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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 
bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu kabul edildi. 

Siird Mebusu Suat Bedük'ün, 
Adana Mebusu Kasım Gülek'in, 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı 'mn ve 
Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, hakların

da yapılmak istenen takibat ve muhakemenin 
Devre sonuna bırakılmasına dair Muhtelit En

cümen mazbataları kabul edildi. 
10 . I . 1958 Cuma günü saat 15 te toplanıl

mak üzere inikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Konya Mebusu 
Agâh Erozan Sabahattin Saym 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve 

Tunceli Mebusa Fethi Ülkü'nün, Alioğlu'Hüse
yin Yeşiltcpe'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi (2/71) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

2. —- İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Su
baylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
li.L'i (2/72) (Millî Müdafaa Encümenine) 

3. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti'Emekli Sandığı Kanununa ek 
kanun teklifi (2/713) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

4 . — Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, Sa
dettin Morovalı 'ya vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun teklifi (2/74) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak'm, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin nıeı/kez 
ve taşra teşkilât ve müesseseleri ile özel idare 

ve belediyeler teşkilâtında çalışan hemşire, ebe, 
sağlık memurları ve öğretmenlerin aylık dere
celeri hakkında kanun teklifi (2/75) (Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet, Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
6. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1953 

Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Vakıfla'/ Lımım Mü
dürlüğü 1953 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/67, 1/55) (Ruznameye) 

7, — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1954 
Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha
sebat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Umum Mü
dürlüğü 1954 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/68, 1/56) (Ruznameye) 
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BİRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozam 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Sabahattin Sayın (Konya) 

• 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Ekseriyeti tesbit için yoklama ya
pılacaktır. 

(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

A — ŞİFAHÎ SUAL 
s 

1. — Sivas Mebusu Nüzhet Çubukçu'nun 
cüzam hastalığının önlenmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mu-
venet Vekili Lûtfi Kırdar'ın şifahi cevabı (6/25) 

REÎS — Alâkalı Vekil burada mı? (Burada 
sesleri) 

Sual sahibi burada mı . (Burada sesleri) 
Suali okutuyorum. 

20 . XII . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıda arz edilen hususların Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletince şifahi olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımı». 
Sivas Mebusu 

Nüzhet Çubukçu 

Yıllardan beri intihap dairemin muhtelif böl
gelerinde cüzam hastalığına tesadüf etmekteyim. 

Vatandaşımızı bedbaht ve perişan ve millî 
sağlığımızı tehdideden bu iğrenç felâketin pen
çesinden kurtarmak için vekâletinizce bir ted
bir düşünülüyor mu? 

REÎS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE

KİLİ LÛTFt KIRDAR (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar; cüzam, memleketimizde münferit ve 
sporadik vakalar halinde, daha ziyade Doğu 
vilâyetlerimizde müşahede edilmekte olup ih
barı mecburi hastalıklar mey anındadır. 

REİS — Ekseriyet var, Celseyi açıyorum. 
Suallerden müzakereye başlıyoruz. 

m VE CEVAPLARI 

Birçok memleketlerce yapılan anketlere gö
re, dünyada 3,5 milyondan fazla cüzamlının 
mevcudiyeti tahmin edilmekte olup, bunun 2,5 
milyonu Asya'da, mütebakisi sırasiyle Afrika, 
Pasifik Bölgesi, Cenubi ve Şimalî Amerika'da 
ve cüzi miktarı da Avrupa 'da bulunmaktadır. 

Yurdumuza gelince : 
Yapılmış anket ve vekâletimize vâki resmî 

ihbarlara göre tesbit edilerek tedaviye alman 
vaka adedi 1925 ten 1957 senesi Aralık ayma 
kadar (2 289) olup bunlardan 481 i vefat etmiş 
bulunmaktadır. Hastaların % 73,5 unu erkek, 
% 26,5 unu kadınlar teşkil etmektedir. 

Gizli kalmış veya teşhis edilememiş, belirsiz 
vakalar da dâhil olmak üzere, memleketimizde 
5 000 cüzamlının bulunabileceğini tahmin et
mekteyiz. Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından 
gönderilen mütehassısların tahminleri de hemen 
hemen bu miktarlar civarındadır. 

Cüzam, yüzde ve vücutta yaptığı tahribat 
dolayısiyle gösterdiği nahoş manzara kadar si
rayet bakımından korkunç bir hastalık değil
dir. Musabiyet daha ziyade çocukluk çağla
rında vukua gelmekte olup kâhil yaşlarda çok 
nadir görülmektedir. 

Tesbit edilen cüzamlılar Elâzığ ve Bakırköy 
Cüzam hastanelerine sevk edilmekte olup bura
larda tecrit ve modern ilâçlarla tedavileri sağ-. 
lanmaktadır. Hospitalize edilen hastalar bura
da sirayet devresini geçirince yurtlarına dön
mekte olup, mıntakalarmda mahallî sağlık teş-

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 

— 453 -
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kilâtı tarafından kontrole tâbi tutulmakta ve 
hastalığı nüksedenler tekrar hastanelere gönde
rilmektedirler. 

Vakaların daha çok ihbar edildiği vilâyet
ler birinci derecede Kars, Ağrı, Van ve havali
si; ikinci derecede Erzurum, Bitlis, Malatya ve 
civarı; üçüncü derecede Artvin, Muş, Hakkâri, 
Siird, Sivas ve mücaviri vilâyetlerdir. 

1925 ten 1957 yılı Aralık ayma kadar Sivas 
vilâyetinin muhtelif kazalarına ait münferit 
köylerden olmak üzere ihbar edilen cüzamlı 
adedi 89 dur. Bunlar" da tecrit ve tedavi edil
mek üzere hastanelere sevk edilmişlerdir. 

Hastaların tecrit ve tedavisi için halen 250 
yataklı Elâzığ Cüzam Hastanesiyle 100 yataklı 
İstanbul Cüzam Pavyonu mevcudolup bu 350 
yatak ihtiyacımızı karşılamaya kâfi gelmemek
tedir. Bunun için, haftalığın kesif olduğu mın
t ıkalarda bir cüzam müessesesinin inşası tasav
vurumuz dahilindedir. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Soru sahibi, buyurun. 
NÜZHET ÇUBUKÇU (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Sağlık Bakanının ifadeleri
ne cevaplarımı arz edeceğim. (Soldan, oooooo 
sesleri) doğru. 

Bir kere arkadaşlar, cüzam hastalığı Saym 
Bakanımızın söylediği gibi memlekette beş bin 
gibi küçük bir rakamla ifadesi katiyen hakikat
lere uygun değildir. Türkiye'de 25 bin cüzamlı 
mevcuttur, hattâ zannediyorum daha da çok
tur. Bir memlekette her hangi bir hastalığın 
mevcudolduğunu söylemek utanılacak bir hâdi
se değildir, utanılacak şey; sirayeti, korunma 
ve mücadele metotları malûm olduğu halde, 
mücadele etmeye ve illeti memleketten kov
maya çalışmamaktır. 

Şu halde açık konuşabiliriz ki ; şimdiye ka-
darki, vaziyet memleketimizde bir ingiliz bir 
İspanyol ve bir Tüı'k hekiminin şahsi tetkik
leri mevcut bulunmaktadır. Elimizde şayanı 
itimat hiçbir kayıt ve istatistik mevcut değil
dir. Sebebi, kimsenin cüzamla uğraşmak iste
memesi ve hastanın mütehassıs hekimden kaç
ması »dolayısiyle ortaya çıkmamasıdır. Memle
ketimizde son seneler, zarfında yapılan tetkik
lere göre, Şarkta çalışmış her Türk hekimi
nin takdir edeceği gibi, gösterilen miktar çok 
azdır. Türkiye'de asgari 15 ilâ 25 bin cüzamlı 
mevcuttur. Ve böyle bir hastalığın, Sayın Ve
kilin dediği gibi; Elâzığ'da ve Bakırköy'deki 
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iptidai ve cebri tecritle tedavisine imkân yok
tur. Bugün on seneden beri cüzam hastalığı hak
kında modern tedavi sistemleri tesbit edilmiştir. 
Ben isterdim, Sayın Vekilimiz yüksek huzurunuza 
öyle bir şekilde çıkmalı ve demeli idi ki ; «Bu 
zavallı vatandaşlarımızı yeni ve modern usul
lerle, sistemlerle tedavi edeceğiz» Fakat Vekil 
Beyin ifadelerinden anlıyoruz ki ; tedavi şek
linde yine eski usuller tatbik edilecektir. Hal
buki hastalar yalnız tecrid suretiyle tedavi 
edilmemelidir. Sonra; İstanbul'daki ve Elâzığ'
daki hastane bu iş için kâfi değildir. Onun 
İçki Vekil Beyden bilhassa rica ediyorum; bu 
hastalığı küçümsemesinle!'. Çünkü vatandaşları
mız bu hastalıktan çok mustariptirler. Bir kere 
muhterem arkadaşlarım; iki hastanede, yani 
Elâzığ'daki ve İstanbul'daki cüzam hastalığını 
tedavi eden müesseseleri idare eden hekim ar
kadaşlar Seproloğ hile değillerdir. Cüzam has
talığının tedavisinde bu yüzden muvaffakiyet 
kaydedilemez. Ben kendi intihap çevremde has
talığa ınusabolmuş insanların ne şekilde gidip 
ne şekilde döndüklerini, nasıl hastalığa tutul
duklarını bilirim ve nihayet kendi kendilerine 
öldüklerini de gözlerimle görmüşümdür. Binaen
aleyh böyle bir* mesele ile karşı karşıya bulunan 
memleketimizde de esaslı tedbirler alınması ve 
bu perişan vatandaşlarımızın huzura kavuştu
rulması için Sayın Vekilimizden hiç olmazsa 
böyle bir yola gidildiğini duymak isterdim. Bu
nu duymadığım için cidden müteessirim. 

Nihayet arkadaşlarım, on seneden beri dün
yada cüzamın tedavisi için yeni usuller ve ilâç
lar bulunmuştur. Artık bu hastalık o kadar kor
kunç bir hastalık olmaktan da çıkmıştır. 

Arkadaşlar, ben Hükümetten ikinci bir rica
da daha bulunacağım. Bu hastaların bugün bu 
şartlar altında ilâç bulamadıklarına şahit olmak
tayız. Ben önergemi Yüksek Başkanlığa verdik
ten sonra aldığım mektuplar üzerine ifade et
mek isterim ki, cüzamlı hastalar bu alâkadan 
fevkalâde mütehassis olmuşlar, Sağlık Bakanlı
ğından kendilerine ilâç. bulmak noktasından da 

-cardım etmesini temenni etmişlerdir. Bunla i* 
memlekette, İstanbul ve hattâ diğer memleket
lerde ilâç bulamamaktadırlar. Kendilerine Saf
lık Bakanlığı tarafından yardım edilmediği t.-l:-
dirde büyük ıstıraplara mâruz kalacaklarını 
bildirmişlerdir. Bunların bu ıstıraplarını önle
mek için kendilerinin serbestçe ilâç bulmalarını 
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temin etmek lâzımdır. Eğer memlekette yoksa 
ithali için imkânlar hazırlanmalıdır. . 

TURGUT GÖLE (Kars) — Beş dakika dol
du, Reis Bey.. 

REÎS — Turgut Beyefendi beş dakikanın 
dolduğunu söylüyor. Fakat müddeti, kürsüye 

, davetten itibaren değil, hatibin söze başlamasın
dan itibaren hesabediyoruz. (Alkışlar) 

Nüzhet Bey, müddetiniz bitmek üzeredir. 
Cümlenizi tamamlamanızı rica ederim. 

NÜZHET ÇUBUKÇU (Devamla) — Cüzam 
hakkında çok az malûmat arz ettikten sonra söz
lerimi bitireceğim. Arkadaşlarım, bu çok fecî bir 
hastalıktır. Bunların memleketteki sayısı, Sağlık 
Bakanının dediği gibi, 5 bin olarak kabul etsek 
bile bunların tecridi ve sirayetinin önlenmesi 
büyük ehemmiyet arz eder. 

Vatandaşları büyük bir ıstırap içinde bıra
kan bu hastalık hakkında Sayın Bakanın ver
dikleri izahatı çok az buldum. Lütfetsinler daha 
genişletsinler. 

REÎS — Sağlık Vekili, cevap verecek misi
niz?.. Buyurun, efendim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE-
KÎLÎ LÛTFÎ KIRDAR (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, demin arz etim; yeni bir müessese 
açmayı düşünüyoruz. Tabiî, bu, bir bütçe mese
lesidir. Ümidederim ki, önümüzdeki sene böyle 
bir müesseseyi açmak imkân dâhiline girecektir. 
Tetkik ve taramalar neticesinde, bu hastala
rın adedinin 5 000 civarında olduğunu tahmin 
ediyoruz. Dünya Sağlık Teşkilâtı buraya müte
hassıslar göndermiştir ve bu mütehassısların 
Anadolu'da yaptıkları tarama ve tetkik netice
sinde bu rakamın 5 000 olduğunu teyidetmiş-
îerdir. Arkadaşımızın da ifade ettiği gibi mev
cut müesseseler ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Modern bir müessese açmak veya kurmak sure
tiyle bu hastaları tecrit ve tedavi etmek müm
kün olacaktır. Bunlar bizim plânlarımız dahilin
dedir, arz ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Soru sahibi, tekrar söz istiyor mu
sunuz? 

NÜZHET ÇUBUKÇU (Sivas) — Hayır. 
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
tütün müstahsillerine verilen primin artırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sualine 
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Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın 
şifahi cevabı (6/28) 

REÎS — Vekil Bey burada. Sual sahibi arka
daşımız da burada. Suali okuyoruz efendim. 

24. XI I . 1957 
B. M. M. Riyasetine 

Aşağıdaki suallerimin Gümrük ve inhisarlar 
Vekilliğince şifahen cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Sayıgılarımla. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

1. Tütün nittİMpiakrmda müst alışıla kilo 
başına 25 kuruş a&MI terilen primin artırılması 
düşünülmekte midir? 

2. Primin; kalitede nazara alınmak suretiy
le hesap ve tediyesinin uygun olup olmıyaeağı 
hususunda ne düşünülmektedir? 

REÎS — Gümrük ve inhisarlar Vekili, bu
yurun. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sual iki 
oluyor. 

REÎS — Sebati Bey arkadaşımız sualin iki 
olduğunu beyan ediyorlar. Riyasetçe tetkik edil
miştir. Sual bir maddenin iki fıkrası halindedir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tamam 
efendim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLl HÂ-
Dî HÜSMAN (istanbul) — Muhterem arkada
şım Goloğlu arkadaşımız tütünler için beher ki
losuna verilen 25 kuruşun artırılıp artırılmıya-
cağmı ve bu yardımın kilo başına 25 kuruş ol
ması yerine kalite de nazarı dikkate alınarak baş
ka bir esasa bağlanıp bağlanamıyaeağım soru
yorlar. 

Hakikaten iki seneden beri müstahsil tarafın
dan satılan tütünün beher kilosuna yardım ola
rak ve aynı zamanda ihraç imkânlarını sağlamak 
maksadiyle devletçe 25 kuruş ödenmektedir. Bu
nun kilo başına yapılması takdir buyurursunuz 
ki, kalitenin nazarı dikkate alınmamasını icabet-
tiriyor ve kalitesi yüksek de olsa tatbikat, diğer
lerine yapılan yardımın aynı yapılması şeklin
de tecelli ediyordu. 

iki senelik tatbikat bize şu neticeyi verdi: 
Tütün müstahsili vatandaşlar daha iyi tütün ye
tiştirme gayreti yerine, tütün müstahsili mınta-
kaları mebusları arkadaşlarım çok iyi bilirler, 
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sulama suretiyle daha kıymetsiz ve randımansız ı 
topraklara tütün ekmek suretiyle miktarı çok, 
fakat kıymeti az tütün istihsal ederek yardımı 
çok almak temayülünü gösterdikleri müşahede 
olundu. Bunu önlemek ve yüksek kalitede tütün 
yetiştirilmesini teşvik maksadiyle bu seneden iti
baren yapacağımız yardım kilo başına 25 kuruş 
şeklinde olmıyaeak, satış bedelleri üzerinden bir 
nispet dairesinde ödenecektir. Meselâ yardım 
seyyanen % 10 olarak hcsabedilecek olursa beş 
liralık tütün satana 50 kuruş, 100 kuruşluk tü- | 
tün satana 10 kuruş vermiş olacağız ki, bu söz
lerimle arkadaşımın sualini cevaplandırmış bu
lunuyorum. 

Geçen sene kilo başına yaptığımız yardımın . 
yekûnu 28 milyon lirayı bulmuştur. Tediye şek
li değiştirilmiş olmakla beraber yekûn olarak 
yapacağımız yardım bu 28 milyonun da çok üs
tünde olacaktır. 

Bu cevabımla da arkadaşımın ikinci sualleri
ni cevaplandırmış oluyorum. I 

REİS — Sual sahibi. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Memle

ketimizin en fazla masraf ve en fazla emekle mey
dana gelen mahsulüne yapılmakta olan yardımın 
evvelki senelere nazaran çok daha fazla miktar
larda yapılmasının ve bunun nevilerinin iyi olma
sını temin edecek şekilde tevziinin düşünüldüğü
nü öğrenmekle memnun oldum. Bu itibarla Ve
kil Beye teşekkür ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır efendim. 

3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, üçlü 
ve daha ziyade tedrisat yapan ilkokul mevcudo-
lup olmadığına dair sualine Maarif Vekili Celâl 
Yardtmct'mn şifahi cevabı (6/29) 

REİS — Alâkalı Vekil burada. Sual sahibi ar
kadaşımız burada mı? (Burada, sesleri) Suali 
okuyoruz, efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Selim Soley 

L Memleketimizde üçlü ve daha ziyade ted
risat yapan ilkokul var mıdır? Üçlü kaç, dörtlü 
kaç tanedir ve nerelerdedir? j 
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2. Bizim bu basit sistemden kurtulmamız 

için ne düşünülüyor? Bu sene de bu şekle de
vam edilecek mi? Hangi tarihte buna son verile
cektir? 

REÎS — Maarif Veküi, buyurunuz. 
MAARİF VEKÎLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, 965 şehir oku
lundan üçlü tedrisat yapan okul 24, dörtlü ted
risat yapan okul da 4 tür. Üçlü tedrisat yapan 
okullardan 2 si İstanbul, 10 u Ankara, 7 si îzmir. 
2 si Sivas, 3 ü de Adanandadır. Dörtlü tedrisat 
yapan 4 okul ise İstanbul'dadır. 

Arz ettiğim gibi, 965 şehir okulundan bu kadar 
okulun üçlü ve dörtlü tedrisat yapmaları büyük 
şehirlerimizde ve bilhassa 1953 ten sonra memle
ketin sanayileşen bölgelerinde geniş miktarda iş
çi akınının başlaması ve işçi teşekküllerinin mü-
tekâsif bir halde bulunmasından ileri gelmekte
dir. 

Bu sistemin izalesi hakkındaki temenniye biz 
de iştirak ederiz. Takdir buyurursunuz ki, şehir 
okulları bina meselesidir, bu da özel idareleri il
gilendiren bir keyfiyettir, özel idarelerimizin 
durumları da malûmdur. İstanbul'da, Ankara'da 
izmir'de ve Adana'da adedini arz ettiğim 3 lü, 
4 lü tedrisat yapan okulların binaları yapıldığı 
takdirde bu mahzur tamamen önlenmiş ola
caktır. Hakikaten bu vilâyetler 5166 sayılı 
Kanunun hükümlerine dayanarak, kendi büt
çelerinden mümkün olduğu kadar fazla pa
ra ayırmak suretiyle, fazla bina yapmaktadırlar. 
Bu sene Hükümetimiz de bunlara yardım etmek 
suretiyle üçlü ve dörtlü tedrisat yapan okulları 
haddi asgariye indirmeye, hattâ tamamen ortadan 
kaldırmaya çalışacaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REtS — Sual sahibi, buyurunuz. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu sualimi üçlü veya dörtlü tedri
sat yapan ilkokullarımızın sayısını öğrenmek ve
ya bu vesile ile bir polemiğe zemin hazırlamak 
için değil, bilâkis dört ayrı isim taşıyan dört 
okula mensup dört ayrı sınıfı aynı günün aynı 
dershanede okutmak gibi, hiçbir devirde, hiçbir 
yerde görülmemiş ve görülmesi mümkün olnıı-
yan, dünyanın en basit ve iptidai bir tedris sis
temini görmenin ve bilmenin bende tevlidettiği 
ıstırabı Yüksek Heyetinize arz ve aksettirmek 
için sormuştum. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekilin salâhi-

.yetli ağızlarından; izmir, Ankara, Adana ve Si
vas vilâyetlerinde üçlü ve dörtlü tedrisat yapan 
28 ilkokulun mevcudiyetini öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Buralarda tedrisat nasıl yapılıyor? Onu arz 
edeyim : 

Normal ilkokulda beş ders saati vardır, 40 
dakikada bir de teneffüs. Üçlü tedrisat yapanlar
da ise her sınıfa günün sadece 160 dakikası ay
rılmıştır. Bu müddet içinde çocuk, 40 dakikalık 
dört ders okur ve- sadece 80 dakikalık iki ders 
devamlı olarak okuduktan sonra ancak beş dakika 
teneffüs yapar. Dörtlü tedrisat yapanların hali 
büsbütün fecidir. 6 yaşını henüz bitirerek mek
tebe başlıyan çocuk ilk sınıfta ise sabah karan
lığında, son okuyan sınıfta ise saat 17 den son
ra mektebe gider ve 40 dakikalık 4 ders 160 de
vamlı dakika okuyup bu kış kıyamette yatsıdan 
tam bir saat sonra evine döner. Bu saatte evine 
dönen çocuk 6 yaşını henüz bitirerek okula yeni 
başlamış bir yavrudur. 

Acaba böyle bir tedris sistemine mâlik başka 
bir memleket var mıdır? Ha'yır arkadaşlar, ne 
Avrupa'da, ne Asya'da, ne de Afrika'da, yoktur. 
(Soldan, gülüşmeler) Hindistan'da bile böyle geri 
bir tarz bugün için mevcut değildir. Filhakika 
2 nci Dünya Harbinden hemen sonra Fransa ve 
Almanya'da ikili tedrisat yapan mektepler gö
rülmüş, fakat 3 senede tasfiye olunarak 10 sene 
evvel tarihe karışmıştır. f 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile size şahidi 
olduğum bir şeyi nakledeyim : Bir gün İngilte
re'de bir mitingde konuşan bir Eodezyalı, İngi
lizlere : «Bizim memleketinizde ne işiniz var, bi
ze ne faydanız oldu, sizi istemiyoruz,» diye ba
ğırırken bir ingiliz : «Size mektep yapıyoruz ya» 
diye cevap vermişti. Rodezyalı hatip : «Evet, 
doğru, mektep yapıyorsunuz, fakat aynı binada 
öğleden evvel başkasını, öğleden sonra da başka
sını okutuyorsunuz. Bu kadar basit bir sistemi 
bize lâyık görüyor, sonra da utanmadan «mektep 
yapıyoruz ya» diyorsunuz» cevabını vermişti. 

Biz bugün Rodezyada değil, Hakkâri'de de
ğil, Ankara'nın göbeğinde, istanbul'un bir ma
hallesinde bir Afrikalının dahi beğenmediğinin 
iki misli fenası mektepler kuruyor, sonra da 
«mektep sayısını artırdık» diye, övünüyoruz. 

REÎS — Selim Bey, sualinizin metnine sadık 
kalarak beyanda bulunmanızı rica ederim. 
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SELİM SOLEY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bütün bu mektepler adı geçen şehirle
rin işçi muhitlerinde, fakir vatandaşlarımızın 
oturmakta olduğu semtlerde kurulmuştur. Hiç
birisine Şişli'de, Çankaya'da, Beyoğlu'nda rast-
hyamazsmız. Bunlar Altındağ'da, Taşlıtarla'da, 
Zeytinburnu'ndadııiar. (Soldan, «Ooo» sesleri, 
«Sualle alâkası ne?» sesleri) 

Bu devrede bu kadar geri duruma düşüşümü
zün sebebi,* mekteplerimiz bu halde iken ve hattâ 
birçok yerlerde buna bile hasret çekilirken, 15 
üniversite kurmaya kalkmak ve temeli henüz 
atılan bir üniversiteye, sanki çok lazımmış gibi, 
şimdiden ve eski bir vekile iş bulmak gayesiyle 
yüksek maaşlı bir rektör tâyin etmek ve yine.... 

(Soldan, «Bunların sual ile ne alâkası var?» 
sesleri) 

RElS — Selim Bey sualinize sadık kalma
nızı ihtar etmeme rağmen rektörden bahsetme
nizin sualinizle bir alâka ve irtibatı yoktur. 
Sözünüzü kesiyorum: Lütfen kürsüyü terk edi
niz. Buyurun, efendim. (Sağdan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, ihtarıma rağmen sual 
dışı sözüne devamda bulunması, hattâ fazla-
siyle devamda bulunması karşısında nizamname 
hükümlerini tatbika riyaset mecbur kalmıştır. 

Vekil Bey, buyurunuz. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok munterem arkadaşlarım; hatibin 
hakikaten hayret ettiğim bir beyan tarzına şa-
şidoldunuz. Buraya huzurunuza geldi, konuş
masının mukaddemesinde «Ben bu suali sorar
ken her hangi bir polemiği, münakaşayı, davet 
etmek veya buna girişmek için yapmadım» dedi. 
Ama mütaakip beyanlarında polemik ve müna
kaşanın alüyülâlâsmı yapmak suretiyle kendi 
açtığı yoldan kötü bir mecraya girdi. Kendile
rinden şunu rica ederim; Afrika'dan, Hotan
to'dan şuradan, buradan misaller getirdi. Eğer 
bu üçlü, dörtlü tedrisatı yapmanın, Afrika'da, 
Hotanto'da bulunmıyan bir utancı varsa bu
nu bu memleketi o ahval ve şerait içinde bulun
durulanların vebalinde arasınlar. (Soldan, alkış
lar) Arkadaşıma şunu sorarım; köy okullarını 
şehir okulları yapmak suretiyle... 

MUHALEFETTEN BlR MEBUS — Reis 
Bey, mevzudan uzaklasıyorlar, Vekil Beyi de 
ikaz ediniz. 

RElS — Vekil Beyefendi; zatıâliniz için de 
aynı ricayı yapıyorum. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — Üçlü ve dörtlü tedrisatın yapılması, 
şehir okullarının binace kifayetsizliğinden ileri 
gelmektedir. Ankara'da Yenimahallede bİT fırı
nın üzerinde iki oda kiralanmak suretiyle za
manı iktidarlarında tedrisat yapılırdı. İstan
bul'da otuz senede ancak otuz okul yapmışlardı, 
biz 48 okul yaptık. Bir kere bunları söylesinler. 

Benim ifade etmek istediğim şudur; okul
larda üçlü ve dörtlü tedrisatın yapılması, her-
gün, her sene çığ gibi artmakta olan talebenin 
tahsilsiz bırakılmaması zaruretinden ileri gel
miştir. Bu sistemi bendeniz burada, merğub ve 
muteber bir usul diye arz etmedim. Ama okul 
kifayetsizliği ve bilhassa büyük şehirlere her
kesin gözü önünde vukubulan büyük şehirlere 
vukubulan akınlar ve her sene yalnız istanbul'
da senede 12 -15 bin talebenin artışı karşısında 
bunları hiç okutmamaktansa üçlü, dörtlü ted
risat yapmak suretiyle, feragatkâr öğretmenleri
mizin yüksek hizmetlerinden istifade etmek .su
retiyle tahsillerini yaptırmakta fayda vardır. 
Çocuklarımızı sokağa bırakıp kabul etmemek-
tense, biraz çocuklara, biraz öğretmenlere, bir
az da idareciye külfet ve mahrumiyet tahmil 
etmek suretiyle ilkokul çağmdakileri okutmak 
her halde hayırlı ve isabetli bir iştir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) Kaldı ki, arz ettiğim 
gibi 965 şehir okulundan ancak 24 tanesinde bu 
usul mevcuttur. 

Şimdi üçlü tedrise itiraz ettiler. Sabahleyin 
erken saatlerden itibaren üç devrede çocukları
mız okumaktadırlar. Dörtlü tedris ise gün 
aşırı vukua gelmektedir. Binaenaleyh çocukla
rın gece yarılarına kadar sokakta kalmaları, şu 
bu olması gibi acıklı bir levha ve mizansen için
de vaziyeti göstermeye kalkışmak kanaatimce 
polemiğin ta kendisidir. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Sual sahibi! 
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SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, memleketi 6 ay içinde cennete çevi
receğim -nüye işbaşına gelip de... (Soldan, şid
detli gürültüler) 

REÎS — Selim Bey, bu şekilde konuşmama
nızı rica ederim. 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Bunları Cebe.-
ci çayırında konuş! 

SELİM SOLEY (Devamla) — Bunlar bir-
biline bağlıdır. 

REİS — Sualiniz içinde kalmanızı tekrar ri
ca ediyorum. 

(Sağdan, «Vekil aynı şekilde konuştu» ses-
. leri) 

REÎS —• Vekil Beye de aynı şekilde müda
hale ettim, efendim. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, iskelet gibi konuşmak mecburiyetin
de kalıyorum. Bu iskeleti izahlarla süslemek
ten menediliyoruın. Onun için bunu süslemeyi 
hepinize teker teker bırakıyorum. 

Şurada, Altındağ'da İhsan Sungu İlkokulu 
vardır. Şimdi içinizden istiyen birkaç arkadaş-
dan rica ederini; gelip görsünler. Bodrumun 
dibinde, pençeresiz bir yerde, elektrikle oku
yorlar. Ankara'nın bu kadar haşmetine, bu ka
dar basit bir mektep yakışır mı? 

Söylediğim sade bu değildir. 
Öğleden evvel orta mektep olup öğleden son

ra ilk jnektep olan mektepler vardır. 
Sözüme şı* cümlelerle son vereyim : 
Evvelce ilkokulların adı iptidai mektep idi. 

Fakat bunlar isim değiştirdi, ilk mektep oldu, 
sistem değişti. Fakat şimdi tedrisatımız; ilk
okullarımızın hali eski adıyla, eski tabirle ta
mamen (iptidai) dir. 

Güneş yüzü görnviyen mektebe beraber gi
debiliriz. 

Mâruzâtımı bundan ibarettir. 
REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. -— Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğ-
lu ve iki arkadaşının, Nakil vasıtaları hakkın
daki 3827 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 

yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/17) (i) 

(1) 9 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

REİS — Kanun teklifinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz alanlar, Kâmil Boran ve Kemal 
özçoban... Kâmi'l Boran, buyurun efendim. 

MEHHET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, şu anda müzakeresi ya
pılacak kanun teklifi Reisvekillerimize bir otomo
bil tahsisini derpiş etmekte olduğundan Reisvekil-
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1 erinin makamlarını ve şahıslarını yakînen alâka
dar etmektedir. Tabiatiyle bu kanun teklifi üzerin- j 
•de konuşacak arkadaşlarımız bulunacaktır. Hiç- i 
bir hâkim kendisine taallûk eden bir dâvanın gö
rüşülmesine iştirak edemez. İçtüzük tadilâtının . | 
Yüksek Riyaset Divanına en büyük salâhiyet- J 
leri vermiş olduğu Yüksek Heyetinizin malû- ; 
mudur. Nihayet muhterem reisvekilleri de, ne • 
kadar kâmil olurlarsa olsunlar, insandırlar, j 
Belki bir asabiyete kapılırlar. Riyaset makamı- \ 
m işgal eden muhterem arkadaşlarımıza taal- ! 

ICık eden bir mevzuda mebusun tam bir ser
bestiyle konuşabilmesi kolay değildir. Bu iti- j 
barla bu kanun teklifinin müzakeresine nıun- , 
hasır olmak üzere. Sayın Reisimiz Koraltau'm j 
bu oturuma. Başkanlık etmesini arz ve teklif • 
ederim. Bu teklif kabul edilmediği takdirde tü- j 
mü hakkında mâruzâtta bulunacağını. j 

REİS — Efendim, arkadaşımızın usul hak- j 
kındaki beyanları nizamnamemizin hiçbir mad- j 
•desiııe uygun değildir. Böyle bir usul mevcu- [ 
dolmadığı gibi arkadaşımız mahkemeden balı- | 
settiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf- ! 
lan teşekkül etmiş bir mahkeme değildir. Reis j 
lıurada karar sahibi olmadığı gibi Reisin Mec- j 
]isteki vazifesi müzakereleri idare etmektir, ka
rar sahibi Yüksek Meclistir. Bu itibarla beyan- j 

! 
l an nizamnamemize uymadığı gibi, bir usul. j 
maddesi de değildir. Eğer usul üzerindeki be- ; 
yanları vâridolsaydı lehte ve aleyhte ikişer ki
şiye söz vermemiz icabederdi. Halbuki Riya- j 
set, arkadaşımızın ortaya attığı iddiayı bir usul j 
meselesi olarak kabul etmemektedir. Bu itibar- i 
la yapılacak bir muamele yoktur, müzakereye ,j 
devam ediyoruz. Heyeti umumiyesi üzerinde j 
konuşmanıza devam buyurun efendim. I 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — j 
Muhterem arkadaşlarım, müzakere konusu ka- j 
mm teklifi Reisvekillerimize 30 bin lira değe- I 
rinde bir binek otomobili tahsisini derpiş et- j 
inektedir. Gerekçesinden birkaç satırı, üzerin- j 
de ibretle durmak üzere okuyorum : j 

(...bu makamın teşrifattaki mevkii icabı ı 
her hangi resmî bir törene veya ziyarete git- j 
mek yahut istikbal ve teşyi gibi icaplara uya
rak resmî kıyafetle bu icapları yerine getir
mek mevkiinde olan reisvekillerini, gerek va
zifelerine ve gerekse bu mecburi ziyaretlere 
azimet ve avdetlerinde araba bulamamak yü- I 
zünden her hangi umumi bir vastıaya binmek 
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ve bulunmadığı zamanlarda yaya yürümek gi
bi icapsız bir duruma dlişmekten kurtarmak 
üzere...) 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, Batı'da 
devlet reisleri bile tramvaylara binerken biz 
hâlâ müflis şarklı şatafatı içindeyiz. 

Gerekçede resmî kıyafetten bahsediliyor; 
ben Sayın Reisvekillerinin bir üniforması oldu
ğunu bilmiyorum. Acaba balolara gidilirken 
smokin veya firak giyilmesi hali mi kastedil
miştir? Bu kıyafete giren bütün vatandaşlar rıe-
yi yapıyorlarsa, muhterem Reisvekillerimiz de 
öyle yaparlar. Nitekim, şimdiye kadar öyle yaptı
lar. Şikâyetlerine hiç şahidolmadık. 

Gerekçede umumi bir vasıtaya binmek ve ya
ya yürümek gibi icapsız bir durumdan bahsedi
liyor. Vatandaşlar için icaplı olan bu durum, o 
vatandaşların arasından gelen arkadaşlarımız 
için icapsız olur mu? Bu esbabı mucibenin Sayın 
Reisvekillerinin malûmat ve muvafakati olma
dan yazıldığını sanmaktayız. Kendilerinin umu
mi vasıtaya binmeyi, yani yaya yürümeyi yani 
vatandaşların daima içinde bulundukları şart
ları böyle küçümsiyeeeklerine ihtimal veremem. 

Muhterem arkadaşlarım; Demokrat Parti 
muhalefette iken resmî arabaların amansız düş
manı idi. Yeni iktidarın sayın ilk milletvekil
lerinin bir kaptı - kaçtıya dolarak alkışlar ara
sında Meclise geldikleri günün üzerinden 10 se
ne bile geçmedi. Demek ki, bu, sadece bir propa
ganda gösterisinden ibaretmiş, yahut resmî ara
baya binememenin verdiği bir üzüntünün ifade-
siymiş. 

Bugün Reisvekilleri için olduğu gibi yarın 
yine zoraki gerekçelerle encümen reisleri için de 
birer araba istenecektir. (Soldan, gürültüler, 
«icabederse verilir» «Ne münasebet» sesleri) On
lar da resmî ziyaretler yaparlar, teşrifatta bu
lunurlar, istikbal ve teşyi gibi vazifelerde bulun
mak mecburiyetinde değil midirler? 

Arkadaşlarım, bunun sonu nereye varır? Biz 
milletin tek kuruşunu dahi düşünerek ve hesap-
lıyarak harcamak mevkiinde ve mecburiyetinde
yiz. 30 bin liraya otomobil, 500 liraya şoför, yağ, 
benzin ve tamir.. Arkadaşlarım, affınıza iltica 
ederek söylüyorum, bir atalar sözü vardır, ben 
bunu biraz hafifleterek arz edeyim. «Sırtında 
gömleği yok, ayran içmeye atla gider» derler. 
Allah aşkına böyle bir vaziyete düşmekten kaçı
nalım. arkadaşlar. 
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Kanun teklifi, 3827 sayılı Kanuna bağlı 1 sa

yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında.. 
Sanki 3827 sayılı Kanun tatbik mevkiindedir. 
Muhterem vekillerin makam arabalarını bir ta
rafa bırakıyorum. Vâzıı kanun bunların kulla
nılması şeklini takdirlerine ve insaflarına bırak
mış, takyit koymamıştır. Ne kadar isabetli dav-
ranıldığı da şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bundan 
vazgeçtik, hizmet arabaları sinemalara hanım 
ve okullara çocuk taşımaktadır. Nerede kaldı 
3827 sayılı Kanunun hükümleri? Bu kanunun 
kaldırılmasını, bugünkü durumu ile hukuk kü
tüphanemizde bırakılmasına tercih ederim. Hiç 
değilse tatbik edilmiyen bir kanun olarak uyan
dıracağı güvensizlik, sevgisizlik ve hattâ hür
metsizlik aşılanmamış olur. Ben bir önerge sunu
yorum. Daha fazla tafsilât vermiyeceğim. Bu 
kanun teklifinin reddini arz ve istirham ederim. 

KEÎS — Kemal özçoban, buyurunuz. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, eğer Kâmil Boran arka
daşım başka vadilere, başka mecralara sapma
mış olsaydı ben bu kanun teklifinin aleyhinde 
bulunacak ve bununla iktifa edecektim. Fa
kat Kâmil Boran arkadaşımın konuşması bana 
tedai yolu iie 1946 - 1950 senelerini hatırlattı. 
Cenabı Hakkın bu lûtfuna bir daha şaştım. Biz, 
1946 - 1950 arasında hakikaten bir prensibola-
rak binek arabalarının çokluğundan, yerinde 
kullamlmamasmdan ve artık artırılm amasından 
bahsederek burada bu arkadaşlarla mücadele 
ettik. O zaman bizim feryatlarımız, büyük bir 
ekseriyetin sıra kapakları vurması, bağırıp ça-
ğırmasiyle susturuluyordu. O zaman Kâmil Bo
ran ve diğer arkadaşları iktidarda idiler. îşte, 
o zaman bizi küçük bir takviyede bulunmıyan, 
susan bu arkadaşların şimdi bizim prensipleri
mizi savunmasını görmekle Cenabı Allalım bü
yüklüğüne bir daha şahidoluyorum. 

Arkadaşlarım, Kâmil Boran arkadaşımız 
1948 - 1949 ara seçimleriyle buraya geldikten 
sonra - bâzı arkadaşlarım şahittir - ufak bir 
söz için benim Meclisten çıkarılmama karar 
aldırmaya gittiler. Söylediğimiz şu idi : «Bu 
memleket çiftlik değildir, bunlar da çiftlik 
ağası değildir.» (Sağdan, şimdi de tekrar etsene 
sesleri) O zaman olduğu gibi şimdi de ben ve 
diğer arkadaşlarım bunları tekrar etmekten 
fariğ olmıyacaktır. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) 
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Şimdi arkadaşlar, bu kısma bu kadar cevap 

verdikten sonra şunu arz edeyim ki, bendeniz bu 
kanun teklifinin hangi hava içinde verildiğini 
bir türlü anlıyamadım. Bir defa esbabı mucibe-
gayet zayıftır. Esbabı mucibe hulâsa olarak şu
dur : Mevkileri icabı birtakım teşrifat vesile
siyle ziyaret ve istikbale gitmeye mecbur kalan 
reisvekillerinin, resmî kıyafetle araba bulama
maları, araba bulsalar dahi avdette yaya yürü
meleri gibi birtakım mahzurlar karşısında şid
detle ihtiyaç hissedildiği. Bu esbabı mucibe çok 
çürüktür, arkadaşlar. Evvelâ ekseriyet partisi 
mensubu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; 
verilen vazifeler ne olursa olsun, o vazifenin ifa-
smdaki şartların ağırlığı ne olursa olsun, en yo
rucu vazifeleri dahi deruhde etsek, prensipleri
mizden vazgeçen bir parti mensubu olmıyacağız. 
Binaenaleyh, meşakkat de çeksek, ihtiyaç da duy-
sak, evvel emirde prensiplerimizi müdafaa et
mekle mükellefiz. Bir zamanlar, (sağ tarafı işa
ret ederek) şu kısımda bizler otururken, bu mev
zuu ferden ve toplu olarak tenkid ederken, bu
gün bu kanunun huzurunuza gelmesi bendenizin; 
ruhu üzerinde azap tevlidedici baskı yaratmıştır.. 
(Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bu esbabı mucibe çü
rüktür. Artık demokrasinin icaplarından birisi 
demek olan vatandaş seviyesine inmek ve haki
katen demokratik esaslara girmek zamanı geldi. 
Hatırlatırım size, Belçika Başvekili tramvaya bi
nerken ölmemiş mi idi. Ve başka bir yerde diğer 
bir vekil hususi otomobilde değil, resmî otomo
bilde değil, doğrudan doğruya bir taksi içinde 
ölmemiş midir? Bunları gazetelerde okuyoruz. 

Şu halde benim istirhamım şu : Bizler, omuz
larımıza yüklenen yükü benimsiyerek, 1946 dan 
beri bütün arkadaşlarla köy köy, dağ dağ, bu
cak bucak, dolaşarak bu güzel eseri meydana ge
tirdik. Binaenaleyh, bundan sonra memleketin 
omuzuna tekrar külfet yüklemek zamanı geçmiş
tir. Vekil arkadaşlarımızdan istirham ediyorum,. 
onlar her şeye lâyık kıymetli arkadaşlar olabilir
ler, kendilerini kasdetmiyorum, ama onların da 
dâhil bulunduğu, eski savunmamızın temelini 
teşkil eden prensipleri korumak için bunlardan 
feragat etsinler. Arkadaşımın cevabının bir kıs
mına iştirak ediyorum. Bana dün sabahleyin 
mahallemde çekilmiş bir fotoğraf gösterdiler. 
Utandım arkadaşlar, utandım. Eesmî plâkalı bir 
araba geçiyor. İçerisinde iki kişi ellerini sallı-
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yoıiar. Belki şaka, belki de şaka değil de el uzat
mak olabilir. Fakat ellerini böyle uzatmak sure
tiyle selâm veriyorlar. Utandım, arkadaşlar, utan
dım. Böyle günlük hâdiseler pek çoktur... (Sağ
dan, alkışlar) 

A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — Bu ka- i 
nunla bunun ne alâkası var. I 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bana 
itiraz eden arkadaşım gelsinler, Yenişehir 'in pa
zarı olan Çarşamba ve Cumartesi günleri oraya 
teşrif etsinler de görsünler. Her gün sabahleyin 
saat 8 de Maarif Kolejinin önüne gelip görme- I 
lerini arkadaşımdan rica ederim. (Sağdan, al
kışlar) Bana itiraz eden arkadaşım, bu araba- I 
laıia nasıl yemek taşındığını ve bayanların sine
maların önünde bu arabalardan nasıl inip bin
diklerini göreceklerdir. Binaenaleyh, görünen 
köy kılavuz istemez, gören göz de kılavuz iste
mez. îtiraz kolaydır, günlük hakikatleri inkâr 
ise kolay değildir. Bütün millet huzurunda ısrar 
ediyorum, beyan ediyorum, hayır arkadaşlar, 
prensiplerden vazgeçecek değiliz, bu kanunun 
aleyhinde rey vermenizi rica ediyorum. (Sağdan, 
sürekli alkışlar, soldan, alkışlar) 

RE IS — Selim Soley, buyurun; 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım; evvelâ, sözlerimin, Muhterem Reisvekil-
lerinin şahısları ile alâkalı olmadığını ve sırf 
prensip bakımından söylendiğini arz ederim. 

Arkadaşlar; demin Sağlık Vekili burada beya
natta bulunurken, cüzam hastaneleri için bütçe
mizde imkân olmadığını, ondan sonra konuşan 
Sayın Maarif Vekili de ilkokulları bodrumdan 
kurtararak güneşli bir hale çıkarmak için bütçe
mizde fırsat bulunmadığını söylediler. 

Arkadaşlar, bütçelerimiz bu kadar imkânsız 
iken, çocuklarımıza bodrumlarda okumak mecbu
riyeti tahmil edilirken, Sayın Reisvekillerine de 
Ufak bir zahmet tahmil etmeyi, kar altında, oto
büslerle bizler gibi gidip gelerek, vazife görmele
rini lütfen mümkün kılın. 

Arkadaşlar; büyük şehirlerimizde muhterem 
halkımızın çektiği otobüs sıkıntısını ve onların 
teşkil ettiği kuyrukların bölük ve tabur teşkil et
melerini birkaç kişiye alınacak otomobilin gidere-
miyeceği aşikârdır. Çare nedir? Çare; şehirlilerin 
ve bu arada Reisvekillerinin de kolaylıkla bir yer
den'bir yere nakillerinin teminidir. Şoför parça 
bulamazken Reisvekillerine otomobil hediye etmi-
yelim. Bu bakımdan bu kanuna aleyhte rey ver- | 
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I menizi rica ederim. Kemal Beyin dediği gibi 1946 

prensiplerine sadık kalmanızı Heyeti Aliyenizden 
rica ediyorum. 

REİS — Behçet Kayaalp. 
BEHÇET KAYAALP (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım; Balıkesir Mebusu Ahmet Koca-
bıyıkoğlu ve iki arkadaşının, Nakil vasıtaları hak
kındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cctvel-
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklif-
leri ile Bütçe Encümeninin raporunu okuduktan 
sonra insan biraz maziye doğru hâtıralarını ihya 
edecek olursa, bugünkü Bütçe Encümenini teşkil 
eden arkadaşların zihniyetiyle 1950 de iktidara 
yeni gelmiş Demokrat Partinin zihniyeti arasın
daki farkı görmekte gecikmez. Muhalefet yılların
da, kongrelerinde ve meydanlarda, hizmet ve ma-

I kam arabalarının suiistimalinden son derece şikâ-
I yet eden bir partinin, iktidara geçtikten sonra bu 

şikâyetleri izale etmek maksadiyle İdareci Üyele-
I ri harekete geçirmiş ve bir kanun teklifi yaptı-
ı rarak Reisvekillerinden başlamak suretiyle iyi bir 

örnek vermiştir. Bütçe Encümeni de bu teklifte
ki görüşe iştirak etmiş ve raporunda işaret ettiği 
üzere şoför ücretlerinden, işletme ve tamir mas
raflarından tasarruf edilmesi lüzumunu belirt
miş ve tasarruf zihniyetinin Hükümette de hâkim 
olduğunu ve Hükümetçe ele alındığım ve bu ta
sarruf zihniyetinin 1950 de bir misalini Yüksek 
Meclisin vermiş olmasından dolayı... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Kısa kes, ha
vayı bozma... 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) —Reis 
Bey müdahale ediniz. 

REİS — Devam buyurunuz beyefendi. Bu ka
dar bir müdahale karşısında konuşamıyacak du
rumda değilsiniz, lütfen devam buyurun. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Muhte
rem Reisimiz müzakereyi takibetmeyip arkadaşla
rına dönerlerse böyle olacağı aşikârdır. 

REİS — Riyaset, Divan Kâtipleri ile konuş
maktadır. Her zaman bu, onun vazifesidir. De
vam buyurun, efendim. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — Sükû
neti temin edemiyorsunuz. 

REİS — Lüzumsuz ve yersiz sükûneti bazma 
hareketleri sizden geliyor. Devam buyurunuz. 

BEHÇET KAYAALP (Devamla) — O za
man Hükümetçe takibedilen tasarruf zihniyetine 
karşı Bütçe Encümeni de memnuniyetini izhar 
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etmiştir. Hattâ o zamanki idareci üyeler, Mec
lis Reisi için verilmiş olan 31 000 liralık otomo
bil tahsisatının kııllanılmıyacağmı, eski araba 
ile idare edileceğini komisyonda beyan etmişler
di. Bugün bakıyorsunuz aynı iktidar 1950 ile 
1957 arasında yani 7 sene geçtikten sonra tasar
ruf zihniyetini bir tarafa bırakıp, diğer taraf
tan makamın icabı ve teşrifat noktai nazarın
dan böyle bir tahsisin yapılması ve otomobilin 
verilmesini mâkul ve. yerinde buluyor. Arka
daşlar, bir şeyi, bir müesseseyi yıkmak kolay
dır. Ama onu tekrar ihya etmek, yerine getir
mek çok zordur. 1950 de iktidara gelen De
mokrat Partinin o günkü İdareci Üyelerinin, o 
günkü komisyonunun ve o günkü Hükümetin 
tutumuna bir atfı nazar ediniz. Bir de bugün
kü İdareci Üyelerin, Hükümetin ve Bütçe Ko
misyonunun tutumuna bakınız! Bugün iktisadi 
bakımdan hiçbir sıkıntımız yok mudur ki? Bu
gün bir iktisadi ferahlık içinde miyiz ki, bu tek
lifi yapıyorlar? 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu nakil va
sıtalarının ne suretle suiistimal edildiğini gün
lük hayatımızda hepimiz bildiğimiz gibi, va
tandaşlar da müşahede etmektedir. Bu bakım
dan, tasarruf zihniyetine sarıldım iddiasında I 
bulunan bir Hükümetin, Demokrat iktidarının, 
Meclisin 1950 deki zihniyetle hareket ederek 
buna imkân bahşetmemesini ve bilhassa suiis
timallerin önlemesi için yeni tedbirler getiril
mesini ve bu tedbirlerin süratle ele alınmasını 
iktidardan ve iktidar mensuplarından diliyoruz. 

REİS —• Başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı, efendim? 

İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
İHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, kanun lâyihalarının müzakeresi sırasın
da, alâkalı vekilin, kanun tekliflerinin müzake
resinde ise, hiç değilse kanun teklifini yapan 
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mebus arkadaşın ve alâkalı encümenin burada 
hazır bulunması lâzımdır, Tüzük bunu emre
der. Kaldı ki, bu teklif komisyon tarafından da 
reddedilmiş değildir. Bütçe Encümeni içinde 
bu teklifi kabul eden muhalif arkadaşlar da 
vardır. Meselâ Kemali Bayazıt, Avni Doğan, 
Arif Hikmet Onat arkadaşlarımız müspet rey 
verdiler. Binaenaleyh bu kanun teklifi görü
şülürken hiç değilse alâkalı komisyonun bura
da bulunması lâzımdır. Bu bakımdan alâkalı 
arkadaş ve alâkalı komisyon burada bulunma
dığından bu kanun teklifinin müzakeresinin te
hir edilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, müsaade buyrun, başka 
söz talebeden var mı? Gerek usul Ihakkmda, ge
rek heyeti umumiyesi hakkında.... (Yok sesleri) 

Her müzakerenin başından sonuna kadar ve 
bir kanunun müzakeresinde alâkalı vekilin bu
lunması meşruttur. Encümenin bulunması meş
rut değildir. Burada alâkalı vekil olarak tah
sisat bakımından Maliye Vekilidir. Yalnız şu 
anda arkadaşımızın usul hakkındaki beyanları
nın halledilmesinden evvel ekseriyet meselesi 
vardır. Zira şu anda karar almak mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Zira iki takrir ile kanunun reddi 
talebedilmektedir. Behçet Kayaalp arkadaşımı
zın yersiz olarak ifade ettikleri beyan anında, 
Riyaset ekseriyetin tesbitini kâtip arkadaşımız
dan rica etmekte idi. Takrirlerin Yüksek He
yetinize arz edilmesi için şu anda ekseriyetin 
bulunması lâzımdır. Halbuki Heyeti Umumiye-
nin mevcudu kâtiplerce vâki sayım neticesine 
göre (260) a inmiştir, karar ekseriyeti yoktur. 
(Gürültüler ve «yoklama yapın» sesleri) 

Müsaade buyurun, efendim, Nizamnameyi 
tatbik edeceğim. 5 arkadaşın yoklama talebi 
olmadığı gibi, olsa da Riyaset ekseriyetin ade-
mimevcuriyetini tereddütsüz görmektedir. Bu 
itibarla, 13 .1.1958 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

T. B. M. M. Matlaası 
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Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, Nakil 
vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (2 /17 ) 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında hazırladığımız kanun teklifini esbabı mııcibesiyle birlikte ilişik olarak takdim ediyo
ruz. 

Gereken muamelenin ifasına müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 

Balıkesir Mebusu Sakarya Mebusu Konya Mebusu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu Nüzhet Akın Reyhan Gökmenoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Nakil vasıtaları hakkındaki 15 Mayıs 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanuna ek 4832 sayılı Kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekilleri için bir binek otomobili tahsis edilmiş iken bilâhara bu 
tahsis 26 . VI . 1950 tarihli ve 5666 sayılı Kanunla kaldırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinin mazeretinde veya gaybubetinde Reis makamına kaim 
olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhiyetlerini istimal etmek gibi mühim bir vazife mevkii işgal 
eden Reisvekillerinin temsil ettikleri makamın aynı zamanda te'şrifattaki mevkii nazarı itibara alı
nırsa emsaline kıyasen bu makam için otomobil tahsisi gerekmektedir. 

Bu makamın teşrifattaki mevkii icabı her hangi resmî bir törene veya ziyarete gitmek yahut 
istikbal ve teşyi gibi icaplara uyarak resmî kıyafetle bu icapları yerine getirmek mevkiinde olan 
Reis vekillerini, gerek vazifelerine ve gerekse bu nuecburi ziyaretlere azimet ve avdetlerinde araba 
bulamamak yüzünden her hangi umumi bir vasıtaya binmek ve bulunmadığı zamanlarda yaya yürü
mek gibi icapsız bir duruma düşmekten kurtarmak üzere bu makam hizmeti için de üç Reisveki-
line aidolmak üzere bir binek otomobilinin tahsisi düşünülmüş ve Yüksek Meclisin tensip ve tasvi
bine arz olunmak üzere ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/17 
Karar No. 5 

19 . XII. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Balıkesir Mebusu Ahmet Koea-
bıyıkoğlu ve iki arkadaşının hazırlamış olduk
ları kanun teklifi encümenimize havale edilmiş 
olmakla teklif sahiplerinden Sakarya Mebusu 
Nüzhet Akın ve Maliye Vekâleti mümessili ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; Büyük Millet Meclisi Reis-
vekillerinin vazife ve salâhiyetleri bakımından 
benzerleri makamlara kıyasen ve üç Reisvekili-
ne aidolmak üzere bir aded binek otomobilinin 
tahsisini ve buna ait tahsisatın itasını istihdaf 
etmektedir. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerde Büyük Millet Meclisi Reisvekil-
lerinin, Reisin vazife başında bulunmadıkları 
zamanlarda Riyaset makamının bütün salâhi
yetlerini istimal etmekte ve aynı zamanda Yük
sek Meclisi temsilen protokol gereğince resmî 
merasim, ziyaret, istikbal ve teşyi gibi hizmet
lerde resmî kıyafetle icabet etmek mecburiyetinde 
kaldıkları cihetle hizmetlerin ifasında işgal et
tikleri mevkiin ehemmiyeti nazarı dikkate alı
narak üç Reisvekilinin emrinde, olmak üzere bir 
aded binek otomobilinin tahsisi lüzumu açıklan
mış ve kanun teklifinin şevkini mucip sebepler 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Teklifin birinci maddesine (asgari) kelimesi 
ilâve edilmek suretiyle ve mütaa'kip maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Kâtip 
Balıkesir 

M. II. Timurta.s 

Afyon K. 
M. Â. VIgen 

Adana 
Muhalifim 
Bîza Tekeli 

Ankara 
Muhalifim 

M. Akpınar 
Ankara 

A. Doğan 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Bu Mazbata M. 
Sakarya 

S. Dinçer 

Ankara 
Muhalifim 

O. Alişiroğlu 
Ankara Artvin Bolu 

Muhalifim Y. Gümmel S. Bilir 
î. Heçkin 
Çankırı Çorum Diyarbakır 

Muhalifim Y. Gürsel II. Turgut 
F. Arkan 

Elâzığ Gazianteb İstanbul 
Muhalifim Muhalifim N. Kırşan 
II. Müftügil E. Cenani 

İzmir Kastamonu Kayseri 
D. Akbel Muhalifim O. Kavuncu 

H. Dura 
Kocaeli Konya Manisa 

C. T üzün M. Bağrıaçık Muhalifim 
$. Mıhcıoğlu 

Maraş Muş Nevşehir 
K. Bayazit Ş. Ağaoğlu N. Önder 

Niğde Ordu Rize 
Muhalifim A. II. Onat II. Agun 

R. Gür soy 
Siird Sinob Tekirdağ 

Muhalifim 8. Somuncuoğlu Z. Er at aman 
M. D. Süalp 

Trabzon Van Yozgad 
1. Şener Muhalifim T. Alpay 

F. Melen 
Zonguldak 
/ / . Timur 

( S. Sayısı : 9 ) 



BALIKESİR MEBUSU AHMET KOCABIYIK-
OÖLU VE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Nakil vasîtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanuna 
bağlı (t) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 15 
Mayıs 1940 tarihli vfe 3827 sayılı Kanunun 2 ııcı 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvele, Büyük Millet 
Meclisi Reis vekili eri için 30 000 lira bedel ile ve 
beş sene miatla bir binek otomobili eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hin die yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yürütür. 

3 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayıh Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 
15 . V . 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvele, Büyük Mil
let Meclisi Reisvekilleri için 30 000 lira bedel 
ile v<e asgari beş sene miatla bir binek otomobili 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

% 
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