
yüksek tahsil talebelerine verilen senelik 140 -
150 liralık giyim ücreti, çok azdır. Bunlar için
de cidden fakir çocuklar vardır. Devlet memur
ları yatılı olarak okutmakla yiyim ve yatma ih
tiyaçlarını tatmin ediyor, ama giyim bakımın
dan zarurette bırakmak doğru değildir. Genç
ler bu acıyı duymaktadırlar. Bunlar içinde mü
essese ile yaptıkları mukavele mucibince tatil 
aylarında memleketlerine gitmeye mecbur olan
lar vardır. Fakirleri dâhi mektepte yatıp kalk
mak imkânından mahrumdur. Bunlar alacakla
rı paradan 5 -10 kuruş artırabilirlerse tatillerde 
bunları yemek zorundadırlar. Yüksek Meclisin 
bunu kabul etmesini ben de istirham ediyorum. 

REÎS — Efendim 3 takrir var, 417 nci bölü
mün 10 nçu maddesine 10 000, aynı bölümün 20 
nci maddesine 70 000, 40 ncı maddesine 20 000 
lira ilâvesini tazammun etmektedir. Ayrı ayrı 
reyinize arzediyorum. 

417nci bölümün 10 ncu maddesine 10 000 li
ra ilâvesine dair olan teklifi dikkate alanlar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

417 nci bölümün 20 nci maddesine 70 000 li
ra ilâvesine dair olan teklifi dikkate alanlar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

417 nci bölümün 40 ncı maddesine 20 000 
lira ilâvesi teklifini dikkate alanlar... Dikkate 
almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Her üç takrir de dikkate alındığına göre 417 
nci bölüm takrirlerle birlikte komisyona veril
miştir efendim. 

F. Lira 
418 Lise, ortaokul imam - hatip 

okulları umumi masrafları 898 000 

REÎS •— Vasfi Mahir Kocatürk. 
VASFt MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Aziz arkadaşlar, bu lise ve ortaokul bahsinde 
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geçen yıl huzurunuzda arzettiğim bir hususu, 
tekrar edeceğim. Bu sene otuz küsur ortaokul 
açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Memlekette 
ortaokula çok ihtiyaç vardır. Bütün kazalarımız 
ortaokul istemektedir. Hattâ birçok nahiyeleri
miz de ortaokul istemektedir. Bugün ortaokul 
basit hayat kültürü derecesine inmiştir, haya
tın ilerlemesi dolayısiyle. Binaenaleyh birçok 
yerlerimizde ortaokul açmamız lâzımdır. Gitgi
de ilkokul derecesine düşmek üzeredir. O dere
cede lüzum ve ehemmiyet kazanmaktadır. Hal
buki bugün ortaokul açmak sistemimizde geniş 
mikyasta faaliyete imkân yoktur. Üç dört se
neden beri en kabadayı rakam elli ortaokuldur, 
Birkaç seneden beri 30 - 40 üzerinde durmakta
dır. Halbuki biz bir senede 100 tane ortaokul 
açmalıyız ve birkaç sene içinde bütün kazaları
mızı ortaokula kavuşturmalıyız. Arkadaşlar; 
biz daima müstakil ortaokul açıyoruz. Büyük 
şehirlerimizde, liselere bağlı olanları, bulundu
ğu gibi ayrıca müstakil ortaokullar da vardır. 
Kasabalarımızda ise, tamamen müstakil orta
okullar vardır. Yeni açtığımız ortaokullar ise 
ekseriya bir sınıflıdır. Bir sene, hattâ iki se
ne bir iki sınıfla çalışır. Çok kere de bunlarda 
15 - 20 kadar talebe bulunur. Halbuki bir sı
nıf için, 15 - 20 talebe için öğretmenler, mü
dür, müdür* muavini, muhasebeci, hademe ve 
saire olarak birçok personel istihdam edilir ve 
masraf yapılır, dünyanın hiçbir tarafında da 
bunun hemen hemen emsali yoktur. Ortaokul 
tipi bu şekilde, mânâsız olmak üzere bizim teş
kilâtımızda vardır. Ortaokullar, başka memle
ketlerde ya ilk tahsile eklenmiş durumdadır ya
hut lise ve kolejlere ilâve edilmiş durumdadır. 
Ayrıca ortaokul açmak, üç sınıflı ortaokullar aç
mak, çok büyük masraflara sebebiyet vermekte
dir. Memleketimizde de ortaokulları ilkokulla
ra bağlı olarak açmak lâzımdır. Bu suretle, bi
nadan da, memurdan da, öğretmenden de, mü
dürden de, her şeyden de tasarruf edilmiş olur. 
Bu hususun dikkate alınmasını arzediyorum. 

REÎS — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLİ TEVFÎK İLERÎ 

(Samsun) — Efendim; ortaokulları,ilkokulların 
bünyesi içinde toplamak, şayanı arzudur ve 
faydalıdır. Ankara'da Namık Kemal Ortaokulu 
ilkokulla beraber bir tecrübe mahiyetinde çalış
maktadır. Yalnız şu noktaya işaret edeyim: 
Hepiniz biliyorsunuz, kazalarda ilkokul binaları 
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ihtiyacı dahi karşılıyamıyor. Binalar müsait 
olsa biz de bu fikre taraftarız. Fakat arzetti-
ğim gibi binalar bugünkü ilkokul ihtiyacını dahi 
karşılamaktan uzaktır. Müşkülât buradan çı
kıyor. 

HİDAYET AYDINER (Kon^a) — Benim 
memleketim Taşkent 'de ilk mektep ve orta mek
tep aynı binadadır. Orada bunun tatbiki caiz 
değil midir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFİK İLERÎ 
(Devamla) — Caizdir. Ankara'da da böyle ya
pıyoruz. 

NECÎP BlLGE (Niğde) — Efendim; ilkokul-
lardaki bu imkânsızlığı biz de kabul ediyoruz. 
Birçok kazalarda ortaokullarla sanat okulları 
bir aradadır. Bunlari birleştirmek imkânı yok 
mudur? 

MÎLLÎ EĞİTİM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Bunu arzetmiştim. Bu tip üzerinde 
durduk. Sanat okullariyle oraokulları mezcetme-
ye çalışacağız. Bu arada liselerle ticaret lise
lerini de birlikte düşünüyoruz. Bütün bunları 
bir araya toplama gayretindeyiz. 

VASFÎ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) — 
Aziz arkadaşlar, kusuruma bakmamanızı istir
ham ederek bu husus üzerinde küçük bir ısrarda 
bulunacağım. Bakanın söylediği bina mazereti, 
doğru kabul edilebilir. Fakat mesele bu değil
dir, mesele prensibi kabul etmektir. Bu prensibi 
kabul ettikten sonra tatbikata bakarsak bina 
durumunun aleyhimize değil, lehimizde olduğu
nu ispt etmek mümkündür. Şu anda hatırıma 
gelen birkaç misali söliyebilirim, Meselâ Akseki 
Kazasında ortaokul vardır, Afyon'un Sandıklı 
Kazasında ortaokul vardır, Elmalı'da ortaokul 
vardır... Şu anda hatırıma gelen bunlardır. Bu 
ortaokullar üçer yüz kişi okutacak kadar geniş 
yapılmış binalardır. Fakat öğrencileri ancak 
bir kısımlarını doldurmaktadır. Üst tarafı bom
boş durmakadır. Bâzıları hususi olarak şefkatle 
ilkokulları içine almış bulunmaktadır. Bizim 
dileğimz, bunun resmiyete konması ve bu işe 
başlanmasıdır. Ortaokulu açarken müstakil bi
na yapmak gerekiyorsa mahallî dernekler 
yapıyor, ve dernekler büyük külfetler yük
leniyor. Bunlar müsait olmadığı takdir
de ikişer oda, üçer oda veya bir paviyon 
ilâvesiyle bunlardan tasarruf yolları mevcuttur. 
Onun için bu düşüncelerin üzerinde durulmasını 
Sayın Bakandan bilhassa rica edeceğim. 
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REÎS — Easü 418 i kabul edenler..' E t m iye il

ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
419 Yüksek ticaret ve teknik okul

ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 5 376 322 
REÎS — Bir önerge var okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Erkek ve kız teknik okulları leyli talebele

rine giyim karşılığı olarak 150 şer lira veril
mekte olup bu para kifayet etmemektedir. Ta
lebelerimizin vasat derecede olsun giyimlerini 
sağlıyabilmek maksadiyle talebe 'başına bu mik
tarın 250 liraya çıkarılabilmesi için 419/10 bö
lüme 50 000 lira zam yapılmasını saygiyle arz 
ve rica ederiz. 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Konya 
S. Salim Burçak 

İstanbul 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

istanbul 
Celâl Türkgeldi 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

Afyon K. 
Abdullah Güler 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Çanakkale 
Ömer Mart 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Kayseri 

ibrahim Kirazoğlu 
Giresun 

Hamdi Boztoağ 
Sivas 

Sedat Zeki ö rs 
Konya 

Himmet ölçmen 
Edirne 

Rükneddin Nasuhioğlu 
istanbul 

Sani Yaver 
izmir 

Sadık Giz 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

istanbul 
Salih Fuad Keçeci 

Kocaeli 
Mümtaz Kavalcıoğlu 

İzmir 
Avni Başman 

(Bursa 
Selim Ragıp Emeç 

Antalya 
îbralhdm Subaşı 

Samsun 
Naci Berkman 

Konya 
Murad Âli Ülgen 

Tekirdağ 
Hüseyin Bingül 

Konya 
ıSaffet Gürol 

Giresun 
Tahsin înanç 

Sivas 
B. Taner 
Antalya 

Ahmet Tokuş 
Afyon K. 

Gazd Yiğitbaşı 
Çanakkale 

Nusret Kirişçioğlu 
Konya 

Rifat Alabay 
QQA 



Amasya 
îsmet Olgaç 

Trabzon 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Bitlis 
Salâhattin înan 

İsparta 
Tahsin Tola 

Kütahya 
Remzi Koçak 

Yozgad 
Hasan Üçöz 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Manisa 

Sudi Mıhçıoğlu 
Tunceli 

Hasan Remzi Kulu 
Denizli 

Fikret Başaran 
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri 
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Çoruh 

Mecit Bumin 
Aydın 

Lûtfi Ülkümen 
Bolu 

Kâmil Kozak 
Maraş 

Mazhar Özsoy 
Bursa 

Mithat San 
Sinöb 

Ali Şükrü Şavlı 
Sinob 

Nuri Sertoğlu 
Samsun 

Muhittin Özkefeli 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Kastamonu 

Sait Kantarel 

REİS — Fasla elli bin liranın ilâvesi istenil
mektedir. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmıştır. Bölümle beraber komisyona Ve
rilmiştir. 

F . 
420 

421 

Köy enstitüleri umumi masraf
ları ve enstitü mezunu köy 
öğretmenleri ile ilgili masraf
lar 
REİS —Kabul edemlıer.,. Etasi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kütüpaneler masrafları 

Lira 

9 756 000 

379 000 

Remzi Oğuz Arık, buyurun. 
REMZİ OĞOZ ARIK (Seyhan) — Kütüpa

neler dplayısiyle dün bana verilen notta haki
katen bir yer değişimi olduğundan Millî Kü-
tüpaneye verilen 150 bin, Umumi Kütüpaneye 
verilen 220 yerinde sıöylenmiş. Bu yüzden bunları 
bir tenakuz gibi görmüştüm. Vekil Beyin bu
radaki düzeltişleri dolayısiyle kendilerine te
şekkür ederim. Fakat dünkü izahatlarını nazarı 
itibara alacak olursak iki nokta bilhassa teba
rüz ettirilmeye değer, muhterem arkadaşlarım. 

Bir defa Millî Kütüpane dediğimiz bu 
muhterem müessese; hakikaten yoktan var olan 
ve bir idealizmin tam mânasiyle örneğini bize 
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veren eserdir. Ankara gibi suyunu yeni bol bol 
kullanmaya başladığımız bir yerde fikrimizi, ru
humuzu kandıran, ruhumuzun susuzluğunu gi
deren ilk eserdir, denebilir. Bu idealizm eseri-
rinin meydana gelmesi için bu 220 bin lirayı çok 
gördüm değil, kütüpanelerimiz için 1£0 bin 
lirayı az gördüğüm içiiüdün söz almıştım. Şim
di tekrar aynı noktadayım: 220 bin lirayı da, 
150 bin lirayı da az buluyorum. Vekil Bey bu
nu kâfi görüyor. Bu kadar ağır mesuliyeti bu 
ödenekle taşıdığı, ve arkadaşlarının da bu du
rumu desteklediği için kendisim tebrik ederim, 
başka ne diyeyim? 

REİS — Faslı oyunuza... (Söz istiyen var ses
leri). 

Af edersiniz, Vasfi Mahir Bey, takrirlerle 
söz alanlar karıştığı için unutulmuştur. Buyu
runuz. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Arkadaşlar, bu kütüpane faslına konan para 
azdır. Bunun üzerinde birkaç söz söylemek ih
tiyacını duyuyorum. Affmızı istirham ederim. 

Bugün için bu faslın miktarı değişmese da
hi yarın için daha geniş şeyler düşünmek mec
buriyetindeyiz. Kütüpane ihtiyacının ne de
mek olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Bugün 
bütün vilâyet merkezlerimizde dahi bir kütü
pane yoktur. Halbuki kasabalarımızda bile 
kütüpane olmalıdır. Her vilâyet merkezinde ve 
kasabada mektep gibi bir kütüpane açmak du
rumundayız. Bu bellibaşlı vazifelerimizdir. Bu 
kadar mühim bir maarif işinde konan tahsisat 
çok azdır. Ankara'yı ele alırsak, Ankara'da 
Millî Kütüpane adı ile yeni bir müessese açıl
mıştır, gelişmektedir. Şayanı memnuniyettir. 
Diğer bir kütüpane daha vardır; Maarif Kütüp
hanesi, Bir apartımanm en alt katında, izbe 
bir yerdir. 40 kişi otursa, bir saat içinde havası 
bozulur, fazla oturmaya insanın tahammülü kal
maz. Gayet dar bir yerdir. Ankara gibi bir irfan 
muhiti neden muazzam bir kütüphaneye kavuş
muş olmasın. Biz bu ihtiyacı anlamamış ve duy
mamış mıyız. Burada bir noktayı daha 'ilâveten 
arzedeceğim. 

Bu nokta üzerinde Bakanlığın bilhassa dikka
tini çekerim. Bir gün Ankara Kütüphanesine, 
bir gün de Millî Kütüphaneye gittim. Her iki
sinde de oturup kitp okuyacak bir yer bulama
dım. Bütün sıralar dolu idi. Fakat bu sıraları 
dolduranlar, sadece mektep talebeleri idi. Tale-
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beler, gündelik derslerini yapmak üzere kütüp 
haneyi doldurmuş bulunmaktadırlar yer bulama-
ymca çıktım kütüphane müdürünün yanma git
tim. Samimî bir arkadaş olduğunu gördüğüm bu 
zata serzenişte bulundum. Bana cevaben siz bura
da oturun istediğiniz kitabı getirteyim okuyunuz, 
dedi. Bu çok güzel am«, benim gibi oturup oku
mak ihtiyacını duyan diğer öğretmen veya bir 
tetebbueu, nereye oturacak? Okumak arzusunda, 
ihtiyacında olan bir ilim tetkikçis'i ne yapacak
tır? Talebe ile umumi salonda dirsek dirseğe 
oturup çalışamazsınız; esasen yer de yoktur. Bu, 
çok mühim bir meseledir. Kütüphanenin gayesi 
halkı, kütüphane ihtiyacı duyanları okutmaktır. 
Kütüphaneye gittiğiniz zaman gördüğünüz man
zara, vaziyeti bilmemek şartiyle, şayanı memnu
niyettir; bütün kütüphane dolu, harıl harıl çalı
şılıyor. Halbuki bunlar hukuk talebesi, tıp tale
besi, orada derslerine çalışıyorlar. Bu, şayanı 
dikkat bir mevzudur ve aynı zamanda Bakanlı
ğın b'ir noksanlığının da bariz bir delilidir, o k u 
makta olan gençliğin bir okuma salonu mevcut 
değildir. Mekteplerde mütalâa salonları açsın. Ve 
kütüphaneleri talebelerin istilâsından kurtarsın. 
Kütüphanelerin esas gayesi, halkı okutmaktır. 
Millî Kütüphane de çok mühimdir. Bunun hak
kında da bir iki söz söylemek 'isterim. 

Türk milletinin kitap serveti, maddi servetinin 
çok fevkmdadır, muazzam bir servettir. Bu ser
vet, muhtelif kasaba kütüphanelerine dağılmıştır. 
Bir il'im tetkikçisi, mevzuu üzerinde kitap okuya
bilmek için bugün İstanbul'a; yarın Diyarba
kır'a, öbür gün Erzurum'a, öbür gün Antalya'ya 
gitmek mecburiyetindedir. Avrupalı bir âlim 
geldiği zaman bütün buraları dolaşmak mecbu
riyetindedir. Türkler de öyle. Bir Millî Kütüp
hane lâzımdır, öyle bir kütüphane ki bu milletin 
müellei'atından ne kadar eser varsa orada bulun
sun. Binaenaleyh Türk eserlerini Ankara'da bir
leştiren, bir araya toplıyan muazzam Millî Kü
tüphane Türk milleti için de, bütün dünya için 
de büyük servettir. Bunun üzerinde de durulma
sını rica ederim. 

REÎS — 421 nci faslı oyunuza arzediyorum, 
379 000 l'ira. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir 
F. Lira 

422 Güzel Sanatlar Akademisi umu
mi masrafları 150 000 

REÎS - Bir önerge var, okutuyorum. 
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[ Başkanlığa 
! Bundan yetmiş sene evvel açılmış olan ve bu-
i güne kadar memleketin sanat hayatına yüzler

ce sanatkâr yetiştirmiş bulunan Güzel Sanat* 
\ 1ar Akademisi, bulunduğu bina ile birlikte muh-
! telif sanat eserlerini ihtiva eden muazzam kütüp-
', hanesi, lâboratuvarı ve her türlü ders malzeme-
î si bir yangın neticesinde yanarak yok olmuş-
| tur. Bugün Akademinin kütüphanesi, ders ınal-
I zemesi, lâboratuvarı yoktur. Talebeler yokluk 
| içersinde ders görmektedir. Bu sanat müessese-
! sinin eski durumunu ihraz edebilmesi için yu-
I karda arzedilen eksiklerinin ikmal edilmesi lâ-
| zımdır. Bunun için de Güzel Sanatlar Akademi-
J si bütçesine, mimarlık bölümüne sarfedilmeb 
! üzere Millî Eğitim Vekâleti Bütçesinin 422 nci 

bölümüne 100 000 liralık bir ilâve yapılmasını 
saygılarımızla arzederiz. 

Gazianteb Gazianteb 
S. Kuranel M. S. Ünlü 

Denizli Gazianteb 
B. Akşit E. Cenani 
Çankırı Erzurum 

K. Arar B. Dülger 
Erzurum Çoruh 
E. Karan A. Gigin 
Kars Edirne 

L. Aküzüm R. Nasuhioğlu 
Erzurum istanbul 
M. Yazıcı A. V. Bayar 
İstanbul Gümüşane 

A. Moshos V. M. Kocatürk 
tçel Aydın 

H. Atalay Ş. Hasırcı 
Çorum Elâzığ 

M. Güney Ş. Yazman 
Burdur Kayseri 
M. Özbey t. Berkok 
Trabzon Trabzon 

R. Tarakçıoğht S. E. Alperen 
Balıkesir Muğla 
V. Asena Z. Mandalinci 
Muğla Gümüşane 

Y. Başer C. Baybüra 
(Okunamadı) Gazianteb 

G. Kınoğlu 
Sivas Denizli 

\r. Ağacıkoğlu E. Şahin 
Zonguldak Denizli 
S. Başol R Tavashoğiu 
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Denizli 
Fikret Başaran 

Çoruh 
R. Sağlar 

Çoruh 
M. Bumin 

Mardin 
A. K. Kalav 

"Çoruh 
Zihni Ural 

Maraş 
S; Hüdayioğhı 

Maraş 
M. özsoy 
Gazianteb 
S. İnal 
Çorum 
S. Baran 
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Bilecik 
T. Oran 
Aydın 

N. Geveci 
Urfa 

H. Oral 
Muş 

H. Dayı 
Ağrı 

H. özttirk 
Çankırı 

K. Çığman 
Muş 

F. Kılıçlar 
Konya 

H. ölçmen 
Gazianteb 

A. Ocak 

2.1953 
F. 

O : 2 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, bu fesla 100 bin lira eklenmesi 
hakkında bir takrir vermiş bulunuyoruz. Bu
nun esbabı mucibesi şudur; Malûmu âliniz, bun
dan birkaç sene evvel 70 senelik bir maziye 
sahip olan Güzel Sanatlar Akademisi, bir yan
gın neticesinde tamamen yanmıştır. Bu seneye 
kadar Yıldız'da eski bir binaya sığınarak ça
lışmış olan Güzel Sanatlar Akademisi, bu sene 
yeni yapılan binasına dönüyor. Fakat bina tam 
mânasiyle çıplaktır ve bütün malzemeleri nok
sandır. Kütüphanesi yoktur, oturacak sırası 
yoktur, atelyeleri yoktur. Dikkat edilecek olur
sa görülür ki; bu Akademinin geçen seneki 
tahsisatına, bütün bu ağır şartlara rağmen an
cak 30 bin liralık bir eklenti yapılmıştır. Bu 
şerait dâhilinde Güzel Sanatlar Akademisini 
bırakmak, onu daha uzun bir müddet süründür
mek neticesini verecektir. Binaenaleyh yapmış 
olduğumuz bu teklifi bu esbabı mucibe daire
sinde nazarı dikkate almanızı çok rica ederiz. 

REİS — Bu bölüme 100 bin lira ilâvesi tek
lif edilmektedir. Dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursun^r... Almıyanlar işaret buyursunlar... 
Takrir dikkata alınmıştır. Bölüm takrir ile bir
likte komisyona verilmiştir. 

F. Lira 
423 Riyaseti Cumhur Filârmonik 

Orkestrası umumi masrafları 20 000 
REİS— Kabul sdenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 

umumi masrafan 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek ööğrencilerin her çeşit 
masrafları 

Lira 

60 000 

456 500 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Arkadaşlar, 
45 600 liraya baliğ olan bu faslı fazla gördü
ğüm zan olunmasın, bilâkis azdır. Maksadım 
bununla alâkadar; ve bundan daha ziyade isti
fade edilmesini temine masruf bir teklif yap
maktır. Bu Garba talebe yollamak usulü - ta 
Garp medeniyetine iltihaka karar verdiğimiz an
dan beri - Tanzimattan beri devam etmektedir. 
Pek de lâzımdır. 

Nasıl evvelce mensup olduğumuz Şark mede
niyetinin büyüğü, hem kahraman hem de kül
türce büyüğü idi isek iltihak etmekte olduğu
muz Garp medeniyeti içinde de büyükler sıra
sına girmek hakkımız ve vazifemizdir. Bunun 
için de Garp medeniyeti eserleri ile aynı kıy
mette eserler ve fikirler yaratmamız şarttır. Bu
nun da temini için Garp medeniyetini yalnız 
ikinci elden almak değil, kaynaklarından fey-
zalmış, Garbin cevval ve yaratıcı fikir muhiti 
ile mahallinde temas etmiş onunla istinas pey-
dah etmiş elemanlara muhtaç olduğumuz dü
şünülmüş. Tahsil için harice gençlerimizi gön
dermemiz bu mülâhazaya mebnidir. Maalesef ve 
bahusus çeyrek asırda göndermiş olduğumuz 
gençlerden ve onlar için yaptığımız masraftan 
umduğumuz ve ummaya haklı olduğumuz ran
dımanı alamadık. Buna âcizlerince iki sebep 
vardır.Birincisi bir yere tahsil için gençleri 
gönderirken o memleketin lisanını evvelden bi
lenleri göndermek gibi gayet tabiî bir tedbiri 
ihmal etmiş olmaklığımızdır. Bir genç ne kadar 
zeki olursa olsun mahdut bir devre içinde hem 
bir yabancı lisanı öğrenmesine ve tahsil edebil
mesine imkân yoktur. Bu tahsile çok fena te
sir yapar. Maalesef gerek Fransızca söyliyen, 
gerek İngilizce söyliyen memleketlerde diploma 
ile avdet eden birtakım gençlerin o lisanları he
men hemen diplomalarının metnini bile tercüme 
edemiyecek kadar o lisanda cahil olduklarını 
görmüşüzdür. Diğer çok mühim bir sebep de; li 
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se olsun, üniversite olsun, ecnebi müesseselerin 
kendi vatandaşlarından bekledikleri hemen ça
lışkanlığı ve muvaffakiyeti yabancı talebelerden 
ve bu meyanda bizimkilerden istememeleridir. 
Onlara mahsus suhuletle numara ve diploma 
vermeleridir. 

Buna hayret edilemez. Bu müesseseler kendi 
hükümetlerinden direktif alır, halbuki her mem
leket hariçten talebe almak ister. Hepsi bu hu
susta rekabet halindedirler. Evvelâ bu yolda 
döviz elde edilir. Sonra memleketlerine gelip 
yalan yanlış da olsa tahsil etmiş olan gençlerin 
kendileri için «kazanılmış» olduğunu ana dostu 
olarak vatanına döneceğini zannederler. Kolay 
diploma verilmezse, birçokları diplomasız geri 
gönderilirse daha cömert davranan diğer bir 
gurup memlekete gitmesinden korkarlar. 

Müesseseler ve memleketler arasında, aley
himize olarak bir nevi suhulet müsabakası açı
lır. Müfettişlerimizin de bu hususta bir kon
trol yapacaklarını zannetmeyiniz. Şikâyet on
larda zabıta vukuatı ve nahoş hâdiseler çıkma
masını ve murakabeleri dairesindeki talebenin 
memleketlerine yüksek bir yüzdesinin diploma 
almasını ister, mesuliyetleri orada biter. 

Neyji'nin hareretli devresinde (lâzım olan 
ilmi) elde edemiyerek Japonya'ya, Avrupa'dan 
dönen talebeler, harakiriye mecbur edilirdi. 

Benim teklif etmek istediğim tedbir çok da
ha mülayimdir. Fikrimce diploma ile dönen 
Devlet talebesi bir, iki ecnebiyi de ihtiva ede
cek bir ilmî heyet tarafından ciddî bir imtihana 
tâbi tutulmalıdır. 

Gerçi bunun iş işten geçtikten sonra alınmış 
bir tedbir olacağı hatıra gelir. Fakat her halde 
istikbali koruyacaktır. Hem gençlerimize orada 
yalınız her nasılsa bir diploma koparmak değil 
hakikaten öğrenmek mecburiyetinde olduklarını 
hatırlatacak hem de memleketimizde artık ye
ni bir zihniyetin uyandığını «diplomalı değil bi-
hakkin iş görecek elemanlar beklediğini» Garp 
ilmî müesseselerine gösterir. Ve onları talebele
re karşı daha büyük bir ciddiyete ve ihtimama 
sevkeder. 

REÎS — 425 nci faslı kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 78 250 
REÎS —Kabul edenler.... Etmi-

F. Lira. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 
umum masrafları 1 250 000 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

428 Kamp masrafları 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 463 750 

REÎS 
tuyoruz. 

Bu bölüme ait bir önerge var, oku-

Yüksek Reisliğe 
Üniversitede Devlet hesabına okuyan öğren

cilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte olan 
burs1 miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 125 li
raya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu iti
barla Millî Eğitim Vekâleti Bütçesinin 450 nci 
bölümünün 10 ncu maddesine 28 437,50; 11 nci 
maddesine 86 13Ş liralık bir takhisatm ilâvesini 
arz ve teklif ederiz. 

Aydın Urfa 
Nail Geveci R. K. Timuroğlu 

Seyhan Seyhan 
Z. Akçalı Dr. Sedat Ban 
Kocaeli Manisa 

H. Başak F. L. Karaosmanoğlu 
Erzurum îstanbul 

B. Dülger S. F. Keçeci 
îstanbul Seyhan 

C. Türkgeldi A. N. Asya 
Manisa Erzurum 

M. Kurbanıoğlu M. Yazıcı 
Balıkesfir Manisa 
V-. Asena (Okunamadı) 
Giresun Kayseri 

H. Bozbağ î . Berkok 
Kayseri Kayseri 

E. Develioğlu Y. Z. Turgut 
Tunceli Bursa 

H. Aydın S. Karacabey 
Niğde 

(Okunamadı) H. Ülkü 
Niğde Manisa 

(Okunamadı) F. îlker 
Balıkesir Samsun 

E. Budakoğlu P. Tüzel 
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Konya 
(Okunamadı) 

Muğla 
N. Poyrazoğlu * 

İstanbul 
(Okunamadı) 

Çorum 
S. Baran 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Edirne 
C. Köprülü 
Gazianteb 

G. Kmoğlu 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Çoruh 

M. Bumin 
Balıkesir 

M. Tuncay 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
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Tekirdağ 

Z. Erataanan 
Kayseri 

K. Gündeş 
Edirne 

A. Aitınalmaz 
Burdur 

M. özbay 
Çanakkale 

B. Enüstün 
Gazianteb 

(Okunamadı) 
Gazianteb 

S. înal 
Kocaeli 

M. Kavalcuoğlu 
Seyhan 

S. Serçe 
Balıkesir 
M. Iştın 

Bursa 
S. Karacabey 

istanbul 
I. Altmel 

RElS — Önergeyi dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Dikkate alınmış ve bölüm takrirle bir
likte komisyona verilmiştir. 

F. Lira 
451 Yayın, inceleme, derleme mas

rafları 452 620 

REİS — Vasfi Mahir Kocatfürk. 
VASFI MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Aziz arkadaşlar; yayın meselesinde de bâzı 
düşüncelerimi huzurunuzda arzedeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığı neşriyat yapmakta
dır. Yani bir neşir gibi, bir tacfr* gibi neşriyat 
yapmaktadır. Bunun için mütedavil sermayesi, 
dokuz on vilâyette de dükkânı, depoları, me
murları vardır. Yaptığı işi tetkik edersek bunu 
bâzı mahzurlarını görmekteyiz. Eskiden Maarif 
Vekâleti mektep kitaplarını basardı ve bâzı 
ilmî eserleri basardı. Şimdi yavaş yavaş mektep 
kitaplarını serbest bırakıyor, birkaç seneden 
beri mekttep kitaplarını kitapçılar basıyor, ro
manları, tiyatro eserlerini de Millî Eğitim Ba
kanlığı basıyor. Bu yayın işinin memlekete ha
yırlı olmadığı görülmektedir. Kitapları serbest 
bıraktılar, kitapçılar basmaya başladı. Halbuki 
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kitpçılar memleketin irfan müesseseleri idi. Her 
sene birçok umumi kitap1 ar basıyorlardı. Bas
maz oldular. Çünkü mektep kitapları daha kâr
i l e r . Bakanlıkça kabul edilip satışa arzedildik-
sonra, çok kâr vardır. Fakat Reşat Nurinin ve 
Halide Edib'in romanları basılamaz oldu. iki, 
üç senedir matbuat ve neşir hayatımızdaki es'er-
sizlik korkunç denecek bir şekildedir. Hemen 
hemen edebî ve ilmî eser çıkmamaktadır. Ba
kanlığın bu bahis üzerinde dikkatle durması, 
iyi tetkik etmesi lâzımdır. Maarif bundan evvel 
klâsikler namı altında 7 - 8 yüz cilt eser bas
mıştır. Ankara Dördüncü Ortaokulunun bod
rumları ve birçok depolar bu kitaplarla dolu
dur. Bu kitaplar memlekete çok pahalıya mal 
olmuştur. Maarif Vekâleti şimdi Türk Kültür 
«eserlerini neşretmek gibi yeni bir teşebbüse gi
rişmek üzeredir. Haricen düşünülürse bunla
rın basılmasını kim istemez. Ama klâsiklerin ne 
kadar suiistimal edilmiş, ne kadar zararlı oldu
ğu meydandadır. Türk Kültür eserlerinin de 
böyle olacağına hiç şüphe yoktur. Maarif Ve
kâletinin bastırdığı mektep kitapları yanlışlar 
tufanı içindedir. Bir mektep kitabını basmak
tan âciz olan Bakanlığın Türk Kültür eserlerini 
neşre gitmesi, tehlikelidir ve iktisadi değildir. 
Kitapçıya bastırmak, Türk irfanına yardım 
'eden hususi neşriyatı da beslemek münasiptir. 
Kendisi bastğıı zaman sarfettiği paranın % 20 
sini, basan naşirlerden kitap almak suretiyle 
yardıma tahsis etse, hem kendisi için daha ta
sarruflu, hem de memleket irfanının kalkın
ması için daha faydalı olur. 

REÎS — Fahri Ağaoğlu. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, bir zamanlar 
okul kitaplarım Hükümet serbest bırakmıştı. 
Vaktiyle de öyle idi. Sonra vekâlet inhisar al
tına aldı. Şimdi de tekrar serbest bırakıldı. 
Hangisi doğrudur, bilmiyorum, meslekim de
ğildir, aklım ermez. Yalnız bir çocuk velisi ol
duğum için gördüğüm bir hakikat vardır, Kon
ya'da okuyan çocuğuma kitap aldım, iki ay 
sonra Ankara'ya naklettiğim vakit yeniden ki
tap almak mecburiyeti hâsıl oldu. Aynı dersin 
kitabı, yalnız müellifi değişmektedir. Bir sene 
için üç kitap aldığımı, aynı ders kitabı aldığı
mı biliyorum. Buna bir çare bulunsun. 

RElS — Millî Eğitim Vekili, 
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. MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) Okullarda ders kitaplarını serbest 
bırakılması, bizden evvel çıkarılmış olan, bir 
lçanun mevzuudur. Bu kanun tatbik edilmekte
dir. Ve biz bu kanunun çok isabetli olduğuna 
kaaniiz. 

Yani tek elden tek kitap sistemi yerine, Ve
kâletin; bir müellife şu veya bu kitabı yazdır
ması usulü yerine memlekette kitap yazacakla
rı serbest bırakmak ve her ders için üç beş mü-
elleifin yazdıkları kitapları tetkikten geçirdik
ten ve tasvip ettikten sonra öğretmenin seçi
mine birakmak sistemi. Bu sistemin maarifi. 
miziıı hayrına olduğuna kaaniiz. Tek kitap 
bastırmanın mahzurlu olduğuna inanıyorum 
Ahmed'in, Mehmed'in, Hüseyin'in kitaplarını 
Maarif Vekâletinin bastırmasına imkân yoktur. 
Onun için müellifini serbest bıraktık. Burada 
bize düşen vazife, bunların içinde programlara 
uygun olanların] tesbit ve ilân eder Her öğret
men bu. mütenevvi kitaptan birini seçmek hak
kına maliktir. Bu seçme işi kendi kendine bir 
istifa yaratmaktadır, daha iyi müellif, daha iyi 
tabi, daha iyi resim, ve daha iyi metot bakı
mından.. Bir kanun mevzuu olan bir hususu 
tatbik etmekteyiz. Bu böyle.. 

İkincisi; Vasfı Mahir arkadaşımız Maarif 
Vekâleti roman basıyor dedi. Biz roman bası
yoruz filvaki ama, bu, bizim yakamıza yapışa
rak, aman bırakmayın dediğiniz klâsik
lerden ibarettir. Bu klâsikler Remzi O-
guz arkadaşımızın dediği gibi bunlar ter
cüme bürosu tarafından tercüme ettirilip, 
Maarif Vekâleti hesabına bastırılıp memleketin 
kültür hazinesine ve kütüphanelerine katılmak
tadır. Vaktiyle bunların tesbitinde, tercümesin
de, basılmasında isabetsizlikler olmuş olabilir. 
Bunların içinde ikinci tabıda yapılıp hâlen 
mevcudu kalmıyan eserler olduğu gibi hakika
ten depoları işgal edenler de vardır. Bizim 
yaptığımız bundan.sonra mümkün olduğu kadar 
esaslı incelemeden sonra klâsiklerin neşrine de
vam etmektir. Bu bizim için bir vazifedir. 

Gelelim Türk kültür eserlerine; klâsikler kö
tü yapıldı, Türk klâsikleri de böyle olacaktır 
şeklinde bir mütalâanın yeri olmadığı gibi böy
le bir temennide de bulunmamak icabeder. Maa
rif Vekilliği bugüne kadar yapmakla mükellef 
olduğu halde yapamadığı bir işi, yani düne ait 
kültür eseri erimizin ebediyen mahvolmasına mâ-
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ni olarak nesilleri tükenmek üzere bulunan müte
hassıslar hayatta iken en iyi şekilde tercüme et
tirerek bugünkü dilde ve yeni harflerle Türk 
çocuklarına verme işine girmiştir. Bunu Maarif 
Vekâletinin geç kalmış çok hayırlı bir hizmeti 
telâkki ediyoruz. Ve iyi olacağına kaaniiz. Çün-
ki klâsiklerin tercümesinde yapılmıyan işi yap
tık, heyetler kurduk, hangi eserlerin yazılması 
icabettilirii tesbit ettik. Bundan evvel memlekete 
yüzlerce insana anket sualleri gönderdik. Hep
sinden cevap aldık. Hepsinin müttefikan Türk 
gençliğine verilsin dedikleri eserleri, tesb'it ettik. 
Bütün bu işleri yapmak iktidarımız için ve Ve
kâletimiz için bir iftihar vesilesidir. Vasfi Mahir 
arkadaşımızın bunu kötülememesini ve sadece bu 
'işi iyi yapın demesini rica ediyoruz. (Alkışlar) 

MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Tümü 
üzerinde konuşurken bâzı sualler sormuştum. 
Cevapsız kaldı, ehemmiyetine binaen cevaplandı
r ı l ı ra memnun kalırım. 

REİS — Fasılla alâkalı mı? 
MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Değil. 

VASPt MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Aziz arkadaşlar, Bakan benim çizdiğim man
zaranın bir tarafını ele almıştır. Mektep kitapla
rının serbest bırakılmasına ben taraftarım ve bu 
hususta sözüm yok. Fakat mektep kitapları ser
best bırakıldığı halde Vekâlet romanı serbest bı
rakmıyor; onu da serbest bırakması lâzımdır; id
diam buradadır. Mektep kitaplarını serbest bı
raktıktan sonra edebiyat, ilim, sanat eserlerini, 
roman, hikâye cinsinden kitapları evlev'iyetle ser
best bırakmak lâzımdır. Dünya klâsikleri ve Türk 
kültür eserleri neşrine devam edecekleri meselesi 
çok şayanı münakaşadır arkadaşlar. Mesele ma
hiyeti itibariyle mühimdir, kab'ili itiraz değildir. 
Meselâ dünyanın büyük eserlerini dilimize çevi
riyoruz. Buna kim itiraz eder? Asla. Ben bunun 
hararetli taraftarıyım. 

Ancak bu iş bu şekilde mi yapılmalıdır? Dev
let mi yapsın, naşirler mi? Bu tıpkı maliyedeki 
iktisattaki meseleler gibi kabili münakaşadır. 
Oradaki prensiplere tâbidir. Maliye ve iktisat 
prensiplerine, bilhassa iktisat prensiplerine tâbi
dir. Devlet yaparsa ne olur ve ne olmuştur? Dev
let yaparsa, sayfasına dört lira verir, yüz sayfa
lık bir küçük kitabı tercüme eden dört yüz kâ
ğıdı alır gider. Tercüme eden kimdir? Bakanlığa 
nüfuz edebilen bir adamdır. Ertesi gün amca 

- 9 9 0 
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zadesinin kolej mezunu kızının eserini müstear ı 
bir nam ile bastırır ve gelir 500 lirayı alır gi
der. Klâsikleri tercüme edenler arasında edebi
yat âlemi içinde asla. ismi blinmiyen yüzlerce 
mütercim vardır ki, bunların ifadesinde ne üslûp, 

sne yazı, ne de mâna vardır. Devlet işte böyle 
yapar arkadaşlar. Devlet bu işi naşire bırakırsa, 
şu eseri tercüme ettir, fakat tetkik ettireceğim 
mütehassıslarıma. Beğenirsem masrafına tekabül 
eden miktarını alacağım, hattâ ondan daha azını 
da alacağım, diyebilir. Naşir gider, en salahi
yetli mütercimi bulur, ona yaptırır . Bu şekilde 
edebiyat âlemi kazandığı gibi, iktisat âlemi de ka
zanır. Bunu Devlet yaparsa naşirlik hayatı. 
iflâs ediyor, demektir. 

Diğer bir sözüne de cevap verme mecburiye
tindeyim : «Neşredilecek Türk kültür eserlerinin 
de kötü olacağını nereden biliyor» dedi. 

Ben arzu ederim ki, iyi olsun da hâdiseler 
beni yalancı çıkarsın, ben mahcup olayım. Bunu 
çok isterim fakat ümidim yoktur. Beni bu fikre 
sevkeden bir canlı misal vardır. Bakan arkada
şım gücenmesin, söz sırsı geldiği çin soyuyorum, 
Türk kültür eserlerinin bir tanesi neşredilmiş
tir : Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Bu adam bizim 
edebiyatımızda mâruf ve değerli simalardan bi
ridir. Buna dair eseri kim yazdı: Askerî dok
tor Fethi isimli bi zat. Edebiyat âleminde tanın
mış değildir. Böyle bir şahsiyet yaktur. Eğer 
Türk kültür eserleri neşredilecekse bir plân bir 
program ister. Evvelâ hangisi neşredilecek? Bu
nu ihtisas komisyonu yapar. Yani, Naima Tarihi 
mi evvelâ neşredilecek, yoksa Ziya Gökalp 'm Türk ı 
Medeniyeti Tarihi mi, yoksa Ahmet Hikmet mi? j 
Bunun mütehassıs komisyon tarafından tâyini 
gerektir. Tâyin edildiğini farzedelim, kim yaza- i 
cak bunu? Vekilin arkadaşı falan zat değil. Bu j 
müellif Vekilin arkadaşıdır. Bunu burada soy- j 
Jiyorum işte. Beni bundan sonrasının da bu şe- \ 
kilde olacağına sevkeden canlı delil budur. ! 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ | 
(Samsun) — Efendim, anlaşılıyor niçin kö- j 
tümser olduğu, arzetti'kleri misal ile. Bu misal, | 
kendisine bü fikri vermiş. Şunu arzedeyim : j 
Ahmet Hikmet'in kitabı, Türk kültürü ve eser
leri hakkında bize ve size fikir verecek bir ki- j 
tap delildir. Ama ilk merhalede bu neşriyattın ! 
yapılmasına takaddüm eden günlerde balkanlı- j 
ğımuzca bastırılan ve hakikaten faydasına kaani ! 
olduğumuz bir kitaptır. Tıpkı dedikleri gibi, | 
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yani iyi olması için neyi arzu ediyorlarsa biz 
onu yapmış bulunmaktayız. Yüzlerce salahi
yetli kimseye, Türk kültür eserlerini neşret
mek istiyoruz, mütalâanız nedir, sanat, ede
biyat, şu ve bu branşta hangi eserlerin bir an 
evvel hazırlanması lâzımdır? Ve bu eserleri 
kim tercüme etsin, hazırlasın? diye sorduk. 
Anketin mevzuu bu. Yüzlerce ankete cevap 
gelmiş, tasnif edilmiş ve 30 - 40 kişilik heyet 
toplanmış bu anket neticeleri kendilerine ve
rilmiş. Komisyonlar halinde çalışmalar ve ra
porlarını hazırlatmışlar. Musiki, resim, tarih, 
tıp ilmi, felsefe şubelerinde hangi eserlerin 
ve ne suretle bugünkü dile çevrilmesi lâzımdır. 
Bu tesbit edilmiş ve bu eserlerin hazırlanması 
alâkalılardan istenmiş. 20 - 30 sayfalık hazır
lama yapın, gönderin denmiştir. (Brarvo sesle
ri, alkışlar). Zatı âlinize bir broşür takdim et
tim, Türk kültür eserleri mevzuunda ne yap
tık, ne yapacağız burada yazılıdır. Lütfetsin
ler, arkadaşlarımın bir defa okumalarını rica 
ederim. O zaman göreceklerdir ki, biz bu mev
zuu ahbaba, arkadaşa vermek niyetinde deği
liz. Bunu muazzam ve geç kalmış bir mesele 
telâkki ediyoruz. Ve bu işi ele almayı kendi
miz için ve iktidarımız için iftihar vesilesi ad
dediyoruz. Ahmet Hikmet'i yazan insanın 
edebî kudreti var mı, yok mu? Kendisi bura
da olmadığı için müdafaa edecek vaziyette de
ğildir ve onun müdafaası da bana düşmez. Ama 
bunun iyi bir kitap olduğunu biliyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

REtS — Feridun Fileri- Düşünsel. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar; kabul edelim ki, mazii irfanımızla 
yeni nesiller arasında bir uçurum vardır, bir 
açıklık vardır. Yeni nesil, meselâ tarihten bah
sedeceğim, tarihe ait bilgileri noksandır; Mus
tafa Tarihini, Peçevi Tarihini, Asım tarihini, 
Şânizade Tarihini, Cevdet Tarihini, Lûtfi Tari
hini, bilmiyor. Tasavvur ediniz, bu milletin genç
liği tarihini bilmiyor. Nereden öğrenecek, kim 
öğretecek bunları?. Bunları okumak istiyenler 
eski yazıyı öğrensin mi diyelim, bu da ayrı bir kül
fettir. Hangi tabi çıkar da buna sermaye kor. 
Bizim için bugünkü uyanıklık devri, bu mille
tin mümessillerine düşen vazife, Türk milleti
nin bugünkü nesliyle 6 - 7 - 8 asır arasındaki ra
bıtayı, köprü başını kurmaktır. Bunu ancak Mil
lî Eğitim Vekâleti yapabilir. 
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Bir şey arzedeceğinı : Dün bir takrir kabul I 

edildi. Mevlâna hakkında. Süleyman Nahifi Mev-
lâna'nm mesnevisini baştan başa tercüme etmiş
tir. 

Bdşinev ez ney çün hikâyet miküned 
Ez cüdayihâ şikâyet miküned 

Dinle neyden kim hikâyet etmede 
Ayrılıklardan şikâyet etmede 

Tam bugünkü Türkçe ile tercüme etmiş. Ne
rede bu kitap. Bu kitabı ben ancak merhum Ri
ze Mebusu Ali Beyin kütüphanesinde bularak 
okudum. Meclisi Âli kütüphanesinde dahi yok
tur. Bugün bu kitabın bir nüshasına 250 lira dâ
hi verseniz bulamazsınız. Merhum Mısırlı Meh
met Ali Bulak Matbaasında bastırılmıştır. Sü
leyman Nahifi, Mesnevii Şerifi baştan aşağı 
Türkçeleştirmiştir. Şimdi bunları yapacak tek 
kimse yoktur. Bunları bu milletin çocuklarına 
sunmak zorundayız. Eski nesle yeni nesle bunlar
la bağlıyacağız ve buna mecburuz. Naima tarihi, 
bugün dünyada eşi emsali olmıyan bir tarih ese
ridir. Rica ederim, bunları hususi teşebbüse nasıl 
bırakırız. Asla bırakamayız arkadaşlar; (Bravo 
sesleri) 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) ^ - Efendim, Türk 
Kültür Eserleri Serisi bahis konusu olduğu için, 
hatırıma geldi, çok zamandan beri de hâtıramı 
işgal etmektedir. Sayın Bakandan üç istirham 
ve temennide bulunacağım. 

Bunlardan birisi, Merhum Mareşal Fevzi 
Çakmak 'm eski yazı ile neşredilmiş büyük bir 

* eseri vardır, Garbi Rumeli'nin Sureti Zıyaı, 
adını taşımaktadır. Gelecek nesillerin, hattâ 
mevcut vatandaşlarımız ve arkadaşlarımız için
de bu kitabı okumamış olanların dahi çok bü
yük istifade edecekleri bir eserdir. Siyasi, as
kerî, iktisadi, etnoğrafik, içtimai bakımlardan 
memleket gençliğine çok faydalı olcağı kanaa
tindeyim. Tetkik buyururlar veya ciddî olarak 
tetkik ettirirlerse aynı kanaate varacakların
dan emin olduğum için bu istirhamda bulunu
yorum. Eser; eski Erkânı Harbiyei Umumiye ta
rafından hizmete mahsustur diye basılmıştır, fa
kat bugün artık bu hizmete mahsustur kaydına 
lüzum kalmamıştır. 

İkinci istirhamını; yurdumuzda büyüklerin 
biyografileri yoktur. Gençleri, istikbali eline 
alacak olan vatandaşları yetiştirecek biyoğra- | 
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filer çok azdır. Bu biyografiler gelecek nesiller 
için büyük kıymeti haiz olacaktır. Bu bakım
dan Merhum Büyük Cemal Paşanın hatıratını 
Türk Kültür eserleri meyanmda neşre lâyık 
görmelerini ve tetkik ettirmelerini Sayın Ve
kilden istirham edeceğim. 

Üçüncü olarak da; 1877 Osmanlı - Rus sefe
ri esnasında Kafkas Harekâtında bulunmuş, "cep
henin en ileri hatlarında ve cephe gerisinde olup 
biten faciaları yazan Merhum Gazi Muhtar 
Paşanın Başkâtibinin müşahedelere dayanan 
ve tarihî bir röportaj olan bu eseri Merhum Meh
met Akif Beyin «Başımıza Gelenler» adlı kita
bıdır. Bugünkü gençlerimiz tarafından bilin
mesi çok faydalı olacaktır kanaatindeyim. Bunu 
tetkik ettirirlerse, vakit geçirmeden neşrettirme
leri, bahusus bu zamanda bu eserlerin okunma
sının çok lüzumlu ve güzel eserler olduğunu 
üçüncü istirhamım olarak arzediyorum. 

REİS — Vasfi Mahir. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Arkadaşlar, affınızı istirham ederim, inan
dığım bir husus üzerinde arkadaşlarımın ifade
lerinden aldığım delillerle tekrar mâruzâtta 
bulunmama müsaadenizi rica edeceğim. Bu, dev
letin neşriyat yapması ve mühim kitapları neşret
mesi meselesi, parlak taraflara mâliktir. Türk kül
tür eserleri neşrediyoruz, geç kaldık ve saire. 
Evet bu doğrudur. Ama yaptığımız ve yapaca
ğımız iş ne kadar garantilidir. Benim itiraz 
ettiğim nokta, burası değildir. Arkadaşlarımız
dan birisi diyor ki, çok mühim eserler vardır, 
aradık bulamadık. Bunun için usul şudur; dı-
şarda satılabilecek kitaplar, devlet tarafından 
basılmaz. Tabiin hakkıdır. Memleketin ticaret 
ve ilim inkişafı baltalanır. Eğer lüzumlu eser
ler varsa, basılması lâzımgelen, bu eserlerin lis
tesi çıkarılır tâbie denir ki, ben şu şu eserle
ri istiyorum, basar mısın, basarsan himaye ede
ceğim, tabi bu eserleri kendisi basar bu suret
le memleket, ilim, irfan ve ticaret hayatı inki
şaf eder. Eser var ki, dışarda basılır; eser var 
ki dışarda basılmaz, çünkü dışarda herkes ta
rafından satmalmmaz. Onun için tabi bu eser
leri basmaz. Böyle eserler çok mahduttur. îlmî, 
fennî eserlerdir. Bunlar ilim âleminde çok mü
himdir. Onu yalnız Hükümet kendisi basar. Ama, 
Zola, Balzak, Hügo, Lâmartin gibi yazarların, 
eserlerini basmak tabiin seve seve yapacağı iştir. 
Devlet bunları basarsa memleketin fikir ve ti-
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caret hayatında hususi teşebbüslerin gelişmesi
ne engel olur. 

Sonra tabiin büyük eserleri basması için da
ha canlı bir misal vereyim : Bundan kırk elli 
sene evvel Abdülhamid zamanında Şemsettin 
Sami Beyin hepinizin bildiği büyük zatın, bü
yük eseri olan 6 ciltlik Ansiklopedisi neşredil
miştir. Bunu müellif tek başına yazmış Mihran 
isminde Ermeni bir vatandaş tek başına basmış
tır. 6 ciltlik muazzam bir kitabı bir kişi yazdı, 
bir kişi bastı, 40 sene evvel. Hükümet, bir an
siklopediyi 10 senedir tamamlıyamamıştır, an
cak (B) ye gelmiştir. 

O zaman Abdülhamid Mihran'a para verdi, 
madalya verdi. 

Cumhuriyet devrinin, yeni demokrasi devri
nin de böyle yapması beklenir. Bir ansiklopedi
yi Devlet 10 seneden beri çıkaramadı, daha 
(B) harf indedir, bu gidişle kırk senede zor bi
tecektir. Bu, Devletin kontrolü altında onun 
tavsiyesi ile münasip tabı şirketlerine, tesisle
rine, terkedilmiş olsaydı, şimdiye kadar 
millet bir ansiklopediye malik olurdu. Ko
ca, bir milletin bir ansiklopediye mâlik olmama
sının ne kadar acı olduğunu tasavvur buyuru
nuz. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Sürd) — Efen
dim, Sayın Bakandan şunu rica edeceğim; kıy
metli bir ansMopedi olan İbrahim Hakkı'nın 
Marifetnamesi de tercüme edilmesi icabeden 
eserlerden bulunuyor. Tetkik edilmesini ve bu 
eserin de tab'ında fayda mülâhaza edilirse vakit 
geçirilmeden bastırılmasını rica ederim. 

EElS .— Bölümlere devam ediyoruz. 
451 nci bölümü kabul edenler ... Etmiyen-

ler Kabul edilmiştir. 
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F. 
452 

453 

455 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası müna^betleritr 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 

Lira 

69 500 

370 000 

P. 

458 

476 

477 

501 

502 

504 

601 

602 

605 

608 

609 

umum masrafları 
REÎS — Kabul edeûler... Etmi-
yenler... Kabul ediîıaiştlf: 
Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ealri yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk dili ve kültür dersleri 
öğretmenlerinin maaşları" için 
özel okullara yardım 
REÎS—Kabul edenler... $tafc< 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket iç ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumlan ile 
gençlik teşekküllerine yapıla-

Lira 
390 000 

15 200 

m 700 

10 000 

33 000 

190 000 

700 000 

681 500 

100 000 

60 000 

455 686 

— a* 
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611 

ei2 

613 

701 
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Lira ! 

eak yardımlar ' 50 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 1 300 000 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
çeşitli kültür hizmetlerinde 
kullanılacak olanların her tür
lü " masraflarını karşılamak 
maksadiyle vilâyet ve kazalara 
yardım 60 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımları 910 000 
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REÎS — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
1953 yılı Bütçesinin Millî Eğitim Vekâleti 

yatjnmlar kısmındaki (701) nci bölüme tarihî 
Topkapı Sarayınım tamirine sarfolunmak üzere 
150 000 liranın ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

îzmir 
A. Başman 

Rize 
M. F. Mete 

Antalya 
B. Onat 
Balıkesir 
M. Iştın 

îzmir 
V. Menteş 

îzımir 
M. Erener 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Samsun 

N. Berkman 
Konya 

T. Kozbek 

Erzurum 
S. Erduman 

Kütahya 
Y. Aysal 

Bursa 
S. R. Emeç 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Balıkesir 
V. Asena 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Çankırı * 

Ö. Otman 
îzmir 

P. Afat 
<Sivas 

••'•••' N . Ağacükoğ l t f 
Manisa 

M. Tümay 
Manisa 

Faruk îlker 

Konya 
R. Alabay 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

İstanbul 
A. Moshos 

Aydın 
C. Ülkü 
İstanbul 

F. N. Çamhbel 
Sivas 

H. Yüksel 
Konya 

A. Çilingir 
Erzincan 

C. Gönenç 
îspaırta 

S. Bilgiç 
Urfa 

Celâl öncel 
Konya 

S. Gürol 
Seyhan 

R. O. Arık 
İsparta 
î. Aksu 
îspa«rta 
T. Tola 
îzmir 

H. özyörük 
Çorum 

Ş. Gürses 
Diyarbakır 

F. Alıpisikender 

Konya 
U. N. Yiğiter 

Zonguldak 
S. Başo) 
Aydın 

N. Geveci 
Aydın 

N. Gedik 
Konya 

H. ölçmen 
Gümüşane 

V. M. Koeatiirk 
Erzurum 
S. Başak 
Afyon K. 
S. Torfilli 
Okunamadı 

Okunamadı 

Urfa 
H. Oral 
Niğde 

N. Bilge • 
Seyhan 
C. Tür/k 
Tekirdağ 
Ş. Mocan 

Çorum 
H. Yemeniciler 

İstanbul 
S. F Keçeci 

İstanbul 
N. R. Belger 

AZÎZ.URAS (Mardin) — Bendenizin elin-
de 50 imzalı önerge yok. Fakat istirhamım, 
ümit ve temenni ederim ki; Bakan tarafından 
nazara alınır. 

Arkadaşlar, Türk boylarının, şimdi sınır 
olan Mardin'de Artıkoğullarmm, Akkoyunlu'-
ların o 'topraklara mühür gibi vurdukları muh
teşem üç âbictesi vardır. Bunlar o toprakların 
ezelden beri Türk olduklarını ilân eden muh
teşem âbidelerdir. Hüsaımiye Medresesi, Zin-
cir'iye Medresesi, Muzafferiye Medres^. Reni
zi Oğuz arkadaşım, bunların kıymetlerini da
ha evvel takdir etmiş ve birkaç silsilei maka-
lât yazmıştır. Gabriyel gibi şöhretli bir mimari 
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müne'kkid dahi yazdığı bir eserinde, bunlara 
baş yeri vermiştir. 

Arkadaşlar, bunlar bugün inkıraz etmekte
dirler. Bir kısmını Maarif Vekâleti müze ola
rak kullanmakta ise de, bu vaziyetleri ile bu
gün muhtacı tamirdirler. Buraya bir tahsis 
yapılmasını, betahsis bir miktar para ayrıl
masını temenni ederim. Ve bunun mümkün 
olup olmıyacağını da sayın Bakanın lütfen be
yan buyurmasını rica ederim. 

REİS — Avni Başman buyurun, 
AVNİ BAŞMAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, arkadaşlarımızla beraber verdiği
miz takrirde istediğimiz para pek âcil bîr mas
rafı karşılamak içindir. O da Topkapı Sarayı 
içinde Mecidiye köşkü ile Sultan Ahmet köşkü, 
Hırkai Sâadet dairesi perişan vaziyette olup 
âcil tamire ihtiyaç göstermektedir. Resimle
rini de aldım getirdim. Huzurunuza arzedece-
ğim. Vaziyet fecidir. Bir sene daha tamir edil
mezse çökecektir. Duvarları çatlamıştır. Ta
van berbattır. Şu manzaraya bakın, buna tah
sisat verilmesini rica ederim. 

REÎS — Bu fasla 150 000 lira ilâvesi isten
mektedir. Reyinize arzediyorum. Teklifi dik
kate alanlar... Dikkate aîmıyanlar... Teklif dik
kate alınmıştır. Takrir, bölümiyle birlikte ko
misyona verilmiştir. 
P. Lira 
711 Lise ve ortaokulların dersha

ne, yatakhane, mutfak ve 
hastanelere ilişkin her türlü 
gereçlerinin döşeme, demirbaış, 
ders aletlerinin onarımı 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satınalma mas
rafları 200 000 

BEİS — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Hariçte okuyan Türk talebelerinin büyük 
kısmı Fransa ve bilhassa Pariste'dir. Dünya 
kültür merkezlerinin başında gelen Paris'te, he
men hemçn bütün medeni memleketler, kendi 
çocukları için yurtlar yapmışlardır. Bu yurt
larda hayat; ucuz, rahat ve kontrollüdür. Ha
len, 26 milletin Fondasyona sahip olduğu Pa
ris'te, çocukları pansiyon köşelerinde sürünen 
bir tek memleket vardır: Türkiye.. 

Pransa Hükümeti, 1927, 1931, 1936 ve niha- J 
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yet 1947 de olmak üzere, Hükümetimiz emrin
de 4 defa Site Üniversitede arsa tahsis etmiş, 
fakat, havsalanın alamıyacağı afaki sebeplerle 
Türk Talebe Yurdu inşa edilmemiştir. 4 defa 
da, Opsiyon geçmiş olduğundan^ bize tahsis edi
len arsa, başka bir memlekete verilmiştir. Kü
ba, Monako gibi küçük memleketlerin bile ih
mal etmediği yurtlardan Türk çocuklarının 
mahrum olması, milli izzetinefsi haklı şekil
de yaralıyor ve işin en hazini, ihmal edilmiş 
kıymetler ariyan sinsi ve hain komünizm pro
pagandası, Türk çocuklarını pansiyon köşele» 
rinde kolayca avlıyor. Faaliyeti son zamanlar
da Türk efkârını ve idari makamları yakından 
ilgiliyen ileri Jön Türkler adlı kızıl hareket de, 
bir çatı altında kontrol ve murakabeden mah
rum talebe kitlemiz üzerine, sırf bu sebeple 
nüfuz edebilmiştir. Başkaları, mükemmel şart
lar içinde çocuklarım bizim paramızla nihayet 
200 liraya okuturken, biz, kitap masrafları da 
hariç her ay 320 liralık döviz fedakârlığı yapı
yoruz. 

Bütün bu dertleri kökünden halledecek tek 
çarenin, ihtiyaca yetecek mükemmeliyette Pa
ris'te bir talebe yurduna sahip olmak hakikati 
ve mecburiyeti karşısındayız. Bunun için 1953 
yılı Bütçesinin Millî Eğitim kısmının (731) nci 
bölümünün «Paris'te okuyan Türk Talebeleri 
Yurdu için satmalmacak binanın bedeli olarak 
yarım milyon» lira ödeneğin kabul Duyurulma
sını hürmetlerimizle arz ve teklif eyleriz. 

Ordu Ağrı 
Feyzi Boztepe Kasım Küfrevi 

Yozgad Seyhan 
H. Tatlı oğlu Zeki Akçalı 

Bilecik Edirne 
İsmail Aşkın Cemal Köprülü 

Ankara Erzurum 
Dağıstan Binerbay Bahadır Dülger 

Çorum Çoruh 
Şevki Gürses Zihni Ural 

Yozgad Konya 
Yusuf Karslıoğlu Kemal Ataman 

Van Çoruh 
İzzet Akın Mecit Bumin 

Çorum Kayseri 
Sedat Baran Ali Rıza Kılıçkale 

Burdur Kayseri 
Mehmet, özbey İbrahim Kirazoğlu 
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G}r$sun 
Tahsin înanç 

Kütahya 
t Şerif özgen 

Siird 
Cemil Yardım 

Tokad 
Halûk ökeren 

Bursa 
S. Karacabey 

Tokad 
A. Gürkan 

Samsun 
M. özkefeli 

Yozgad 
Faik Erbaş 

Bursa 
Ali Candb Yöntem 

Tokad 
F. Çubuk 

Maraş 
M. özsoy 

Ağrı 
H. öztürk 
Erzurum 

Enver Karan 
îsparta 

Tahsin Tola 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Erzincan 

Cemal Gönenç 
Afyon Karahisar 

Gazi Yiğitbaşı 
îsparta 

îrfan Aksu 
Ordu 

H. Akyol. 
îzmir 

Avni Başman 
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Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Afyon Karahisar 

B. Oynaganlı 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Kütahya 

Yusuf Aysal 
Ankara 

Ömer Bilen 
Bursa 

S. Herkmen 
Samsun 
H. üzer 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Samsun 

Ş. Uluçay 
Tokad 

H. Koyutürk 
Maraş 

Ahmet Bozdağ 
Kütahya 

Besim Besin 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Kütahya 

Ahmet Kavuncu 
îsparta 

Said Bilgiç 
Çorum 

S. Baran 
Kayseri 

Mehmet özdemdr 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Tunceli 

Hıdır Aydın 

REÎS— Hâmid Şevket ince. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Aziz 

arkadaşlarım, Avrupa'da talebe okutmak, her 
babanın kültürlü evlât yetiştirmesi hususunda
ki temiz gayeli- emellerinden birisidir. Gazete
lerde zaman zaman görüyoruz, gençleri bu kö
tü ruhlu cereyanlardan, iğvaattan korumak lâ
zımdır. Toplu bir halde bulunmanın muhtelif 
elemleri altında bulunuyorlar. Bunlara bir çatı 
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altında, hemşeri hayatı yaşatmak ve aralarına 
nifak sokmak istiyen fena fikirli cereyanları 
önlemek için bu teklifin kabul edilmesini rica 
ediyorum. Bâzı memleketlerde olduğu gibi bir 
taraftan kötü cereyanlardan korumak ve diğer 
ta raf an da bir çatı altında hemşeri hayatı ya
şatmak için bir bina yapılması zaruri bulun
maktadır. Gençliğin hayali temaşasını arzedi-
yorum. Herbiri bir yerde muhtelif yerlerde bu
lunmaktadırlar, bâzı yabancıların yaptıkları 
gibi hemşeri hayatı yaşatmak için lütfen bu tek
lifi kabul edin. Gençlik, toplu ve bir hayatı 
mazbuta ve daima içinde kalsın ve biz de bura
da baba olarak istirahatı mâneviye içinde ka
lalım. 

Bu takrirle d'ermeyan edilen esbabı mucibe 
esasen tatminkârdır. Benim buna ilâve edece
ğim; sadece müfsit telkinattan gençliği kur
tarmaktır. 

RElS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Arkadaş

lar; ben geçen sene Paris'e gitmiştim. Türk 
Sefaretini aradım, bulamadım. Telefon rehbe
rine baktım, rehberde yazılı yere gittim, yok 
başka bir yere taşınmış. Nihayet arayıp bul
dum. Telefon rehberindeki adresinde niçin ol
madığını sordum. Bina kiralık olduğu için ta
şınmış dediler. Sonradan öğrendim ki, Londra'
da da sefaret binamız yokmuş ,50 seneliğine 
kiralanmış bir binada oturuyormuş. (100 sene
lik sesleri). Her ne ise 50, 100; yani bir sefaret 
binamız yok. Sonra; daha İstanbul'da bile bir 
talebe yurdumuz yok, Paris'te yurt yaptıraca
ğız. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Monako Prens
liğinin Paris'te yurdu varmış. Olur arkadaşlar. 
Çünkü Monako'nun daimî tahsil merkezi Pa
ris'tir. Fakat bizim için iş böyle değildir. Bizim 
için Paris, arızi bir tahsil yeridir. Biz inşaallah 
yakında Sorbon ayarı bir üniversite kurarız ve 
talebemizi kendi yurdumuzda okuturuz. Onun 
için lüzumsuz tahsisat talebinin reddini talep 
ederim. 

REİS — Fayzi Boztepe. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem aıv 

kadaşlarım; vereceğiniz para, yarım milyon li
radır. Fakat, daimî surette Paris'in merkezinde 
hem müfettişlerimizin ikametine, hem de tale* 
belerimizin istirahatine yarıyaeaktır. Halbuki 
biz Paris'te, her ay 320 lira fazla döviz vermek-
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teyiz. 26 milletin, hattâ bâzı küçük milletlerin 
dahi orada birer pansiyonu vardır. Biz, vere-
'cteğimiz para ile gelecek yılların kiralarını mah
sup edecek olursak her halde, memleket bakı
mından hayırlı çıkar. Biz yavrularımızı oraya 
gönderiyor, hem de ilim, irfan yaptırıyoruz. 
O halde bu çocukların iktisadi, siyasi, içtimaî, 
ahlâki, bütün durumları ile yakından alâkalı 
olmamız icabetmektedir. 2 milyar liraya yakla
şan koskocaman Demokrat Part i Hükümeti büt
çesinden Paris'te okuyan, ıstırap içinde kıvra
nan ve zaman zaman bizi de ıstıraba gark eden 
yavrularımızı kendi haline terketmek her halde 
muhterem arkadaşlarımızca arzu edilir bir key
fiyet değildir. Onun için ben, muhterem arka
daşlarımdan istirham ediyorum, 64 milletvekili 
arkadaşıma da imza ettirdiğim ve birlikte ka
rar verdiğimiz önergenin kabulü, memleketin 
geleceği için, yarının büyükleri için lâzım ve 
hayırlıdır, önergemizin «kabulünü heyeti muh-
teremenizden tekrar ve bilhassa rica ederim. 

RElS — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım. Bu teklifin neden sadece Paris'e has
redilip de Türk talebelerinin tahsilde bulundu
ğu diğer yerlere teşmil edilmediğini, bendeniz 
anlıyaımadım. İsviçre'de, ingiltere'nin muhtelif 
üniversitelerinde, Almanya'da ve Amerika'da da 
talebelerimiz vardır. O halde niçin Paris'e has
rediyoruz da diğerlerinde de tesise gitmiyoruz? 
(Bravo sesleri, alkışlar). Hattâ daha ileri gi
derek ben şunu da ilâve etmek isterim. 

Bence, nüfusu çok fazla olan ve eğlence yer
leri bol ve kesif bulunan bu gibi büyük şehir
lere talebe gönderilmesi katiyen doğru değildir. 
(Bravo sesleri). Bu bakımdan bu teklifin red
dini ben de rica ederim. Buna şunu da ilâve 
edeyim. Bu gibi yurtlarda toplu bir şekilde otu
ran talebeler yabancı dil öğrenmekte güçlük 
çekerler. Bu bakımdan da teklifin reddi ge
rekir. 

BEDRÎ NEDÎM GÖKNlL (İstanbul) — 
Türk milletinin mümessili olan Büyük Meclis, 
irfan hayatımıza mütaallik her fedakârlığı, son
suz bir semahatle, yapmaktan çekinmediğini, Mil
lî Eğitim Bütçesinde fiilen ispat etmiştir. 

Mesele, sarfedilecek paranın miktarında değil, 
mahalline masruf olmamasmdadır. (Bravo sesle
ri) Muhterem arkadaşlarımın çok faydalı gibi 
gördükleri ve bu mevzuda yaptıkları teklif, ben-
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j denizce zararlıdır. (Bravo sesleri) Niçin zararlı

dır? Bir misal ile arzedeyim. 
Avrupa'da tahsil etmiş olan içimizde birçok 

kıymetli arkadaşlar vardır. Pekâlâ biliriz ki, tah
sil hayatında bulunanlar, evvel emirde o mem
leketin dilini öğrenmek mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, Paris'e giden bir genç, 
evvelâ Fransızcayı mükemmelen öğrenmek mec
buriyetindedir. Bir memleketin dilini öğrenmek 
için de mutlaka muhite nüfuz etmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh, toplu bir halde bulundukça tale
be, aralarında sadece Türkçe konuşacaklardır. 
Talebenin sadece Türkçe konuşacağını, Fran
sızcayı kendi ilmî ihtiyaçları için bile öğrene-
miyeceklerinden emin olunuz, biz fiilen bunu 
kendi nefsimizde tecrübe ettik. Otelde, kahvede, 
kulüpte yaşamış olanlar o dili öğrenemeden mem
lekete dönmüşlerdir; hangi arkadaş o muhitte 
yaşamış o muhitle sıkı temas temin edebilmiş 
ise o dili mükemmelen öğrenmiş ve vazifesini de 
kolayca yapmıştır. Bendenizce bu teklif katiyen 
yerinde değildir, reddini teklif ederim. (Ret ret 
sesleri) 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, şimdi 

Sayın Bütçe Genel Müdürüne sordum, yüksek 
Meclisinizin bu bütçe esnasında takrirlerle yap
tığı zamlar sekiz milyona varmıştır. 

i Bunun başka demokratik parlâmentolarda 
pek benzeri yoktur. Bu cömertliğinize bir diyece
ğim yok. Fakat malın sahibi, kesenin sahibi ola
rak hatırlatmak isterim. Başka memleket par
lâmentoları, kesenin ağzını sıkı tutmak içindir. 
Bizde ise yine kendimize has cömertlik tecelli et
mektedir. Hem de yurt dışına masraf. 

İkinci noka olarak şunu arzedeyim: Memle
ketteki yurt çocukları, yurdumuz içinde yurda 
muhtaçtır. Memleketteki yurt çocuklarının 
yurt içindeki ihtiyacını temin etmemişken tah-
sisen Paris'teki çocuklarımıza bu tahsisatın ve
rilmesi, pek nalâyık bir hareket olacaktır. 

Üçüncü olarak şıunu arzedeyim ki ; Sayın ta : 

raf tarlan, Paris'te Site Üniversitede tahsilini ya
pacak Türk çocuklarını koruyalım diyorlar. Ora
da, fakültelerde fakültatif olarak kız arkadaş-
lariyle beraber otururlar yerler, içer gezerler. 
Böyle serbesti vardır. İsterlerse geceleri eğlen
meye, kabarelere dahi giderler. Site Üriiversite-

I sinde oturanlar da bunu yapar. Kaldı k i ; lise 
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mezunları için Paris'i iyi bir tahsil yeri değil
dir. Evvelâ babalarına naçizane arzedeyim, an
cak üniversiteyi ikmal edip ihtisas yapmaya 
gitmiş olanlar için Paris' bir ihtisas yeri olabi
lir. Liseyi bitiren Avrupa'da hukuk, riyaziye 
edebiyat mühendislik tahsil edecekler için muay
yen talebe merkezleri teessüs etmiştir. Üzerleri
ne titredikleri evlâtlarının ahlâklarını korumak 
istiyorlar ise Site Üniversitesine ilâve edilecek 
500 binlik bir çatı buna mâni olamaz. Onun için 
arzu edilen maksadı ve gayeyi temin etmiyecek 
olan bu para, fuzuli ve abes bir tediye olacak
tır. Reddini biz de istirham ediyoruz. 

REİS — Feyzi Boztepe. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Efendim, dedi

ler ki, niçin Paris'ten başka yerde oktur. Arka-
daşlr Paris'te 400 küsur talebe vardır. Diğer 
memleketlerde yoktur. (Gürültüler) Paris'teki 
durumları, nazikleşmektedir. Eğer Paris'e talebe 
göndermezseniz, diyeceğim yoktur. Ben huzuru
nuza getirdim, (Reye reye sesleri) takdir Heye
tinizindir. • 

RElS — Takrir, bu fasla 500 bin liranın ek
lenmesini mutazammındır. Takriri dikkatinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

731 nci faslı oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
742 5210 sayılı Kanuna göre yapı

lan koy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayin yardımı 15 000 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

743 Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 1 300 000 

REİS — Bu bölümle ilgili takrirler vardır. 
Okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Vekâleti Bütçesinin 743. faslının 

10. maddesindeki ortaokul binası yaptıran müte
şebbis derneklere yardım olmak üzere (900) bin 
lira kabul edilmiştir. 1952 yılında da aynı mik
tar tahsisat kabul edildiği halde pek çok dernek
lere yardımda bulunulamamış, bulunulduysa da 
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hakiki ihtiyacı pek tabiî olarak karşılıyamamiş-
tır. Bugün hemen her ilce ve kasabada yarış de
recesine ortaokul inşası faaliyetine şahit olmak
tayız. Bu irfan müesseseleri için fakir zengin 
bütün vatandaşlar nakdî yardımı esirgememekte 
aynı zamanda bedenen hizmet mükellefiyetini se
ve seve ifa eylemektedir. Köy ilkokulları inşası
nın malî külfetini millî ve şerefli bir vazife ola
rak üzerine alan Devletimizin, ortaokullar inşa
sında kendisini seferber yapan vatandaşa daha 
geniş ölçüde yardım elini uzatmasının çok yerin
de olacağını mülâhaza've mütalâa etmekteyiz. 
Yüksek Meclisin de bu mevzu üzerindeki alâka 
ve hassasiyetini müdrik olarak bu maddeye daha 
(600) bin lira ilâvesiyle yardım miktarının 1,5 
milyon liraya 'iblâğını, - hem yeni yeni inşaata 
hız vermek, hem de henüz ikmal edilmemiş olan 
binaların inşaatını tamamlıyabilmek için - arz ve 
teklif eyleriz. Saygılarımla. 

Denizli Zonguldak 
Fikret Başaran Suat Başol 

Denizli îzmir 
Baha Akşit Vasfi Menteş 

Kars Sivas 
Tezer Taşkıran Rifat öçten 

Sivas Zonguldak 
Bahattin Taner Cemal Kıpçak 

Denizli Denizli 
Refet Tavasoğlu M. Gülcügil 

Çorum Afyon Karahisar 
Sedat Baran Gazi Yiğitbaşı 

Seyhan Trabzon 
Arif Nihat Asya M. Goloğlu 

Erzurum Van 
Bahadır Dülger î. Akın 

Denizli Aydm 
E. Şahin Şevki Hasırcı 
Bilecik Kütahya 

M. Kurkut R. Koçak 
Aydm Trabzon 

Lûlfi Ülkümen Refet Tavaslıoğlu 
Mardin Bursa 

Aziz Uras Ali Canib Yöntem 
Kütahya îzmir 

Ahmet Kavuncu P. Arat 
Urfa Edirne 

Reşit Kemal Timuroğlu Arif Altınalmaz 
Kayseri Kayseri 

E. Develioğlu Y. Turgut 
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Kayseri 

t. Berkok 
Yozgad 

Faik Erbaş 
Ankara 

Dağıstan Binerbay 
Aydın 

Nail Geveci 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Yozgad 

Puat Nizamoğlu 
Muğla 

Zeyyat Mandalinci 
Burdur 

Mehmet özbey 
Ankara 

Osman Talât Îİtekin 
Siird 

Cemil Yardım 
Niğde 

Halil Nuri Yurdakul 
Elâzığ 

Şevki Yazman 
Maraş 

Ahmet Bozdağ 
ürfa 

Feridun Ergin 
Siird 

Mehmet Daim Süalp 
Bolu 

Vahit Yöntem 

Muhlis /Pümay 
Ankara 

Abdullah Gedikoğlu 

Kayseri 
A. B. Kılıçkale 

Bilecik 
Talât Oran 

Muş 
Hamdi Dayı 

Aydın 
Baki ökdem 

Afyon 
Bekir Oynaganlı 

Kars 
Abbas Çetin 

Çoruh 
Mesut Güney 

Kstamonu 
Sait Kantarel 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Çoruh 
Zihni Ural 

Urfa 
Hasan Oral 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Bitlis 
Nusrettin Barut 

Aydm 
Lûtfi Ülkümen 

Maraş 
Salâhattin Hüdayioğlu 

(Okunamadı) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
430 sayılı Kanunun birinci maddesi ile Tür

kiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve 
tedrisiye ile şer'iye ve Efkaf Vekâleti veyahut 
hususi vakıflar tarafından idare olunan bil
cümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine 
devir ve raptedilmiştir. 

Aynı kanunun 4 ncü maddesi imamet ve hi
tabet gibi hidematı diniyenindn ifası vazifesiy
le mükellef memurların yetişmesi için de ayrı 
mektepler açılmasını açık ve katî bir vazife ola

rak Maarif Vekâletine tevdi eylemektedir. Se
nelerden beri Millî Eğitim Vekâletinin bu va
zifeyi yapmadığı ve kendisine devrolunan med
rese ve mektepleri de başka maksatlara tahsis 
eylediği malûmdur. Ancak yeniden imam - H-
tip okulları açılmak suretiyle Millî Eğitim Ve
kâleti bu vazifenin ifasına iki seneden beri baş
lamış bulunmaktadır. 

430 sayılı Kanunun açık hükmüne göre bu 
okulların binalarının da Millî Eğitim Vekâletin
ce yaptırılması lüzumlu ve zaruridir. Diğer ta
raftan halkımız bu hizmete koşmakta, mümkün 
olan fedakârlıktan çekinmemektedir, imam - Ha
tip okullarının yapılması için yer yer cemiyet
ler kurulmuştur. 

Ortaokullarda olduğu gibi bu dşte de halk 
ile Hükümetin el ele vermesini temin için Millî 
Eğitim Vekâleti Bütçesinin (vilâyet ve kaza 
merkezlerinde halk tarafından yaptırılan okul 
binaları için müteşebbis derneklere yardım) bö
lümü olan 743 ncü bölümde (imam - Hatip okul
ları binası yaptıran müteşebbis derneklere) 
maddesi olarak yeniden açılacak (30) ncu mad
deye (500 000) liralık tahsisat konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Konya 
H. Aydıner 

Rize 
M. F. Mete 

Erzurum 
S. Erduman 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Kayseri 
t. Kirazoğlu 

Denizli 
Fikret Başaran 

Erzurum 
F. Çobanoğlu 

Edirne 
Cemal Köprülü 

Seyhan 
A. N. Asya 

Kocaeli 
M. Yılmaz 

Konya 
M. Obuz 
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Konya 

F. Ağaoğlu 
Kayseri 

M. özdemir 
Sivas 

N. Ağacıkoğlu 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Çoruh 
Z. Oral 
Bursa 

R. Aybar 
Denizli 

Baha Akşit 
Konya 

A. R. Ercan 
Kastamonu 
G. Deniz 

Bolu 
Z. Danışman 

Bitlis 
N. Barut 
Ankara 

F. Seyhun 
QQQ 



Yozgad 
N. Alçılı 

Elâzığ 
S. Ergene 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Tokad 
A. Gürkan 

Yozgad 
N. Nizamoğlu 

Niğde 
S. Dellaloğlu 

Malatya 
N. Oeakcıoğlu 

Bingöl 
P. F. Düşünsel 

Konya 
H. Ölçmen 
Kırşehir 

E. Kaman 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
Kütahya 
M. Alkin 

Bolu 
M. J}ayıoğlu 

Niğde 
H. Arıbaş 

Konya 
A. Çilingir 
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N. Sertoğlu 
Tokad 

F. Çubuk 
Bilecik 

I. Aşkm 
Ordu 

F. Boztepe 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
Tekirdağ 

1. H. Akyüz 
İsparta 

B. Turgut 
Gazianteb 
S. Kuranel 
Kütahya 
R. Koçak 

Konya 
S. IS. Burçak 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Yozgad 
H. Tatlıoğlu 

Bolu 
K. Kozak 
Yozgad 

F. Erbaş 

ABDÜBRAHMAN FAHRÎ AĞAOÖLU 
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe Ko
misyonumuzun vazifesinden birisi, bütçeyi tet
kik ederken, kanunların Hükümete tahmil et
tiği vazifenin icabettirdiği tahsisatın (konulmuş 
olup olmadığını aramaktır. 

430 sayılı bir Kanun vardır : Tevhidi Ted
risat Kanunu. Bu kanun, bir inkılâp fkanunu-
dur. Ben şahsan bu kanunun bundan sonra 
daha kâmil bir şekilde tatbikma taraftarım. 
Meselâ.askerî okulların da Millî Eğitim Vekâ
letine bağlanmasının muvafık olacağı kanaatin
deyim. Bu kanunun dördüncü maddesi, Maa>-
rif Vekâletine bir vazife vermiştir, imamet ve 
hitabet gibi hidematı diniyenin ifası ile mü
kellef memurların yetişmesi için ayrı mektep
ler kuşat edecektir. Üç sene evveline gelince
ye kadar bu vazife yapılmamıştır, üç seneden 
beri yapılmıştır. Bu vazifenin icabı olarak, Hü-
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kümet bu mekteplerin arsasını temin etmek ve 
binalarını yapmak zorundadır. Diğer taraftan 
ilk ve ortaokulların yapılması da Hükümete 
düşmektedir, fakat senelerden beri Hükümetle 
halk beraber yapmaktadırlar, imam - hatip 
mektepleri açılan ve açılacak yerlerde halkın 
büyük bir şevk ve gayretine şahit olmaktayız. 
Hükümetin yapacağı cüzi bir yardım, halkın 
gayretini artıracaktır. 7 yerde bu mektepler 
açılmıştır. Arsa ve binaları için üç milyon li
ra ılâzımdır. Bütçe ile 500 bin liralık yardımda 
bulunursak halk bunun beş mislini verecektir. 
Hükümet alâkasız kalırsa, kanunun kendisine 
tahmil ettiği vazifeyi yapmazsa halkın da şevk 
gayreti kırılır. Kanun hükmünü yerine getir
mek, halikın da şevk ve gayretine yardım olmak 
üzero teklifin kabulünü rica ederim. 

REİS — Kâmil Kozak. 
KÂMlL KOZAK (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, bn. ortaokullara yardım ödeneğinin ge
rekçesine bir liste eklenmiştir. Bu listede kaç 
okula ne kadar yardım yapılacağı yazılmakta
dır. Şimdi kanuniyet kesbetmek üzere Olan büt
çeden sonra o liste, gerekçede aynı şekilde ka
lırsa, Millî Eğitim Bakanlığı o liste ile mukay
yet olacaktır. 

FERİDUN FtKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O doğru değil. Onu kaldıralım. 

KÂMlL KOZAK (Devamla) — Gerekçede 
bulunduğuna göre mukayyet kalması icabeder 
kanaatindeyim. Bendeniz Millî Eğitim Bakan
lığının bu işte hareket serbestliği içinde kalma
sının doğru olacağı kanaatiyle bu listenin hü
kümsüz sayımlası için bir takrir takdim edi
yorum. Kabulünü rica ederim. 

RElS — Efendim, bu faslın 10 ncu madde
sine ortaokul binası yaptıran müteşebbis der
neklere daha 600 bin lira ilâvesini derpiş eden 
bir takrir mevcuttur. Oyunuza arzediyorum. 
Dikkate alanlar lütfen işaret) versinler... (Anla
şılmadı sesleri). 

Efendim müsaade buyurun. Bu faslın 10 ncu 
maddesi; ortaokul binası yaptıran müteşebbis 
derneklere yardımdır. Takrir, mevcut 900 bin 
liraya daha 600 bin liranın ilâvesini istemek
tedir. Reyinize arzediyorum. Dikkate alanlar 
lütfen işaret versinler... Etmiyenler..: Takrir 
kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar). 

ikinci takrir, aynı fasla 30 ncu madde ola-
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rak İmam Hatip okulları inşası için kurulan 
derneklere de yardımı tazammun etmekte ve 
500 bin liranın bu fasla yeniden açılacak 30 
ncu madde olarak ilâvesini istemektedir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN — Söz istiyorum. 

RElS — Komisyon sözcüsü olduğu için söz 
veriyorum. Oylama sırasında konuşmak olmaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (istanbul) — Yüksek heyetinizin 
tam bir fikir sahibi olabilmesi için millî Eği
tim Vekilinin yüksek huzurunuzu tenvir1 etmesi 
icabeder kanaatindeyim. 500 bin liranın hangi 
mekteplere sarf edilmesi mümkündür. Progra
ma göre nerelerde .imam Hatip okulu açacak
tır. Ona göre reylerinizi kullanmanızı rica ede
rim. * ¥ 

RElS — Fahri Ağaoğlu buyurun. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe Encüme
ninde bu mevzu, yanlış anlaşılmış. Arkadaşlarla 
şimdi görüştüm, onun için söz aldım. Yeni açı
lacak imam - Hatip mekteplerine de tahsisat is
temiyoruz. iki sene evvel yedi vilâyette imam -
Hatip mektepleri açıldı iki senedir faaliyettedir. 

Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Vekiline 
sormuşlar : Muallim var mı? Demişler. Millî 
Eğitim Vekili de : Yeni açılacak mektepler için 
muallim bulamıyoruz. Demiş. Halbuki bugün 
istanbul, İsparta, Konya, Ankara, Adana, Kay
seri ve Maraş'ta olmak üzere yedi yerde açılmış 
bulunan mektepler iki senedir faaliyettedir. Mu
allimleri de vardır. Ancak binaları ya kira ile 
tutulmuştur yahut da gelişigüzel bir bina tahsis 
edilmiştir. Hattâ bunun için talebenin bir kıs
mı reddedilmektedir. 

Benim teklifim, bunlara bina yapmak için 
imkân vermektedir, istanbul, Ankara, Konya ve 
Kayseri'de cemiyetler kuruldu, diğer yerlerde 
var mı bilmiyorum, meselâ Konya'da kurulan 
cemiyet 100 000 liraya şehrin ortasında 15.000 
küsur metre karalik bir arsa satın aldı üzerine 
400 000 lira değerinde bir bina yaptıracak. O 
halde bizim bu kısma 100 - 150 bin liralık bir 
yardımımız halkın gayretini artırmaz mı? Bu 7 
mektep için üç milyon lira lâzımdır. 

RElS — Takrir bu mahiyettedir : 30 ncu 
madde olarak 500 000 liranın bu fasla ilâvesi
ni mutazammmdır. Bu teklifi dikkate alanlar... 
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Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmıştır. (Alkış
lar) Bölümü, takrirle birlikte komisyona veri
yoruz. 

Kâmil Kozak'ın takriri vardır, onu okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebepler dolayısiyle 

743 ncü bölümün 10 ncu maddesindeki ortaokul 
yaptırma derneklerine yardım ödeneğinin bütçe 
gerekçesindeki tevzi cetvelinin iptaliyle, tevzi
atın geçen sene yapılmış olduğu gibi, ihtiyaçla
rın heyeti umumiyesi nazarı itibara alınmak 
suretiyle bütçenin tetkikından sonra Vekâletçe 
yeniden yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Kâmil Kozak 

REÎS — Temenni mahiyetindedir. 
MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ TEVFİK iLERl 

(Samsun) — Efendim, bu takririn reye konul
masına lüzum olmadığı kanaatindeyim, ihtiya
ca göre Vekâlet, tahsisatı yeniden ayarlıya-
ça^tır. (Doğru sesleri) Ona göre tevziat yapı
lacaktır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Listeye dâhil ol-
mıyan orta mektepler de dâhil midir? (Tabiî ses
leri) 

RElS — Vekilin ifadesine göre önergeyi re
yi âlinize arzetmeye lüzum yoktur. Fasıllara de
vam ediyoruz. 

F. l i ra 
751 Lise ve ortaokullar için satma 

lınacak her çeşit dershane, ya
takhane, mutfak ve hastane 
gereçleri döşeme, demirbaş, 
ders aletleri masrafları 600 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

761 Yeni tesisler 5 200 <5oO 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 2133 sayılı Kanunla kurulan 
Devlet kitapları döner serma
yesi zararı karşılığı 50 000 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

772 Doğu Üniversitesinin kurulu
şu hakkında yapılacak her tür
lü masraflar 1 000 000 
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BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; bir memleketin tahsil kapasi
tesini bir ehrama teşbih ederseniz üniversite, bu
nun zirvesini teşkil eder. Bunun kaidesi, ilköğ
retim ; orta, lise ve nihayet yüksek öğretim var
dır. 

Bir kere bir üniversite ne demektir? Elimizde 
iki üniversite var : Birisi istanbul Üniversitesi, 
diğeri Ankara Üniversitesi. Çok eski ve şerefli 
bir tarihe malik olan istanbul Üniversitesi bile 
bugün Garp üniversiteleriyle kıyas edildiği za
man, vaziyet lehimize değildir. Bir kaprise uyu
larak Ankara'da bir üniversite açıldı ve muhtaç 
olduğu unsurlar, profesörler devşirme suretiyle 
şuradan buradan, Gülhane'den toplanarak Anka
ra'da bir üniversite kuruldu. Bu, asla kifayetli 
değildir, arkadaşlar. Her yüksek tahsil görmüş 
olan insan, bu kifayetsizliği görmektedir. Bugün 
Şark'm, Doğu 'illerimizin muhtaç olduğu daha 
çok mühim işleri vardır. Yolu yoktur, maarifi 
yoktur, bâzı vilâyetlerde tek yataklı bir hastane
si yoktur, arkadaşlar. Bunu biliyoruz, fakat bir 
kaprise kapılarak bu senenin bütçesine bir mil
yon lira koyuyoruz. Bir milyon lirayı koyduk; 
bu bir şey değil. Bundan sonra yüz milyonlar 
bunun peşi sıra gidecektir. Bir milyonu nasıl ol
sa verdik, bundan sonra da verelim diye bu para
lan vereceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; ihmal edilmiş bir Do
ğu bölgemiz vardır. Bana derseniz ki. Doğu ille
rinde iki bin tane, üç bin tane ilkokul yapalım, 
memnuniyetle iştirak ederim. Derseniz ki beş yüz 
tane ortaokul yapalım, memnuniyetle iltihak 
ederim. Yine derseniz k'i bin tane hastane yapa
lım, imzamı değil, kalıbımı basarım. Hattâ dese
niz ki Doğu illerimiz başka illerimizin, başka 
mıntakalarımızın refah seviyesine yükselinceye 
kadar diğer 'illerimizde her şey dursun, bütün 
gayretimizi Doğu'ya hasredelim. Buna da mem
nuniyetle taraftar oluruz. Fakat bir üniversite
ye asla. Bir kaprisin peşinde sürüklenip yürü
mek devri geçmiştir, tkaz ediyorum ve bunun 
'için de bir Önerge veriyorum. (Alkışlar) 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Aziz arka
daşlarım, ananeyi, kültürü ve ilmi alâkadar 
eden her meselede hararetli konuşmak itiyadın
da olan Burhanettin *" Onat arkadaşımızın bu 
rnevzudaki konuşmasından büyük eza duyduğu
mu ifade ile söze başlıyorum. 

Muhterem arkadaşımızın; hakikaten, realite-
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den neşet eden endişelerine daima kıymet ver-

; miş bir arkadaşınızım. Fakat bu mevzuda ko
nuşması, realitelerden ve ilim havasından uzak 

\ bir istikamette cereyan ettiği için konuşma lü-
j zumunu duymuş, bulunuyorum. Üniveriteleri-

mizin dünya muvacehesinde ihraz ettikleri ilmî 
j simayı huzurunuzda takdirle yâdetmeyi, birve-
| cibe bilirim. Gerçi İstanbul Üniversitesi ve ge-
| rek Ankara Üniversitesi beynelmilel ilim saha-
I sın da birer mevki edinmiş ve takdirle yâdedil-

miş bulunmaktadırlar. Kendileri, bu hususla
rı elbette takdir ederler. Benim de bu yolda 
konuşmuş olmam tahmin ederim ki, kendisiyle 
aramızdaki dostluğu bozmaz. (Gülüşmeler). 

Bir üniversitenin teessüsü, muhitindeki ilk* 
mektepler ve onlardan çıkanları kucaklıyan orta
okullar ve nihayet tedris merhalelerinin tesel-
süliyle ölçülemez. Bir üniversitenin teessüsü, 
ibir meselede otorite telâkki edilen hocaların 
mevcudiyetiyle teşekkül ve taazzuv eder. 
Memleketin bir üniversitesinin sinesinde ilmî 
otorite telâkki edilen bir şahsı kaldırıp başka 
bir üniversiteye sevk ederseniz o ilmî atmosfe
ri de beraber götürür. Nitekim Maarif tarihi
mizde misali vardır, ittihaz edilen bir kararla 
hariçten gelip üniversitelerimizde ders • veren 
yabancı profesörlerin çekilip gitmesi üzerine, 
bâzı otoritelerin üniversitelerimizden başka üni
versitelere intikal ettiği acı bir hakikattir. Ni
tekim Sinoloji Profesörü Eber Berd bizim üni-
versitden ayrılarak, Kaliforniya Üniversitesin
de vazife görmeye başlamıştır. Kendisiyle bir
likte bu ilim otoritesi de hicret etmiştir. 

Eğer Şark vilâyetleri senelerden ıberi tahsil 
hayatına kavuşma hususunda büyük bir ihmale 
uğramış ise bu mmtatkalarda ilk mektepler, or
ta mektepler ve tahsil imkânını hazırlryan mü
esseseler yapılmamış ise, 'bunu bir sebep olarak 
gösterip bugün böyle bir tahsil müessesesinin 
kuralmasma mâni olmaya çalışmanın doğru ol
duğu kannatinde değilim. 

Bu itibarla üniversiteye nüve mesabesinde 
enstitülerin kurulması yollunda olan şu kara
rın, şu ödeneğin reddedilmesi sunetiyle Şark'in 
muhtaç olduğu ilim ışığından uzak tutujlnıasma 
Yüksek Meclisin taraftar olmıyaeağı kanaa
tindeyim. Heyeti Muhteremenizin bu kanaati
ne hitap ederek cümlenizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar, bravo sesleri). Onat arkadaşı
mızın teklifinin reddedilmesini rica ederim. 
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REİS — Celâl Yardımcı, buyurun. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Huzurunuzu 

fazla tasdi etmiyeceğim. Bu mevzu hakkında, 
bütçe müzakerelerinin tâbi olduğu be§ dakika
lık bir zamana tâbi olmaksızın; Doğu Üniver
sitesinin teşkiline dair kanun geldiği zaman 
burada muhterem Onat arkadaşımızla müna
kaşaya hazırız. Şurasını derhal belirtmek iste
rim ki, Doğu diye bir mefhum yoktur. Şark, 
Garp, Şimal, Cenup diye bölgevi mülâhazalar 
mevcut olamaz. Artık her kes inanmıştır ki 
tek bir memleket vardır, o memleket bir bütün
dür. Tıpkı bir insanın vücudunun tamamiyeti 
gibi bir bütünlük. Mesele böylecesine telâkki 
•olunduktan sonra; Doğu'ya ister tırnak, ister 
kol, ister göz, ister bacak diyebilirsiniz. Netice 
itibariyle bir memleket parçasıdır, bakımı ve 
himayeden uzak tutulamaz. O halde bir mem
leketlin bütünlüğüne, güvenliğine ait her nere-
dıe yapıcılığa matuf ne varsa, ne görürsek 
bunu şükranla karşılamaktan başka bir şey dü
şünmemelidir. (Bravo sesleri). 

Doğu Üniversitesi yapılıyor, yapılıyor da 
Doğu yangın yerinemi çevriliyor ki Burha-
nettin Onat Bey arkadaşımız; aıman etmeyin, ey
lemeyin, diye feryat «diyor? Arkadaşlar, yapı
cılık, yapıcılıktır. Hükümet olarak ve Meclis 
olarak daima ileri hamle yapacağız. Ve bu en 
ulvi vazifemiz olacaktır! Onat arkadaşımızın 
teklifinin reddini rica ederim. 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim ben 
de mütalâamı kısaca arzedeceğim. Üniversite, 
Burhanettin Beyin anladığı üniversite, çok ge
niş şümullü ve harikulade üniversite, maalesef 
bizim memleketimizde kemaliyle bugün doğma
mıştır. İstanbul'da ve Ankara'da bahsettikle
ri üniversite de bu kemale varmamıştır. Neden?. 
Büyük bir milletin müesseseleri yekdiğerine 
muvazi olarak yürür. Kurduğumuz üniversite
nin, memleketin içerisindeki diğer müesseselere 
muvazi olarak bâzı noksanları olabilir. Fakat 
bu demek değildir ki, Türkiye'de ve Türkiye'ye 
üniversite lâzım değildir. Alsa. Şarka, üniver
site lâzım mıdır, demil midir?. İki noktayı ar
zedeceğim; Şarkı, bir memleket bütünü içerisine 
almak için bir kültür yüksekliği lâzımdır. Bizim 
siyasetimiz ve kiyasetimiz, bu yoldadır. Orada 
bir kültür yüksekliği yapmak şartiyle Türkçe 
konuşur ve fakat düşünüşü, hali ve ahvali ile 1 
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bizim içimizden olan insanlar massedeceğiz. Bu
nun kültür yüksekliğinden başka hiçbir mâna
sı yoktur. Hükümet ve parti böyle düşünmekle 
çok yüksek ve isabetli bir karar vermiştir. 

İkincisi; gözümüzün önünde doktor, bula
mıyoruz, mühendis yok, mimar yok, ve saire. 
Ziraatçi tam değil, bu bölgenin çocuklarını ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz; yalnız ben kendi 
hesabıma Doğu Üniversitesinin esbabı mucibe-
sini belegan mâbelâg duyuyor ve meseleyi bu 
şekilde klâsik değil, bugünkü esbabı mucibe ile 
kabulünü rica ediyorum. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Doğu Üniversitesi üzerinde du
rulurken, benim temas edeceğim tek bir nok
ta vardır. Memleketimizi tanıtmak dâvasmdayız. 
Türkiye denilen bölge, bir bütündür. Şarkı, 
Garbı, ortası birbirinden ayrılmış değildir. Bu
nunla beraber bugün Avrupa, Amerika, ve As
ya'ya birçok yerlerden anlamak ve görmek için 
ve bu memleketlerin âdet ve ananelerini yakın
dan takip etmek için ve buna ait aldığımız in
tibaları memleketimizde neslimize intibak ettir
mek için her yere baş vuruyoruz. Bugün beş yüz 
milletvekili burada toplanmışız; hangimiz Şar
kı tamamen biliyoruz, hangimiz, Cenubu tama
men biliyoruz, hangimiz, Garbı tamamen biliyo
ruz?. Biz bilmediğimiz gibi, çıkarmış olduğu
muz kaymakamlar da, valiler de, muallimler de 
doktorlar da memleketi tanımıyorlar. Onun için 
yetişmiş ve yetişecek nesil bu suretle birbirine 
intibak eder. Şark üniversitesi, hakiki şekilde 
diğer üniversitelerle rekabet edecek, onların 
yükselmesine, onların hisselerine ortak olacak 
değildir. Şarkta orta, lise tahsili yapmış binler
ce genç üniversite tahsili yapamıyor. Ben Bur
hanettin Beyin fikrinde değilim. Orta okulları
mız da vardır; ilk okullarımız bugün köyleri
mizin % 50 sinde açılmıştır. Cumhuriyet devri
nin bu eserlerinden dolayı övünmek hakkımız
dır. Onun için bu Şarkta açılacak üniversite 
gayet yerindedir. Memleketin bütün ihtiyaçla
rını önliyecektir. Garpta doğan bir çocuk üni
versitesini Van'da bitirecektir. Erzurum'lu İs
tanbul'da bitirecektir. O zaman aralarında hiç
bir zaman Şark, Garp dâvası kalmıyacaktır. Bir 
millet vazifesi olarak buralardan yetişen genç
ler, her tarafa koşacaktır. 

İstirhamım, takririn reddidir. 
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FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, büyük bir işi, fantazi diye damga-
lamıyalım. Biz turizm için, Ispendos Tiyatrosu 
için paraları esirgemiyerek ellerimizi kaldırdık. 
Onun da memleket için hayırlı olduğuna kaniiz. 
Koca Türkiye 'nin nüfusu, günden güne artmak
tadır. İstanbul'da, zamanında nasılsa yapılmış, 
Ankara'da vücuda getirilmiş iki üniversite ile 
iktifa etmek doğru mudur? Tabiî Türkiye'de 
üç değil, beş değil, daha çok üniversite lâzımdır. 
Bu bir irfan meselesidir. Bunda bir duraklama 
olmamalıdır. Onun için bir üniversitenin Şark'-
ta kurulması elbette ki, akim kabul edeceği 
esaslı, ulvi bir fikirdir. Bu fikri, arkadaşımız
dan ben çok rica ederim, gelip kürsüye kendi
lerinin meftun olduğum, güzel belâgatlariyle 
söylesinler ve bu «Fantazi* kelimesini ortadan 
silmek nezaketini göstersinler. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BCJRHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, ben bu kürsüde bu mevzuu 
ele aldığım zaman nasıl çetin bir yokuşa sardı
ğımın farkında idim. Bombardımanlar gok 
kuvvetli, muarızlarım çok kuvvetli, biliyorum. 
Fakat ne yapayım ki, (Kalbini işaretle). Şim
diye kadar buradan gelen sesi susturmaya mu
vaffak olamadım. (Bravo sesleri). 

Evvelâ benim çok kıymetli zarif ve nüktedan 
arkadaşım Kasım Küfrevi'ye cevap vereyim: 

Ben bizim üniversitelerimizi asla kütjümsie-
medim, kötülemedim. Nasıl kötülerim ki, ben 
de onun yetiştirdiği bir insanım, onun mahsu
lüyüm. Kendi üniversitemi kötülersem, kendimi 
kötülemiş olurum. Ama «Kişi noksanını bilmek 
gibi irfan olamaz», dedim. Ama bu noksanları, 
kifayetsizlikleri, söylemek bir münevver için 
vazifedir. Üniversitelerimiz, dört başı mamur 
mezunlarımızı, mütehassıslarımızı Garp memle
ketlerine neden gönderiyoruz? 

REFET AKSOY (Ordu) — Utlûb-ül ilme ve
lev hissin. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Bizdfe 
çok kıymetli ilim adamları, çok büyük ilmî oto
riteler, çıkmıştır. Üniversitelerimiz hakikaten 
iftiharı murip olarak bir seviyededir. Fakat 
bu, bütün fakültelerimizin ideal bir seviyeye 
ulaşması demek değildir. 

Celâl Yardımcı Bey arkadaşım, Doğu yok
tur, memleket vardır, dediler. Bu tarizi bana 
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tevcih etmekten evvel 772 nci faslı okumalı 
idiler. B'en 762 nci faslı açınca karşıma, Doğu 
Üniversitesi, çıktı, orada öyle yazıyor. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Adı öyle. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Sayın 

Celâl Bey, Riyaset kürsüsünde iken oradan kim
seye söz söyletmezsiniz (Gülüşmeler). Onun 
için hele bir susun bakayım? 

Yine arkadaşlarım buyururlar ki: Bu masraf 
oraya üniversite yapılması için değil, enstitü 
yapılması içindir. Yani şimdilik enstitü yapıla
caktır. Doğu illeri hakkındaki en iyi temenni
lerimi, bütün hissiyatımı, samimiyetimi açıkla
dım arkadaşlar. Enstitü değil, icabederse varı
mızı, yoğumuzu, canımızı, şimdiyle kadar ihmal 
edilen, asarlar boyunca hudutlarımın bekçili
ğini yapmış olan memleketin bu fedakâr vefa
kâr samimî evlâtlarına ibzal edelim. Enstitü 
yapalım, hastane yapalım, her şey yapalım ama 
üniversite... Hayır! 

RElS — Komisyon (kâfi, kâfi sesleri, reye 
sesleri) 

VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gtimıişane) 
— ismimi daha evvel yazdırdım, sıram ifelmiştir. 

REİS — sıranız kaybolmuş değildir, efendim. 
Müzakerenin kifayeti hakkında bîr takrir var

dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Takririn oya konulmasını 

teklif ederiz. 
İzmir Çankırı 

Pertev Arat Celâ) Otman 

REİS — önergeyi dikkate alanlar.. Almıyan-
lar.. Önerg« dikkate alınmıştır. 

Başka takrir vstdit, mm da okfct̂ yfcrulft. 

Meclis Reisliğine 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Bütçe 

Kanunu tasarısının Millî Eğitim Vekâleti Bütçe
si 772 nci faslmdaki 1 000 000 liranın tayyını 
are ve teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

RElS — Teklif tay mahiyetindedir. Teklifi 
dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Teklif reddedil
miştir. 

Faslı oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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REİS — Ankara Üniversitesi Bütçesine geçi

yoruz: Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılı yatırımlar dışında* kalan masrafları için 
«A/l» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 590 879) lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı «A/2» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 613 231) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 

A/l - OBTVBLÎ 

Maaşlar 

REİS — Bir takrir var okuyoruz. 

Lira 
4 352 200 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa/kültesinin (L) 

cetvelinden (8) profesörlük kadrosu çözüleceği 
yerde Bütçe Komisyonunda (2) profesördük 
kadrosu çözülerek fiilî bir hale getirilmiştir. 

Halbuki bu fakültede müddetini doldurmuş 
saçını ağartmış ve profesörlüğe liyakat kes-
betmiş (8) doçent vardır. Aralarında tercih 
yapmaya imkân olmadığına ve bu halin tedri
sata menfi tesir yapacağı aşikâr olduğuna gö
re (2) profesörlük kadrosu ile bekliyenleri 
tatmin etmeye imkan olmadığından ve müma
sili fakültelere nazaran çok dûn öğretim üyesi 
kadrosu ile çalışmakta olan Tıp Fakültesi için 
(L) cetvelinden daha (6) tane profesörlük kad
rosu çözülerek fiilî bir hale getirilmesini ve bu
nun için de 201 njci faslın 15-nci maddesine 
•maaşlar tutarı olara 39 600 lira ve profesörlük 
tazminatı olan 21 000 liranın <la 219 ncu fas
lın 15 nci maddesine eklenmesini Yüksek Mec
lisin tasviplerine arzını saygılarımızla rica ede
riz. 

ıNiğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Kayseri 
Emin Devclioğlu 

Elâşğ 
Abdullah Demirtaş 

Seyhan 
Tevfik Co§Jmn 

Niğde ' 
Hüseyin Ülkü 

Niğde 
Ferit Eeer 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

Elâzığ 
H. Ali Yöney 
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Kayseri 

Ali Rıza Kılıçkale 
Maraş 

Salâhattin Hüdayioğlu 
Çoruh 

Zihni Ural 
Bursa 

Halûk Şaman 
Ankara 

Hâmid Şevket İnce 
Bitlis 

Nusrettin Barut 
Kütahya 

Remzi Koçak 
Bursa 

Selim Herkmen 
Gümüşane 

Ahmet Kemal Varınca 
İstanbul 

Celâl Türkgeldi 
Seyhan 

Reşat Güçlü 
Erzincan 

Ziya Soylu 
Erzincan 

Cemal Gönenç 
Malatya 

M. Kartal 
Niğde 

Necip Bilge 
İsparta 

İrfan Aksu 
Tekirdağ 

Şevket Mocan 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
Seyhan 

Arif Nihat Asya 
Rize 

Osman Kavrakoğlu 
İsparta 

Reşit Turgut 

Malatya 
M. Sadık Eti 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Gazianteb 
Ekrem Cenani 

. Maraş 
Abdullah Aytemiz 

İzmir 
Necdet Incekara 

Kütahya 
A. İhsan Gürsoy 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Denizli 
Baha Akşit 

Ankara 
Ramiz Eren 

Bilecik 
Mehmet Kurkut 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Manisa 
Adnan Karaosmanoğlu 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Çanakkale 
Bedi Enüstün 

Ağrı 
Halis öztürk 

Afyon Kara hisar 
Süleyman Kenman 

Siird 
Cemil Yardım 

Giresun 
Ali Naci Duyduk 

Burdur 
M. özbey 
Manisa 

Salâhattin İnam 
Afyon Karahisar 
Bekir Oynagank 

HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Aziz 
arkadaşlar; 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde kanuni 
müddetini bitirmiş ve kadrosuzluk yüzünden ter
fi edemiyen sekiz Doçent çalışmaktadır, Tetkik 
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ve tasvibinize arzedilmiş olan 1953 Bütçesinde 
(L) cetvelinden çözülerek fiilî hale konmuş iki 
profesörlük vardır. Halbuki, hakiki ihtiyacı 
karşılıyamamaktadır. (8) liyakatli ve terfi sıra
ları geçmiş doçent arasından ikisini ayırarak 
profesörlüğe yükseltmek hakikaten müşküldür. 
Diğer taraftan seçilemiyen (6) doçent küskün* 
bir hale getirilecek ve mesailerini kıymetlendir
melerine mâni olunacaktır. Bu sebeple bugün 
bilgileriyle öğrencilerine çok faydalı bir duruma 
gelmiş olan bu arkadaşlar ilmî istiklâl bakımın
dan ümit ettiklerine, zamanında eriştirilerek 
daha çok faydalı bir hale getirilmelidir, 

Aziz arkadaşlar; 
Ankara Üniversitesinin en genç fakültesi olan 

Tıp Fakültesi bugün liyakatleriyle mütenasip 
mevkilere yükselmiş elemanlara çok muhtaçtır. 
Hali hazırda bu ihtiyacı kısmen karşılıyacak ele
manları bulmuşken bunlardan faydalanmayı ge
ciktirmek beklenilen inkişafı sebepsiz olarak 
geriletmek olur ki, buna müsaade etmiyeceğinizi 
ümit ediyorum. 

Aziz arkadaşlar; Doğu Üniversitesinin açıl
ması kuvvei karibeye gelmiş olduğu malûmu âli
leridir. Burada açılacak fakültelerin başında, 
Tıp, Ziraat ve Veteriner fakülteleri gelmektedir. 
Takdir buyurursunuz ki, Tıp Fakültesi aynı za
manda bütünü ile bir hastanedir. Bu yerlerin 
bugün buna âcil ihtiyacı aşikârdır. Tıp Fakülte
si açıldığında profesör ve doçent bakımından 
noksanlarını, Tıp Fakültesine teminini düşündü
ğümüz ve tasvibinize arzettiğimiz bu eleman
larla sağlanmış olacaktır. 

Aziz Arkadaşlar; Bütçe Encümeninde Fakül
tenin bütçesi görüşülürken bu hususun da mü
zakere edilmesi istenilmiş ise de teklifte geç. ka-
lınılmış olduğundan görüşülmesi mümkün ola
mamış ve bu sebeple bu mühim memleket dâvası
nı (53) arkadaşımızla Yüksek Huzurunuza ge
tirmiş bulunmaktayız. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
REİS — Bu bütçe Sözcüsü Kenan Akmanlar. 
SÖZCÜ KENAN AKMANLAR (Çanakkale) 

— Efendim; bir kadro mevzuu için verilmiş olan 
bu takrir hakkında Ankara Üniversitesinin nok-
tai nazarı şudur : Eğer profesörlük kadrosu 
olmazsa mevcut doçent arkadaşların profesörlü
ğe terfiine imkân hazırlanamaz. Bu imkânı ha
zırlamak için bir takrirle şimdi Ankara Üniver-
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sitesine profesörlük kadrosu istemektedir. An
cak bendeniz bu bütçenin raportörü olarak arz-
edeyim ki, bu şekilde kadro talebi, bir kere Mec
lis teamüllerine ve Bütçe usullerine uymamak
tadır. Binaenaleyh bir zaruret olarak bunun ge
lecek seneye tehiri icap edecektir. Bu teklifin 
kabulü ile Ankara Üniversitesinde bir ferahlık 
hâsıl olacağını kabul etmekle beraber usul ba
kımından kabulüne bendeniz imkân görmüyo
rum* 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, evvelâ şunu arzedeyim ki, Ankara 
Üniversitesinin 1953 yılı Bütçe varidat ve mas
raf kısmı, mütevazin olarak yüksek huzurunu
za sunulmuş bulunuyor. Varidatının mühim 
kısmını, Hazineden yapılan ve kabul etmiş bu
lunduğumuz Maliye Bütçesinde yer alan yar
dım tahsisatı, teşkil etmektedir. Bu teklifi kabul 
etmek, evvelâ alâkalı tertibe tahsisat konması 
ve Üniversite Bütçesinin bundan dolayı açık 
vermemesi lâzımdır. Halbuki, varidat tablosun
daki Hazine yardımının artırılması ve bütün 
bunlardan sonra kabul buyurduğunuz Maliye 
Bütçesindeki Ankara Üniversitesine yardım 
tahsisatının, bir iadei müzakere suretiyle, ar
tırılmasını istilzam edecektir, işin teknik tara
fını böylece arzettikten sonra ilâveye lüzum 
yoktur ki, Üniversite ihtiyaçlarını tesbit ediyor, 
bütçesini hazırlıyor, senetosundan ve sairesinden 
geçirdikten sonra Hükümete tevdi ediyor ve bu 
şekilde Büyük Millet Meclisine geliyor. 

Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında, 
Hükümete tevdi edildiği tarihten, Meclise geldi
ği ve Bütçe Komisyonunda müzakeresi yapıl
dığı ana kadar tahassul eden ihtiyaçlarının na
zara alınmadığını bilmiyorum, hatırlıyamıyo-
rum bunun içerisinde kadro ihtiyaçları da 
vardı da,tahassul eden ihtiyacı, komisyonumu
zun karşılamaması varit değildir. îlim müessese-

I sine gösterdiği alâka, ve yardım hissi ile meş-
I bu olarak komisyon bu ihtiyaçları da tamamiy-

le karşılamış ve Hükümetin teklif ettiği tahsisa
tı artırmıştır. 

Şimdi, idarenin verdiği malûmata göre he
nüz imtihanları yapılmamış yani henüz profe
sörlük sıfat ve hüviyetini iktisap etmemiş bâzı 
arkadaşlar vardır ve olabilir. Birçok yerlerde 
bu şekilde hizmet müddetini tamamlamış ve 
yukarı sınıfa geçmek ehliyetini kazanmış ar-

I kadaşlar olabilir. Bu vaktiyle ihtiyaç halinde 
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Yüksek Meclise ve komisyona gelmiş olsaydı, : 
belki tezekkür edilir ve ona göre imkân hazır
lanabilirdi. yüksek heyetinizce (L) cetvelinden 
çıkarmak suretiyle arzettiğim gibi teknik müş
külâtı yaratacak bir vaziyete sebebiyet veril
mesini, komisyon olarak, doğru görmüyoruz. 
Kaldı ki henüz istihkak, ortada mevcut değil
dir. Bu kadro alındıktan sonra imtihana girmek 
muamelesi cereyan edecek. Fakat ihtimal dahi ; 
olsa sureti katiyede bir şey düşünülmesi ve bin- \ 
nazariye imtihanda muvaffak olup olmaması 
vaziyeti mevzuubahis olacaktır. Kaldı ki belki ; 
Üniversiteler. Kanununa göre belki imtihan şe- ! 

killeri, usulleri basittir. 
Teklifin kabul edilmemesini komisyon adına 

rica ediyorum. 
REİS — Sinan Tekelioğlu. j 
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen- | 

dim, doçentlerin profesör olması için elde mev- j 
cut bir kanun vardır. O kanun ahkâmı yürür- i 
lüğe girmezden evvel buradan yeni baştan bir I 
kadro vermek, hem bütçeye ağırlık verir, hem i 
de usulsüz ve kanunsuz olur. j 

Hatırıma gelmişken söyliyeyim; bir tıbbiye i 
için Hasan Âli Yücel zamanında bir dere içe- j 
risinde bir tıbbiye mektebi yapmak istenmiş 
kazdılar, kazdılar şimdi direkleri kalmış. i 

Bu hususta Bakanın ne düşündüğünü öğ- | 
renmek istiyorum. j 

REİS - Efendim takrir, L cetvelinden 6 i 
profesörlük çözülerek fiilî bir hale getirilmesi • 
için 201 nci faslın 15 nci maddesine 39 bin 600 ; 
liranın ilâvesini mutazammındır. I 

Dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir ka- ı 
bul edilmemiştir. I 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden- ! 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İ 

F. Lira 
202 Ücretler 1 343 700 i 

REÎS--Kahiri edenter... E 
yenler... Kabul edilmiştir. j 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar -
fiereti 480 603 ! 

VASFİ MAHÎR KOCATÜRK (Gümüşane) \ 
— Arkadaşlar, bu madde üzerinde bir düşünce- j 
mi arzetmeme müsaadenizi rica ediyorum. Bu \ 
bölümde ecnebil profesor ve uzmanlar ücreti | 
olarak 480 000 küsur lira konulmuştur. Bunun | 
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üzerinde düşünürken, bu meyanda diğer üni
versitelere de baktım. İstanbul Üniversitesi, 
Teknik Üniversite ve üniversiteler mecmuu; 
1 755 000 lira tutuyor. TetKikatımı biraz daha 
genişlettim. Maarif Vekâletinin, ayrıca 832 208 
lirayı aynı fasıldan kendi bütçesine koyduğunu 
gördüm. Diğer bakanlıkları da tetkik ettim. 
onların da muhtelif yerlerinde bu fasla harcaT 
nan paraları hesap ettim : 4 281 245 lira. 

Daha başka yerlerde de bulunan miktarları 
ilâve edersek aşağı yukarı 5 milyonluk bir ye
kûndur. Düşündüğüm nokta şudur: Yabancı 
profesör ve uzmanlara senede beş milyon lira 
veriyoruz. Bu para az para değildir. Biz müs
pet olarak yüz seneden beri Garp memleketleri
ne talebe göndermekteyiz, yakın yıllarda da da
ha çok göndermişiz. Yüz senedir Garp memle
ketlerinde talebe okuttuğumuz halde üniversi
telerimizde hâlâ bu kadar çok miktarda pro
fesör ve uzman bulundurmamızı, şayanı dik
kat buldum. Demek ki, profesör ve uzman, ya
bancı olarak memleketimize hiç gelmesin, bu 
daima olabilir ve olacaktır. Ama bu kadar çok 
olmasını pek tabiî bulmadım.. 

Dikkatimi çeken bir nokta da şudur : Eğer 
bk, Garp kültürüne muhtaç isek, bu ihtiyacı
mızın, yüz seneden beri Garple temas neticesin
de bilhassa talebe göndermek dolayısiyle yıldan 
yıla azalması icabeder. Yani beş, on sene evvel 
verdiğimiz paradan şimdi biraz daha az para 
vermemiz icabeder. Geçen sene verdiğimizden 
bu sene daha az vermemiz icabeder. Halbuki bu 
sene geçen senekinden çok para veriyoruz. An
kara Üniversitesi için geçen sene verilen para 
438 bin liradır. Bu sene 480 bin liradır. 

Bu kadar muazzam bir parayı sarfederken 
bu hususu nazarı dikkatinize arzetmeyi müna
sip gördüm. Bütçeden para sarfedip Garp mem
leketlerine talebe gönderiyoruz. Ve çok kere 
dönenlerin profesör olmaları icabeder. Bu hu
susu düşünmemiz lâzımdır ve buradan bir mik
tar tasarruf yollarını aramamız 1 âzımgelmek-
tedir. 

REMZİ OĞUZ, ARIK (Seyhan) — Meseleyi 
tamamen tersinden mütalâa etmek mecburiyetin
deyiz, arkadaşlar. Yani yüz seneden beri bizim 
esas itibariyle Avrupa'ya nasıl talebe gönderdi
ğimizi, hiç de iyi bilmediğimizi zannediyorum. 
Avrupa'ya talebe nasıl yollıyacağız, daha yeni 
öğreniyoruz. Bilhassa bizim Avrupa kültürü de-
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ğü de, Avrupa ilmi meselesini de yeni anladığı
mızı kabul etmemizi rica edeceğim. îşte bu Avru-
pa'i ilmi kökleştirmek içindir ki, ona burada ku
cak açmış bulunmaktayız. Diğer taraftan şunu 
bilmek mecburiyetindeyiz ki, bir memlekette ilim 
ananesi kurulmadıkça semere de vermez, dillen
mez de; Bu itibarla oraya gitmek, veya burada 
onun yuvasını kurmak ve ananesini meydana ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Eğer arkadaşım de
seydi ki, iyi seçelim. Geçende Halide Edib'in 
haklı olarak söylediği gibi, burada idaremize 
karışmalarına meydan vermiyeUm; bu bid'ati 
kaldıralım, deselerdi, kendileriyle beraberdim. 
Yoksa Avrupa ilminin mümessillerini nekadar 
çok görürsek o kadar çok sevineceğimizi söyle
mek isterim. 

REÎS — 204 ncü faslı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P. 
206 

207 

209 

İİ7 

219 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
ecnebi dil para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REtS— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REtS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

Lira 

99 000 

10 000 

440 044 

30 025 

798 200 

REÎS—. 219 ncu madde için'Halil Nuri Yur
dakul ve 'arkadaşlarının takrirleri vardı. 201 
nci fasılda reddedildiği için 219 ncu fasılda ar-
zeimey* mahal kalmamıştır. Paslı reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

F. 
223 

Lira 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirileceklerin 

P. 
ücret ve yollukları 
masrafları 

ile başka 
Lira 

7 600 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bu kü
çük rakamın büyük üniversite dâvasiyle sade
ce tezat teşkil ettiğini acı, acı belirtmek dçin 
kürsüye geldim arkadaşlar. 

REÎS — 223 ncü faslı oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P. 
301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

419 

420 

-Büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren gereçler ile il
gili her çeşit masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
427 152 

14 950 

51 850 

43 350 

125 303 

12.000 

47 750 

4 000 

500 

2 000 

977 000 
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F. 
421 

Lira 

422 

423 

424 

433 

434 

435 

436 

437 

451 

452 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
denemelerinin her çeşit mas
rafları 
REİS —Kabul edenler,.. Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve Or
ta Anadolu araştırma istas
yonlarının her çeşit masrafları 
REİS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler.., Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İdari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
ıher çeşdt masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS—Kabul edenler... Etanî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ile 
(her çeşit masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-

2 500 

15 000 

9 000 

1 609 500 

6 000 

5 000 

3 000 

3 000 

3 000 

485 500 

F. 

453 

Lira 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

701 

741 

752 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masrafla
rı ile bunlara katılacakların 
yolluk ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vehbi Koç. öğrenci Yurduna 
yardım 
REİS —Kabul eden-ler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversitelerarası Birliğe ka
tılma payı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

35 951 

Yapı onarımı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve tesisler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt satmalma karşılığı 
REİS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) 
mak 'istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

25 000 

2 400 

4 000 

4 001 

2 000 

97 300 

10 000 

1 500 

684 801 

803 430 

25 000 

Bir sual sor-

w » -
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ŞEFÎK BAKAY (Devamla) — Ankara Üni

versitesinin tatbikat çiftliği hakkında bir sual 
sormak istiyorum, iki sene evvel bu kürsüden sa
yın Vekil bir tatbikat çiftliği yapacaklarını söy
lemişlerdi. Şimdiye kadar bu hususta bir netice 
elde edilememiştir. Sebebini izah edebilirler mi? 

REÎS — Millî Eğitim Vekili. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Efendim, arkadaşımızın sorusu, Zi
raat Fakültesinin tatbikat çiftliğine aittir. Bu 
mesele Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Bu me
selenin, maalesef üç senelik bir mazisi olduğu 
öğrenilmiştir. Bunu halledeceğiz. Halledilmeme-
sinin sebebi, Ziraat Fakültesi, bu çiftliği, ısrarla 
istemektedir. Ziraat Vekâleti de bu çiftliğin ken
disine lüzumlu olduğunda ısrar etmektedir. Ta
rım Bakanı arkadaşımızla bu hususta görüştüm. 
Bütçenin hitamında Ziraat Vek'ili arkadaşım 
ben ve Ziraat Vekâleti mütehassıslarından mü
rekkep bir heyet halinde bunu neticeye vardır
maya çalışacağız. Bende bundan dolayı üzüntü 
duymaktayım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Üniversitele
rin imtihan sualleri ne zaman tevhit edilecektir? 

REÎS — Şevk'i Bey, bu geçti, bu madde ile il
gisi yoktur. 

Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize arzediyo-
rum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı 
«B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(13 104 110) lira olarak tahmin edilmiştir. 

REÎS — B cetveli okunacaktır. 

B - CETVELÎ 

F. Lira 
1 Hazine yardımı 11 883 809 

REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar 200 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 70 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Ura 

5 Eski yıllardan devreden nakit 950 300 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı «C» işa-
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında 
devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.VI. 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlerine ait kadrolar bağlı 
«D» işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen 
yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine 
devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kadro
ların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların 
da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kal
maksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı «E» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur bunların el
de ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 6 . VI I . 1948 tarihli ve 5239 
»ayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde-., yazılı 
kadrolardan ilişik «L» işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1962 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç-
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lar ilgili oldukları hizınet fasıllarından bu fasla | 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, I 
1953! yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasallariyle yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçlan tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1. — Türk Parasının Kıymetini Koruma hak- ı 
kındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddeti- 1 
nin uzatılmasına dair kanun lâyihasının görüşül- \ 
nıesi için geçici bir komisyon kurulması (1/565) 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Türk 
Parasınm Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 
sayılı Kanunun tadili hakkmda bir kanun ta
sarısı mevcuttu- Bu tasarı, halen Mecliste, 
komisyonlarda, bulunmaktadır. Bu tasarının 
tatilden evvel yetişemiyeceği anlaşılmıştır. Bu 
tasarıyı tetkik etmek, üzere Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından üçer âza alınmak su
retiyle geçici bir komisyonun teşkilini rica edi
yorum. 

REİS — Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
larından üçer âza alınmak suretiyle Geçici bir ( 
^komisyonun kurulması hakkındaki teklifi, re- I 
yi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Geçici komisyonun teşkili hakkındaki 
teklif kabul edilmiştir. 

REİS — 1953 yılı Ankara Üniversitesi Büt- | 
çesini açık oyunuza arzediyorum : 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu. 

REİE — Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. j 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1953 I 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 

harcamalara ilişkin formül bağlı «R» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Millî Eğitim Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe yılı Yatırımlar dışında kalan masraf lan 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 029 257) lira ve yatıran masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (5 873 000) lira tahsisat verilmiştir. 

A/l - CETVELİ 

F. Lira 
201 Maaşlar 3 914 500 

REİS — Söz istiyen var mı? 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Aziz arkadaşlar; milletin büyük bir sema-
hatiyle oldukça büyük rakamlarla tahsisat ver
diği üniversitenin profesörleri hakkında bir iki 
şey söylemek istiyorum: Maruzatım üniversi
teler hakkmda, fakat bilhassa İstanbul Üniver
sitesi hakkında yapılan bâzı dedikodulara gö
re veya rivayetlere göre profesörler cahildir, 
ehliyetsizdir. Bunları naklen söylüyorum, ten^ 
kid isimli bir gazete çıkmıştır. Zannederim 
hepinize gönderilmiştir, birkaç nüsha. Bu ga
zete gayet acı hattâ ağır, nezakete dahi uymı-
yacak şekilde üniversite doçent ve profesörleri
ni itham etmektedir. Bunların cahil, ahlâksız 
olduklarını, hain olduklarını söylemektedir. 
Bir kaç nüshasında bunu efkarı umumiyeye 
yaymıştır. 

Aziz arkadaşlarım, eğer bu gazetenin yazdık
ları doğru ise durum, fecidir. Üniversiteyi he
men bir kanunla lâğvetmek lâzımdır. Eğer bu 
gazetenin yazdıkları doğru değilse durum, aynı 
derecede fecidir bu yazanlar da üniversite 

5. — SEÇİMLER 
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mensuplarıdır. Demek ki, üniversite ikiye bö
lünmüştür. Üniversite muhiti içinde bu kadar 
fiskıfücur, bu kadar mefsedet, vardır. Binaen
aleyh, üniversitemizin böyle bir duruma girme
mesi lâzımdır, bunea tahsisat verilirken. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Üniversitemizi bu neşriyatın ça
murundan tenzih etmekle bahtiyarlık duymakta
yım. (Bravo sesleri) 

Edebiyat Fakültesinden kötü huyları, gay-
riahlâki hareketleri dolayısiyle, profesörler ka
rarı ile, koğulmuş, tard edilmiş bir iki insa
nın hakikaten, katiyen bir an için dahi ta
hammül edilemiyecek olan bu neşriyatı dikkati
mizi çekmiş ve bu neşriyatı yapanlar hakkında 
gerek alâkalı profesörler, gerek Üniversite şah
siyeti mâneviyesi ve gerekse müddeiumumilik, 
harekete geçmiş ve dâva açmış bulunmaktadır. 
Bunun dışında şunu da arzedeyim. Bir camia 
içinde, o camia ne kadar mukaddes olursa ol
sun, hatalı insanlar, suçlu insanlar, bulunabi
lir. Bu yolda yapılan bâzı iddialar üzerinde de 
rektörlük, kanunun kendine verdiği salâhiyete 
istinaden bu mevzuun tetkikini yaptırmakta
dır. Bir iki arkadaşımızın ismi karışmaktadır, 
bunların da temize çıkmalarını gönül arzu eder. 
(Kâfi kâfi, sesleri) 

REÎS — Cezmi Türk, buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; ten

kidin tezvir demek olmadığını, geçen gün bu 
kürsüden pek haklı olarak Sayın Başvekilimiz 
Adnan Menderes, bütün memlekete izah etmiş
lerdi, bu ittifakla tasvibinize mazhar olmuş
tur. Sayın Vasfi Mahir arkadaşımızın o gün 
Mecliste bulunmadıklarını zannediyorum. Kendi 
tâbirleri ile «Naklen diye bahsettikleri» fışkı fü
cur, kelimelerinin mânasına tam mutabık ola
rak tenkid namı altında buraya nakletmek is
tedikleri hususlara mukabil, îstanbul Üniver
sitesi rektörünün mukabil beyanatını da bir
likte nakletselerdi tezvir ve hakikatin karşılık
lı mukayesesini yapmak imkânını verirlerdi. 

20 nci asrın ikinci yarısını yaşadığımız bu 
yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi, böyle nak
li ifadelere istinaden bir milletvekilinin beya
natta bulunmasını hayret ve esefle karşılamak
tadır. (Bravo sesleri) Türkiye Köylü Partisi 
Grupu olarak, köylümüz gibi, bu gibi tezvirlere, 
nakillere istikrah ile bakmakta bulunduğumu
zu saygı ile arzederim efendim: (Alkışlar) 

REÎS — 201 nci faslı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

301 

Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
BEÎS — Kabul edenler.*. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli dul ve yetim maaşlrı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret 
ve yolluklariyle başka masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 610 100 

136 650 

788 950 

67 600 

26 000 

441 101 

28 125 

687 200 

21 597 

40 000 

921 451 
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F. 
303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

422 

Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının Bina, 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masrafları ile 
bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inecleme ve öğ
retimi ilgilendiren gereçlerle 
ilgili her çeşit masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ens
titüsünün her çeşit masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmı-

Lira 
16 500 

48 000 

23 500 

44 200 

10 000 

17 500 

7 500 

1 000 

20 000 

35 000 

911 000 

12 000 

12 000 

F. * Lira 
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 îdare Hukuku Enstitüsü her 
çeşit masrafları 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 
her çeşit masrafları 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sü her çeşit masrafları 10 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 İstatistik Enstitüsü her çeşit 
masrafları 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gazetecilik Enstitüsü her çe
şit masrafları 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

428 Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kanser Enstitüsü her çeşit 
masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

430 Kan aktarma Enstitüsü her çe
şit masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

431 İslâm Tetkikleri Enstitüsü her 
çeşit masrafları 5 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir! 

432 Hidrobiyoloji Enstitüsü her 
çeşit masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

433 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 2 209 632 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 479 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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452 

453 

477 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

701 

741 

752 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin yolluklariyle her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masraf-
lariyle bunlara katılacakların 
yolluk ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversiteliler sanatoryumu 
için Kızılay dergisine yardım 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Yapı onarımı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı dşleri ve esaslı onarımlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesi için satınalı-
nacak taşıtlar karşılığı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-

Lira ! 

105 000 

70 000 

2 000 

2 000 

1 501 

5 000 

50 500 

2 400 

150 000 

118 000 

830 000 

25 000 

1953 O : 2 
Lira 

yenler... Kabul edilmiştir. 
761 4999 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı, türlü masrafları 4 900 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1953 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(18 902 257) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. 
1 

Lira 
Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 17 799 757 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 1 102 500 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — 2 nci maddeyi cetveliyle birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesinde 1953 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 
geçen yıla nazaran almakta bulundukları ücret
leri azalmış olanlara aradaki farkların ödenme
sine devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem hizmetlilerden bulundukları kadrola
rın ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da 
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yeniden bir̂  tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için tcra Vekilleri 
Heyeti kaı«ariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) jşaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yılı bütçe lâyihasiyle Türkiye 
IJüyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE'5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDJE 6. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS —- Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcanmalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1953 yılı 
.Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı 
kısım fasılİariyle, yatırım fasılları artıkların
dan eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REİS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 
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REİS,— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza arzediyorum : 

istanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçesi 
REİS — Maddelere geçilmesini oya arzediyo

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kanunu 

1963 yılı Bütçe 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1953 yılı yatırımları dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 164 838) lira ve yatırım masraf lan 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 389 001) lira tahsisat wrilmiştir. 

p. 
201 M 

A/l 

iaaşlar 

. CETVELİ 

Lira 
1 831 500 

REİS— Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 563 700 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 487 400 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 31 400 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayıb 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 10 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödeme 223 286 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi-
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217 

219 

221 

223 

224 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

403 

yenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim maaşları 
BEÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profesör
ler ve uzmanların ücretleri ve 
yolluklariyle başka her türlü 
masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversite Kanunu
nun 55 ncî* maddesi gereğince 
verilecek ücret 
REÎS —Kabul edenler.,. Etanl-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler.,. Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf, telefon ücret ve 
masraf lan 
REÎS —Kabul edenler... Etaıî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve yol
luğu 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 300 

381 200 

14 200 

10 000 

67 000 

275 000 

4 100 

26 800 

7 300 

126 500 

3 000 

7 000 

1953 
P. 
407 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

451 

O : 2 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Zemin Meka
niği araştırma Kurumu 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi yapı araş
tırma Kurumunun her türlü 
masrafları 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi Su İşleri 
Araştırma Kurumu her türlü 
masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği Ekonomi Araştırma 
Kurumu her türlü masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
ünesco Teknik yardımiyle açı
lan ve idaresi î. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
türlü masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etaıî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ens t i 
tüsünün her türlü masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Î. T. Ü. Teknik haberlşme her 
türlü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
Mr. her türlü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayım masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 001 

195 000 

5 000 

10 000 

2 000 

2 000 

63 000 

40 000 

34 000 

.150 000 

460 000 
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p. Lira 
452 4489 sayılı Kanun gereğince 

staj için ecnebi memleetlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her türlü masrafları v 49 500 
REÎS—Kabul edenler*.' Etoni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve der-
neklere«katılma payı 19 500 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 5 000 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS—Kabul edenler.,. Etımi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 1001 
REÎS — Kabul edenler.., Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 5 000 
EEÎS— Kabul edenler.,/Etml-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım ve verilecek burslar 31 150 
REİS—Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı 80 000 
REİS—Kabul edenler*. Eteni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makine alet ve gereçlerin ona-
nmı 135 001 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 Arsa bedeli 500 000 
REÎS—Kabul edenler... Btmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Bina yapımı 1 063 000 
REÎS — Kabul edenler... Btmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

742 özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
inşaatı 1 000 000 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makine alet ve 

1953 
P. 

O : 2 

gereçler 
REÎS—Kabul edenler... Etm> 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 611 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraİ>er oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (9 553 839) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

1 Umumi Bütçeden yardım 8 971 839 
REÎS — Kabul edenler... Bfetii-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Kitap satışı 50 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Tecrübe ve tahlil ücreti 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bağışlar 2 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Çeşitli varidat 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 Geçen yıldan devren nakit 
mevcut 180 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle, birUkte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — îstanbul Teknik Üniversite
since 1953 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığın hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite-

sinin 30. VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem hizmetlilerden bulundukları kadroların 
ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da 
yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmak
sızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkında 7. VII. 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BEİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE (i. — Masraf tertiplerinde yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka 
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet faslından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1928 - 1951 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımma uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1953 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 kısım fa-
sıllariyle yatırım fasılları artıklarından, eski 
yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

1953 O : 2 
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin

den itibaren mer'idir. 
REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler Kabul 

edilmiştir, 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oya arzediyorum. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı 

Bütçesi 
REÎS — Maddelere geçilmesini oyunuza ar

zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi umum Müdürlüğü 1953 yıh 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masrafları için bağlı 
A/ l işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1019 845) 
lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
201 Mı 

A/l - CETVELİ 

laslar 
Lira 

162 301 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

196 200 

27 900 

20 000 

9 000 

1 500 
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F. Lira 

. 209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. EmeKli Sandığına yapıla
cak ödemeler 34 596 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşı 3 546 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 2 502 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 2 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 10 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 1 000 
REÎS —Kabul edenler... Etani-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 1 250 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 7 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 300 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 250 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 5 000 
• REÎS — Kabul edenler... Etmi-

F. Lira 
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 435 500 

REÎS — Takrir var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesi 

komisyonda müzakere edilirken Güreş Fede
rasyonu için teklif edilen 40 000 liralık tahsi
sat yeni Beden Terbiyesi Kanununun hazırlan
makta olduğu ve bunun meriyete girmesine in
tizar mülâhazası ide reddedilmiş bulunmakta
dır. 

Halbuki 1954 yılı Nisan ayında Japonya'da 
dünya şampiyonluğu müsabakaları yapılacak, 
memleketimiz de bu müsabakalara iştirak ede
cektir. 

Millî bir sporumuz ve medarı iftiharımız 
olan güreşte dünyadaki prestijimizi tekrar el
de edebilmek ve cihanşümul kudretimizi yeni
den ispat edebilmek bakımından müsabakalar 
ra kadar devamlı bir çalışma ve yeni antrenör-
der temini zarureti aşikârdır. Bu bakımdan 
komisyonda reddedilen 40 000 lira tahsisatın 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesinin 
A/ l cetvelinin 4 ncı kısım 421 nci faslına spor 
faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar hanesine 
güreş müsabakalarına hazırlık masrafı olarak 
40 000 liranın ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Urfa 
Feridun Ayalp 

ıSiird 
Şefik Türkdoğan 
Afyon Karahisar 
Ahmed Veziroğlu 

Aydın 
A. Baki ökdem 

Sivas 
İbrahim Duygun 

Aydın 
Nail Geveci 

Afyon Karahisar 
Avni Tan 

Okunamadı 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

Samsun 
Ferit Tüzel 

Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

Afyon Karahisar 
Süleyman Kerman 

Denizli 
Fikret Başaran 

Sivas 
Nurettin Ertürik 

Ayd*n 
Cevat Ülkü 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Kastamonu 
Hayri Tosunoğlu 

Kayseri 
Emin Develioğlu 
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îstanbuİ 
Salih Fuad Keçeci 

Çoruh 
A. Sağlar 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Kütahya 

Remzi Koçak 
Burdur 

M. özbey 
Kastamonu 

Muzaffer Âli Mühto 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Zonguldak # 

A. Rıza încealemdaroğlu 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğlu 
Samsun 

Naci Berıkman 
Denizli 

Eyüp Şahin 
Zonguldak 

Fehmi Açıksöz 
Kayseri 

İbrahim. Kirazoğlu 
Urfa 

Reşit Kâmil Timuroğlu 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 

B ; 5 3 26.2 
Antalya 

Nazifi Şerif Nabel 
Tokad 

Muzaffer önal 
Kütahya 

Yusuf Aysaıl 
Konya 

Ümran Nazif Yiğiter 
Konya 

Okunamadı 
Çanakkale 

Ömer Mart 
Denizli' 

Baha Akşit 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Çanakkale 

Nusret Kirişçioğlu 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
izmir 

Abidin Tekön 
Erzurum 

Sabri Erduman 
Kars 

Abbas Çetin 
Kastamonu 

Ziya Termen 
Denizdi 

Mustafa Gülcügil 
Zonguldak 
Suat BaşoJ 

FÜRUZAN TEKÎL (îstanbul) — Pek muh
terem arkadaşlar; Bütçesinin yarısından faz
lasını hakiki mevzuuna veremiyen, yani mali 
imkânların tevziinde gayesini çoktan kaybet
miş olan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 
kuruluş sebebini teşkil eden Sportif faaliyetle-
lere ancak o bütçenin beşte ikisini ayırabilmek
tedir. Sportif faaliyetlere 400 küsur bin, idarî 
masraflara 600 bin. Bu beşte iki nispetindeki 400 
bin lira ondan fazla sfcor şubesine taksim edile
cektir. Bu taksim hemen, hemen seyyanen yapıl
maktadır. Bu suretle en hatırlı" spor şubesi olsa 
olsa kırk bin lira alacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, itiraf edelim ki, spor 
dünyasında muvaffakiyet kıstaslarına umumi
yetle ulaşmış değiliz. Bu oldukça derin bir ba- j 
histir. izahı hayli uzun sürer. Kısaca, daha 

. 1953 O : 2 
çok mesafe almaya muhtaç olduğumuz bir ha
kikattir. Ancak memleketimizde bir spor şu
besi var ki altın madeni giibi kıymetlidir. Bu
nun hangi şube olduğunu elbette biliyorsunuz. 
Elbette (hangisidir bu?) diye soruyorsunuz. 
Yer yüzünde bir tek olimpiyat şampiyonluğu, 
bir tek altın madalya kazanmak, bayrağını şam
piyonlar şampiyonu direğine bir defa çektir
mek: hayali peşinde koşan ve evvelden böyle 
bir ümide bağlanarak şehriâyinler tertip etme
ye hazırlanan sayısız milletler vardır arkadaş
lar. 

Olimpiyat alelade bir şampiyona değildir. 
Hattâ yalnız spor müsabakası da değildir. 
Olimpiyat muazzam bir içtimai hâdisedir. Hat
tâ bâzı devletlerin anlayışına göre siyasi bir 
hâdisedir. Biz böyle bir hâdiseyi, ancak zama
nı geldiği vakit değerlendiriyoruz. Liyakati
mizin bütün dünyaca tanınmasını ancak o vakit 
istiyoruz. Dünyanın bütün ajans bültenle
rinde, bütün radyolarında, Türk isminin geç
mesini, bir muvaffakiyet tacının başımıza kon
duğunun söylenilmesini ancak o vakit büyük 
bir hassasiyetle istiyoruz, bekliyoruz. Fakat 
bunun için hazırlık namına ne yapıyoruz arka
daşlar? Seyyanen yapılacak bir taksim sonun
da kendisine ayrılacak, yalnız kırk bin lira ile 
koca bir güreş madenini nasıl işletebilirsiniz? 
Memleket içinde hammadde olarak duran bin
lerce delikanlıyı, her biri olimpiyat şampiyonu 
olmak vasıf ve istidadında olan binlerce deli
kanlıyı, güreşi /bütün hasletleriyle insiyakında 
yaşatan binlerce delikanlıyı nasıl çalıştırabilir
siniz ? Muazzam bir altın madeni tasavvur edi
niz ki, bir küçücük dükkâna bile zor yetecek 
bir sermaye ile işletilmek istenmektedir. 

Arkadaşlar, dünyada şampiyonluk hayali pe
şinde sayısız milletler var dedim. Bunlardan 
her hangi birini temsil eden bir insana yalnız 
bir şampiyonluk alabilmesi için birkaç milyon 
sarfetmenin kâfi geleceğini telkin ediniz, size: 
«Bu kadar ucuz, bu kadar kolay olamaz» ceva
bını verecektir. 

Beri tarafta ne gariptir ki, faaliyet için kırk 
bin, hocaları için de kırk bir bin lira ilâvesini isti-
yen raportörünün mütalâasını bizim Bütçe Ko
misyonu ekseriyetle reddetmiştir; bunun sebe
bini uzun zaman mücadelesini yapacağımız bâzı 
telâkkiler içinde aramak lâzımgelir. • 
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Şimdi bâzı arkadaşlar yalnız kırk bin lira 

ilâvesi talebini, çekingen bir haleti ruhiye için
de, bir takrir halinde Yüksek Huzurunuza ge
tirmiş bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, her sahada ölçüleri
mizi değiştirmek zamanı çoktan gelmiş geçmiş
tir. Ne seksen bin, ne kırk bin, hakiki ihtiyaç
ları derhal takdir etmekle temayüz eden Yük
sek Meclisten çok daha fazla bir ilâve istemek 
yerinde olurdu. Fakat madem kırk bin isten
miştir, bu sene için bu kadarını lütfediniz. Şim
dilik bu miktarı ilâve ed'elim, ve her işte ol
duğu gibi, muazzam ehemmiyeti olan milletimi
zin yiğit karakterini altın harflerle bütün dün
yanın idrakine hak edecek olan ve imkânları 
bugünden bahsedildiği takdirde 1956 da bütün 
kategorilerde şampiyonluk almaları işten bile 
sayılmıyan emsalsiz güreşçilerimize bu anlayışı 
gösterelim. * 

Onları bugünden hazırlığa sevk edelim, yeni 
ve inşacı zihniyetimizi bu sahaya da teşmil ede
lim. Bu ilâve teklifini kabul edelim arkadaşlar. 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Efendim, özür 
dilerim. 

100 küsur kiloluk bir milletvekilinin Beden 
Terbiyesi Bütçesinde söz aldığı sırada neden 
bahsedeceğini elo'ette tahmin buyurursunuz. Bu 
da muhakkak, güreşlerdir. 

Arkadaşlarım bu mevzuun çok acı olan bâzı 
taraflarinı tebarüz ettirmek istiyorum. Türk 
milletini tanıttırmak için, nasıl Kore'de çarpı
şan askerlerimiz bizim hesabımıza büyük şöh-
reîl'er yapıyorlar, Türk milletinin ismini arşı 
âlâya yükseltiyorlarsa, olimpiyatlara giden gü
reşçilerimiz de kazandıkları galibiyetlerle, şeref 
direğine, bayrağımızı çektirmekle şan ve şerefi
mizi bütün dünyaya tanıtmış oluyorlar. 

Yalnız arkadaşlar, bunlar memlekete dön
dükleri zaman, Galata rıhtımında çok hararette 
karşılandıktan sonra, yurtta çok acı netice
lerle de karşılaşıyorlar. 1948 senesinde Dünya 
Şampiyonu olan bâzı güreşçilerimizin, 1952 
olimpiyatlarından döndükleri zamanki halini 
biraz düşünmemiz lâzımdır. 1952 Dünya olimpi
yatlarına giden Yaşar Doğu Helsinki Olimpi
yatlarına gittiği için îş Bankası tarafından ma
aşı kesilmiştir. Yine 1952 Olimpiyatlarına işti
rak eden Celâl Atik'in bu sebepten Zirai Kombi-
nalardaki vazifesine son verilmiş, altı çocuğu ile 
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sokağa terkedilmiştir. Tarım ve Millî Eğitim Ve
killerimiz, kendileriyle alâkadar olmuştur. Bayın
dırlık Bakanı da bu arkadaşlara karşı hamiyet
lerini esirgememişlerdir. 

Aziz arkadaşlar, Bütçe Komisyonu raportörü 
arkadaşımız, güreş mevzuuna sarfedilmek üzere 
40 000 liralık bir tahsisat teklifinde bulunmuş
sa da Bütçe Komisyonumuz hazırlanmakta olan 
Beden Terbiyesi Kanunu münasebetiyle bu tah
sisatı reddetmiş bulunmaktadır. Bütçe Komisyo
nunun reddetmiş olduğu bu tahsisatın Beden 
Terbiyesi Kanunu ile ilgili görmemek lâzımgelir. 
Çünkü 1954 senesinin başında Japonya'da dünya 
birincilikleri müsabakaları yapılacaktır. Bunun 
için bugünden güreşçilerimizin yetiştirilmesi lâ
zımdır. Türk kuvvetinin cihana bir kere daha 
tanıtılması fırsatiyle karşı karşıyayız. Binaen
aleyh bu 40 000 liralık tahsisatın esirgenmeme-
sini Yüksek Heyetinizden istirham ederim. 

REİS — 421 nci fasla 40 000 lira ilâvesi tek
lif edilmektedir. Bu teklifi dikkate alanlar.. Dik
kate almıyanlar.. Dikkate alınmıştır. Faslı, tak
rirle birlikte Bütçe Komisyonuna veriyoruz. 

F. 
422 

424 

451 

453 

460 

501 

502 

Spor muayene merkezleri umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Spor gereçleri 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdumuzda yapılacak Dünya 
Beden Terbiyesi Kongresi umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma kurulu azaları umumi 
masrafları 
REÎS —Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 000 

18 000 

10 000 

52 000 

3 000 

1 000 

5 000 

— 1021 — 
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REÎS — Efendim, birinci maddeye taallûk 

öden faslın birisi komisyona gittiği için birinci 
maddeyi reye arzedemiyeceğim. 

İkinci madde de yine varidatla ilgili bulun
duğundan onu da geçiyoruz. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem hizmetlilerden ıbulundukları kadroların 
ücret ve unvanlan değiştirilmiş olanların da ye
niden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın 
istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmdyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5.• — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30. V. 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1942 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-

2 .1953 O : 2 
' lan yıllan bütçelerinde bulunan Iborçlar, 1953 
! yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
i 3-4 ncü kısım fasılları artıklanndan eski yıl-
! lar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince ak-
j tarılacak tahsisatlardan ödenir. 
I REİS — Kabul edenler.... Etmiyenler.,. Ka-
| bul edilmiştir. 

İ MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla-
! cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa-
î retli cetvelde gösterilmiştir. 
i REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
i bul edilmiştir. 
j Diğer maddeleri, bölümler komisyondan 
| geldikten sonra okunacak ve reyinize arzedi-

leeektir. 
i Açık oya sunulan lâyihalar için oylannı 
i kullanmıyan arkadaşlar var mı? Oy toplama 
i muamelesi bitmiştir. 

ı 6. — Doğu Üniversitesi kurulmasına dair 
kanun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (1/434) [1] 

MİLLÎ EĞİTİM VEKİLİ TEVFİK İLERÎ 
| (Samsun) — Muhterem arkadaşlar; bütçedeki 

tahsisatı dolayısiyle esasen bir hayli müzakere
sini yapmış olduğumuz ve takdim edilen Doğu 

] Üniversitesi kanunu lâyihasının da şu müd-
j det içinde görüşülmesini arz ve teklif ediyorum. 
I REİS — Komisyonca, tasannm öncelikle 
ı ve ivedilikle görüşülmesi yazılı olarak teklif 

edilmiştir. 
öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et-

| miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki konuşma, bütçe

deki tahsisat vesilesiyle cereyan etmiş bulundu
ğundan maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Doğu vilâyetlerinde bir üni
versite kurulmak üzere zaruri enstitü, yüksek 
okul, okul ve kurumları tesis için gerekli mua
meleleri yapmaya Millî Eğitim Vekili yetkilidir. 

I [11 148 sayılı basmayazt tutanağın sonundadır. 
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REÎS — Kabul edenler... Btmiyenler... Ka- [ 

(bul edilmiştir. | 

MADDE 2. — Millî Eğitim Vekâleti men-
supları hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş 
hazırlıklarında çalıştırılacak üniversiteler men-
«uplariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurla
rına ve memur olmıyan mütehassıs »şahıslara 
hu mesailerine karşılık olarak tcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek miktarlarda ücret 
vermeye Millî Eğitim Vekili yetkilidir. Bu üc
retler Üniversiteler Kanununa göre öğretim 
«İyelerine verilen tazminata halel getirmez. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Vekâletince 
Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirti
lecek Devlete ait gayrimenkuller tcra Vekil
leri Heyeti karariyle birinci maddede yazılı 
kurumların çalışmalarına tahsis olunur. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Teşki
lât Kanunu geldiği zaman, Doğu Üniversitesi 
hakkında bizim de düşüncelerimiz mevcut ol
duğunu ve dermeyan edeceğimizi ârzetmiştim. 
Müzakeresine başladığımız Doğu Üniversitesi 
hakkında, bu münasebetle yalnız bir noktayı 
arzetmek isterim. 
o Doğu illerimiz, esas itibariyle binadan, mü
esseseden mahrum bir yerdir.Biz buralarda yeni 
tesislerin kurulmasını arzu etmekteyiz. Eski tesis
leri almak değil, bu kanunla yeni şeyler yapıl
masını ümit ediyorduk. Madde bu şekliyle bizi 
tatmin etmiş değildir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVPÎK İLERÎ 
(Samsun) — Efendim; bu maddeden kasdedilen 
şudur : 

Enstitü, okul, yüksekokul ve nihayet fakül
telerin teşkilât kanunu ileride huzurunuza ge
lecektir. Fakültelerin kurulması için tesbit edi
len yerlerde Hazineye ait her hangi bir arsa 
varsa bunların bu maksat için tahsis edilmesi
ne dair bir maddedir. Yoksa Doğuda şu veya 
bunun elindeki her hangi bir binayı almak 
mevzuubahis değildir. İnanmak icap eder ki, 
Doğu Üniversitesi vesilesiyle hakikaten Doğu
ya çok güzel şeyler gidecek ve bu arada güzel 
binalar da her halde gidecektir. Maddenin 
kasdettiği husus budur. 
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REÎS — Bir sual tevcih ediyorlar, Remzi 

Oğuz arkadaşımız. 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim» 

eğer arsa ve arazi ise, hakikaten bunda bir 
beis görülmez. Eğer bina için, ise, noktai na
zarımı müsaadenizle tekrar edeceğim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFİK ÎLERÎ 
(Samsun) — Bu madde, bilhassa Doğuda Üni
versite binalarının bulunmaması dikkate alın
mış olduğundan arsa ve arazi temini içindir. 
Bu arada devlete ait her hangi bir bina varsa, 
bu işe tahsis edilecektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Meselâ Kars'ta 
bir bina... 

MÎLLÎ EĞÎTÎM VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Bilmiyorum. . . 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (îstanbul) — Efendim, böyle Hazi
neye ait gayrimenkullerin, lüzum hâsıl olduğu 
takdirde bir yere tahsisi için esasen icra Ve
killeri Heyetinden karar almaya lüzum yoktur. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 23 ncü mad
desinde bu hususta sarahat vardır. 23 ncü mad
deyi okuyorum : 

«Devlete ait bilûmum gayrimenkul, emval, 
tapu idaresince Hazine namına tescil ve Maliye 
Vekâleti tarafından idare olunur. Bunlardan 
bir daireye tahsisi icap edenler o daireye, isti
mal olundukları müddetçe bilâicar verilebilir.» 

Böyle bir hüküm vardır. Halbuki buradaki 
hüküm, arkadaşımızı daha iyi tatmin edici ma
hiyettedir. Doğrudan doğruya Hükümetçe ka
rar verilecektir. Elbetteki Hükümet, nereye da
ha ziyade lazımsa bunu takdir edecek ve bir 
Hükümet kararı istihsal edilecektir. Böyle ol
masa idi Maliye Vekâleti, bu idareye daha ko
laylıkla tahsis edebilirdi. Bu hüküm, bilâkis 
daha ziyade takyit edicidir ve Hükümet kara
rını istilzam eder mahiyettedir, bilmiyorum 
arkadaşımızı tatmin etti mi? 

REÎS— 3 ncü maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Vekâleti, Doğu 
üniversitesi adıîıa her türlü bağış ve vasiyet 
kabulüne yetkilidir. Bu çeşit bağışlar vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-

~~vm~ 
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miyeoLer... Madde kabul edilmiştir. | 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me- I 
rîyete gişer. 

REÎS— Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miy emler... Madde kabul edilmiştir. I 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. I 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyemler... Madde kabul edilmiştir. 

iTasarınm tümünü açık oyunuza arzediyo- I 
rum. 

B — Bayındırlık Vekâleti Bütçesi 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyo
nu raporu (1/481) [1] 

REÎS — Bayındırlık Bütçesine geçiyoruz. 
(Yarına kalsın sesleri). 

Açık oya arzedilmiş olan bütçelerin netice
si alınmadığından neticeye intizaren müsaade
nizle devam edelim, zira tefhim mecburiyeti 
varldır. 

C H. P. Grupu adına Atıf Topaloğlu, buyu
run. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 
Grup adına konuşacağım, sözüm 10 dakikaya 
sığmıyacak. (Sığar sesleri). 

REÎS — O halde yarın istediğmdz anda söz 
alabilirizsiniz. 

ISöz Şevket Mocan'indir. 
Efendim, söz aılan arkadaşları okuyorum : 
Şevket Mocan, Esat Oktay, Lâtif Aküzüm, 

Sırrı Atalay, Abbas Çetin, Himmet ölçmen, 
Sabri Erduman, Baha Akşit, Mecit Bumiın, 
Süleyman Kuranel, Nuri Ocakcıoğlu, Feridun 
Fikri Düşünsel, Nâtuk Poyrazoğlu, Ahmet Ba-
şiibüyük, Mehmet özbey, îazet Afeçal, Tezer 
Taşkıran, Ahmet Veziroğlu, Gazi Yiğitbaşı, 
Veyis Eoçulu, Hüsamettin Tugaç, Esat Do
ğan, Hamdi Orhon, Mehmet Bahadır. 

; ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Pek muh
terem arkadaşlarım, * Bayındırlık Bütçesinin iki 
esasında temennim ve şikâyetim olacaktır. 

Birincisi; yurdun imar bilançosu olan Ba-

[I] 98 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 
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ymdırlık Bütçe imkânlarını memleketin her 
parçasının, mübrem ihtiyaçlarına göre âdilâne 
tahsisini rica ediyorum. 

ikincisi; tahsislerin sureti sarfını ve neti
celerini, titiz bir teknik kontrole tâbi tutulma
sını diliyorum. Ve bilhassa tahsislerin inşaat 
mevsimleri geçirilmeden zamanında yerlerine 
verilmiş-olmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmu âlinizdir 
ki, büyük rakamların umumi yekûnları sihrinde 
hülyalara dalmak muvaffak olmak değildir. 
Bir de bu meblâğları sarfeden makanizmanm 
ne halde işlediğini ve neticelerinin ne olduğunu 
göremk ve bilmek lâzımdır. (Doğru sesleri). 
Vakıa tahsislerin sarfı ve neticelerinin bir se
nede bozulmaz, yıkılmaz olması bir vali mese
lesidir. Bunun böyle olması, Bayındırlık Ve
kâletini mesuliyetten kurtaramaz, Bayındırlık 
sadece para takdim eden bir banka veznedarı 
değildir. Verdiği paraların sarf şekillerini ve 
neticelerini vilâyet müdürleriyle daimî temas 
halinde en isabetli şekilde teknik kontrolünü 
devam ettirmekle mükelleftir. Menfi netice
leri mekanizma bozukluklarını içişleri Bakanı 
ile koordine bir halde çalışarak bedbaht vilâ
yetlerin imdadına zamanında yetişmekle de 
mükelleftir. (Bravo, doğru sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe imkânları
nın âdilâne taksiminden bahsetmiştim. Şikâ
yetçi olduğum bu mevzua girmeden evvel tem
sil ettiğim mıntakanın hususiyetini arzetmeme 
müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Mulhterem arkadaşlarım; Türkiye 'de bildi
ğimiz gibi bir mıntakai mahrume vardır Orada 
memurlar üç sene hizmet etmeden terfi ede
mezler. Mevzuatımıza bile girmiştir, malûm
dur. Fakat mahrum mıntakalardan çok daha 
ıstıraplar çekmiş, ihmal edilmiş bir de mınta
kai metruke vardır ki, o da Trakya'dır. 

Çok kısa tarihte üç düşman istilâsı görmüş 
iki sağuk harp bozgununa uğramış, Atlantik 
Paktına kadar bir gece denklerini çözerek hu
zurla uyumamış, mütemadi hicret halindeki bed
baht Trakya'ya bir liranın sarfı israf, bir çivinin 
çakılması zahmet telâkki edilmişti. Harbe gir
memiş bir devletin bir parçası olan bu mmtaka 
harbe girmişlerden çok fazla ıstıraplar çekmiş
tir. Trakya'ya 1941 de tahliye emri verildiği 
zaman hayvanlarım yok pahasına elinden çıka-

- 1 0 2 4 -
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rarak evini söküp bir bozgun halinde hicret eden 
analar, babaların yanında evlâtları bile yoktu; 
çünkü kısmî seferberliği 12 sınıf evlâdiye Trak
ya'ya yüklenmişti. Kemale gelen mezruat olduğu 
gibi tarlalarda terkedilmişti. Atlantik Paktının ve 
müstekar bir haricî politikanın temin ettiği hu
zurla yurtlarına dönen mıntaka bir rüya ve hül
ya gibi dinlediğim Sayın Bif bakanın üç saat
lik hızla kalkınma hamlelerini bugün de rad
yolarda dinlemektedir. Üvey evlât olup olma
dığımıza mebus olarak ben bile henüz karar ver
miş durumda değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, temsil mmtakama 
hidroelektrik, baraj, sulu ziraat granit kayaları 
oyarak turistik yollar istiyecek değilim. 

Trakya'mnyarısmı yani demiryolun Şimaline 
isabet eden kısımda oturan Kışın köylerinde diz
lerine kadar balçık çamuruna batmış vatandaş
larımı asfalta bağlıyacak kısa bir amutla mu
hasaradan kurtarılmasını istiyorum. Hazreti 
Adem dirilse bir fark göremiyeceği patikalardan 
ancak Yazın katır sırtında ihtiyaçlarını bakkal
lara getirebilen; diğer yerlerden yüzde yüz faz
lasına istihlâke mahkûmiyetten kurtarılmaları
nı istiyorum. Sulu ziraatten bahsetmiyeceğim. 
Kışın çukurlara biriktirilmiş suları Yazın iç
mek mecburiyetine son verilmesini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ufak bir ırmağa ya
pılacak yirmi otuz merelik bir köprü ile muha
saradan kurtulacak on on beş köye seçmen sır
tında ırmağı geçebilen bir mebus buralarda hız
la kalkınmadan bahsederse hızla dayak yemeyi 
hak eder. (|Grülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım, temsil ettiğim vi
lâyetin iki kazasından biri (fukara saray) ken
dinin ve hayvanının yemini istihsalden âciz, kı
sa ziraatinden başka çalı çırpılardan istihsal 
ettiği mangal kömürünü Çerkesköy istasyonun
da tüccara veresiye dört kuruşa yalvarırken 
İstanbul'da mangal kömürünün kilosu 22 ku
ruştu. Bir aded karpuz üç lira iken istanbul'
da tanesi 120 kuruştu. 20 - 25 kilometrelik bir 
tümsek bale olmıyan, hiç olmazsa staiblize bir 
amutla asfalta bu kaza halkı bağlanırsa, yir
minci asır motorlu vasıtalarına istanbul pazarı 
açılırsa bahtiyar oluruz. 

Yalnız Tekirdağ'ın değil, bütün Trakya'nın 
şahdamarı olacak Kırklareli - Topkapı yolunun 
Sarayla Tayakadm arasında tesviyesi, köprü

leri yapılmış, taşları çekilmiş, yolun ortadan 
çökmüş bir köprü manzarası arzeden kısmının 
yapılmasını beklemeye artık tahammülümüz 
kalmadı. (Bravo, çok doğru sesleri). 

ikinci, ilçemizde yurtla, denizden başka ir
tibatı olmıyan denizin müsaade ettiği mevsim
de yirminci asır vasıtalarının iki defa Nev-
york'a gidip gelme zamanından fazla zamanda 
Yurt ve istanbul pazarına yalnız denizden bağ
lı iskelesiz Mürefte'dir. (Bravo sesleri). Tahsi
satın ne şekilde sarfedildiğinin güzel bir ibret 
tablosu, üç senedir mânialı bir yarış sahası şek
linde yapabildiğimiz Şarköy yoluna 13 kilomet
reden ibaret taşı, kumu yol boyunca devam 
eden plaja tabiatın yığdığı sahaya 13 kilomet
reden ibaret, hiç olmazsa stablize bir k9y y#-
lu ile olsun bağlanmasını diliyorum. BiHj^ırum 
bana yapılacak sahil turistik yolundanvljjjp^ 
decekler. Yapılacağına minnettarım ama, "ge
cekondu önüne seneleree sonra çekilecek kadil-
laklardan evvel şu birkaç ay içinde boyları 2-
5 metreyi geçmiyen 8 ahşap köprü ile 13 'kilo
metrelik Şarköy'ü Mürefte'ye bir geçit veril
mesini beklemeye artık derman kalmadı. Vait 
buyursunlar. (Bravo sesleri). 

Şarköy - Gelibolu'ya, Hayrabolu'yu - Uzun
köprü'ye bağlanmaları ihtiyacı da mâruzâ
tımdan az nıübrem değildir. Mevzuubahis etti
ğim iki kazaya eskiden bugüne kadar Bakan 
ayağı basmamıştır. Huzurunuzda, en kısa za
manda sayın Vekili mâruzâtımın, hakikat hattâ 
eksik olduğunu bizzat görmeleri için davet 
ediyorum. Üçüncü sene sonunda da olsa üzün*-
tülerimizi gözleriyle görmeleri memleket i^n 
hayırlı olacaktır. Ta ki her yerde asfaltın ol
madığını görsünler. Seçmenlerim kendilerini 
•köprusüz ırmaklardan sırtlarında taşıyacaklar. 
Kongrelerinde bile ne Başbakan, ne Ba
kan sesi işitmemiş, yüzlerini görmemiş mmta-
kai metruke halkı bahtiyar olacaktır. 

Bu davetimi lütfen kabul buyursunlar. (Sü
rekli alkışlat). 

RBÎS — Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
Kanununa (249) oy verilmiştir. (249) İkabul. 
Tasarının kanıunluğu (249) oyla k*W edinmiş
tir. 

istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanu
nuna (245) oy verilmiştir. (245) kabul. Tasa
rının kanunluğu (245) oyla kabul edilmiştir. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Büt

çe Kanununa (247) oy verilmiştir. (247) .kabul. 
Tasarının kanunluğu (247) oyla •• kabuıl edil
miştir. 

Doğu Üniversitesi Kuruluş hazırlıklarına 
dair kanun tasarısına (256) oy verilmiştir. 

(254) 'kabul, (1) ret, (1) çekinser. Tasarının 
kanunluğu (254) oyla kabul edilmiştir. 

Yarın sabah saat 9 da toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,00 

«•» 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdnllah Güler 
Süleyman Kerman 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 24Q 

Kabul edenler 24Q 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 225 
Açık mebusluklar 13 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emir oğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Müçteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇOJtUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali YÖney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
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ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkaıı 
Abidin Potuoğlu 
Koma! Zeytinollıı 

GAZÎANTEE 
Ekrem Cenâni 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

ÎÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 

B : 53 25.2 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğln 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
namdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğru 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
gaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 

. 1953 O : 2 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlıı 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
MuMis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Hûdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Naşit Fırat 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 

Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Gol oğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA v 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Reşit Kemal Timuroğlr-. 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 
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ZONGULDAK 

Fehmi Açıkgöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-

oğlu 
Cemal Kıpçak 

[Beye kattlmıyanlar] 
AFYON KARAMSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal ETen 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayranroğlu 
Salâhattin BenK 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(XI.) 
Yahya Pelvan 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BtTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Mithat San 

Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz 
Nusret Kirîşciöğhı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNOAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak • 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoglu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

tTEMfR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
öemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbii 
Sıtkı Pekkip 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KD2ŞEHÎR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
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Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Süleyman Sürnri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(I. A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Adnan Karansın a noğlu 
İvazım Taşkent 

MAE AŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Eadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

I Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
I Cemal Hünal 

Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
I Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

I Tfctyp 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

I Zeki Rıza Sporel 

Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
İsmail Isın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SttRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş | 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğuı 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık mebusluklar) 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ * 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
245 
245 

229 
13 

[Kabul edenler] 
1 Mücteba Iştın 

Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

1 Sıtkı Yırcah 
BİLECİK 

ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Ilışan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey * 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emoe. 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

i ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 

I Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

1 Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
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Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstûndağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğhı 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

Hüsnü Türkand 
KONYA 

Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Ilüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan TekeHoğlu 

SHRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
ibrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfüli 

[Reye 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 

kattlmıy anlar j 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (I.) 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet TekeHoğlu 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
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Cevat Ülkü 
BALIKESİR 

Esat Budakoğln 
Ali Fahri işeri 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuogla 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Baiil Ayan 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzını önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Kasan Osm a 

B : 53 25.2 
ELAZIĞ 

Abdullah Demirtag 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (1.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Yarınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlıı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demi rai ay (î.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

. 1953 O : % 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade (1.) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (1.) 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılma/ 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziyu 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Süleyman Süruri Nra 
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğla 

Kâzım Taşkent 
MARAŞ 

Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç (1.) 
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Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

BİZE! 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osıman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alican (I.) 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Sedat Ban 

Yusuf Ziya Eker 
Beşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Oezmi Türk 

BttRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüe 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

UEFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

18 

Celâl öncel 
VAN 

İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kusun Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan * 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu ( t ) 
Hâşim Tathoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı 
güler 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

e 



B : 53 25 .2.1953 O : 2 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 487 

Rey verenler : 247 
Kabul edenler 247 

* Reddedenler : 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 227 
Açık mebusluklar 13 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Ali ihsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan * 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 

[Kabul 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Müçteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazane< 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İlmin Kalafat 

edenler] 
İhsan Karasioğiu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmil. Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranei 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halil Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltaıı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman, 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
(«alib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOCAELİ 
Ekrem Al icarı ı 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfı Tokoğlu 
Hüsnü Türkand J 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Sajih Torfilli 
Gazı. Yiğitbaşı 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Saffet Gürol 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy , 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci | 
Nuri özsan ı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

StîRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ibrahim Duygun 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Riza îneealemdar-
oğlu 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

[Beye katîlmıyanlar] 
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BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BüraöL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
Nusret Kirişcioğln 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kîzım Arar 
Kemal Atakuti 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Befet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

B : 53 
ELÂZIĞ 

Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Er duman 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamıık-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (t.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altmel 

25.2.1953 O : 2 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Denker (î.) 
Fuad Hulusi Demircili 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş-
Vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar ( t ) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

t7Mfft 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
ttifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (î.) 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen (t. 
A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekü) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kaiav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç (1.) 
Zeki Mesut Sezer 
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Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlü 

RfZR 
m ı > ı rı 

tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Sedat Ban 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

SîtRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 19*. T J t B 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

[Amk 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

TEKtRDAÖ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

mebusluklar] 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

| Tokad 1 
' Trabzon 1 

Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
13 

Celâl Öncel 
VAN 

tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (t.) 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyaoı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

* - • 
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Doğu Üniversitesi Kuruluş Hazırlıkları hakkındaki kanuna verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekir 
Hâmid Şevket tnee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekeliogln 
Ahmet Tolnış 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
.hûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
256 
254 

1 
1 

218 
13 

[Kabul edenler] 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ura! 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

Cevdet Sarı 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan KÖymerı 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura. 
Kemal Yörükoğhı 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlıı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğhı 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ham di Başak 
Mümtaz Kavalcıöğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

B : 53 25.2 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz • 
Ahmet İhsan (îürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 

. 1953 O : 2 
Nedim Ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer' 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
ismail Işın 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunuö Muamm'er Ala-
kant 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Burhanettm Onat 
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[Çekinserler] 

SEYHAN 
Remzi Oğua Arık 

[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfüli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğltı 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete. 
Abdullah Gedikoğlıı 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Akit' Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri tşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t) 

BÎTLÎS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabdt Sanoğlu ( t ) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Parnıık-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemîr 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (î.) 
Senihi Yürüten 

tZMtR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 

Âbdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
(î. A.) 

MALATYA 
Bsftt Doğan 
Hüseyin Doğan 
İffehmet Sadık Eti ( V i v U U İ Ç l k J « U J > n JJ»*V-t 

Hikmet Fırat 
İsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
A t a r t Boodağ 

Ahmet Kadoğlu 
Remzi Oksuz 

MARDİN 
Âbdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kii';; Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztnrk 
Kemal Türkoğln 
Aziz Uran 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

KUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç (I.)' 
Hamdi Şarlan 

RÎZİ 
İzzet Aksal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alisan 
Naei Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

(Açık me\ 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

ilasan Fehmi Ustaoğlu 
SEYHAN 

Tevffc Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü * 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÜfOB 
Muhit Tüm erkan 

StVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Halil îmre 

| Rıfat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin S irer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Bttil 
Muzaffer önal 
Mustafa Öademir 

Musluklar] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğh 
Hasan Saka 
Cahid Zamangîl 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
îzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (1.) 
Hâşim Tafclıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Bâşol 
Âbdürrahman Boyacı -
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğîu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

T. B. M. M. Bastmevi 
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1953 Yılı 

Karayolları U. M. Bütçesi 



Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/481) 

T.C. 
Başbakanlık 28.XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2486 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 28 . XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte srnulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bütçe gerekçesi 

F. İL 

201 Aylıklar .-
11 Merkez memurları aylığı 
12 iller memurları aylığı 

1952 yılında yeniden kurulmuş olan 11 nci Van Bölgesi ile 1953 yılında kurulacak 
olan 12 nci Bölge memur ihtiyaçlarının karşılanması için 1952 yılı «L» cetvelinden 51 
kadronun serbest bırakılması zarureti dolayısiyle bunların karşılığını teşkil eden 
291 300 lira eklenmiştir. Bir ve iki üst derece alanlar için bir ödenek teklif olunmı-
yarak tasarruflarla karşılanması mümkün görülmüştür. 

202 Ücretler: 
Merkez hizmetlileri kadroları aded itibariyle aynen muhafaza edilmekle beraber kad
rolarda ufak, tefek bâzı ayarlamalar yapılmış ve neticede geçen yıla nazaran 11 700 
lira bir artış yapılmıştır. 
İller hizmetliler ücretlerinden keza ayarlamalar ve unvan değişikliği yapılmakla be
raber küçük* kadrolara 7 aded ilâve edilmiş ve neticede 56 066 lira artırılmıştır. Bu 
da, teşkilâta yeni bir bölge ilâvesinden doğmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti: 
Yukarıki bölümde de izah olunduğu veçhile teşkilâtın bir miktar genişlemesi hase
biyle merkez ve iller maddesine 187 380 Lira eklenmek zarureti hâsıl olmuştur. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar: 
(L) cetvelinden serbest bırakılan 51 kadronun ödeneklerini karşılamak ve cari yılı 
sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle bu bölümün muhtelif maddelerine ceman 
8 199 lira ilâve yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 98 ) 



5j434 sayılı Kanunn gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
11,12, Teklif olunuan aylık ve (D) cetveli tutarma göre hesaplanmıştır. 

13 1953 yılında 30 yıl fiilî hizmetini dolduranların adedine göre hesaplanmıştır. 
14,15 T. C. Emekli Sandığından 1951 ve 1952 yılında gelen faturalara ve muhtemel ihti

yaçlara göre teklif olunmuştur. Bu bölümün heyeti umumiyesine 34 565 lira eklenmiş 
tir. 

Merkez büro gidedrleri : , 
10,20,: Cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak ihtiyaca kâfi gelmiyen kırtasiye maddesine 
30,40 6 000 lira, yenilenmesi lâzımgelen mefruşat için bu maddeye 1 500 lira, keza demirbaş 

için 2 500 lira ve öteberi maddesine 5 000 lira ki, ceman bu bölüme 15 000 lira eklen
miştir. 

îller büro giderleri : 
10,20, Cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak ve işlerin inkişafı ile mütenasip olarak ihtiya* 
30,40, ca kifayet etmiyen kırtasiye maddesine 8 000, döşeme maddesine 7 000, demirbaş 

50 maddesine 5 000, öteberi maddesine 4 000, aydınlatma maddesine 7 000 ısıtma madde
sine 7 000, lira ki, ceman 38 000 lira eklenmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Kırtasiye tabı fiyatlarının artması ve iş hacminin inkişafı dolayısiyle 2 000 lira eklen* 
mistir. 

Posta, telgraf ve telefon giderleri : 
11,12, İhtiyacı karşılamadığından 11 nci merkez pasta telgraf ücretleri maddesine 1 000 lira 
21,22 12 nci iller maddesine 7 000 ve keza merkez telefon giderleri maddesine 2 000 ve iller 

telefon giderleri maddesine 7 000 lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

Kira karşılığı : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtının işgal ettiği bina kısmı için Hazineye kira veri* 
leceğinden 25 200 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Giyecekler : 
Giyecek verilmesi icabeden personel sayısına göre ayarlanmış ve bugünkü piyasa ra
yicine uyularak 500 lira artırılmıştır. 

Yolluklar : 
10,20 Geçen yıla konulan ödenek ihtiyaca yetmediği gibi yeniden ihdas edilen 11 nci ve 

40 1953 te ihdas edilecek 12 nci bölge ihtiyacı için 10 ncu maddeye 4 000, 20 nci madde
ye 5 000 lira ki ceman 9 000 lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

Temsil giderleri : 
Amerikan yol uzmanlarının sık sık memleketimizi ziyaretlerinde gerekli ağırlama ve 
sair masraflariyle seyrüsefere yeni açılan yol ve köprüleri mahallinde görmek üzere 
sık sık davet edilen gazetecilerin seyahat masraflarını karşılamak üzere 5 500 lira 
teklif olunmuştur. 

30 Geri verilecek paralar : 
.., Lüzumu halinde kullanılmak üze^e yeniden açılan bu bölüme 10 000 lira konulmuştur. 

40 Mahkeme harçları : 
îş hacminin artmasiyle mütenasip mahkeme harçları artmış ve 1952 yılına konulan 
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ödenek kifayet etmemiştir. Busebepten 12 000 lira bir artış yapılmıştır. 

419 Mahkeme giderleri : 
îş hacminin genişlemesi neticesi kamulaştırma işleri de çoğalmış ve dâvalar da art
mıştır. Bu sebepten bu bölüme 48 000 lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

452 Staj ve tetkikat giderleri : 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı mamleketlere gönderileceoklerin yollukları 

ile başka her çeşit giderleri. 
İhtiyâç vukuunda aktarma temini gayesiyle bu maddeye 1 lira konulmak suretiyle ye
niden ihdas edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanılarak gönderileceklerin yolluk ve, giderleri : 
1953 yılında Amerika'ya gönderilecek olan personelin yollukları ile 1952 yılında gön
derilip de bu yıl içinde ödenecek olanların yolluklarını karşılamak üzere geçen yılın 
aynı olarak teklif olunmuşjtur. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
20 1952 de tahsisat yetersizliğinden davet olunan bâzı kongrelere üye göndermek müm

kün olamamıştır. Bu itibarla bu yıl 6 000 lira eklemek zarureti hâsıl olmuştur. 

458 Fuar sergi ve teşvik giderleri : 
20 Yeniden ihdas edilen bu bölüme memleket yolları hakkında gerekli malüjaatın verilme* 

sinin iktisadi ve ticari bakımlardan faydası göz önünde tutularak 15 000 lira konul
muştu?. 

30 Diğer sergi ve meşherler için ihtiyaç görüldüğünde aktarma yapılmak gayesiyle 1 lira 
konulmuştu*. 

501 Geçen yıl borçları : 
Bu bölüme 1 066 lira eklenmek suretiyle 15 000 liraya çıkarılmıştır. 

502 Eski yıllar borçları : T 
10 1948 - 1951 yılları borçları maddesinden 1 000 lira azaltılmıştır. 

506 Hükme bağlı borçlar : 
1952 yılı bütçesine konulan ödenek aynen konulmuştur. 

Yatırımlar Gerekçesi 

781 Yollar ve köprüler : 
10 Yapım : 

Bu madde geçen yıla nazaran 8 300 00Ö lira bir artış göstermekte ise de konulan öde
neğin 60 000 000 lirası geçen ve eski yıllarda ihale edilmiş olup devam eden işlerin 
1953 yılında ödenecek miktarını ve bakiye ödenek de kamulaştırılan gayrimenkul 
bedellerinin Ödenmesini temin edecektir. 

20 Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi : 
Genel Müdürlüğün elinde mevcut ve değeri 100 000 000 lira civarında olan makinele
rin yedek parça noksanını tamamlamak için bu maddeye 5 000 000 lira eklenmiştir. 
Konulan ödenekle yedek parça atelye işçi yevmiyeleri ve atelyenin diğer masrafla
rı da karşılanacaktır. 
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30 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler : 
idarenin elinde mevcut makinelerden fersudeleşmiş ve noksan olanlan tamamlamak ga
yesiyle bu maddeye 8 110 328 lira faslasiyle. 14 110 328 lira ödenek konulmasına za
ruret hâsıl olmuştur. 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon : 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

50 Sürekli onarmalar : 
Geçen yılın aynı olarak devam eden bakım masrafları için 24 milyon lira konulmuştur. 

782 Teknik hizmetler geçici görev yolluğu .-
Cari yıl sarfiyatı göz önünde bulundurularak ihtiyacı karşılamak üzere bu bölü
me 60 000 lira eklenmiştir. 

783 İl ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım : 
Dağıtma ve harcama şekli Bakanlar Kurulunca belirtilecek olan bu bölüme 24 400 000 
lira eklenmiştir. 

Gelirin gerekçesi 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar : 
5539 sayılı Kanun gereğince akar yakıtlardan alınan Yol Vergisinin % 45 ile ham pet
rol istihlâk ve gümrük resimleri : 
1. Ham petrol, 1952 .tahsilat durumuna nazaran tahmin 30 000 000 
1951 tahsilâtınden varidat fazlası 4 000 000 
2. Akar yakıt Yol Vergisinin 1952 yılı tahsilatı göz önünde tutularak: 
70 000 000 ve geçen yıldan varidat fazlası 3 000 000 ki his
semiz 73 000 000 X % 45 = 32 850 000 
3. Gümrüklerden alınan : 32 000 000 
1952 tahsilâtına göre : 29 000 000 
Geçen yıldan varidat fazlası 3 000 000 

32 000 000 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri : 
Mütaahhitlere bedeli mukabilinde verilen 10 000 ton çimentonun 111,98 
liradan bedeli tutarı (ki bu çimentonun bir kısmı bu yıl içinde verilmiş 
olup mütaahhit bonolarından tenzil edilmekle 1953 yılında irada alına
caktır.) 1 119 800 
Diğer menkul mallar ve fersudeleşmiş makinelerin satışından elde edile
cek miktar. 130 200 

Toplam 100 100 000 

Hazineden yardım 88 575 000 

GENEL TOPLAM 188 675 000 
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10.1.1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik. Giderlerin ve hizmetlerin 
tahlili aşağıda arzedilmiştir. 

Umumi mütalâa ve dileklerimiz ise raporun sonunda kaydolunmuştur. 

/ . Adi bütçe (A/l.) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 Bütçesinin (A/ l ) cetveli yekûnu, geçen yıla nazaran se
ne ortasında verilen ek ödenek nazarı itibara alınmadan, (804 672) lira fazlasiyle (7 214 671) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Fazlalığın (601 404) lirası personel giderlerinde, (106 700) lirası yönetim giderlerinde, (96 502) 
lirası daire hizmetlerinde ve (66) lirası da borçlar kısmmdadır. 

Bu artışların mâkul olup olmadığını tetkik etmek gayesiyle yatırım bütçelerinin de artışı naza
ra alınarak ve 1950 senesi rakamları 100 itibar edilmek suretiyle bir mukayese tablosu tanzim edil
miştir. Bu tablonun son hanesinde de âdi bütçe yekûnunun, umumi bütçenin yüzde kaçım teşkil 
ettiği gösterilmiştir. 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 

A/l 
ödenek 

6 208 270,68 
6 312 504,— 
6 409 999 — 
7 214 671 — 

Yüzde 

100 
102 
103 
116 

A/2 
Ödenek 

65 255 334,32 
94 363 589 — 
135 590 0 0 1 — 
181 460 3 2 9 — 

Yüzde 

100 
146 
210 
275 

% 

8,8 
'6,3 
4,5 
3,8 

Bu mukayese tablosunun tetkikından da anlaşılacağı veçhile 1953 yılı âdi bütçesi 1950 yılına 
nazaran % 16 bir artış gösterdiği halde, aynı yıllar mukayesesinde yatırım bütçesi % 175 bir ar
tış arzetmektedir. 

Yine bu yılların mukayesesinde görülmektedirki, 1950 senesinde âdi bütçe o yıl bütçesinin % 8,8 i 
iken 1953 senesinde bu nispet % 3,8 e düşürülmüş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh âdi bütçedeki bu artışı çok cüzi ve şayanı kabul telâkki etmek icabeder. 

Bölümlerdeki artış ve miktarların sebepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

Bölüm 201 — Aylıklar : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 291 300 lira fazlasiyle 3 511 801 lira konmuştur. 
Bu fazlalık, merkez ve iller teşkilâtında kullanıbnak üzere (L) cetvelinden serbest bırakılmış olan 
51 kadrodan ileri gelmektedir. 

Bir ve iki üst derece alanlar için ayrı bir ödenek teklif olunmıyarak, bunların tasarruflarla 
karşılanmasının temin olunduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm 202 — Ücretler : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 68 760 lira fazlasiyle 1 632 900 lira konmuştur. 

( S. Sayısı : 98 ) 



— 7 — 
Bu bölümde esas itibariyle geniş, bir kadro tezyidi mevzuubahis olmayıp, ayarlamalar netice

sinde bâzı farklann tahassül ettiği ve iller teşkilâtına 7 aded küçük kadronun ilâve olunduğu 
görülmüştür. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetler ücreti : 

i Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 187 ,380 lira fazlasiyle 900 000 lira konmuş ve yu
karda beyan olunan mucip sebepler muvacehesinde uygun görülmüştür. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 

Çu bölüme 1953 senesi Bütçesine nazaran 8 199 lira fazlasiyle 100 400 lira konmuş ve bu 
fazlalığın,, (L) cetvelinden serbest bırakılan 51 kadronun ödenekleri karşılığı olduğu görülmüş
tür. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 45 765 lira fazlasiyle 395 266 lira konmuş ve bu
nun kadro vaziyetine göre bilfiil hesaplanarak bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 15 000 lira fazlasiyle 51 000 lira konmuştur. Aydın
latma ve ısıtmada bir artış olmadığı, kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi giderlerinde de artan 
iş hacmi muvacehesinde mâkul bir tezayüt olduğu müşahede edilmiştir. 

Bolüm 302 — îller büro giderleri : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 38 000 lira fazlasiyle 80 000 lira konmuştur. 

Bir taraftan artan iş hacmi, diğer taraftan yeniden iki bölge tesisi dolayısiyle bu fazlalıklar uy
gun görülmüştür. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 2 000 lira fazlasiyle 12 000 lira konmuş ve artan iş 
hacmi dolayısiyle muvafık bulunmuştur. 

Bölüm 304 — Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 17 000 lira fazlasiyle 77 000 lira konmuştur. Bu faz
lalığın da keza artan iş hacmından tevellüt ettiği tesbit olunmuştur. 

Bölüm 305 — Kira bedeli : 

Bu bölüme 1952 senesine nazaran 25 200 lira fazlasiyle 70 200 lira konmuştur. Bu fazlalığın 
Genel Müdürlüğün Bayındırlık Bakanlığında işgal ettiği dairelerin kira bedeli olarak Hazineye ödene
ceği anlaşılmıştır. . > i . **<?» 

Bölüm 306 — Giyecekler : ! ' •- - * -*-..-.- ; « w 
... j 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 500 lira fazlasiyle 2 500 lira konmuştur. 

Bu rakamın, personel adedi ve piyasa rayici göz önünde tutularak bilhesap bulunduğu tesbit 
olunmuştur. 

Bölüm 307 — Yolluklar : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 9 000 lira fazlasiyle 50 000 lira konmuştur. 
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Gerek geçen seneki ödeneklerin kâfi gelmemiş olması ve gerekse kadro artırılması dölayısiyle bu 

fazlalık uygun bulunmuştur. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 5 500 lira fazlasiyle 7 500 lira konmuşur. Yabancılarla 
olan münasebetlerin artması ve bu temasların idame ve tevsiinden büyük faydaların sağlanması 
dölayısiyle, bu artış yerinde telâkki edilmektedir. 

Bölüm 407 — Geri verilecek paralar ve mahkeme borçları : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 22 000 lira fazlasiyle 30 000 lira konmuştur. Bu faz
lalığın 10 000 lirası «geri verilecek paralar» namı altında yeni bir maddenin ihdas edilmiş olma
sından ve bakiye 12 000 lirasının da, artan dâva adedleriyle mütenasip olarak mahkeme harçları
nın tezayüdünden ileri geldiği görülmüştür. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 48 000 lira fazlasiyle 100 000 lira konmuştur. 

Kamulaştırma işlerinin çoğalmış ve dâva adedinin de geçen seneye nazaran iki mislinden fazla
ya erişmiş olması dölayısiyle böyle bir ilâveye zaruret, bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 6 000 lira fazlasiyle 12 500 lira konmuştur. 

Beynelmilel temaslardan büyük faydalar temin olduğundan ve tahsisatsızlık yüzünden birçok 
kongrelere iştirak edilememiş olduğu görüldüğünden bu artış yerinde bulunmuştur. 

Bölüm 458 — Fuar, sergi ve teşvik giderleri : 

Bu bölümde «îç fuar genel giderleri» namı altında 15 000 lira konmak suretiyle yeniden bir mad
de ihdas edilmiş ve yol faaliyetlerinin bu kanaldan efkârı umumiyeye duyurulması da faydalı bu
lunmuştur. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 1 066 lira fazlasiyle 15 000 lira konmuş ve uygun gö
rülmüştür. 

Bölüm 502 —- Eski yıllar borçları : 

Bu bölüme 1952 senesi Bütçesine nazaran 1 000 lira noksaniyle 3 000 lira konduğu görülmüştür. 

II. - Yatırımlar (A/2.) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 Bütçesinin (A/2) cetveli yekûnu 181 460 329 liradır. Bö
lüm. ve maddelerin tahlili aşağıda irae olunmuştur. 

Bölüm 781 — Yollar ve köprüler : 

Madde 10 — Yapım : 

Bu maddede 8 300 000 liralık bir artış vardır. 1952 senesi zarfında ve daha evvel ihale edilmiş 
olan işlerin 1953 senesi zarfında ödenmesi gereken miktar 51 900 000 lira tutmaktadır. Bu bölüme 
konmuş olan mecmu ödenek 66 900 000 lira olduğuna göre geriye kalan 15 000 000 lira program 
mucibince yapılacak gayrimenkul istimlâkleri ile trafiği kesif olan yolların muhafaza ve idamesi 
için bitümlü kaplama yapılması karşılığıdır. 
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1952 yılı sonuna kadar 106 200 000 lira tutarında yol ve 12 500 000 lira tutarında köprü ihale 

edilmiş bulunacaktır. 1952 senesi bidayetinde yapılmış olan programda ihale suretiyle 56 milyon 
lirald^yolun taahhüde bağlanması derpiş edilmiş iken bu miktarm senesi zarfında iki misline çıka-
rılmıtjgBİması nazarı dikkati çekmektedir. Tazyik eden iş hacmi muvacehesinde, şimdiye kadar etüd, 
proje *e araştırma işlerinin, faaliyet nenesi zarfında devam ettirildiği ve bunun birçok: mahzurlar 
tevlit ettiği görülerek efcüd, proje ve araştırma işlerine asgari bir senelik bir avans temini gayesiyle, 
bu sahalarda çok mütehâaif bir çalışma tatbik olunarak gelecek sene ihalesi mutasavver yolların da 
bu sene taahhüde bağlanmış olduğu görülmüş ve bu tedbir çok yerinde bulunmuştur. 

Binaenaleyh 1953 senesi zarfında esas itibariyle bu işlerin devamı ile iştigal olunacak ve bun
ların ilâveten yalnız 825 kilometre tulündeki bir yol şebekesine yeniden bitümlü kaplama ve takviye 
yapılacaktır. 

Madde 20 — Makine ve araçlar onarımı : '*:'"• ' ' v 

Bu maddede 5 000 000 liralık bir artış vardır. Maddeye mevzu tahsisatın mecmuu 19 000 000 
liradır. Bu meblâğın 5 000 000 lirası takriben 100 000 000 lira değerinde olan Karayolları vasıtaları
nın senelik onarım masraflarıdır ki bu bütün atelyelerin giderlerini karşılamaktadır. 14 000 000 lira 
mevcut makinelerin tamiri için lüzumlu yedek parçalar karşılığıdır. 

Madde 30 — Satmalınacak makine ve araçlar: ' - " ' ' • • ' ' 

Bu maddede 8 110 328 liralık bir artış vardır. Maddeye mevzu tahsisatın mecmuu 14 110 328 
liradır. 

Amerikan yardımları ile memleketimize 4 - 5 yıl önce gelmiş olan yol makinelerinin randımanı 
gittikçe düşmekte olduğundan, makine parkının iç ödenek ile takviyesi için bu meblâğın temini 
zaruridir. 

Madde 40 — İstikşaf, etüd,. aplikasyon : . * 

Bu maddede artış yoktur. Maddeye mevzu tahsisatın mecmuu 5 500 000 liradır. 

1954 inşaat mevsimi bidayetinde işlere derhal bağlıyabilmek ve ihalelerin gecikmesini önlemek 
gayesiyle, 1953 yılında istikşaf etüd ve proje işlerine hız verilerek, 1954 yılında yeniden başla
nacak işlerin bütün etüd ve proje işlerinin 1 yıl önceden ikmali sağlanmış olacaktır. 

Bu maddenin «istikşaf, etüd, aplikasyon, proje» şeklinde ifadesi ve bütçe teklifinin ona göre tas
hihi uygun görülmektedir. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar : * " 

Bu maddede bir fazlalık yoktur. Maddeye mevzu tahsisat yekûnu 24 000 000 liradır. Bakımı ya
pılacak yol tulü geçen seneki gibi 21.000 kilometredir. 

Bölüm 782 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu-: 

Bu bölümdeki tahsisat geçen seneye nazaran 60 000 lira fazla görülmektedir. Bu fazlalık cari 
yıl sarfiyatı göz önünde bulundurularak ihtiyacı karşılamak üzere bu bölüme eklenmiştir. 

Bölüm 783 — İl ve köy yolları yapımı : 

Dağıtım ve harcama şekli Bakanlar Kurulunca belirtilmek üzere bu bölüme 51 400 000 lira 
konulmuş bulunmaktadır. 

Bölüm 771 — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nunun 29. maddesi gereğince ayrılacak atelyeler döner sermayesi : 

Bu bölüm bir lira olarak tesbit olunmuştur. Maliye memurlarınca mezkûr döner sermayeli 
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atelyelere Muamele Vergisi tarhı muvacehesinde açıktan verilen bu vergiyi tasarruf etmek gaye
siyle döner sermayeli atelyeler kaldırılmıştır. 

III - Gelirler 

Gelirlerin mecmuunu beş maddede toplamak mümkündür. 

1. 1952 senesi tahsilat durumuna nazaran ham petrol istihlâk Resmi 30 000 000 lira tahmin 
edilmiş ve buna 1951 senesinin 4 000 000 liralık tahsilat fazlası ilâve olunarak 34 000 000 lira
nın gelir bütçesine konduğu görülmüştür. 

2. Akar yakıt Yol Vergisinin % 45 i olan Karayolları hissesinin 1952 yılı tahsilatı göz önün
de tutularak ve geçen yılın 3 000 000 liralık varidat fazlası nazara alınarak 32 850 000 lira tah
min edildiği görülmüştür. 

3. Gümrük resimleri de 1952 senesi tahsilatı durumuna göre 29 000 000 lira tahmin edilmiş 
ve buna geçen yılın varidat fazlası olan 3 000 000 lira ilâvesiyle 32 000 000 lira bulunmuştur. 

4. Menkul ve gayrimenkul malların satış bedelleri maddesinde 10 000 ton çimentonun muta-
ahhitlere bedeli mukabilinde verilmesinden 1 119 800 lira ve diğer menkul malların ve makinele
rin satışından elde edilecek miktarın ise 130 200 lira olacağı görülmüştür. • 

5. Bu gelirlere ilâveten ve 51 400 000 liralık il ve köy yolları yardım ödeneği de dâhil olmak 
üzere, bütçe yekûnunu doldurmak üzere Hazine yardımı olarak 88 575 000 liranın bütçeye kon
masının gerektiği tesbit olunmuştur. 

Gelir bütçesinde nazarı dikkatimizi çeken üç nokta olmuştur : 

1. 1951 yılı katî hesaplarına nazaran bütçeye eklenen tahsilat fazlalıklarının bâzı kalemler
de 3 ve bâzılarında da 4 milyon lira olduğu görülmektedir. Bu miktarlar varidat tahminleri
nin biraz fazla ihtiyatkâr olduğunu göstermektedir. Bu hususun daha sıhhatli tahminlere istinat 
ettirilmesinin uygun olacağını mütalâa eylemekteyiz. Bahusus tahminler aynı ihtiyatkâr nispeti 
muhafaza ettiği takdirde, ithalât ve istihlâkin mütemadi bir artış arzetmesi muvacehesinde, bu 
tahsilat fazlalıkları her sene daha kabarık bir yekıına baliğ olacak ve binnetice gelir bütçesinin 
sıhhati gittikçe azalacaktır. 

2. Akar Yakıt Yol Vergisi, 

1952 yılı tahsilâtına istinaden 70 000 000 lira tahmin olunmuştur. Karayolları Genel Mü
dürlüğünün % 45 hissesi bulunurken 1951 senesi varidat fazlası olan 3 000 000 lira da bu 70 000 000 
liraya eklenmek suretiyle muamele yapılmıştır. 

Akar Yakıt Yol Vergisi Kanunu 1952 senesinde meriyete girdiğine göre 1951 senesi tahsilâ
tına teşmili mümkün görülmemektedir. 

Bu 3 000 000 lira Karayolları Kanununa atfen 1951 senesi zarfında tahakkuk ve tahsil olunan 
bir meblâğ olduğu göz önünde tutularak, ona göre muamele yapılması gerektir. Bu takdirde ge
lir bütçesi 190 325 000 lira olacak ve fazlalığın da yatırım bütçesinde yapım maddesine ilâve
si yerinde olacaktır. 

3. Dairesiyle vâki temastan öğrendiğimize göre 1951 malî yılı nihayetinde meriyetten kaldı
rılmış olan 1525 sayılı Yol Vergisi Kanunu gereğince illerce tahakkuk ve tahsil edilmiş bulunan 
tahminen 3 000 000 liranın, 1525 sayılı Kanun meriyetten kalkmış bulunduğundan, bu meblâğ 
Karayolları Genel Müdürlüğünce ödenek kaydedilmemekte ve geçen senelere ait bulunan bu para
lar muallâkta durmaktadır. Bunların da bir taraftan 1953 gelir Bütçesine ilâvesiyle ödenek kay
dına Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkili kılınması ve diğer taraftan bu meblâğın yatırını 
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bütçesi yapını maddesine ilâve olunması yerinde bir hareket olarak mütalâa edilmektedir. 

Esasen bu hususta Maliye Vekâleti ile mutabakat temin edilmiş bulunduğu öğrenilmiştir. 

IV. Umumi mütalâa ve dilekler 

Yol faaliyetinin bir sene içinde iktisap ettiği vüsatin memleket kalkınmasındaki azîm ehemmi-
yetiyle mütenasip bir hadde erişmiş olduğunu kaydedebilmek hiç şüphesiz ki, bir bahtiyarlıktır. Ge
çen 1952 senesi Bütçesi 142 000 000 lira olarak tesbit edilmiş ikeaa, sene içinde verilmiş olan ek 
ödenekle bu miktar 188 276 896 liraya çıkarılmıştır. Pek yerinde olan bu artışın feyizli neticeleri, 
hattâ''senesi içinde görülmeye başlanmıştır. 

Umumi vaziyet böyle olmakla beraber, geçen sene yedi esaslı noktada arz ve hulâsa ettiğimiz 
mütalâalarımızı bu sene de aynı sıra tahtında gözden geçirmeyi faydalı görmekteyiz. 

1. Yol finansmanı ve yol bütçesi : 

Akar yakıtlardan alman yeni Yol Vergisi Kanunu ve diğre kanuni gelirler Karayollarına mu-
hassas varidatın, seyrüseferin artışı ile mütenasiben çoğalmasını ve kısa bir zamanda Karayolları
nın kendi gelirleriyle programlarını yürütme imkânlarını emniyet altına almış bulunacaktır. 

Ancak, bir maliyet hesabına dayanması icabedeh yol faaliyetlerinde makine amortismanları 
ve yenilenmeleri büyük bir rol oynıyacağından ve bunların maliyet fiyatlarına aksettirilmesi için, 
kira bedellerinin yapılan iş bedellerinden tarhı ve muhafazası icabedeceğinden, Karayolları bütçesi-* 
nin hususi bir fona alınarak tahsisat devri imkân ve salâhiyetlerinin sağlanması muamelâta büyük 
faydalar ve kolaylıklar sağlıyacağı gibi, yol programlarının tahakkukunu da tam mânasiyle emniyet 
altına almış olacaktır. 

Âdeta bir ticari müessese gibi çalışması icaboden ve ancak bu şekilde bir çalışma ile, geniş büt
çelerini lâyıkiyle ve daha verimli olarak sarf imkânını bulacak olan bir dairenin, kanununda icabe-
den tadilâtı teklif etmesi çok yerinde olacaktır. 

2. Yolların ele alınış şekli. 

Memleketin muhtelif mmtakalarmdaki potansiyel imkânları da göz önünde tutularak, tamamen 
iktisadi, içtimai ve mütemadiyet mülâhazalarına dayanmak suretiyle bir tatbik programının tanzim 
edilmiş olduğu müşahede edilmiştir. 

Ancak, bu programların yanında, halen Devlet yollarının içinden geçtiği şehir ve kasaba yolları
nın da bir sıra tahtında programlaşatıırılıp toza mâni olacak tedbirlerin tahakkuku çok faydalı 
olacaktır. 

Aynı şekilde çok önemli ve büyük ziyaretgâh olabileceği turistik ehemmiyeti haiz tarihî asara 
gidecek yolların da bir program tahtında Devlet yolları meyamna alınıp tatbikatına geçilmesi çok 
büyük bir zaruret olarak mütalâa edilmektedir. 

3. Makineli çalışma ve döviz ihtiyacı : 

Büyük bir memnuniyetle kaydetmek isteriz ki, bu seneki (M. S. A.) yardımı programında Ka
rayolları için yedek parça ve makine karşılığı 9 624 000 dolar kıymetinde döviz yer almış bulun
maktadır. Böyle bir yardım tahsisatının il ve köy yolları için de sağlanması şayanı temenni görül
mektedir. 

Aynı zamanda mütaahhitlere ihale edilmekte olan geniş yol şebekelerinin yapımında kullanı
lacak olan makineler ve yedek parçalar için de mütaahhitlere gerekli dövizin temîn edilmesi te
minat altına alınmalıdır. 
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4. — Teknik ve ilmî çalışma : 

Bu sahada vâki gayretlerin semereli ve feyizlineticelerinin yakın istikbalde görüleceği muhak
kaktır. Ancak bu mevzuda zamandan tasarruf ve süratli bir inkişafı sağlamak gayesiyle haricî te-
maslra çok daha geniş mânada ehemmiyet atfedilmesini, iş hacminin çokluğuna ve eleman darlığına 
rağmen temenni ederiz. 

5. Personel mevzuu ve hakları : , •. * 

Geçen seneki raporumuzda belirttiğimiz: [ e*-

a) Ehliyet ve tevdi olunan mesuliyetle mütenasip, yeknesak bir tediye sistemine dayanan yeni 
bir maaş esasının temini, 

b) Teşvik ve taltif gayesiyle ikramiye verilmesi, 

ç) Lojman, kantin ve misafirhane mevzularının ele alınması, 

ç) Personeli idareye bağlayıcı bâzı hakların sağlanması, temennilerin ilâveten hususi bir 
programla kısa devreli bir eğitim neticesinde basit işleri görecek elemanların yetiştirilmesinin 
ehemmiyetle ele alınması lüzumunu belirtmek isteriz. 

Lise, sanat okulu v. s. gibi mektep mezunların altı aylık veya ihtiyaca göre bir senelik kurs
lara tâbi tutularak vazifelendirmenin, bugün için pek bariz olan eleman darlığını ferahlatıcı bir te
siri olacağına kaani bulunmaktayız. 

6. İl ve köy yolları yapımı. 

Hazinece yapılan 51.400 000 liralık yardıma ilâveten özel idarelerin kendi bütçelerinden de 
kattıkları 1:5-14 milyon lira ile il ve köy yolları ödeneğinin 65 000 000 liraya baliğ olduğu görül
mektedir. 

Bu ödeneklerin en müsait bir şekilde sarf edil meşini teminen, Devlet yollarında tatbik edilmek
te olan merhaleli inşaat sisteminin il ve köy yollarına teşmil ve tatbiki hususunda ciddî teşebbüs
lere geçilmiş ve tedbirlerin ittihaz edilmiş olduğu memnuniyetle müşahede edil iniştir. 

Son söz : . •• :- • : • - • • ; • • ; • • - v - ' •• : • : * •"- • : ; : ,' - " •' • * 

Her geçen sene gelişmekte olan yollarımızla müteııasibeıı artan verimini bilfiil müşahede etti
ğimiz yol programlarının mütezayit bir hızla devamını temenni ederken, iktisadi kalkınmamızın 
birinci teminatını bu faaliyette görmekte olduğumuzu yüksek komisyona saygılarımızla arzederiz. 

Konya Mebusu Trabzon Mebusu 
Remzi Birana Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. • •< ~ 
Bütçe Komisyonu """"-̂  -~ f t r x r- 21.1.1953 
Esas No. 1/481 ı ^ :=" ^ »-i 

Karar-No. 36 
•"«s^v Yüksek Riyasete 

Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 28 . X I . 1952 tarihli ve 
71/2486 sayılı tezkeresiyle sunulan Karayolla
rı Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası komisyonumuza havale olunmakla 
Bayındırlık Vekili, Karayolları ve Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdürleri 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Karayolları 1953 yılı Bütçe kanunu lâyiha
sını komisyonumuz adına inceliyen raportö
rün raporu tetkik edildikten ve umum müdür
lüğün faaliyetini ilgilendiren hususlar hakkın
da sorulan sualler vekil ve umum müdürler ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin 
fasıl ve maddelerinin tetkikına geçilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 yılı 
masraflarını gösteren (A/ l ) işaretli cetvelin ye
kûnu 1952 yılma nazaran (804 672) lira fazla
lıkla (7 214 671) lira ve (A/2) işaretli yatırım 
kısmı ise (45 870 328) lira artışla (181 460 329) 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca fasıl ve maddeler üzerin
de yapılan incelemelerde 458 nci faslın 10 ucu 
(iç fuarlar umumi masrafları) maddesinle mevzu 
tahsisattan; karayolları faaliyeti hakkında 
vatandaşlarımızı tenvir etmek için yalnız iç 
fuarlara değil, turistik ve memleket yollan 
faaliyeti hakkında umumi bilgi verilmesi ınü-
lâhazasiyle dış fuarlara da icabında iştiraki 
mümkün kılabilmek maksadiyle faydalanılabil-
mesini temin için madde unvanından (iç) ke
limesinin kaldırılması uygun görülmüştür. 

Akar Yakıtlardan Alınacak Yol Vergisi hak
kındaki 5889 sayılı Kanunla ilga edilen 5539 
sayılı Karayolları Umum Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu mad
desinin birinci fıkrasına göre 1525 sayılı Şose ve 
Köprüler Kanununun esasları dairesinde tah
sil edilmiş olan paraların ne suretle muamele 
görmesi lâzım geleceği hakkında 5889 sayılı Ka

nunda bir hüküm mevcut olmadığı cihetle Zi
raat Bankası, hususi idareler ve Hazine elin
de kalmış olan bu mebaliğin, Karayolları Umum 
Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir bölüme varidat, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut tertip
lere tahsisat kayıt ve bu suretle yo! hizmetleri
ne sarfının temini için kanun lâyihasına bir 
madde ilâvesi raportörün teklifi üzerine komis
yonumuzca kabul edilmiştir. 

Yol faaliyetinin gittikçe inkişafı muvacehe
sinde takdire değer, ehliyet ve gayretleri görü
lecek teknik elemanların, ikramiye verilmek su
retiyle, taltif ve terfihleri teklif olunmuş ve 
bu teklif üzerinde yapılan uzun müzakerelerden 
sonra Umum Müdürlük teşkilâtında aylıklı ve 
aylık ücretli çalışan teknik elemanlara, ehli
yet ve gayret esasına ve vazifelerinin bulundu
ğu yer, ehemmiyet ve nev'ine göre Umum Mü
dürlüğün teklifi ve Bayındırlık Vekilinin tasvi
bi ile ikramiye verilmesi kabul ve bunu temin 
etmek üzere de kanun lâyihasına bir madde ek
lenmiş ve bunu karşılamak üzere (A/ l ) işa
retli cetvelde yeniden açılan 211 nci fasla 
(300 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Bu suretle Umum Müdürlüğün 1953 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik (A/ l ) işaretli 
cetvele yapılan (300 000) lira zamla (A/ l ) işa
retli cetvel yekunu (7 514 671) ve (A/2) işa
retli cetvelin ise Hükümetin teklifi veçhile 
(181 460 329) lira ki, ceman (188 975 000) li-

,ra olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edil
miştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün; 1953 yı
lı Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterilen varidatı, birinci (Karayolla
rı Umum Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar) faslına 
mevzu (98 850 000), 2 nci (Hazineden yardım) 
faslına konulan (88 575 000) ve 4 ncü (Menkul 
ve gayrimenkul mallar satış bedelleri) faslındaki 
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(1 249 997) liradan terekküp etmektedir. 

(A/ l ) işaretli cetvelde açılan 211 nci fasla 
komisyonumuzca konulan (300 000) liranın kar
şılığım teşkil etmek üzere (B) işaretli cetvelin 
2 nci (Hazineden yardım) faslına bu miktar 
ilâve edilmek suretiyle (B) 'işaretli cetvel yekû
nu (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin umumi 
yekûnuna mütenazır olmak üzere (188 975 000) 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1953 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihasının birinci ve ikinci mad
deleri, komisyonumuzca tesbit ve kabul olunan 
rakamlar aksettirilmek, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci 
maddeleri kelime değişiklikleri yapılmak sure
tiyle, kabul edilmiş ve 9 ncu maddesi böyle bir 
hükme lüzum kalmamış olduğu anlaşıldığından 
kaldırılmış ve yukarda arzedilen hususları te
min edici hükümler 9 ve 10 ncu maddeler ola
rak lâyihaya ilâve edilmiş, yürürlük maddele
ri de, şeklen değiştirilmek suretiyle 1] ve 12 
nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanmış olan 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası, eki bulunan cetvelleri ile bir
likte, Umumi Heyetin tasvibine arizediknek 
üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun istanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hüsman 
Ankara Burdur Çanakkale 

M. Bayramoğlu F. Çelihbaş Konuşma hak
kını mahfuz. 
K. Akmantar 

Diyarbakır Diyarbakır Diyarbakır 
Y. Azizoğlu M. R. Bucak M. Ekinci 

Eskişehir tçel istanbul 
.1 . Patuoğlu C. Ramazanoğlu S. Oran 
Kastamonu Kırklareli Kırşerih 
H. Türe Ş. Bakaıj R, özdeş 
Konya Konya Ordu 

R. Bir and M. Â. Ülgen R. Aksoy 
Seyhan Siird Van 

Söz hakkım mahfuz B. Erden Muhalifim. 
C. Türk F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1953 y\l\ Bütçe 
Kanunu 

•"•vı 

MADDÛ 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (7 214 671) lira ve yatırım giderleri 
içinde, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üjteie (1$1 460 329) lira ödenek verilmiştir. 

MAÖDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
19Ş3 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(188 675 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1953 Bütçe yılında elde. edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazıh gelirlerin tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayı-
siyle geçen yıla nazaran almakta bulundukları 
ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. -r. Karayolları Genel Müdürlü
ğü Kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenekler üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçe-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. •— Karay ollan Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
raf lan için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (7 514 671) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (181 460 329) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (188 975 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1953 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve. tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulun
dukları ücretleri azalmış olanlara aradaki fark
ların ödenmesine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü Kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi-
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sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıktan 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 neü 
kısım tertipleri ile yatırım tertipleri artıklann-
dan eski yıllar borçları tertiplerinden Maliye 
Bakanlığınca aktanlacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Dahilde istihsal olunan petrol
lerin tasfiyesinde elde edilen asfalttan, bedelle
ri gelecek yıllara sirayet edecek surette ve tak
sitle ödenmek üzere, satnalmaya Bayındırlık 
Bakanlığı yetkilidir. 

Bedelin sureti tediyesi Maliye, Bayındırlık 
ve İşletmeler bakanlıklarınca birlikte kararlaş
tırılır. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
19&3 târihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanlan yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. Alakmt O. Ş. Çiçekdağ 

B. K. 

nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 
Büaçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım tertipleri ile yatırım tertipleri ar
tıklarından eski yıllar borçları tertiplerine 
Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar Karayol
ları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla 
varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü teşkilâtında çalışan maaşlı ve aylık ücretli 
teknik elemanlarına, ehliyet ve gayret esasına 
ve çalıştıkları işin, yer, ehemmiyet ve nev'ine 
göre Umum Müdürlüğün teklifi ve Bayındırlık 
Vekilinin tasvibi ile yılda bir defaya mahsus 
olmak ve almakta oldukları bir aylık maaş ve 
ücretleri tutarının iki mislini geçmemek üzere 
ikramiye verilebilir. 1953 Bütçe yılı için
de bu ikramiyeleri alacakların sayısı o yılın 
fiilî kadro sayısının yarısını geçemez. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Bayındırlık Vekilleri memurdur. 
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a K. 

Hilll Savanma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Milli Eğitim Bakam 
T. tleri 

Ekonomi re Ticaret Dil mı ı 
E. OüreU 

G. ve Tekel Bakam 

İçişleri Bakam 
E. Menden* 

Maliye Bakam 
H. Pomkm 

Bayındırlık Bakanı 
K. ZeytmoğUı 

Sa. ye So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

mastıma Bakam Çabama Bakam 
T. Üretin 8. Ağaoğlu 

işletmeler Bakam ye 
Güm. ve T. B. V. 

8. TtrcaU 

($ . SâyftU:9S) 
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A/ l - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

201 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 
12 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetliler ücreti 
Vilâyetler hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler üc
reti 

Fasıl yekûnu 

996 000 
2 218 500 

1 

6 000 

3 220 501 

404 700 
1 159 440 

1 564 140 

243 010 

469 610 

712 620 

1 093 200 
2 412 600 

1 

6 000 

3 511 801 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

300 000 

600 000 

900 000 

1 093 200 
2 412 600 

1 

6 000 

3 511 801 

416 400 
1 216 500 

1 632 900 

300 000 

600 000 

900 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

19 000 

54 500 

3 400 

19 000 *19 000 

60 000 60 000 

3 400 3 400 
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M. Tahsisatın nevi 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

32 Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 

12 :% 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyeleri karşılığı 
14 Sandık yönetim masraflarma 

iştirak hissesi 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Teknik elemanlara verilecek 
ikramiye 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
(S. Sayın: 

1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 500 7 000 7 000 

2 700 3 000 3 000 

6 100 7 000 7 000 
1 1 000 1 000 

92 201 100 400 100 400 

3 000 3 000 3 000 

263 155 
47 846 
20 000 

13 500 
5 000 

349 501 

282 958 
51 447 
37 500 

18 361 
5 000 

395 266 

282 958 
51 447 
37 500 

18 361 
5 000 

395 266 

2 100 2 100 2 100 

0 0 300 000 

5 944 063 6 545 467 6 845 467 

6 000 12 000 12 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 500 
2 500 
5 000 

10 000 
9 000 

36 000 

10 000 
3 000 
5 000 
2 000 

11 000 
11 000 

42 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 
9 000 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 
9 000 

51 000 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

18 000 
18 000 

80 000 

303 Basılı kağıt ve defterler 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 14 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 11 000 
21 Merkez telefon masrafları 30 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 5 000 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
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2 000 

12 000 

15 000 

18 000 % 
32 000 
12 000 

2 500 

12 000 

15 000 

18 000 
32 000 
12 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

. . . . . . . . ....,, 

Fasıl 

Fasıl 

yekûnu 

yekûnu 

60 000 

15 000 
30 000 

45 000 

Tt 000 

40 200 
30 000 

70 200 

77 000 

40 200 
30 000 

70 200 

2 500 

16 000 
10 000 
15 000 

20 000 
15 000 
15 000 

20 000 
15 000 
15 000 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

41 001 

4 800 
11 200 

16 000 

252 001 

50 001 

4 800 
11 200 

16 000 

358 701 

50 001 

4 800 
11 200 

16 000 

358 701 

403 
407 

419 
451 

452 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

2 000 

Fasıl yekûnu 

Staj ve tetkikat masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit masrafları 

2 500 

0 

7 500 

2 500 

7 500 

30 
40 

10 
20 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Tayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

0 
8 000 

8 000 

52 000 

2 000 
500 

10 000 
20 000 

30 000 

100 000 

2 000 
500 

10 000 
20 000 

30 000 

100 000 

2 000 
500 

2 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
•Yıl ı . 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

476 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ednebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları 110 000 110 000 110 000 

Fasıl yekûnu 110 000 110 001 110 001 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 500 500 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları * 6 000 12 000 12 000 

458 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik masraf-
lan 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

6 500 

0 

0 

0 

5 000 

186 000 

12 500 

15 000 

1 

15 001 

5 000 

282 502 

12 500 

15 000 

1 

15 001 

5 000 

282 502 

Beşinci kısim - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 13 934 15 000 15 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1948 - 1951 yıllan borçlan 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

( S. Sayısı 

4 000 
1 

4 001 

10 000 

27 935 

98) 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 



M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tahsilatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kisım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 944 063 
252 001 
186 000 
27 935 

6 545 467 
358 701 
282 502 
28 001 

6 845 467 
358 701 
282 502 
28 001 

6 409 999 7 214 671 7 514 671 

A/2 OETVELt 

Yattnmlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Karayolları Umum Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi gereğince 
ayrılacak atelyeler döner ser
mayesi 

10 
20 
30 

40 
50 

Yollar ve köprüler 
Yapım 
Makina ve araçlar onarımı 
Satınahnacak makina ve araç
lar 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Sürekli onarmalar 

Fasıl yekûnu 

58 600 000 
14 000 000 

6 000 000 
5 500 000 

24 000 000 

108100000 

66 900 000 
19 000 000 

14 110 328 
5 500 000 

24 000 000 

129510328 

66 900 000 
19 000000 

14 110 328 
5 500 000 

24 000 000 

129510328 

Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 490 000 
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Tahsisatın nev'i 

Vilâyet ve köy yollan yapımı 
ve yapımına yardım (dağıtım 
ve harcama şekli Heyeti Veki-
lece belirtilir) 

1952 
Yıl ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

27 000 000 51 m 000 51 400 000 
Yatırımlar yekûnu 135 590 001 181460 329 181460 329 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Karayolları Umum Müdürlü
ğü Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi gereğince Hazi
neden alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli varidat 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 
Mtitaahhitlere verilecek mal
zeme, alet, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mtitaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı içim 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

77 500 000 
63 182 780 

1 

1 317 217 

98 850 000 
88 575 000 

1 

1 249 997 

98 850 000 
88 875 000 

1 

1 249 997 

UMUMÎ YEKÛN 142 000 000 188 675 000 188 975 000 
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€ - araarEii 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

* * 
Tarü*. &oou#w* &Z E T î 

11.2.1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi 

G. Memuriyetin nev'i 

M erke* teftüM* 

1 Teknisiyen 

5 Büro şefi 
* * 

4 Steno (Lisan bilir) 
» 

Mütercim daktilo 
İ îbtoğrafcı 
2 Usta 

» 
> 
» 

> 
4 ûftktilo 

» 
> 

5 Memur 
> 
» 
» 

3 Laborant 
6 Başhademe ve hademeler 

» » » 

D - CETVELİ 

Aded Ü«et ; 

• \ 

j 

8 550* 
2 475 
5 306*' 
1 250 
1 400 

• * * f t£ 
1 350 
ı âoo 
1 300 
7 250 
6 22$ 
7 . 200 , 
1 17Ş 
6 200 j 
6 175 i 
5 150 \ 
2 250 i 

16 200 } 
11 175 
15 150 
4 300 
1 125 

17 100 J 

l.-G. Memnıayetin nev'i 

VüâvttUr teşkilâtt 
5 Aiatye şeü 

fiti|) şef i 
\ % Usta 

1 Ma&nist 
ifekhisiyen 

> 

* 
2 Usta 

M * 
bf 1 Üesinatör 
, 5 Büro şef i 

4 DakSilo 
> 
» 

5 Memur 
4 

> 
4 » 
^ : • » 

;. 7 trafikçi 
il » 
4 * 

» 
6 Bekçi 

» 
Başhademe ve hademeler 

» > » 

Aded Üeret 

45 625 
10 625 
8 625 

10 625 
16 625 
10 550 
10 475 
10 475 
10 350 
6 625 
3 300 
1 250 
2 175 
5 150 

10 300 
13 250 
9 200 
5 175 
8 150 
2 250 
6 200 
4 175 
4 150 
3 125 
5 100 
5 100 
5 75 

&H 



F. M. 

E••-- CETVELİ 

Tahsisatın Nev'i 
,. J..'i.-I.,, - ^ . . J . - . — - - ^ - . 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 "Vilayetler" geçici hizmetlileri ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

54İ4 

5532 

Şase ve k&prüİer yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında Kanun. 
Karayolları Umum Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici'yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki 33 
nçü maddesi. 

D. 

.'. 

Memuriyetin nev'i 

Merkez te§küât% 

Fen Heyeti Müdürü (¥. Müh.) 
(îht. Mev). 

Y. mühendis, müh. veya fen me. 
veya iktisatçı (Iht. Mev.) 
T. müh., müh. veya fen me. 
» * » "» » » 
» 3> » » » » 

» » » » » » 

L 

Aded 

, 2 

6 
11 
8 

"' 7 
7 

1 
- CETVELİ 

Maa§ 

1 

90 

80 
70 
60 
50 
40 

İ). 

" İ ' ' 

:'::.. 4 
5 

6 
7 

-8 
• • -

: • • ' • ' - . ' * 

Memuriyetin nev*! 

Vilâyetler te§kÜâtı 

Y. Müh. veya Müh. (îht. Mev.) 
Y. Müh., Müh. veya fen me. 
(îht. Mev.) 

» 
» 
» 

'-' ı 

» » s> 
» » » 
» » » 

Aded 

6 

22 
28 
22 
3 

Maaş 

90 

80 
70 
60 
50 
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R -CETVELt 
Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme harçları 

Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim vergi ve her türlü masraflar bu tertip
ten ödenir, 

Fasıl 409 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile 

hakem ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer 
tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü 
masraflar. 

Fasü 781 - Madde 10 — Şose ve köprüler yapma karşılık ve masraflariyle aletler, gereçler kar
şılık ve masrafları 

Yol, köprü ve bunlara ait kurumların yapılması ve esaslı onarmalar ile her türlü makine ve 
gereçlerin taşınması, kurulması ve korunmalarına ait her türlü masrafları, bu işlerin ihale ve 
emanet şekillerine göre lüzumlu olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde her zaman ve her mik
tarda önceden satınalınması masrafları, emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan işçi 
gündelikleri; giyim ve barındırma, basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, 
dairelerinin telefon kurma ve işletme masrafları, yeni yaptırılacak yollarda bakım teşki
lâtı için kurulacak ve yaptırılacak garaj, atelye ve ekip evleri yapımı ve her türlü kurma mas
rafları, istimlâk masraflariyle bu işlerde çalıştırılacak oranlıyan ve bilirkişi ücret ve mas
rafları, işçi gündelikleri, tapu harç ve masrafları, vergi ve resimlerle 2256 sayılı Kanun gere
ğince gümrüklerce almacak belediye paylan karşılığı ve sigorta primleri, geçici teşkilât için ge
rekli aydınlatma, ısıtma, kira masrafları ve emaneten yapılacak işlerde çalıştırılanlar için 
4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince ödenmesi gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları ve 
ihtiyarlık ve analık sigorta primleri karşılıik ve masrafları, geometri aletleri, tersim, teksir, 
tab, harita ve hesap işlerinde kullanılacak her nevi makine ve sair • gereçlerin satmalma, kira v« 
nakil masraflariyle bunların işletme ve onarma masrafları, anlaşmaları gereğince» Marshall ida
resinden memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar kar
şılığı. " 

Madde 20 — Makine ve araçlar onarımı 
Yol, köprü yapım ve bakım işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol makinesi ve sair araçlarla bun

ların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilenmesi için lüzum
lu yedek parça ve her türlü malzemenin satınalınması ve bunların ambalaj, nakil ve muhafaza mas
rafları ile çakıştırılacak işçi, mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masraflariyle 4772 ve 
5417 sayılı İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık, İhtiyarlık Sigorta primleri ve 3008 sayılı 
îş Kanununun işçilere tanıdığı bilcümle haklardan tevellüt eden masraflarla bu kanunlar ve ek ka
nunlarla işçilere tanılan haklardan doğan masraflarla atelyelerin su, elektrik, akar yakıt gibi bilû
mum işletme masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her türlü masraflar. 

Madde 30 — Satın alınacak makine ve araçlar 
Yol ve köprü bakım ve yapımı için her türlü makine, araçlar ve taşıtlarla her türlü atelye 

tezgâhları, alet ve avadanlıklar satın alınması, ambalaj, nakil, muhafazası, Gümrük Resmi ve 
2256 sayılı Kanunla bu yerlere ait kesri munzam hisseleri ve bu konu ile ilgili her türlü masraf
lar.-
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Madde 40. —trtftşstetüd, aplikasyon 

Bu işlerde çalıştırılacak mütahassıs işçi ve işçi gündelikleri, proje ihzarı her türlü masrafları, 
bu işlere ait basın ve ilân masraf lan, beton k&mk *̂e JmaH»© gele l i malzeme masrafları, nakil 
vaütası kiralaraa masrafları ve havadan: istikşaf işlerinde lüzumlu her türlü gereç ve vasıtalar, bu 
konu ile ilgili her türlü masraflar proje ihzarı masrafları, müşavir mühendislik ve uzmantkk hiz 
metleriyle bunların memleket dahilindeki yardımcı personelinin gündelik ve yolluklarının Türkiye'
de Türk parası ile ödenecek her tttri* masa?a.fiaOT. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar 
Yol ve kajs^ükrin ve bunların bakımına ait kurumların bakım, ağaçlama masraflariyle bun

ların bakım ve onarılmalarında ilgili garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi gündelikleri 
ve taşıtların bütün işletme ve garaj masrafları, her türlü gereç ve eşyanın satmalma, saklama 
ve bu. işlere ait. kira masrafları, sürekli işçilerin işçi giyimleri, barınma, bakım ve onarma ve 
makine ve aletler için garaj atelyeleri kurulma masrafları, sürekli onarma re batkım postMârı 
için ekip evleri yapımı ile bunların ısıtma, aydınlatma, döşeme ve demirbaş masrafları, bakım 
ve sürekli onarma, kurumlar arasında tetefon kurma, telefonla müfeMeme, p©sia V)e talgrAİla mu
habere ve sair masrafları, kar siperleri, karla savaş ıher türlü masrafları, 4672 ve 5416 saatli ka
nunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları, İhtiyarlık vs analık mgerata 
primleri ka?rş*hk ve masrafları, 3008 sayılı îş Kanununun tahmil ettifı: sair' bütün n»«a$lar. 

Fanti 788—T*knikhimertler geçieigöre^yoSttğtt 
Keşif, denet, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle İlgili my^ti$e&®ĞMM 

bu tertipten verilir. 

Fasıl 771 — Atelysler dSner sermayesi 

n 

Yedek parça ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres, bıçak, yedek parça ve tffmir 
masrafları ve her türlü umumi işletme masrafları. 

1952 yılı (E) cetveli kadroları 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

203=11 Merkez geçici hizmetli- .Teknisyen 
ler ücreti » 

Tercüman 

Marangoz 
Elektrikçi 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aâeâ Lira K. Ay Lira K. 

4 
6 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

700 
700 
625 
500 
400 
370 
350 
300 
420 
400 
375 
500 
400 
280 
290 

12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
ıa 
10 
10 
12 
12 

2 800 
4 200 
3 125 
2 000 
1 200 
37tT 

1 050 
300 
840 
800 
750 
5ÛÛ 
4Û0 
280 
290 

• ( • & . 
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Uygu i Wfi an; kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

203 12 İller geçici hizmetliler Tekinsin 
ücreti 

Görevin çeşidi 

Teslim alma ve gönderme me
mura 
Şoför 
» 
» 
» 
» 

Doktor 

Tekirisin ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Fennî tesisatçı 
» » 
> > 

Teslim alma ve gönderme 
memuru 
» » » » 
» » » » 
» » > » 

Sürveyyan ve puvantör 
» » » 

Şoför 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
3 
2 
5 
2 
1 
1 

52 

14 
6 
12 
5 
10 
4 
10 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 

4 
2 
5 
5 
1 
9 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
4 

"• ' ^ 

Beheri 
Lira K. 

270 
350 
300 
250 
230 
200 
300 

700 
700 
625 
625 
500 
500 
400 
400 
370 
370 
350 
350 
300 
300 
270 
250 
500 
500 
400 

230 
200 
175 
150 
200 
175 
350 
300 
250 
230 
200 
200 
175 

Jj.i5nû0tx 
müddeti 
Ay 

12 
10 
10 
10 
10 
10 
12 

12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 
2 
12 
12 
12 
2 
2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
12 

Tutan 
Lira K 

270 
1 050 
600 

1 250 
460 
200 
300 

23 035 

9 800 
4 200 
7 500 
3 125 
5 000 
2 000 
4 000 
1 200 
370 
370 
700 

1 050 
3 000 
3 000 
810 
250 

2 000 
500 
400 

920 
400 
875 
750 
200 

1 575 
1 050 
600 

1 250 
460 
200 
200 
700 

127 53 055 
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Memur, Müstahdem ve E cetveli kadrolanmn 29 . VIII . 1952 günündeki duruma göre Bölgeler iti
bariyle dağıtımım gösterir cetveldir. 

Bölgeler 

Merkez 
1. Bölge (istanbul) 
2. » 
3. » 
4. » 
5 . •» 

6. » 
7. » 
8. » 
9. » 

30. » 
31. » 

(İzmir) 
(Konya) 
(Ankara) 
(Mersin) 
(Kayseri) 
(Samsun) 
(Elâzığ) 
(Diyarbakır) 
(Trabzon) 
(Van) 

Makine Grup Amirliği (İskenderun' 

Memur 

178 
55 
74 
42 
55 
36 
32 
55 
45 
33 
44 

4 

D. Cetveli 

115 
25 
12 

9 
18 
13 
14 
10 
12 
9 

13 

2 

E. Cetveli 

46 
8 

13 
8 

19 
9 
8 
6 
3 
5 
1 

1 

65J 252 127 
Not : 
1. İllerden 20 aded maaşlı kadro 5539 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 13. maddesi gereğince 

merkezde ve buna mukabil 9 aded merkez kadrosu da (1. Bölge 5 - 2 nci Bölge 1 - 3 ncü Bölge 
4 ncü Bölge 1 - 5 nci Bölge 1) bölgelerde kullanılmaktadır. 

2. 72 aded iller D cetveli kadrosu merkezde ve 8 merkez kadrosu da (1 nci Bölge 2 - 4 ncü 
Bölge 5 - 10 ncu Bölge 1) illerde kullanılmaktadır. Halen illerde 8 aded kadro mevcuttur. 

3. 8 aded kadro vardır. 1952 iller E cetveli kadro adedi 127 dır. Bu kadroların 38 adedi 2 ay
lık olduğu için yekûndan düşünce 89 kadro kalır. 

»m<{ 
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S. SAYISI . 148 
Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Kanun lâyihası ve Millî Eğitim 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /434) 

T. C. 
Başbakanlık . 8 . X . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2388, 6/2911 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca, 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle 
birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
A. Menderes 

Doğu Üniversitesi kuruluş kanunu tasarısı gerekçesi 

Bilindiği gibi Doğu bölgelerinde her derece ve şubede okulları ve nihayet fakülte ve enstitüle
riyle bir kültür merkezi vücuda getirilmesi iktidar partisinin programında hususi bir ehemmi
yetle zikrolunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı iki yıldan beri bu bölgede ilkinden başlıyarakj lise ve sanat enstitülerine 
kadar her türlü okullar açılmasına, bunların bina ve personel ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat 
etmekte ve bir kısım yabancı memleketlerde benzerleri görülen, çevre ihtiyaçlarına sıkı sıkıya 
bağlı bir üniversitenin kurulması fikri üzerinde durmaktadır 

Bu Üniversite Bakanlığımızca, 
a) Mahallin içtimai, iktisadi ve teknik ihtiyaçlarını, bakir enerji kaynaklarını bütün şubeleri 

ile ziraatini, madenlerini, kendisi için bir öğretim ve araştırma konusu olarak alacak, 
b) Bu faaliyet sahalarında halka rehber olacak, onun suallerine cevap verecek ve ondan ge

lecek tecrübeleri toplayıp etüd edecek, 
c) Bu çevre gençlerinin mahallî mevzular üzerinde yüksek öğrenim yapmalarını sağlıyarak kal

kınma için lüzumlu insan elemanını yetiştirecek ve bol miktarda münevverimizi orada toplıyacaktır, 
d) Velhasıl Doğu'nun gelişmesinde bir ilmî merkez vazifesini görecek bir müessese olarak an

laşılmaktadır 
Bu tarzda ve tamamiyle yeni mânada bir bilgi, yetiştirme ve araştırma merkezi vücuda getiril

medikçe Doğu vilâyetlerimizde gerçek inkişafın teminine imkân olmıyacağı ve çünkü bu mahallere 
ait realitelerin ilmî etüdlerinin her türlü kalkınma hareketlerine mebde teşkil edeceği meydanda
dır. böyle bir müessesenin bütün kollejleri, enstitüleri, fakülteleri, arama ve yayılma merkezleriyle 
teşekkülü senelere muhtaç olduğundan bir an evvel işe başlanmasında da zaruret vardır. 

Qeçen yıl Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine üç üniversitemizin seçtiği 15 profesörden 
mürekkep bir ilim heyeti 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 50 000 liralık ödenekten faydala
narak mahallinde tetkikler yapmış, uzun müzakere ve istişarelerde bulunduktan sonra, Doğu'da 
bir üniversite tesisinin mutlak lüzumuna kanaat getirerek ön tasarı mahiyetinde telâkki edilebi-
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lecek mufassal bir raftor hasırlanıp Bakanlığa verilmiştir. Yakında neşredilecek olan bu rapo
run bir özeti işbu gerekçeye eklidir. 

Raporda Doğu Üniversitesinin yeni bir ilim merkezi teşkil etmekle beraber, Doğu vilâyetle
rimizin içtimai ve iktisadi kalkınmasına hizmet edecek bir müessese karakteri taşıması lâzımgele-
ceği noktasında durulmuş;, Elâzığ ile V^n arasındaki saha üniversite tesisine elverişli görülmüş, 
ancak, tesislerin bir tek mahalle toplanmayjp icaplara göre zikredilen saha içine yayılması tav
siye olunmuştur. 

Teklif edilen bu kanunda, 
Doğu illerinde bir üniversite kurulması için Millî Eğitim Bakanlığına yetki verilmesi, 
Bu iş için çalışacak üniversite mensuplarına, Millî Eğitim Bakanlığı mensupları hariç, maaşlı 

ve ücretli Devlet memurlarına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslarla mesaileri kaflşılığı olarak 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarlarda munzam ücret ödenmesi, 

Millî Eğitim Bakanlığınca Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirtilecek Devlete ait gay-
rimenkullerin Bakanlar Kuulu kârarryle bedelsiz olarak bu üniversiteye maledilmesi derpiş 
olunmuştur. 

Üniversite îlrm Heyeti Raporu hülâsası: 

Millî Eğitim Bakanı Yüksek Katına 
1. Kurulacak üniversite, yeni bir ilim merkezi teşkil etmekle beraber Doğu Anadolu'nun bir 

taraftan millî ve içtimai, diğer taraftan maddi ve iktisadi kalkınmasına da hizmet edebilmelidir. 
Bu suretle bu yeni müessese bölünmez memleketimizin bu kısmına da diğer bölgeler derecesinde 
refah ve mânevi sıhhat kazandıracak âmiller a r a m d a yer almış olur. 

2. Doğu Anadolu'nun daha ziyade dağlık ve iklim bakımından da kışları çok sert olan Kuzey 
bölgesiyle Güneye doğru gittikçe alçalan bir yayla şeklinde olmakla beraber yazları sıcak, oldukça 
'u rak ve kavurucu olan Güney bölgesi arasında yer alan ve Batıda Fırat dirseğinden başlayıp 
tedricen yükselerek ve yer yer daralıp genişliyerek muhtelif ovalardan terekküp eden ve Van Gölü 
sahillerine kadar uzanan orta bölge, Doğu Üniversitesi için nispeten daha salim ve müsait tabiî, 
beşeri, içtimai ve iktisadî şartları haiz görülmüştür. 

Yeni üniversitemizin ağırlık merkezlerinin bu mihver üzerinde yer almaları ve kurulacak ilk 
tesislerin bu mihverin daha ziyade genişlik ve inkişaf bulduğu Van gölü bölgesiyle (Fırat - Murat) 
kavsi içindeki bölgede vücude getirilmesi daha faydalı olacaktır. Bu merkezî durumu ile bu mihver 
üzerindeki tesisler, tesirlerini Kuzey ve Güneye daha kolaylıkla yapabilecekleri gibi Devlet merke
ziyle ve Türkiye'nin Orta ve Batı bölgeleriyle olan irtibatını da daha emin olarak sağlıyabılecek-
leridir. 

3. Yukardaki mihverin özelliklerine ilâve olarak Van bölgesinin, kendi karakteristikleri göz 
önünde- tutularak, Doğunun mânevi ve içtimai kalkınmasında rol oynayabilecek mânevi ve içtimai 
ilimler fakültelerine ve üniversitenin idare teşkilâtına kuruluş sahası ve merkez olması, Elâzığ bölge
sinde ise bir müspet ilimler (fen) fakültesiyle mahallin hususiyet ve kabiliyetlerinden, istifadeyle 
Doğu Anadolu'nun maddi refahına hizmet edebilecek bir Ziraat ve Veteriner fakülteleri ve bir de 
ileride maden, diğer teknik fakültelere temel olabilecek araştırma enstitülerinin kurulması yerinde 
olacaktır. 

4. Van bölgesinde kurulacak fakültelerin ilk parçaları olmak üzere, 
a) Dil ve edebiyat, l 
b) Tarihv& arkeoloji, 
c) Sosyoloji, 
d) Coğrafya, 

enstitüleri ve ayrıca (Ekonomi ve istatistik) ve (Hijiyen) enstitülerinin, 
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Elâzığ bölgesinde ise hemen kurulacak Tarım Fakültemi ile ileride kurulacak diğer teknik fakülte
lerin temel ve cüzüleri olmak üzere, 

a) Matematik, 
b) FUik, ' ^ 
c) Kimya, 
d) Biyoloji, 
e) Jeoloji ve madencilik araştırma, 
f) Tarım araştırma enstitüleri ve (ormancılık ve kültür teknik araştırma istasyonları) kurulma

lıdır. 
Bu iki bölgedeki fakülte ve enstitülerden başka Erzurum ve Diyarbakır bölgeleri gibi başka husu

siyetleri taşıyan bölgelerde de doğu üniversitesine yardımcı olabilecek hayvancılığa ve tarıma ait 
araştırmalar yapmak üzere bâzı istasyonların kurulması çok faydalı olacaktır. 

5. Bütün bu akademik tesislere ait personellerin yetiştirilmeleri ve çalışma şekillerinin tanzimi, 
Üniversiteler Kanunu hükümlerine uygun almalıdır. Bu bakımdan bu tevekkülleri idare etmek 
üzere Van bölgesinde kurulacak merkez teşkilâtının bir rektörlük mahiyetinde olması tabiî görül 
müştür. 

6. Heyetimizce varılan kanaate göre, Doğu Üniversitesinin kuruluşu tabiatiyle iki merha
lede tahakkuk ettirilebilecektir. Bu merhalelerden birincisi, ilk hamlede kurulacak fakülte ens
titülerinin teşkili, ikincisi ise yeni üniversitenin tekâmülünü sağlıyacak ve bölgenin ihtiyaç ve 
imkânlarına göre ayarlanacak yeni fakültelerin kurulmasıdır. Heyetimiz bu plânın birinci mer
halesine ait tatbiki teferruat üzerinde çalışmalarına devam edebilecek, mütalâa ve tekliflerini 
arzedeeektir. Ancak müstakbel inkişaflara göre yeni fakülte ve enstitüler kurulmasına ait teklif
lerin yapılabilmesi için yeni etüdlere ve bir tecrübe devresinin geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan yeni üniversite rektörlüğüne devamlı etüdleri ile yardım edecek ilmî bir istişare heye
tine lüzum görülecektir. Rektörlüğün buna gör* teşkilâtlanması faydalı olur. 

7. Yukardaki izahlara gpre Doğu Üniversitesinin şu özellikleri olacaktır : 
a) Kurulacak araştırma enstitüleriyle fakülteler araştırma ve yetiştirme faaliyetleri sırasın

da bölge hususiyet ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilecek, muhtaç olacakları akademik 
elemanları hazırlamak maksadiyle faydalı görecekleri tesisleri vücude getirmek ve zaruri göre
cekleri meslek mekteplerini açmak imkânını haiz olmnlıdır. 

b) Doğu Anadolu'nun kalkınmasında âmil ve örnek olmaları, araştırmalar sonunda elde 
edecekleri neticelerin tatbikatını yapabilmeleri için geniş işletme sahalarına sahip bulunmalıdır. 
Bu suretle Doğu Üniversitesine, Devlet yardımının dışında olmak üzere, bâzı gelir kaynakları da 
sağlanmış bulunur. Bu iş için lüzumlu görülecek olan envestisman miktarları alâkadar enstitü
lerce teklif edilmelidir. 

c) Doğu Üniversitesi organik bir taazzuv ve teşekküle tâbi olarak tekâmül etmelidir. Bunun için 
enstitü ve fakülteler ilk iş olarak araştırmalara ve muhtaç olacakları elemanları yetiştirmeye ehem
miyet verecekler ve fakat bir taraftan da tedris vazifesine başlıyabilmek için gereken tedbirleri ala
caklardır. 

d) Doğu Üniversitesi bir bütün teşkil etmekle beraber bir tek merkezden ziyade mahallî şartlar
dan kuvvet almak üzere aynı zamanda yukarda açıklanan mihverin iki müntehasmda kurulacak ve 
yardımcı istasyonları ile tedricen bütün Doğu Anadolu'yu aynı faaliyet çerçevesine almış olacaktır. 

e) Üniversitenin muhtelif teşekküllerinin, kendi aralarında ve hattâ diğer üniversitelerle sıkı bir 
işbirliği yapmaları ve Hükümetçe alınacak kalkınma tedbirlerinin inikaslarını yakından takip etme
leri muvaffakivetleri için zaruri olacaktır. 

8. Doğu Üniversitesine ait olmak üzere heyetimizce ileri sürülen teklifler, Hükümetçe tasvip Du
yurulduğu ve ayrıca hazırlanacak tatbikat programının 1952 senesi içinde tahakkuk ettirilmek iste
nen kısmının icabettirdiği tahsisatın bu yıl bütçesine konulması lüzumu aşikârdır. Tatbikat progra
mında tafsil edileceği üzere ilk hamlede bu hazırlıkların yapılmasına ihtiyaç vardır : 

a) Bina ve işletmeler için gereken arazinin istimlâki, 
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b) Bu arazi üzerinde ağaçlandırma yapılması, 
c) îçme ve kullanma suları tesislerinin vücuda getirilmesi, 
d) Başlangıçta mütevazı, ekonomik ve fakat ilerde tevsi edilmeye müsait olarak kurulacak bi

naların arsalarının etüdü, projelerinin ihzarı ve mümkün olan inşaatı ve sihhi tesislerinin yapıl
ması, 

Alınacak tahsisatın gelecek yıllara sâri olması kuruluş işlerinin devamlılığı bakımından mürec
cah bulunduğunu ilâve etmeye ihtiyaç olması gerektir. 

9. Doğu Üniversitesinin müstakbel inkişafı, kurulacak tesislerin bulunduğu şehir ve bölgele
rin iktisadi ve içtimai inkişafı ile Siki sıkıya alâkadar olduğundan bu şehir ve böl̂ v terde Hükümet
çe ayrıca aşağıdaki hususların bir program dâhilinde ele alınarak tahakkuk ettirilmesine ihtiyaç 
vardır. 

a) Elektrik ve diğer enerji kaynaklarının araştırılmaları ve bunların istifade edilebilir şekil
lere sokulmaları, 

b) Kültür teknik (sulama - kurutma) problemlerinin halli, 
c) Bölge şartlarının müsaadesi nispetinde kalkınmaya hizmet edebilecek endüstrileşme hare

ketlerinin başlaması, 
d) Aynı maksatla iyi bir iskân programının hazırlanıp tatbik sahasına sokulması, 
e) Van bölgesi, demiryol ve yol programı bakımından sonraya bırakılmış olduğundan Doğu 

Üniversitesi programının bir an önce tahakkuk ettirilebilmesi için bu bölgenin münakale bakımın
dan diğer doğu merkezlerine iyi bir şekilde ve süratle bağlanabilmesi hususu temin edilmelidir. 

10. Bu mütalâa ve teklifleri arzetmekle heyetimiz çalışmalarının ilk safhasını bitirmiş bulun
maktadır. Bu esaslar Hükümetçe de tasvip buyurulduğu takdirde, bir tatbikat programını da ha
zırlamak lâzımgeleceğinden bu cihetin heyetimize ayrıca bildirilmesinin de rica olunmasına karar 
verilmiştir. 

Ancak bu programın hazırlanmasından sonradır ki yukarda arzolunan tedbirlerin fiil sahasına 
geçirilmesine başlanabilir. Şu noktalann da ilâvesi lâzımdır ki üniversite tesislerinin adı geçen bölge
lerdeki nihai yerlerini tesbit etmek maksadiyle bu yerlere münhasır yeni bir tetkik seyahatine ihti 
yaç görülmektedir. 

Doğu Üniversitesi için kurulan' Üniversiteler 
Delegeleri Heyeti Başkam 

Ord. Prof. Hamit Ongunsu 
îmza 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/434 
Karar No. 9 

6 .11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Doğu Üniversitesi kurulmasına dair Millî Eği
tim Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılmış olan kanun lâyihası ko
misyonumuza havale buyurulmuş olmakla Millî 
Eğitim Vekili ve Maliye Vekilliği temsilcisi de 
hazır bulundukları halde lâyiha birkaç celsede 
müzakere edildi. 

Gerek istibdat ve gerekse meşrutiyet hükümet
lerince Doğu illerimiz halkının yetiştirilmesine 
alâka gösterilmemiş olduğu ve o havaimin bü
tün varlıkları ile derin bir ihmal içinde yüzüstü 
bırakılmış olduğu bir hakikattir. Cumhuriyet dev
ri hükümetleri ise bu tarihî gaflete bir nihayet ver
mek maksadiyle o bölge halkının yetiştirilmesi 
için bilhassa şu son yıllar içinde muayyen bir 
plân ve program dairesinde en müessir gayret
ler sarfetmiş ve şükrana lâyık başarılar elde et
mişti]'. Böylece : 

a) Doğu illerinde her cinsten okullar açıl
mıştır. Bunların sayılan her yıl çoğaltılmakta
dır. Bu müesseselerin mezunları bugün dahi bir 
Üniversiteyi beslemeye yeter miktarı bulmuştur. 

b) Doğu illerimizin madenleri, ziraati, ener
ji kavnaklan, teknik, içtimai ve iktisadî ihtiyaç-
lan, o hölo-ede açılacak bir Üniversitenin araştır
ma ve ö^rptim konulan olarak incelenebilir. Bu 
illpr halkınm toptan bir kalkınma hamlesi yaka
bil m el on ise ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

0) "nntfn illerinde açılmak üniversite o ha-
™ı* h«ilkina her sahada rehberlik edebilir, bir 
ilim rnprke'n teşkil eder. 

e) Dofrı illerinin kalkınmalarında lüzumlu 
olan insan elemandan, o bol^^e açılacak bir üni
versitede kolaven vetiştirilebilir. 

d) Do£u i^lenne ait realitenin ilmî etüdlerî 
her türlü kalkınma hareketlerine itteDfle twH! 
edebilir. Bu realitelerin etüdleri îse ancak o ha

valide kurulacak olan ilim müesseselerince yapı
labilir. 

tşte yukarıki mülâhazalarla Doğu illerimizde 
bir üniversitenin kurulması komisyonumuzca da 
uygun görülmüştür. Ancak kurulacak üniversi
tenin Ankara, İstanbul üniversitelerinde oldu
ğu gibi bir vilâyetin merkezinde bütün fakülte
leriyle toptan tesisine başlanılmayıp ilk önce 
araştırma merkezleri, enstitüler şeklinde işe gi
rişilip bunları inkişaf ettire ettire fakültelerin 
meydana gelmelerine çalışılmalıdır. 

Bundıan başka araştırma merkezleri, enstitü
ler ve fakülteler Doğu illerinin kendilerine em 
çok muhtaç bulundukları ve bu müesseselerin en 
kolaylıkla hayatiyet kazıanaoaklan illere yayıl-
malan şeklimde kurulmalarına, gerek yetiştire
cekleri öğrencilere ve gerek muhitlerindeki halk 
kitlelerine amelî hayatta işe yarıyacak maha
retler verir cinsimden seçilmelerine itina edil
mesi, bu müesseselere kuvvetli talimi unsurlan 
yetiştirmek hususunda sağlamı tedbirlere zamam 
geçirmeden başvurulması hususları komıisyonu-
•muzum üzerlerinde ittifak ettiği tememmilerdir. 

Koniisyonumuz, Doğuda bir üniversitenin 
kurulmasına kanaat getirdikten sonra lâyihanın 
maddelerini tetkik etmiştir. Yapılan müzake
reler neticesinde şu kararlara varılmıştır : 

1. Hükümet teklifindeki (Doğu Üniversite
si Kurulmasına dair Kanun) başlığı yerine (Do
ğuda Bir Üniversite Kurulmasına dair Kanun) 
başlığının konulmasını, Doğu - Batı gibi coğrafi 
de olsa aynlık ifade eden mefhumlara yer veril
memesi bakımından daha uygun görülmüştür. 

2. İkinci maddedeki (Millî Eğitim Bakan
lığı mensuplan hariç) cümlesi çıkanlsnak şar-
tiyle madde aynen kabul edilmiştir. 

3. 3, 4, 5, 6 ncı maddeler ayrtem kabul olun
muştur. 

Havalesi gereğince- Bütçe •Ktitnisyoımna tevdi 
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buyuruilmak üzere Yüksek Reis'liğ« sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu Reisi 

ve bu rapor Sözcüsü 
Trabzon 

M. R. Tarakçtoğlu 
Bolu Çoruım 

Z. Danışman H. Â. Vural 

Kâtip 

Edirne 
C. Köprülü 

Kütahya 
R. Koçak 

Seyhan 
A. N. Asya 

Gümüşane Kars 
V. M. Kocatürk Söz hakkım 

mahfuzdur. 
T. Ta§k%ran 

Yozgad 
H. Üçöz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/434 

Kamr No. 63 

23 .11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Millî Eğitim Vekâletince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetince 6 . X . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Doğu Üniversitesi 
kurulmasına dair kanun lâyihası Millî Eğitim 
Komisyonu rapo.ru ile birlikte komisyonumuza 
tevdi olunmakla Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri 
ve yetkili Maliye temsicisi hazır bulundukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de tafsilen izah edil
diği üzere Doğunun kalkınmasında, önderlik ya-
paeak bir bilgi, yetiştirme ve araştırma merkezi 
vücuda getirilmesi, bu mahallere ait realitelerin 
İlmî etüdlerinin her türlü kalkınma hareketleri
ne mebde teşkil edeceğine binaen Doğudaki vi
lâyetlerimizde hakiki inkişafı temin ve tesri ede
cekti*. 

Bu mütalâa ile Hükümet teklifi esas itibariy
le kabul edilmiş ve müzakerelerde Hükümet tek
lifi esas tutulmuştu**. 

Maddelerin müzakeresinde, Üniversite Ka
nunu hükümlerine göre kurulması derpiş olu
nan ünivejsitelepİH, -Millî Eğitim Vekiline bu 
hususta yetki verilmek suretiyle bilvasıta değil, 
doğrudan doğruya -kamınla kurulması iktiza 
etmekte olması, ve Doğu Üniversitesinin Millî 
Eğitim Vekilinin komisyonumuzda vâki beyanla-
;rın<3an da öğVeiiildiğİ üsere toagün tohâl burul
masına imkân görülmemesi nazarı dikkate alın
mış, buna göre şimdiden bir üniversitenin ilk 
organları sayılacak enstitüler, yüksek okullar 

vo sair gerekli kurumlardan müteşekkil üniteler 
tesis etmek suretiyle kuruluş hazırlıklarına baş
lanabilmek için lâyihanın başlığı (Doğu Üniver
sitesi kuruluşu hazırlıkları hakkında kanun lâyi
hası) şeklinde ve birinci madde bu esasa göre 
yeniden tesbit olunmuştur. 

Millî Eğitim Vekâletinin bu kanun hükümleri 
dairesinde süratle başlıyacağr çalışmalar sonun
da tesis edeceği bu ümitler Doğu Üniversitesinin 
esaslarını teşkil edecek ve bn.nlar fakülte tesi
sine müsait hale geldikleri zam'an Hükümet bu 
maksatla hazırlıyacağı kanun lâyihasını ayrıca 
Yüksek Meclise tevdi edecektir. 

Hükümetin ikinci maddesi bâzı kelime deği-
şikleriyle kabul edilmiştir. 

Üçüacü madde yeniden yyzılan birinci mad
dedeki esaslara göre değiştirilmiştir. 

Dördüncü madde Doğu Üniversitesi için ya
pılacak bağış ve vasiyetlerin resim ve harçtan 
muaf tutulmalarını temin maksadîyle bâzı ilâ
velerle tadilen kabul edilmiştir. Meriyet mad
deleri şeklen değiştirilmiştir. 

Bu tadillerle kabul edilen kantin lâyihası 
bütçe île olan ilgisi sebebiyle öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arzolünmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 

Reisvekili 
Giresun 

M. Şener 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 
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Antalya- fitritâft? ÇTanafekAl* 

A. Sanoğlu Ft pe&kbaş K. Akmanlar 
Diyarbakır Diyarbakır plâzığ 

M. R. Bucak M. Ekinci ö. F. Sanaç 
Eskişehir istanbul istanbul 

A. Po1uoğl>ıi S. Oran M, S&rol 

izmir İzmir Kastamonu 
B. Bilgin T. Gürerk H. Türe 

Konya Konya Malatya 
R. Birand M. Ali Ülgen M. S. Eti 

Seyhan Trabzon 
S. Bârt S. F. Kafotfet<0H 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Doğu Üniversitesi Kurulmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Doğu illerinde bir üniversite 
kurulması için Millî Eğitim Bakanlığına yetki 
verilmiştir^ 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı men
supları hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş hazır
lıklarında çalıştırılacak üniversiteler mensup-
lariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurlarına 
ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu (me
sailerine karşılık olarak Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek miktarlarda munzam ücret ver
meye Millî Eğitim Bakanı yetkilidir. Bu ücret
ler Üniversiteler Kanununa göre öğretim üyele
rine verilen tazminata halel getirmez. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığınca 
Doğu Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirti
lecek Devlete ait gayrimenkuller Bakanlar Ku
rulu karariyle bedelsiz olarak bu Üniversiteye 
devrolunur. Bu tahsisler her türlü vergi, re
sim ve harçtan, muaftır. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Bakanlığı, Do
ğu Üniversitesi adına her türlü bağış vasiyet 
kabulüne yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanun yaynnı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

i MİLLİ EÖlTlM KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

Doğuda bir üniversite kurulmasına air kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul erdilmiştir. 

MADDE 2. — Doğu Üniversitesi kuruluş ha
zırlıklarında çalıştırılacak üniversiteler men-
suplariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurla
rına ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu 
mesailerine karşılık olarak İcravekilleri He
yetince tesbit edilecek miktarlarda munzam 
ücret vermeye Millî Eğitim Vekili yetkilidir. 
Bu ücrtler,Üniversiteler Kanununa göre öğretim 
üyelerine verilen tazminata halel getirmez. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanunu icraya İcravekilleri 
Heyeti memurdur. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Doğu Üniversitesi kuruluş haeırhkları hakkında i 
, kanun lâyihası i 

MADDE 1. — Doğu vilâyetlerinde bir üni- ! 
verşite kurulmak üzere zaruri enstitü, yüksek , 
okul, okul ve kurumları tesis için gerekli mua- î 
meleleri yapmaya Millî Eğitim Vekili yetkilidir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Vekâleti mensup- | 
lan hariç, Doğu Üniversitesinin kuruluş hazır- | 
lıklarmda çalıştırılacak üniversiteler mensupla- i 
lariyle maaşlı veya ücretli Devlet memurlarına ı 
ve memur olmıyan mütehassıs şahıslara bu mesa- j 
ilerine karşılık olarak îcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilecek miktarlarda ücret vermeye Millî 
Eğitim Vekili yetkilidir. Bu ücretler Üniverşi- j 
teler Kanununa göre öğretim üyelerine verilen j 
tazminata halel getirmez. i 

MADDE 3. — Mülî Eğitim Vekâletince Doğu I 
Üniversitesi için lüzumlu olduğu belirtilecek 
Devlete ait gayrimenkuller îcra Vekilleri Heyeti 
karariyle birinci maddede yazık kurumların ça
lışmalarına tahsis olunur. \ 

| 

MADDE 4. — Mülî Eğitim Vekâleti, Doğu j 
Üniversitesi adına her türlü bağış ve vasiyet ka
bulüne yetkilidir. Bu çesjt bağışlar vergi, resim : 
ve harçtan muaftır. j 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me- | 
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra- I 
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. T 

I 
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Y* Tekel Bakam Tanım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Baanı 
S. Kuribek If. özsan 

işletmeler Bakanı ye 
Güm. v« Tekel B. V. 

Sttht Ytrcah 

• - • • 
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