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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi sualle?" ve cevapları 
1. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'-

ın, Urfa vilâyeti köylerinin kaçında okul 
ınıevcudolduğunâ dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı 
(6/71) 70:72 

2. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'-
ın, Urfa vilâyetinde 1958 bütçe yılında 
ne kadar ilkokul yaptırılabileceğine 
dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
cının şifahi cevabı (6/72) 72:73 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'ın, Mardin Merkez kazası ile Mid
yat kazası merkez ilkokullarının durumu
na ve her iki kazada yeni okul inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sua
line Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm 
şifahi cevabı (6/78) 73:74 

4. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 
son mebus seçiminde sandık kurullarında 

Sayfa 
vazife alanlardan bir kısmının yevmiyele
rinin verilmemesi sebebine dair Başvekil
den olan sualine Maliye Vekili Hasan 
Polatkan'ın şifahi cevabı (6/85) 74:77 

5. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
Ankara köylerinde okul binası olduğu 
halde tedrisat yapılamıyan okullara öğ
retmen temini hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair sualine Maarif 
Vekilj Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı 
(6/87) 77:81 

6. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 
İstanbul C. H. P. teşiklâtmın parti içi 
çalışma ve toplantılarına valilikçe ne se
beple mâni olunduğu hakkındaki sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, sual 
takririnin tavziha muhtaç bulunduğuna 
dair şifahi cevabı (6/90) 81:83 

7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
ın, Sanayiimizin 1957 yılında kapasitesi
nin % 42 noksaniyle faaliyette bulunmuş 
olmasının sebebine dair Sanayi Vekilin
den olan sualine Ticaret Vekili ve Sanayi 
Vekâleti Vekili Abdullah Aker'in şifa
hi cevabı (6/91) 83:84 



Sayfa 
5. — Müzakere edilen maddeler 84 

1. — imar ve İskân Vekâleti kuru
luş ve vazifeleri hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/128) 84:87,90,91:95 

Yakı davet üzerine Federal Almanya 'y1 zi
yarete giden Reisicumhur Celâl Bayar'ııı av
detlerine kadar kendilerine, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ıu vekâlet 
edeceklerine dair Riyaseticumhur tezkeresi 
okundu. 

Konya Mebusu A. Fahri Ağaoğlu ve 
beş arkadaşının, iş Kanununun 5518 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin (D) fık
rasının tadiline dair kanun teklifi, talepleri 
üzerine geriverildi. 

İmar ve îskân Vekâleti kuruluş ve vazife
leri hakkındaki kanun lâyihasının encümen
den gelen 15 nci maddesi müzakere edildi ve 
takrirlerle birlikte madde talep üzerine tekrar 
Bütçe Encümenine verildi. 

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatına, 

Şifahi sualler 
1. — Çankırı Mebusu Dursun Akçaoğlu'nun, 

verem hastalarının tedavisi hususunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair şifahi sual takriri Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (6/163) 

2. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Ko
caeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol hakkında ne için 
soruşturma yapıldığına dair şifahi sual takriri 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/164) 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, hubu
bat ziraatiyle iştigal eden çiftçilere bir kâr haddi 
tâyini hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/165) 

4. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Pazar-

Sayfa 
2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'-

mn, Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla muaddel 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tadili hakkında kanun teklifi 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
(2/34) 87:90 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür An
laşmasının tasdikine dair kanunlar kabul olun
du. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3566 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 6330 sayılı Kanunla muaddel Baş
vekâlet kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâjdhasının birinci müzakeresi bi
tirildi. 

9 . V . 1958 Cuma günü saat 15 te topalnıl-
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekilj Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Attilâ Konuk 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
thsm Gülen 

eık Kaymakamının Mardin'e nakledilmesi sebe
bine dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/166) 

5. -— Adana Mebusu Hamdi önerin, İstan
bul'un iman dolayısiyle yapılan istimlâkler hak
kındaki şifahi sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/167) 

6. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, genç
lik teşekküllerinin malî sıkıntılarının giderilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi 
sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/168) 

7. — Adana Mebusu Suhi Baykam'ın, yüksek 
tahsil talebesinin okuma ve yaşama sartlannın 
kolaylaştmlması için ne gibi hazırlıklar yapıldı-

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Sualler 
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gına dair şifahi sual takriri Maarif Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/169) 

Tahriri sualler 
1. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nın, 6334 sa

yılı Kanunun meriyetinden sonra basınla ilgili 
olarak haklarında takibat yapılan şahıslara dair 

Teklifler 
' 1. — Antalya Mebusa Kenan Akmanlar'ıtn, 

Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
16 ncı maddesi I numaralı bendinin G fıkrası
nın tadili hakkında kanun teklifi (2/170) 
(Millî Müjd&faa ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve 34 
arkadaşının, Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1 nci ve 3 neü maddeleri ile 5458 
ve 5859 sayılı kanunlarla değiştirilen 4 neü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
(2/171) (Adliye Encümenine) 

3. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve 32 
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayıl' Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/172) (Adliye ve. Bütçe en
cümenlerine) 

4. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün 'ün, Na-
fıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3611 

tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/145) 

2. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
1950 senesinden sonra haklarında adlî takibat 
yapılan basın mensuplarına dair tahrirî sual 
takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/146) 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/173) (Nafıa 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbata 
5. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 

ve 5 arkadaşının, Gazianteb'in Töke mahalle
sinden Nuri Pazarbaşı'ya vatani hizmet terti
binden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/96) (Ruznaıneye) 

6. — Türkiye öğretmenler Bankası Türk 
Anonim Şirketi kuruluş kanunu lâyî hası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/109) (Ruzna
meye) 

7. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı 
ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin alacakları
na dair 4357 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (1/81) '(Ruzname
ye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCI GELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
RE t S — Celseyi açıyorum. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
RElS — Esbabı mueibeniz nedir? 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Tüzüğün 

153 neü maddesinin tatbik ve aynı zamanda gün
demin tanzim şekli hakkında. 

RElS — Müzakereye başlamadık. Usul hak
kında söz veremem, ama gündem dışı konuşa
caksanız veririm. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar; gündemin tanzim şekli ve 153 neü 
maddenin tatbik sureti hakkında kısaca maru
zatta bulunmak ve bir temennimi izhar etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Tüzüğün yeni tadil edilen 153 neü maddesine 
göre sözlü sorular bir günde ve muayyen saatte 
cevaplandırılmaktadır. 153 neü maddenin ikin
ci fıkrasına göre ise, Heyeti Celilenizin kararı
na iktiran etmesi kaydiyle sözlü sorunun bir sa
ati geçen bir müddet içinde dahi görüşülmesi 
mümkündür. Fakat 153 neü maddenin işliyebil' 

mesi, gündeme fazla sözlü soru almmasiyle ka
bil olmaktadır. Kısa tatbikat müddeti de bunu 
göstermiştir. Bazan, sözlü soru bir saatlik müd
deti geçtiği için kesilmiş veya gündemde fazla 
sözlü soru bulunmasından dolayı arkadaşları
mızdan birinin bir teklifi ile Heyeti Umumiye -
den karar istihsali için oylamaya müracaat edil
miştir. 

Şu halde, 153 neü maddenin tatbiki, gün
demde cevaplandırılması icabeden diğer sözlü 
soruların bulunmasına vabestedir. Bugünkü, ta
dil edilmiş bulunan içtüzük hükümlerine göre 
tek murakabe müessesesi olarak elde sözlü soru 
kalmış bulunuyor. Vekil beylerin seyahatte ol
maları, sual sahibinin bulunmaması gibi sebep
lerle bu sözlü sorular da vaktinde cevaplandırı-
lamıyor. Mühim bir maksat ve muayyen bir 
müddet içinde cevaplandırılmasında fayda mel
huz olan sözlü sorular uzun zaman cevapsız kal
maktadır. 153 neü maddenin işlemesi ancak gün
deme fazla sözlü soru almmasiyle kabil olacak
tır. Sözlü soru verilmesindeki gayenin acele ce
vap almak maksadına matuf olduğu hususu göz 
önüne alınarak, Riyaset Makamından rica edi
yoruz, gündeme fazla sözlü soru koysunlar. 
Maruzatım ve temennim bundan ibarettir. 

RElS — Muameleleri ikmal edildikçe sözlü 
somlar gündeme alınmaktadır. 

Gründeme devam ediyoruz. 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'm, TJrfa 
vilâyeti köylerinin kaçında okul mevcudolduğu-
na dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı
nın şifahi cevabı (6/71) 

REÎS — Sual sahibi.. Burada, Maarif Vekili 
burada, suali okutuyoruz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta
rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi arz ve rica ederim. 

Urfa Milletvekili 
M. Yaşar Alhas 

70 



î : 66 9.5 
Urfa vilâyet merkezi ve kazalarına ait köy

lerin kaç tanesinde okul vardır, kaç köy okul
suzdur. 

REİS — Maarif Vekili 
MAARİF VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, muhterem arkadaşımız Yaşar 
Beyin sorduğu suallere cevaplarını arz ediyo
rum. 

Urfa'nm merkez ve kazalarında muhtarlık 
teşkilâtını ihtiva eden 628 köy mevcuttur. Bun
ların 169 nda okul vardır; 459 nda okul yoktur. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Yaşar Alhas 
M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım; Muhterem Vekil Beyefendinin söy
ledikleriyle mutabakat halindeyiz. Durumu bir 
kere de bendeniz arz edeyim. Çünkü bu köyle
rin okulları içtimai bir dâvanın halline vabeste
dir. Bu bakımdan ıttılaınıza arz etmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Urfa merkezine bağlı köylerde : 
Okuma çağında olanlar 6 747, okuyanlar 1 094, 

okuma nispeti yüzde 17. 
Akçakale'de okuma çağında olanlar 2 899, oku

yanlar 206, okuma nispeti yüzde 7. 
Birecik'te okuma çağında olanlar 2 158, oku

yanlar 1194, okuma nispeti yüzde 55. 
Bozova'da okuma çağında olanlar 3 648, oku

yanlar 1 900, okuma nispeti yüzde 52. 
Hilvan'da okuma çağında olanlar 2 017, oku

yanlar 449, okuma nispeti yüzde 22. 
Halfeti'de okuma çağında olanlar 2 369, oku- i 

yanlar 1 537, okuma nispeti yüzde 65. { 
Siverek'de okuma çağında olanlar 3 073, oku- I 

yanlar 983, okuma nispeti yüzde 26. 
Sürüç'te okuma çağında olanlar 3 783, oku

yanlar 931, okuma nispeti yüzde 26. 
Viranşehir'de okuma çağında olanlar 2 463, ! 

okuyanlar 458, okuma nispeti yüzde 14 
Vilâyet merkez ve kazalarına bağlı köylerin 

tamamında okuma çağında olanların yekûnu j 
29 157, okuyanlar 8 822, okuma nispeti yüzde 
otuz, okul ihtiyacı 459. Bu sene kçy okulları için 
600 bin lira ayrılmış olduğunu işitmiştik. Bu 
miktar derde deva değildir, arkadaşlar. Bu pa
rayla ancak - bir okul 50 - 60 bin liraya çıktığı- ı 
na göre - 10 veya 12 okul yapılabilir. (Soldan, 
«çok bile» sesleri, «siz ne yaptınız?,» sesleri) I 
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I Senede 10 - 12 okul yapıldığı takdirde 459 
I okul 2 002 senesinde ikmal edilecektir. Bu ara-
I da geçecek zaman içindeki ihtiyaçlar da ilâve 
I edilecek olursa o zaman bu rakamların ne kadar 
I büyüyeceği aşikârdır. Zamanımızda Millî Eği-
I tim dâvasına verilen ehemmiyet aşikârdır. Bu-
I nu hiçbiriniz inkâr edemezsiniz. (Soldan, gülüş-
I meler) Doğu kalkınmasından bugün Şarft'ta bi

rer okul yapılmıştır. İnkâr edebilir misiniz ? (Sol-
I dan «siz ne yaptınız ?.» sesleri) 

I REİS — Maarif Vekili, buyurun. 
MAARİF VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ-

I rı) — Muhterem arkadaşlarım, çok iyi müşahede 
I buyurulmaktadır ki, biz Tüzük hükümlerine sa-
I dik kalarak sayın mebusların istedikleri malûma-
I ti vermekle vazifemizi yapıyoruz. Başkaca işin 
I müzakere ve münakaşasına lüzum görmüyoruz. 

Arkadaşım bendenize; «Şark'ta kaç okul var
dır, kaç kazamızda veya nahiyemizde okul yok
tur ?» diye sordular. Ben de cevap arz ettim. Bu
raya teşrif ettiler, mevcut okuma çağındaki ço
cukların adedini, okuma nispetlerini ifade etti
ler. Bilmem bunları burada zikretmenin faydası 
nedir? (Sağdan, çoook sesleri) Müsaade buyuru
nuz. Eğer bir idareyi, bir gidişatı tenkid ise bu
rada yaya kalırlar. Şimdi bakınız, bir defa Büt
çe Komisyonundaki mâruzâtımızdan, hattâ bun
dan evvel geçen Cuma günü cevaplandırdığımız 
sözlü sorularda dedik ki; memleketin bu dâvası 
ihmal edilmiştir. Bugünün iktidarı bu ihmal 
edilen dâvayı ele almıştır, yürütmektedir. Top
tan, iktidarı ile, muhalefetiyle bu dâvayı tahak
kuk ettirmenin azmi içindedir. İmkânlarımız 
şudur: İlköğretim Kanunu ile bunu tahakkuk 
ettirmeyi Allah bu millete nasibedecektir, dedik. 

Birtakım münakaşalar, efendim, ben de çıkar 
dersem ki, eski iktidar zamanında 93 okul var
dı, bunun da 27 tanesi geçici binalarda çalışıyor
du. Bu sene verdiğimiz 600 bin lira hariç, çalış
mayı şeref sayarız, elbette çalışacağız, yalnız Ur
fa vilâyetine 1950 yılından bu yana 3 491 000 
lira harcanarak yedi senede 118 okul yapılmıştır 
dersem... (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

Bence bunun da faydası yok. Fayda şurada
dır :Kaç okul vardı, kaç okul yoktu, deyip de bu
rada bir tenkid ve polemik münakaşası yapmak-
tansa, imkân verin çalışalım, iş görelim siz de ra
hat edin, memleket de rahat etsin arkadaşlar. 

I (Soldan, bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 
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1 : 66 9 .5 . 
REİS — Yaşar Al has. 
M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Evvelâ şu hu

susu arz edeyim ki, Urfa'nm ilkokul kültür ça
ğındaki çocuklarının durumunu arz etmekten 
maksadım bir polemik kapısı açmak değildir-. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Biliyoruz, biliyoruz. 

M. YAŞAR ALHAS (Devamla) — Muhterem 
Vekil Bey yalnız kendilerinin bilmesiyle bu me
selenin halledileceğini zannediyorlar. (Soldan; 
«Biz de biliyoruz.» sesleri) Teferruatına kadar 
bilmiyorsunuz. Eğer dedikleri kadar para sarf 
edilmişse bu memleket hizmetidir, buna her za
man müteşekkiriz. Ancak «82 okulu Cumhuriyet 
Halk Partisinden devraldık.» demek kâfi değil
dir. Mühim olan bu işlerin 2002 senesine kadar 
geciktirilmemesidir. (Soldan, gülüşmeler, gürül
tüler) (Sağdan alkışlar) 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Sakarya) — Siz 
iktidarda olsaydınız 3000 senesine kadar bitmezdi. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Urfa Mebusu M. Ya§ar Alhas'in, Urfa 
vilâyetinde 1958 bütçe yılında ne kadar ilkokul 
yaptırılabileceğine dair sualine Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı'mn şifahi cevabı (6/72) 

REİS ••— Suali okutuyoruz. 

7. H . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun. Sayın Maarif Vekili ta

rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. 

Urfa Milletvekili • 
M. Yaşar Alhas 

1958 bütçe yılında Urfa vilâyet merkezinde, 
kazalarında ve köylerinde kaç aded ilkokul yap
tırılabilecektir? 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim; muhterem arkadaşımızın 
bu suallerine şu. şekilde cevaplarımı arz ediyo
rum: 

Heyeti Celileee ve muhterem arkadaşları-
mızca malûm bulunduğu veçhile kaza ve mer
kezdeki okul inşaatı vazifesi 5^66 sayılı Kanu
na göre özel idareye aittir. Bundan evvel ge
çen celsede bir soru münasebetiyle arz ettiğim 
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gibi özel idarelerin bütçelerinin ve gelirlerinin 
malûm bulunan hacmi karşısında bu'dâvanın 
hiçbir zaman özel idarece halledilemiyeceğini 
müşahede eden Hükümetiniz, İlk Tedrisat Ka
nlımı ile bu vazifeyi Devlet uhdesine almış bu
lunacaktır. Mamafih özel idare olarak şimdiye 
kadar aldığımız malûmata göre Urfa vilâyet 
merkezinde altı dersaneli bir okul yaptırmak 
için 1958 bütçesine bir mikdar tahsisat konmuş 
ve buna 53 küsur bin lira da verilmek suretiy
le bu 6 dersaneli okulun inşaatı tamamlanarak 
1958 - 1959 yılı içinde tedrisata başlıyacaktır. 
Bundan başka bir de Bozova'daki okul inşaatı 
ikmal edilmek üzeredir. Bu sene öz*el idare
lerce yapılmaya başlanan ve natamam kalan 
okullara 47 bin lira yardım yapılmıştır. Ve de
min de arz ettiğim gibi bu yıl ilkokullar için 
600 bin lira tahsisat ayrılmıştır ve bununla da 
takriben 12 ilkokul yapılabilecektir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Yaşar Alhas. 
M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Efendim, ge

çen celsede sualime muhterem vekil beyefendi 
cevap verirlerken, özel idarelerin merkezlerde 
ilkokul yaptıramadığını kabul buyurmuşlar, bir 
tasarının Meclise sevk edileceğini de müjdele
mişler, bendeniz d»e kendilerine teşekkür etmiş
tim. 

Şimdi 53 000 lira ayrılmak suretiyle 6 ders
haneli bir ilkokulun özel idare tarafından 
yaptırılacağını söylediler, ki, bendeniz buna 
inanmıyorum. Buyurdukları gibi 53 000 lira 
ile bir ilkokulun yapılmasına imkân yoktur. 
(Soldan «Bu bir yardım» sesleri) Efendim, yan
lış anlamadımsa 53 000 lira.. («Ayrıca yardım» 
sesleri) Bunun yapılacak binaya bir yardım 
olduğunu kasdediyorsanız derneklere yapılan 
yardım şudur : 2,5 milyon lira» ilkokul yap
tırma derneklerine yapılan yardım budur. Bu 
derneklerden müracaat edenlerin sayısı 404 
tür. 2,5 milyon lirayı 404 e, taksim edersek, 
herbirine düşecek miktar sadre şifa olacak 
mıdır? Soruyorum 8İze, yapılacak yardım sad
re şifa mıdır? 

Şimdi umumi olarak Urfa'mn durumunu 
arz edeyim : Merkezlerde 16 024 çocuk oku
ma çağında olup, bunun 9 234 ti, okuyabil» 
mektedir. Köylerde ise 29 157 çocuk okuma 
çağında olup bunun 8 822 i, okuyabilmekte-
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dir. Urfa'nm okuma çağındaki çocuklarından 
okuyabilenlerin nispeti j % 30 dur. Fakat oku
ma çağından yaşı geçmiş olanları da hesaba 
katarsak bu rakam ve bu nispetin ne kadar 
düşeceğini takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar, size şu durumu arz etmek mecbu
riyetindeyim. Bk zamanlar Harran Medrese
sinde okumuş feyiz almış ve kahramanlıkları 
dillere destan olan Urfa'lılar bugün okuma ve 
yazma imkânından mahrumdurlar. Bunu tez-
elden halletmenin çaresini aramak lâzımdır. 

Şu hususu üzülerek arz edeyim ki, bugün 
ilköğretim bakımından Urfa en geri kalmış 
bir vilâyetimizdir. İlköğretim bakımından dâ
valarını % 99 nispetinde halletmiş vilâyetle
rimiz vardır. Bunları kıskanmıyoruz, sadece 
gıpta ediyoruz, bizi bu seviyeye ulaştırmala
rını istiyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bu dâvaları 
halletmek için Vekil Beyden ciddî mesai is
tirham ediyorum. 

BEÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Bir noktanın tavzihi yahut yanlış an
laşılmışsa tashihi için tekrar huzurunuza çıktım. 

Urfa'da yapılması ve bu sene tedrisata açıl
ması düşünülen 6 dersaneli okul, 53 bin lira ile 
yapılmamaktadır. Bu sene özel İdare bütçesine 
konan tahsisata ilâveten Hükümetin de arz etti-
ğjm yardımı ve mahallen temin edilen imkân
larla ikmal edilip bu sene tedrisata açılacaktır. 
Münhasıran 53 bin lira ile böyle bir okul yapılı
yor, demedim. Yanlış anlaşılmışsa tashih ediyo
rum, efendim. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Mardin Merkez kazası ile Midyat kazası merkez 
ilkokullarının durumuna ve her iki kazada yeni 
okul inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Maarif Vekili Celal Yardımcının şifahi 
cevabı (6/78) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan?. 
Suali okutuyoruz, efendim. 

Burada, 

10 . II . 1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Mardin Merkez ilçesi ile Midyat ilçesi mer

kez ilkokullarının gayrisıhhi ve tedrisata gayri-
müsaidolup olmadığı ve bu iki ilçede kirada bu-
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lunan ilkokulların miktarı ile ödenen kira bede
linin ne olduğu ve her iki ilçede yeni okul bina
larının inşası hususunda Hükümetçe ne düşü
nüldüğü etrafında Maarif Vekilinin sözlü olarak 
cevap vermesine yüksek delâletlerini saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, bilgi edinilmesi arzu buyu-
rulan hususlar hakkında cevaplarım şunlardan 
ibarettir. 

İki ilce merkezinden, Midyat merkezinde; iki 
okul inşa edilmektedir, Mardin merkezinde altı 
okul vardır, bu altı okuldan üç tanesi kira ile 
temin edilmiştir, üç tanesi de yine özel İdare ta
rafından başka maksatlarla yapılan binalarda 
hizmet görmektedir. 

özel İdarenin üç ilkokulu daha mevcuttur. 
Bunlardan iki tanesi lise, bir tanesi de kız ensti
tüsü hizmetindedir. 

Midyatta iki ilkokul vardır. Birisi yedi der
saneli modern bir binadır. Diğeri de kiralıktır. 
Merkezde üç, Midyat'ta bir, ceman dört okul 
mevcuttur. Kira olarak senede ödenen para; 
14 800 liradır. 1957 de hususi muhasebeye veri
len 50 bin lira ile Midyat, merkezinde bir okul 
binası inşası ihale edilmiştir. Keza 85 bin lira ile 
iki ilkokul inşasına teşebbüs edilmektedir. Yine 
muhasebei hususiyeye verilen 25 bin liralık yar
dıma ilâveten hususi muhasebe kendi bütçesin
den 22 bin lira ilâve etmek suretiyle emanet yo-
liyle Midyat'ta bir ilkokul inşasına başlamıştır. 
Bu merkezdeki okulların tedrisata açılması ve 
nihayet dâvanın halli arz ettiğim kanunla bugün 
özel İdarelere verilmiş bir vazifedir. Ve Devlet 
tarafından tahakkuk ettirilecektir. Mardin der
neklerine 27 bin lira, köy okullarına da 600 bin 
lira gibi muayyen bir tahsisat ayrılmıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; bendeniz sorularımı Muhterem 
Maarif Vekiline tevcih ettiğim zaman Mardin'de 
ve Midyat ilce merkezinde bulunan ilkokulların 
durumu hakikaten yürekler acısı idi. Midyat'ta, 
Vekil Beyin buyurdukları gibi, modern bir okul 
vardır. İkinci okulun sınıfları ise ayrı ayrı üç 
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mahallede kiralanmış odalarda yer almıştır. îşte 
bu durumu gördüğüm için Muhterem Maarif 
Vekiline bu soruyu tevcih ettim. Şimdi öğreni
yorum ki, Maarif Vekâleti de aynı derdi müşa
hede edip faaliyete geçmiş, gerek Mardin'de ge
rekse Midyat'ta iki okulun inşası için teşebbüs
lere geçmiş bulunmaktadır. Hakikaten, yirmi, yir
mi beş gün evvel her iki ilçede bu okulların inşa
sına başlanmıştır. Bu bakımdan Vekâletin bu ha
reketinden dolayı teşekkürlerimi arz etmeyi vic
dan borcu sayarım. (Soldan, bravo, sesleri) 

Ancak, arkadaşlar, Mardin merkez ilçesindeki 
okulların durumunu bendeniz tedrisat için kifa
yetsiz bulmaktayım. Mardin'de bir tanesi geçen 
sene açılmak suretiyle, altı ilkokul tedrisat yap
maktadır. Altıncı ilkokulun açılmasının yegâne 
sebebi, tahsil çağındaki çocukların okuma istek
lerine mukabil yer kifayetsizliği dolayısiyle okul
lara alınamamalarıdır. 

öğretmen kadrolarından memnunuz, okul sa
yısından da memnunuz, şehir olarak Mardin 
merkez ilçesinde altı ilkokulun tedrisat yapması 
az bir şey değildir; ancak tahsil çağında bulunan 
çocukların çok büyük miktarının okuyamaması-
mn yegâne sebebi binaların durumunun çok 
kötü olmasıdır. Binalar kârgir, taş ve çok eski za
manlarda ev olarak kullanılmak üzere inşa edil
miş binalardır. Hiçbir sınıf 25 talebeden fazla
sını alamamaktadır. Bu vaziyet karşısında mer
kez ilçesinde bu sene inşasına başlanan okulla be
raber gelecek yıllarda ve bilhassa iki üç yıl zar
fında diğer okulların da inşası hususunda Maarif 
Vekilinin himmet göstermesini istirham etmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken şu 
noktayı ehemmiyetle arz etmek isterim: Millî eği
tim dâvasının bu milletin en büyük dâvaların
dan biri olduğunu hepiniz benden iyi takdir 
edersiniz. Dâvamız, «1950 senesinden evvel şu 
kadar okul vardı, biz şu kadar okul yaptık; şu ka
dar öğretmen vardı, şu kadar öğretmen yetiş
tirdik.» şeklinde olmamak lâzımgelir. Geçen gün 
Sayın Maarif Vekiline verdiğim cevapta arz et
tiğim gibi, doğu illerinin kültür dâvasını haki
katen muazzam bir hamle içinde ele almak ica-
beder. Bizim de edimiz budur arkadaşlar. Bu su
aller. belki basittir, fakat hakikatte çok mühim 
bir dâvanın ifadesinden başka bir şey değildir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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I RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, son me
bus seçiminde sandık kurullarında vazife alan
lardan bir kısmının yevmiyelerinin verilmemesi 
sebebine dair Başvekilden olan sualine Maliye Vc-

I kili Hasan Polatkan'm, şifahi cevabı (6/85) 

REÎS — Ferda Güley... Burada; suali okutu
yoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başvekil tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

ı Ordu Mebusu 
Ferda Güley 

27 Ekim seçimleri üzerinden 4 aya yakın bir 
ı zaman geçtiği halde birçok illerde sandık başkanı 

ve üyelerinden büyük bir kısmının henüz Seçim 
Kanunu gereğince verilmesi muktazi yevmiyeleri 
niçin verilmemiştir ve 1957 bütçe yılının son 
günlerine gelindiğine göre 13 milyona baliğ olan 
bu paranın hangi yoldan karşılanacağı düşünül
mektedir? 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİ VE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Ordu Mebusu Ferda Güley'in so
rusuna Başvekil adına cevap arz ediyorum. 

Seçim masrafı olarak, 1950 yılında yapılan 
seçimlerde 4 milyon 673 bin lira, 1954 yılında 
yapılan seçimlerde de 7 milyon 181 bin lira fii
len sarf olunmuştur. 

Bu miktarlar göz önünde tutularak 1957 yılı 
seçimleri için 9 . IX . 1957 tarih ve 7038 sayılı 
Kanunla, Adliye Vekâleti bütçesinin ilgili faslı
na 9 milyon lira tahsisat eklenmiştir. 

Ancak, seçimlerin sonunda, 9 milyon liranın 
kifayet etmediği daha 13 milyon lira civarında 
bir meblâğa ihtiyaç bulunduğu mahallerinden 
Adliye Vekâletimize bildirilmiş ise de, her vilâ-

ı yet ve kazadaki sandık adedlcri, seçimlerde çalı
şan şahısların miktarı ve bunların istihkakları 
tutarı gibi noktalar katî şekilde tesbit edilmeden 
Yüksek Meclisten tahsisat talebi cihetine gidilme
miş, tahakkuk edecek hakiki masraf miktarı tâyin 
edilerek ona göre tahsisat talebedilmesi uygun 
görülmüştür. 

Adliye Vekâletince hakiki masraf miktarı katî 
olarak tesbit edildikten sonra, tahsisat teklifi ile 

' Yüksek huzurunuza gelinecektir. 
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I yetten hükümet olarak ve Büyük Millet Mee-
j lisi olarak ilzam edici vasıfta bulunduğundan 
I dolayı müteessir bulunmamız zaruridir, 

Muhterem arkadaşlar; birçok mektuplar 
alıyorum. Her halde sizler de alıyorsunuzdur. 
Vatandaşlar haklarını istiyorlar. Bendeniz bu 
soruyu bütçeden evvel sormuştum.. Adliye Ve-
kâleti bütçesi görüşülürken, mahsus maddesin
de., söz aldım ve bu hususu orada da takipte 
devam ettim. O vakit Bütçe Encümeninin Ad
liye Vekâleti raportörü bulunan Sayın Sebatı 
Ataman Beyefendi şu cevabı vermişlerdi. Ce
vabı aynen okuyorum : «Muhterem arkadaşla
rım; seçimler dolayısiyle tahakkuk eden borç
lar 13 milyon lira civarındadır. Bu 13 milyo
nun bu fasla konulması suretiyle ödenmesi im-

J kânı yoktur. Bunlar borç olduğu için ve sene-
si bütçesinin aidolduğu fasılda da bakıyei tah
sisat bulunmadığı için bu ancak bir kanunu 
mahsusla karşılıksız borçlar şeklinde ödenecek-

j tir. Bu kanun hazırlanmıştır, pek yakında yük
sek huzurunuza arz edilecektir'. Bu suretle bu 
13 milyon lira borç ödenmiş olacaktır. Hâlâ 
1957 bütçesinde, aidolduğu fasla münakale ya
pılmak suretiyle bu borcun ödenmesinin temin 
edilmesi de 1957 malî yılının bitmesine çok az 
bir zaman kaldığı, bunun Türkiye'nin dört 
tarafına kısa zamanda tevzi etmek mümkün 
olamıyaeağı ve bu suretle borcun ödenmesi da
ha ziyade teehhüre uğrıyacağı düşünülerek, 
önümüzdeki günlerde karşılıksız borç. kanunu 
ile bu borçlar tamamiyle ödenmiş olacaktır.» 
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REÎS — Ferda Güley, buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, büyük annem (Sağdan, soldan, 
Allah rahmet eylesin, sesleri) Anneme yani 
kendi kızma ve biz torunlarına kendisini be
ğenmediğimizi sanarak kızdığı zaman çetrefil 
çerkez kırması Türkçesiyle «Kestane kabuğun
dan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş» derdi. 

Bütçeden bu yana iki buçuk ay geçtiği hal
de Meclisi teşrif etmiyen; bu sual vesilesiyle 
olsun teşrif etmiyen Sayın Başvekilimize rah
metli büyükannemin bu sözlerini ithaf ediyo
rum. 

REÎS — -Kürsünün şahsiyat ile uğraşmaya 
müsaadesi yoktur. Sualinizin hududu içinde 
kalmanızı ve nezahat dairesinde konuşmanızı ri
ca ederim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; (Soldan gürültüler) Çok muh
terem arkadaşlarım; Sayın Başvekile tevcih et
tiğim ve çok muhterem Maliye Vekili arkadaşı
mız tarafından.. 

REÎS — Dahilî Nizamnameyi bilirsiniz, lüt
fen konu üzerinde konuşun. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — içtüzük ge
reğince Maliye Vekili arkadaşımız sualimi ce
vaplandırmış bulunuyor. Bu sorunun altında 
okunan benim imzam ise de hakikatte muhale
feti ile, iktidarı ile bütün 11 nei dönem Millet
vekili arkadaşlarımın, 27 Ekim seçimlerinin 
mahsulü olarak bu çatı altında toplanan siz 
muhterem arkadaşlarımın da imzaları bulundu
ğunu ve oturduğunuz yerden kendinizi bu kür
süde benim yanımda hissettiğinizi zannediyo
rum. (Soldan -. «öyle bir şey yok, ,ne reden çı
karıyorsun bunu» sesleri, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım; Seçim Kanununun 
166 ncı maddesi seçim hizmetlilerine hüküme
tin kararlaştıracağı ölçüler dâhilinde yevmi
yeler ve harcırahlar verilmesini mutazammm-
dır. Yani seçimin ağır yükünü, maddi yükü
nü sırtında taşımış olan, bu çok çalışkan, fe
dakâr ve vazifeye gel denildiği zaman işini gü
cünü bırakıp bir asker gibi gelmiş olan ve o 
çok ağır ve buhranlı seçim gün ve gecelerini 
bir asker gibi hizmette ve nöbette geçirmiş 
olan vatandaşlarımızın, kanunun 166 ncı mad
desi gereğince teminat altında bulunan, ve he
men peşinen verilmesi lâzımgelen hakları ma
alesef şimdiye kadar verilmemiştir. Bu keyfi-

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekil arka
daşımız da nihayet 2,5 ay sonra yine aynı söz
leri söylemiş oluyorlar. Ben sualimi sorduğum 
zaman seçimlerden 4 ay geçtiği halde demiştim, 
şimdi aynı sual sorulsa 6,5 ay geçtiği halde de
mek lâzımgelir. Demek ki, Bütçe Encümeni Söz
cüsünün ifade buyurduğu «Önümüzdeki günler
de» tâbiri, en iyimser bir tahminle, önümüzdeki 
aylarda yerine ifade edilmiştir, denilebilir. Eğer 
Meclis tarafından, iktidar ve muhalefete men
sup bütün arkadaşlarımız, tarafından bu mesele 
ısrarla takibedilmezse, çok muhtemeldir ki, bu 
tahsisat önümüzdeki yıla, hattâ yıllara da. kala
bilir. 

REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

FERDA GÜLEY (/Devamla) — Hükümet ve 
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sizlerden rica ediyorum, bıı tatilden evvel tah
sisat kanununu muhakkak Meclisi Âlinin hu
zuruna getirilmeli, tasvibinizi görmeli re borçlar 
müstahiklerine ödenmelidir. Aksi takdirde bu 
tatilde seçim çevrelerimize gittiğimiz zaman, 
borçlu olduğumuz bu vatandaşların yüzüne na
sıl bakacağız? Teemmülünü istirham ediyorum. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Ferda Güley soğuk bir şaka ile 
konuşmaya başladı. Bu kısmına, daha doğrusu, 
bu espri taklidine bir şey söylemiyeceğim. 

Başvekil bir cevabı mutlaka kendisi vermek 
mecburiyetinde değildir. İsterse kendisi cevap 
verir, isterse alâkalı bir vekil, Başvekil adına 
cevap verir. 

Gayrimer'i imzalar varmış, yokmuş, onu her
kes bilir. 

Cevabımızda dedik ki; 1950 seçiminde fiilen 
4 milyon 671 bin. 1954 te fiilen 7 milyon 181 bin 
lira sarf edilmiş. 1957 de bu artış nispeti göz 
önünde bulundurulmak suretiyle 9 milyon lira
lık bir tahsisat talebedilmiş ve verilmiş. Şimdi 
ise 22 milyon liralık bir masraf önümüze kon
maktadır. Ferda Oüley bu İJ8 milyon liralık 
fazlalığın nereden geldiğini tahkik ve tetkik et
meden Yüksek 'Huzurunuza bir kanun tasarısı 
İle gelmemizi mi istiyor? O zaman Yüksek He
yet, bu 13 milyonluk fazlalık nereden geliyor 
diye bir sual tevcih ederse, efendim, vilâyetler
den böyle istendi, diye mi cevap vereceğiz? 

Elbette ki, bu 13 milyon liralık fazlalık ne
reden gelmiştir, sandık sayısı mı artmıştır, seç
men sayısının çokluğundan mıdır, kurullarda 
vazife görenlerin sayısı mı artmıştır, yoksa di
ğer masraflar mı artmıştır? Bunları teker teker 
ve dikkatle tetkik edeceğiz ve kanun tasarısını 
ondan sonra huzurunuza getireceğiz. 

Ferda Güley'in, bundan dolayı Hükümeti 
teııkid edeceği yerde bu kanun tasarısını, tet
kik ederek getireceği için Hükümeti tebrik et
mesi lâzım gelir. 

REİS — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, 13 milyon lira bakiye borcun bu
lunduğunu tesbit eden makam Adliye Vekâleti 
makamıdır. Binaenaleyh, Adliye Vekâletinin 

. göstermiş olduğu bu rakam üzerinden Hüküme
tin tahsisat kanunu çıkararak bu parayı temin 
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etmesi ve Adliye Vekâleti yasıtasiyle bu parayı 
aitlerine ödemesi, fazla gelirse, ona ıgöre mua
mele yapılması elbette mümkündür. Bu para 
lâalettâyin bir makam vasıtasiyle tevzi edilecek, 
dolayısiyle, hatalı bir yola gidildiği takdirde 
tamiri gayrimümkün olacak değildir. Hüküme
tin, Adliye Vekâleti makamı bunu yapacaktır. 
Bilirsiniz, Seçim Kanunu, âmiri ita olarak il ve 
ilce seçim kurulu başkanlarını tâyin eder. Cum
huriyet savcılarını da bu paraların tahakkuku 
vazifesiyle bizzat vazifelendirmiştir. Hâkimlerin 
âmiri italik mesuliyetleri altında bulunacak ve 
mahallî Cumhuriyet savcıları tarafından tahak
kuk ettirilecek ve müstalıaklarma tediye edile
cek olan bu paranın yerlerine masruf olarak 
dağıtılmaması ihtimaline mebni, bu iişi ariz 
amik tetkik edeceğiz ve ondan sonra ödiyeceğiz 
demek doğru olabilir mi? (Sağdan, bravo ses
leri) 

Sayın Hasan Polatkan, ben yine kendilerine 
sayın sıfatlın eksik etmeden hitabedeceğim; 
(sağdan, bravo sesleri, alkışlar) kendileri kapı 
uşağına hitbeder gibi, Ferda Güley diye hitab
ettiler. Ben yine kendilerine çok muhterem Ma
liye Vekili Hasan Polatkan diye hitabetmekte 
devam edeceğim. 

REİS — Ferda Güley Bey; bir dakikanızı 
rica ederim, müsaade buyurunuz, kapı uşağı 
diye bir kelime kullandınız, böyle bir kelime ne 
şahsınıza, ne de Heyeti TJmumiyeye karşı kulla
nılmamıştır, bu kürsünün nezahetine ve kendi 
kendinize yakışmaz. Bu kelimeyi Vekil kullan
madı, zatıâliniz kendinize kullandınız. Çdk rica 
ederim, «Kapı uşağı» kelimesi kullanılmamıştır. 
Bunu size de yakıştıramadığım için bu kelimeyi 
kullanmamanızı rica ederim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Sağolun, 
sağolsun Reis Bey. Bu sıfatı bana yakıştırmı
yorsunuz, teşekkür ederim. 

REİS — Size değil, hiçbir mebusa yakıştır
mam. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümete teşekkür etmemiz lazım
mış. İstirham ediyorum, hiç olmazsa vakit va
kit icraatlarının tarafımızdan takdir edilmedi
ğinden dolayı bize serzenişte bulunan Hüküme
tin bir uzvu olarak, Maliye Vekili arkadaşımız, 
«bu suale cevap verirken olsun, (arkadaşımızın 
hakkı vardır, hakikaten bu borç zamanında ve 
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tam ölçüde tahakkuk ettirilmeli, 1957 bütçesine 
buna göre konulmalı ve vatandaşlara Devlet 
olarak 6,5 ay borçlu kalınmamalıydı, arkadaşı
mız pek haklı olarak bunu takibediyor, Hükü
meti uyandırıcı tesirde bulunuyor, kendilerine 
teşekkür ederim» demeleri lâzımjgelmez miydi 1? 
'(Boldan, bravo sesleri) (Bir Bay erit meydanını 
40 santim indirmek veya kaldırmak için milyon
larca lira para bulan bu Devlet 13 milyon lira
lık bir borcu ödemesin mi, ödiyemiyecek mi? 
OSağdan, alkışlar) 

RM'S — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, An
kara köylerinde okul binası olduğu halde ted
risat yapüamvyan okullara öğretmen temini hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sualine Maarif VekiH Celâl Yardımının şi
fahi cevabı (6/87) 

REÎS — Selim Soley.. (Burada sesleri) 
REİS — Suali okutuyoruz. 

18 . II . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Selim Soley 

Ankara köylerinde okul binası olduğu hal,-
de öğretmen verilmemesi yüzünden, boş kalan 
ve tedrisat yapılamıyan okullara öğretmen ve
rilmesi için düşünülen ve alınan tedbirler ne
lerdir? 

REÎS — Maarif Vekili 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Ankara okul
larında, bina mevcudolduğu halde öğretmeni 
bulunmıyan okullardan birinin öğretmeni vefat 
etmiştir, diğer bir okulun öğretmeni de istifa 
etmek suretiyle ayrılmıştır. Halen on iki 
okulun binası var, Öğretmeni yoktur. Bu on 
iki okula, kadroları mevcudolduğu halde öğ
retmen vekili bulunamamıştır, bu sebeple öğ
retmensiz kalmaktadır. 

Okulların öğretmene kavuşturulması, takdir 
buyurulacağı gibi öğretmen okullarının aded-
lerinin çoğaltılmasına ve mevcut Öğretmen 
okulları talebe miktarının artırılmasına bağlı-
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dır. Hükümet bu iki yolda da vazifesini bi-
hakkin yapmaktadır. Bugün 47 öğretmen oku
lu vardır. Bu sene daha bir ay dahi olmadan 
öğretmen okulları Umum Müdürünün Anado-
lumuzda geniş bir tetkik ve teftiş seyahati
ne çıkması neticesinde bu sene yeni öğret
men okulları ilâve olunacak, aynı zamanda da 
mevcut öğretmen okullarımızın talebe ade
dinin de artırılması üzerinde tedbirler alın
mış ve yeni ders yılında bunların miktarı ar 
tırılmak suretiyle öğretmenler çoğaltılarak öğ
retmensiz okul bırakılmamasına gayret edile
cektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Maarif Vekili bize demin 
«yaya kalırsınız» dedi. Şayet millet kendisinden 
12 numaralı arabayı alırsa o da yaya kalacak
tır (Soldan : Ya., ya... öyle., lâfa bak. Ne espri, 
ne espri? sesleri) (Sağdan, alkışlar). 

Bu suali soruşumun birkaç sebebi vardır. 
öğretmensizlik yüzünden boş kalan okullarımı
zın bende tevlidettiği ıstırabı sizlere duyurmak 
ve hepinizi demagojik maariften realite maarife 
götürmek birinci arzumdur. 

İlköğretimin kapısını köylere kadar açık 
tutmak üzere aziz Türk milleti, hattâ takati üs
tündeki maddi fedakârlıklara gönül rızasiyle 
katlanmış ve son senelerde Maarif Vekâleti em
rine 2 534 000 000 lira gibi muazzam bir para 
vermiş ve daha fazlasına razı olduğunu da her 
haliyle ihsas etmiştir. Hal böyle iken son sekiz 
senelik iktidarın, köylerimizin ilk tahsile ka-
vuşturulmasmdaki rolü sadece başarısızlık ol
muş, icraatı bu kelimeden daha ileri gidememiş
tir. 

Arkadaşlarını; ilköğretimde, bina vücut ise, 
öğretmen de ruhtur. Ve önem bakımından bu 
ruh, daima bedene tefevvuk eder. Bugün yeni 
yeni binalar peşinde koşarken köylerimizdeki 
birçok mekteplerimizin senelerden beri öğret
mensizlik yüzünden boş durduğunu, köylerine 
bir öğretmen bulmak ümidiyle Maarif Müdür
lüğünün veya Vekâletin kapısını aşındıranların 
müspet bir netice sağlıyamadıkları bir vakıadır. 

Ankara köylerinden birinden bir heyetin öğ
retmen bulmak ümidiyle geldiği Vekâlet kapı
sından eliboş dönerken; yolda dert yandığı bir 
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ameleyi, amele yevmiyesiyle köye öğretmen ola
rak götürdüğü Yüksek Heyetinizin malûmu ol
masa bile, her halde Sayın Vekilin ıttılâlanndan 
uzak kalamamıştır. 

Bir amele, yevmiye ile köyde öğretmenlik 
yapmayı tabiatiyle tercih eder. Bu onun için bir 
maceradır. Fakat medeni âleme karşı, bunu du
yacak herkese karşı bizim için yeni bir utanma 
vesilesidir. 

20 nci asır. Modern Türkiye ve sokakta bu
lunmuş bir ameleden tutulmuş yevmiyeli öğret
men. 

îşte Sayın Yardımcı'nın zamanında, yardım-
cısız maarifimizin hali. 

Köylerinde okul binası olduğu halde öğret
mensizlik yüzünden senelerden beri boş kalmış 
ve böylece de harabiyetlerine zemin hazırlanmış, 
göz yumulmuş ve hattâ teşvik olunmuş köy 
okullarımızın sayısı yalnız Ankara'da yüze ya
kındır. Altı tanesi yalnız Kızılcahamam'dadır. 
Üçü de Elmadağ'da. Bunların sayısını isterlerse 
kendilerine verebilirim. Rakama dikkat buyu
run... Bu seneki bütçe tahminlerine göre beheri 
50 bin lira kıymetinde 100 okul binası, yani 5 
milyon lira öğretmensizlik yüzünden harabolu-
yor, israf oluyor, ziyan oluyor. Buna rağmen 
Sayın Yardımcı'nm maarif politikası, istatistiğe 
kolay gelir diye mitinglerde ve seçim broşürle
rinde işe yarar diye bina yapmaya önem verir ve 
öğretmeni yani ruhu ihmal eder görünüyor. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Size dünya

nın en iptidai bir okulunu tasvir edeyim : 5 sı
nıflı bir köy okulu. Talebe sayısı 137. öğretmen 
sayısı tek. Dershane sayısı tek. öğleden evvel 3 
sınıf bir arada bu tek öğretmenden 5 ders oku
yor. Bir saat dinlenebilen öğretmen öğleden son
ra aynı dershanede diğer iki sınıfı okutuyor. Bu 
okul Hint'te, Çin'de, Patagonya veya Paflagon-
ya'da değil, Sayın Yardımcı'nm Maarif Vekili 
bulunduğu Türkiye'dedir. Ankara'dadır, Bâlâ'
nın bir köyündedir. Hayır arkadaşlar bu okul
larda ders okunmuyor, Maarif Vekilinin ihmali 
veya ademiiktidarı yüzünden orada maarifin ca
nına okunuyor. (Soldan, gürültüler) 

RElS — Vaktiniz tamamdır, cümlenizi ta
mamlayınız. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Şimdi Yük
sek Heyetinize başka bir vilâyetten de misal ve
reyim : 
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| Bu, Malatya'nın Mandra köyünün halidir, 
I mektuptan okuyorum : 

«Köyümüz 130 hanelidir. İlkokul çağında 200 
I çocuğumuz vardır. Beş sene evvel vilâyete mü

racaat ederek okul istedik. Verdikleri izahat
tan anladık ki, bizim köye sıra 1999 senesinde 

I gelecektir. Olmaz, biz bekliyemeyiz, dedik öy
le ise gidiniz bir mektep yaptırınız, dediler. Yap-

I tırdık, pencere küçük dediler, büyüttük. Sıra-
I l an beğenmediler, değiştirdik. Sıra öğretmene 
I geldi, beş seneden beri bunun peşinde koşuyor

duk. Nihayet 18 Şubat 1958 de kati cevap ver
diler. Ne öğretmeni yahu... Binlerce köy aynı 

I durumda. 2 000 senesinde gelin,» dediler. (Sağ
dan gülüşmeler, bravo, sesleri) Sıra gelinceye 
kadar yepyeni binamızı samanlık yaptık. İşte 

I arkadaşlar, bugünün maarif politikasının baş-
I langıcı clemogoji, sonu samanlıktır. 

REİS — Maarif Vekili.. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlar, buraya gelen 
soru sahibinin, demagojik maariften ayrılıpta 

I ciddî maarife teveccüh edilmesini ifade eden bu 
I zatın, kendi hüviyetiyle, beyaniyle, bilgisiyle de-
I magojinin nasıl tipik bir misali olduğunu ispat 
I ettiğini gördünüz. 
I Hakikaten bilmediğiniz tarafları vardı. Onu 
i da kendisinden öğrenmiş olduk. 
I Meğerse arkadaşın dâvası ve sorusu Maarifin 
I dâvası değil, dağı derun diye ciğerine çöken Yar-
I dımcı'mn dâvası imiş. (Soldan, alkışlar) 12 nu-
I maralı arabanın dâvası imiş. Keyflerinde ve zevk-
I lerinde kullandıkları, yıllarca kullandıkları ve 
I şimdi tekrar o şekilde kullanmak hasretiyle yan-
I dıkları ve kullanamadıkları, o hasrete kavuşma-
I manın dâvası imig. (Soldan, şiddetli, alkışlar) 
I Yardımcı'nm politikası neye bu kadar yüre-
I ğine dağı derun olmuş, efendimize? Çünkü Yar-
I dımeı, Demokrat Parti iktidarının her mebusu, 
I her vekili gibi şerefiyle, namusiyle, haysiyetiyle 
I dağ gibi karşısında bulunduğu içindir. Bu ikti-
I darı yıkamıyacaksmız. Her türlü tezvir ve iftira-
I larmıza rağmen yıkamıyacaksmız. (Soldan, bra-
I vo sesleri, ve alkışlar) Demokrat Parti iktidarını 
I ve şahıslarım türlü türlü sebeplerle seçim pro-
I pagandasmdan tutun toprak altı hareketlerine 
I kadar devirmeye çalıştınız, fakat yıkamıyacaksı-
I nız. (Sağdan, mevzu içinde konuş, sesleri) 
I RElS — Müsaade buyurun, rica ederim mü-
• dahale etmeyin. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De

vamla) — Türk Maarifinin yardımcısı... 
NİHAT SARGINALP (Gümüşine) — Bun

lar husumet andı verenlere yakışır. 
REİS — Nihat Bey, sükûneti ihlâl ediy örsü

müz, size birinci ihtarı veriyorum. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Türkiye maarif dâvasının (Sağ
dan gürültüler) Şamataya lüzum ok... (Sağ
dan gürültüler) Şamataya lüzum yok... 

REİS — Rica ederim müdahale buyurmayın. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Şamataya lüzum yok. Buraya ge 
lir edep dairesinde konuşursunuz. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Şama
ta yapan sensin. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. (Sağ
dan gürültüler). 

Söz kesmek suretiyle müzakereleri ihlâle 
devam ediyorsunuz. Nihat Bey, size ikinci ih
tar cezasını veriyorum. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Taki-
betmiyorsunuz. 

REİS — Ben sizden iyi takibederim. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI. 

(Devamla) — Parlâmentonun müesses nizaın, 
teamül ve usulleri dairesinde sual sorulması 
ieabeder. Aynı teamül ve esaslar dairesinde 
bir milletvekilinin sorduğu sualin cevabını al
ması, bir Vekilin de aynı esas ve mesuliyetler 
dairesinde cevap vermesi esastır. Şahsımı he
def tutan birtakım çirkin esprilerle; imalarla 
ifadeye çalışmak haysiyet sahibi bir insana ya
kışır şeyler değildir, 

(Soldan, bravo seslen) Bunun cevabını kıs
men de teessür altında vermeye kalktınız mı 
şamata ile mukabele görüyorsunuz. Şamatacı
lar bilsinler ki, en az kendileri bundan zarar-
dide olacaklardır. (Sağdan, gürültüler, sıra ka
pakları vurulması) 

ASIM EREN (Niğde) — Şamatacı sözünü 
geri al, sana yakıştıramadım bu sözü. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
' (Devamla) — Ben şamatacılardan bahsediyo
rum. 

ASIM EREN (Niğde) — Sözünü geri al. 
REİS — Asım Bey lütfen oturunuz, aksi 

takdirde ihtar vereceğim. 
ASİM EREN (Niğde) — Sözünü geri alsın, 
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I şamatacı ne demektir! (Sağdan, gürültüler, 
I «geri alsın» sesleri). 

REİS — Zati âlinize ihtar veriyorum. Kim
seye şamatacı, diye hitabetmiyor. 

Vekil Beyefendi, lütfen cümlenizi tamamla
yınız. 

I MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Ben, şamatacılara, şamatacı, di
yorum. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Vekil Beyefendi, lütfen cümlenizi 
tamamlayınız. Şamatacı tâbirinden hiç kimse
nin alınmasına mahal yok. 

(Sağdan gürültüler) 
Asım Bey, rica ederim, sükûnetle müzakereyi 

takibediniz, sükûnetle dinliydim. 
Beyefendi, lütfen cümlenizi tamamlayınız. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Netice olarak sözümü şu cümle ile 
bağlıyorum : Vekâletten ciddî mesai istiyenlerin 
vekâleti abes işlerle meşgul etmemelerini tavsiye 
ederim. (Soldan : Alkışlar, bravo, sesleri; sağ
dan : Gürültüler) 

REİS — Muhterem arkadaşlar; müzakerele
rimiz gayet güzel bir şekilde cereyan ederken 
espri yapacağım, diye müzakereyi şu veya bu şe
kilde ihlâl etmeden nezahetle devam ettirilme
sini Riyaset Makamı olarak arkadaşlarımdan bil
hassa rica ederim. 

Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; toprak tevzii dolayısiyle toprak alan
lardan birisinin bizi toprağa kavuşturdunuz, Al
lah sizi de toprağa kavuştursun, diye telgraf çek
miş olması etrafında bir hâdise yaratıldı. 

Sayın Yardımcı; gayrimâkul şeyleri makûlât, 
haksızlığı hak, plansızlığı plân, prensipsizliği 
prensip, başarısızlığı icraat ve nihayet ademiik-
tidarı iktidar şeklinde terennüm etmekte yekta
dır. (Soldan : Gürültüler, nezahet dairesinde ko
nuş bu hareket cezayı müstelzimdir, sesleri) 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Bir kelime
yi iki defa tekrarlıyorsun, kahvehaneye çevirdin, 
yazık. 

EMİN TOPALER (Kütahya) — Tiyatrocu
luk yapıyorsun. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Tiyatroculuk 
sizin inhisarmızdadır. (Soldan, şiddetli gürültü
ler) Aynaya bakın. 

I REİS — Müsaade buyurunuz, efendim, hati-
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bin sözünü işitemiyoruz. Lütfen gürültü etmeyi
niz. 

Selim Bey, sizi, Dahilî Nizamname dâhilinde, 
nezahet dairesinde konuşmaya davet ediyorum. 
Aksi halde sözünüzü kesmeye mecbur kalacağım. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
nafile şamata etmeyin. Ne yapsanız nafile, söz
lerime devam edeceğim. 

REÎS — Devam edin efendim. 
SELÎM SOLEY (Devamla) — Ben vakaları 

konuşturuyorum, Sayın Yardımcı mugalâtayı ko
nuşturuyorlar. Bu lâfları bırakalım da bugün 
okulsuz kaç köy ve öğretmensiz kaç köy okulu
muz vardır? Bugün bol sayıda öğretmensiz köy 
okulları varsa neden buna cevap vermediler? 
Buna bir çare bulsunlar. Eğer bunlara cevap 
vermiyorlarsa, çok rica ediyorum, Vekâlete baş
ka bir (isim) yersinler. 

öğretmen okulları açıyoruz, diyorsunuz. Peki 
ama onların öğretmenlerini nereden bulacaksınız? 
Buna çare, öğretmen okulları değildir, öğretmen
lerin durumları, tasviri dahi olsa, ufak bir bilgi
ye sahibolanları üzecek haldedir. Aldıkları para 
malûm. Muhit ve mekânları malûm. Bir de muh
tar öğretmenden kendi kâtipliğini, Demokrat 
Parti Ocak Başkanı da sekreterliğini yaptırmak 
ister. Yapmazsa Halk Partili, diye oradan oraya 
kuğulur. Şunu kabul buyurun Sayın Celâl Bey, 
metotsuzsunuz. Metotsuzluğun semeresi, semere-
sizliktir. öğretmensizliği izaha ve müdafaaya Sa
yın Vekil, güzel konuşmak kâfi gelmez. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Vekilin bir mü
dafii, bir avukatı vardır. Bilirsiniz, Profesör Hirş 
Kübalı meselesinde ve Turhan Feyzioğlu'nun büt
çe konuşmaları sırasındaki suallerine cevap ve
rirken Profesör Hirş'ten istifade ettiler. Fakat 
şimdi bakalım bu mevzuda Profesör Hirş henüz 
neşredilmiyen hayali kitabında ne diyor: (Sol
dan, ne alâkası var, sesleri) 

REÎS —- Çok rica ederim, mevzuu şalısileştir-
meyiniz. Objektif olarak konuşmakta devam 
ediniz. Aksi halde sözlerinizi keseceğim. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Bakınız Pro
fesör Hirş bir kitabında ne diyor: (Soldan, gü
rültüler, mevzu ile alâkası ne, sesleri) öğretmen
den bahsediyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun, hatip cümlesini 
bitirmedi. Ne diyeceğini ııerden bileceğiz? 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Profesör Hirş 
o kitabında diyor ki: «Öğretmenin derdini dinli-
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yeceği yerde, Demokrat Parti ocak başkanının Öğ
retmenden şikâyetini dinliyen ve okulları öğret
mensizlik yüzünden kapanan, harabolan veya sa
man doldurulan yerlerde Maarif Vekiline düşen 
iş, işi bırakmak; ya avukat yazıhanesine dönmek; 
veya Çayırbaşı'nda yeni yaptırdığı kâşanede is-
tirahate çekilmektir.» (Soldan, gürültüler) ve 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Maarif Veküi. 
MAARÎF VEKİLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Arkadaşlar, Ankara'da mevcudolan 
661 okuldan 14 tanesinde öğretmen bulunmama
sı mevzuu ile ve öğretmensiz okullara öğretmen 
bulmak için Hükümetin ne tedbir aldığını sorma 
bahanesile, bu mebusun ne maksatla bu kürsüye 
geldiğini hepiniz ve Türk umumi efkârı bildiği 
için, ben mesudum, o betbahttır. 

Yalnız diline bir noktayı çok doladı, hakika
ten ikinci defa kürsüye geldiği zamanda da tek
rar etti, mütemadiyen iktidar ve ademiiktidar 
sözlerini tekrar edip durdu. Böylece bu arkada
şın iktidar, ademiiktidar sahasında haylice tecrü
be sahibi olduğunu görmekteyiz. (Soldan, şiddet
li alkışlar) Maarif Vekâletinin, Maarif Vekilinin 
iktidarı veya ademiiktidarı olup olmadığının an
laşılması için çok rica ederim, çalışma sahası ib
raz etsinler, kendisine bunu isbat edelim. (Soldan, 
şiddetli alkışlar), (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar.) Politikaya gelince : Orada. (Sağdan, gü
rültüler, bu, bir Maarif Vekiline yakışmaz, ses
leri.) 

REİS — Efendim, müsaade buyuran, arzu 
eden dışarı çıkabilir, müzakereye devam ediyoruz. 

MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Hükümetin maarif politikası, Hü
kümetin bütçeleri, Hükümetin faaliyetleri ve Ma
arif Vekâletinin çalışmalariyle aşikârdır. Allah'a 
hamdederiz ki, Allah'a şükrederiz ki; bu politika 
zulüm ile okul yaptırmak politikası, cebir ile, 
dayak ile ve nihayet zorla okul yaptırıp üç gün 
sonra harabolan okulların karşısına geçip de eza 
duymadan bakmak politikası değildir. (Soldan, 
bravo, sesleri, alkışlar.) îşte benim bu sora sahi
bine son cevabım bundan ibarettir. Bugünkü ko-
nuşmasiyle kendisini millete bir kere daha tanı
tan ve Allattı'a havale eden bu mebusa söyliyecek 
başka sözüm yoktur. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar.), (Sağdan, gülüşmeler, gürültüler.) 

I REÎS — Müsaade buyurun efendim, sözlü so-
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ıralara ayrılmış olan bir saatlik mehil dolmuştur. ı 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) Bir dakika müsaade I 
buyurun. (Selim Soley'e hitaben) Beyefendi, I 
sualinizin hududu içinde kalmak şartiyle size söz I 
vereceğim. Eğer şahsiyat yaparsanız sözünüzü I 
keseceğim. Çok rica ederim, sualinizin hududu j 
içinde kalınız, sualinizin hududu içinde kısaca I 
son beyanınızı yapın, çok rica ederini. I 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, çok muhterem Celâl Yardımcı arka- I 
dağımıza gereken cevabı vermek gerekti. Fakat i 
muhterem Reisin yüksek ikazlarına mutavaat I 
göstererek yine sualimin içinde kalacağım. Vekil i 
Bey kendi vicdanlarında benim neler söyliyece-
ğimi gayet iyi bilirler. (Sağdan, gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmen durumu I 
ortaokullarda büsbütün fecidir. Mevcut orta- I 
okullardan 21 tanesinde bir tek öğretmen, 65 ta- I 
nesinde de bir çift öğretmen vardır. 

Size daha garip bir şey söyliyeeeğim: Hiç öğ
retmeni olmıyan orta mektebimiz de vardır. Bir I 
seçim günü hemen ilkokula bir 6 ncı sınıf eklen- I 
miş ve ilkokul öğretmenlerinin uhdesine teslim 
olunarak bir ortaokul yaratılıvermiştir. Öğret 
mensizlik yüzünden bir müdürün aldığı şu ted
bire bakın. Bunu düşünen müdürü takdir et
memenin imkânı yoktur, ingilizce hocası bulun- 1 
madiği için derste hademeye bir gramafonda, 
lingafon çalıştırılıyor ve çocuklara dinletilerek I 
ingilizce öğrenmeleri için uğraşılıyor. 

Arkadaşlar, Maarifin kararını gazetelerde 
okumuşunuzdur. öğretmeni bulunmıyan dersler- I 
den talebe imtihan olmadan sınıf geçecektir. Bir 
ortaokulda vasati 15 ders okunduğuna göre, sade- I 
ee birinden imtihan verip sınıf geçmek ne kolay. 
Fakat buna orta mektep değil, (Ortada kalmış 
mektep) denir. Bu bir teşkilât işi midir? Bu bir 
kadro işi midir? Bu bir para işi inidir? Orasını 
alâkalılar düşünedursun, ben ilâve edeyim ki; 
bu iş ademiicraatı ile bugünün Türkiye'sine en 
iptidai maarif sistemini getirenlerin işi değildir. 

Bu iş, bu işe el uzatmak varken, fikrini söy-
liyen profesörlere dil uzatanların işi değildir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
REİS — Ne usulü! | 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Teklifim 

vardır. 
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REİS — Buyurunuz. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; tâdil edilen nizamnamenin bir hük
müne göre Meclis karar verdiği takdirde gün
demdeki soruların ikmali mümkündür. Takdir 
edersiniz ki millet kendi dertlerinin teşhisi ve 
tedbirlerin müzakeresi ve alınması ile bizi vazi-
felendirmiştir. İki sözlü soru daha kalmıştır. 
Alacağı müddet nihayet yirmi dakikadan ibaret
tir. İki aya yakın bir zaman geçti; smai imalâtla 
alâkalı bir sorum vardır. Rica edeceğim, takrir 
vereceğim, bu iki sorunun bu ikmali imkânını 
veriniz. 

RElS — Bir saatlik mehil dolmuş olmakla 
beraber arkadaşımız müzakerelerin devamını ar
zu etmektedir. Bu ancak Yüksek Heyetin kabu-
liyle mümkün olabilir. Bu itibarla arkadaşımızın 
teklifini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

6'. — Ordu Mebusu Ferda Güfaey'm, istan
bul C. H. P. teşkilâtının parti içi çalışma ve top
lantılarına valilikçe ne sebeple mâni olunduğu 
hakkındaki sualine Dahiliye Vekili Namık Ge
dik'in, suca takririnin tavziha muhtaç bulundu
ğuna dair şifahi cevabı (6/90) 

RElS — Ferda Güley. Burada. Dahiliye 
Vekili. Burada. Suali okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Dahiliye Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Soru : 
İstanbul Valiliğince istanbul C. H. P. teş-

kilâtının parti içi çalışma ve toplantılarına ni
çin ve hangi kanuna müsteniden mâni olunmak
tadır? 

RElS — Ferda Grüley, burada. Dahiliye 
Vekili; burada. Buyurun Dahiliye Vekili. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlar; Yüksek Heyeti
nize mâruzâtım usule mütedair olacaktır. İçtü
züğün 150 nci maddesi, sualin sarih ve muay
yen bir husus hakkında sadece malûmat iste
mekten ibaret olduğunu kaydeder. Ferda Gü-
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ley arkadaşımızın suali ise bulıun tamamen ak
sini göstermektedir. Sual şudur : İstanbul 
O. H. P. teşkilâtının parti içi çalışma ve top
lantılarına valilikçe niçin ve hangi kanuna 
müsteniden mâni olunmaktadır 1 

Arkadaşımız suallerini Dahilî Nizamname
nin hükmüne uygun şekilde ıslah edip Büyük 
Millet Meclisine getirdikleri takdirde sualleri 
istedikleri, şekilde cevaplandırılacaktır. 

RElS — Ferda Bey; usul hakkında cevap 
vermek istiyor musunuz? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet. 
REİS —'Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; iki buçuk, üç ay evvel sayın Dahiliye 
Vekili arkadaşımız tarafından cevaplandırıl
mak kayıt ve şartiyle sözlü sorumu vermiştim. 
Sözlü sorum muayyen süre içinde muamele 
görmüş ve bugün de yüksek huzurunuza gel
miştir. 

Eğer sorum İçtüzüğün 150 nci mddesinin 
âmir hükmünü aşan, yerine getirmiyen bir ma
hiyette bulunsaydı bu sözlü sorumu içtüzüğün 
tarif ettiği bale ifrağ' edilmek üzere bana geri 
çevirmek vazifesi Riyasete ait olur idi. Riya
set Makamı sözlü sorumu iade etmediklerine 
göre ve bilâkis muayyen kanallardan geçirerek 
sayın Dahiliye Vekili arkadaşımızın makamla
rına kadar isal buyurduklarına göre, demek ki 
sözlü sorum İçtüzüğün hudutları içinde kalmış 
ve hiçbir eksiği bulunmamıştır. 

Bu itibarla muhterem arkadaşımızın beyanı
nın semi itibara alınmıyarak ruznameye devam. 
edilmesini Heyeti Umumiyeden saygılarımla ri
ca ederim. 

REİS — Estağfurullah efendim, Riyaset du
rumu arz edecektir. 

Her hangi bir sualin veya her hangi bir mev
zuun Nizamnameye uygun olup olmadığı noktai 
nazarının her an ve müzakere esnasında dahi 
tesbiti mümkündür. Riyaset de bu husus ruz
nameye alındıktan ve tetkik edildikten sonra 
şu neticeye varmıştır : Vekil Beyin de beyanı 
göstermiştir ki, sualde bahsedilen hususun ne 
olduğu, malûm değildir. Şunu tavzihan arz ede
yim, bu müphemiyeti ifade eden en basit husus 
böyle umumi bir meni keyfiyetinin esasen mev-
cudolmadığıdır : 

Bir noktayı daha arz edeyim : Her hangi şe
kilde Vekil suali cevaplandırmak istemeseydi, bu 
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takdirde sığınacak başka -maddeler de bulabi
lirdi. Böyle bir hâdise meveudolmadığma göre 
şu anda Riyaset Makamı da kaanidir ki, sual 
müphemdir, arkadaşımızın tavzihan yeni bir ta
lepte bulunması iktiza eder. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlar, her hangi bir ka
sıtla söylemiyorum, ancak hâdisenin bilinmesin
de zaruret vardır. Hâdiselere göre tatbik edile
cek ayrı kanun hükümleri mevcuttur. Binaena
leyh hâdise nedir? Hangi kanun hükmüne tâbi 
olacaktır? Ben Riyasetten rica ediyorum, arka
daşımız suallerini içtüzük gereğince ıslah ettik
leri takdirde, benim suallerini tercihaıı ve önü
müzdeki gündemde cevaplamam mümkündür, bu 
imkânı lütfetsinler. (Soldan, bravo sesleri) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, ruznamedeki başka bir mesele do-
layısiyle vâki sualim için huzurunuza evvelce 
çıkmıştım, ikinci defa diğer bir sözlü sorunun 
sahibi olmakla belki iyi bir hava hâsıl etmemiş 
olabilirim. Bundan dolayı hiçbir acelem yoktur. 
(Espri yapma sesleri) Espri de yaparız, teşbih-
de yaparız. Burası nihayet robot halinde konuş
ma yeri değildir. Muayyen partilerin en iyi ko
nuşan, görüşen insanları olarak bu hak ve bu 
haysiyetle toplanmış bulunuyoruz. Her lüzum
lu tedbire başvuralım. Hiçbir isticalim yoktur. 

Yalnız, Dahiliye Vekili buyurdular ki, han
gi kanunun tatbik edildiği zikredilmemiş oldu
ğu için tamamen meşkûk, müphem bir mahiyet
tedir sual. Ben «istanbul teşkilâtımızın, Kadı
köy teşkilâtının iç işlerine hangi kanun gere
ğinde mâni olunmuştur?» diyorum. 

DAHÎLlYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Kadıköy diye tasrih etmemişsiniz. Sa-
îahat yoktur. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Evet, doğ
ru, Kadıköy kelimesi yoktur, «istanbul parti içi 
çalışmaları» diyorum. 
O halde ruznameye alınmış bir soru dahi, şim

di, Riyaset Makamında bulunan çok muhterem 
Reisimizin ifadeleri veçhile ruznameye alınmış 
olmasına rağmen, mademki böyle bir revizyona 
tâbi tutuluyor; demekki bu revizyonu burada 
şimdi yapmak mümkündür. Ben tashihan diyo
rum ki, C. H. P. Kadıköy ilçesi marifetiyle ya
pılan toplantıya (6731) sayılı Kanuna dayana
rak mı mâni oldunuz? 
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REİS — Efendini takririnizi Bu yolda tavzih 

eder, Riyasete verirsiniz ve haftaya ruznameye 
alınacağı için Vekil de cevap verir. Bu itibarla ; 

haftaya ruznameye alınmak üzere sualinizi ge
ri veriyorum. 

7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, Sa
nayiimizin 1957 yılında kapasitesinin % 42 nok- ' 
saniyle faaliyette bulunmuş olmasının sebebine 
dair, Sanayi Vekilinden olan sualine Ticaret Ve
kili ve Sanayi Vekâleti Vekili Abdullah Aker'in 
şifahi cevabı (6/91) i. 

REİS — Fethi Çelikbaş.. Burada. Sanayi Ve- ; 
kili... Burada. Suali okutuyoruz, efendim. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine jj 
Aşağıdaki sualimin Sanayi Vekili tarafından • 

sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini- j 
zi saygılarımla rica ederim. j 

Burdur Mebusu j 
Fethi Çelikbaş ! 

«Sanayiimizin 1957 yılında kapasitesinin % I 
42 noksaniyle faaliyette bulunmuş olmasının se
bepleri nelerdir?» 

REÎS — Sanayi Vekili. 
TİCARET VEKlLÎ VE SANAYİ VEKÂ

LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (İzmir) — 
Burdur Mebusu Sayın Fethi Çelikbaş'm vekâle
timize sormuş olduğu ve 1957 yılında sanayiimi
zin yüzde 42 noksaniyle çalışmasına ait sualleri
ne cevaplarımı arz ediyorum. 

Malûmunuz bulunduğu veçhile bu mevzu büt
çe müzakeratı sırasında Sayın Başvekilimiz ve 
Bütçe Encümeni Sayın Sözcüsü Sebati Ataman 
tarafından arz ve izah edilmişti. Buna rağmen 
takrirlerine tekrar cevap arz edeceğim. 

Malûmu âliniz yeni kurulan sanayi dünya
nın hiçbir yerinde yüzde yüz kapasiteyle çalış
maz. 1950 yılından önce de çalışmış değildir. 
Kaldı ki, forse edilmiş bir iki fabrikayı göster
mek de kabil değildir. Bütün dünyada optimal 
kapasite nihayet % 85 veya % 85 in biraz üs
tünde % 90 kadardır. Bunu literatürden benim 
kadar kendileri de bilirler. Kaldı ki, bizde yeni 
kurulmuş olan sanayiin bir de personel vaziyeti 
vardır : Kalifiye işçi yetişmemiştir, mühendisle
rimiz olgunlaşmamıştır. 

Üçüncü nokta olarak, Sayın Başvekil tarafın
dan ifade edildiği gibi, daima, iptidai madde ve 
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yedek parça sıkıntısı çekilmektedir, bunlar ka
pasitenin düşmesine sebebolmuştur. 

Yeni açılan fabrikaların bir yıllık kapasite
leri mevzuubahsolmakla beraber, fabrikaların yı
lın muhtelif aylarında açılmaları gibi birtakım 
hâdiselerin hesabedilmesi lâzımdır. 

Şimdi iktidara gelmemizden 1956 yılı sonuna 
kadar beş küsur milyon Türk lirası sanayileşme 
babında sarf edilmiştir. Ve yine bu müddet için
de mahsulâtı arziye ihracı suretiyle bu memle
kete altı milyar kadar ihracattan girmiş mebaliğ 
mevcuttur. 

Emin Soysal arkadaşım itiraz edecekse birer 
birer-okumak da mümkün. Burada her birinizi 
bunların teker teker okunmasından vareste kıl
mak için teferruattan içtinabediyorum. Bunu 
Fethi Çelikbaş da bilirler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, ben 

bir şey söylemedim. İsmimi söyledi o halde ce
vap vereyim. Sanayi ve ticaret işlerine ait söyle
diği kabarık rakamları altın hesabına vursun, 
ona taksim etsin, harici kısmeti söylesin, ondan 
sonra konuşalım. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
x FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz bu suali Bütçe Komisyonu
nun hazırlamış olduğu mazbatadan çıkardım. Ve 
Şubat ayının 17 nci günü vermiştim. Vakaa mev
zu, bütçe müzakereleri vesilesiyle konuşuldu, ko
nuşuldu ama arkadaşlar, bu suali sormaktan 
maksadım; bugün Türkiye'de, halkın çok büyük 
ekseriyetini, hattâ yavaş yavaş gelirleri çok mü-
saidolan vatandaşları bile tazyik etmeye başlıyan 
pahalılıkla Hükümeti mücadeleye sevk etmek 
içindir. Vekil Bey, cevap verdiler. Hakikaten sa
nayi yüzde yüz kapasite ile çalışmaz, bu doğru
dur. Fakat sanayiin teknik kıvamından aşağı de
recede çalışması da mamulâtm fiyatlarını yük
seltir, hayat pahalılığını artırır. Benim bu suali 
sormaktan maksadım; Hükümetin umumi, ikti
sadi politikasında artık fazla ısrar etmemesi ve 
halkı ferahlığa kavuşturacak metotlu bir yolu 
seçmesi içindir. 

Eğer arkadaşlar, envestisman politikası olsun, 
ithalât, ihracat politikası olsun kül halinde ikti
sadi politikamız bir revizyona • tâbi tutulup mal 
darlığı ve hayat pahalılığı ile mücadele edecek 
tedbirler ahnmıyacak olursa, Hürriyet Partisi-
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ni kurduğumuz günden beri ifade ettiğimiz 
veçhile üç ay sonra bugünkü vaziyeti de arıyaca-
ğız. Bunu, Millî Korunma Kanunu gibi polis ted
biriyle bertaraf etmeye imkân yoktur. Bu bakım
dan vermiş oldukları malûmat içerisinde Vekil 
Beyden rica edeceğim; bunlara yanlış demeye 
imkân yoktur, doğru söylemişlerin*; ama ben
denizin sualimin cevabı değildir ve binnetice 
masrafla da alâkası yoktur. 

Bir memlekette sanayiin kapasitesinin altında 
çalışması o sektördeki maliyet fiyatlarını yük
seltecektir. Fiyatlar arasında bütün piyasada 
şakulî ve ufki irtibat bulunması sebebiyle bu, 
memur maaşlarını, ticaret emtiasının istihsal mal
larını hepsinde fiyatları harekete getirir ve bu 
suretle fiyatlarda bir istikrar temin etmek im
kânı kalmaz. Bu mevzuda iktisat Vekâletinin ve 
Sanayi Vekâletinin alacağı tedbirler vardır, an
cak bu sayede tahakkuk ettirebileceğimiz bir 
politika ile vatandaşa refah sağlıyabliriz. Bâzı 
sanayi şubelerimizi tanı kapasite ile çalışmak im
kânı verecek olursak, bugünkü döviz kurları ve 
mevzuat içinde, bu sanayi şubelerimizin ihracat 
yapması mümkündür, arkadaşlar. Bunu böyle bir 
zaviyeden mütalâa etmek varken başka bir zavi
yeden ifade etmek doğru dğeildir. 

Vekil Bey sanayi kapasitesinin % 90 nispe-
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tinde çalışır diyor, doğrudur. İptidai maddesiz-
likten çalışımamıştır diyor, o da doğru. Şu kadar 
envsetisman yapılmıştır, diyor, doğrudur. Ama 
bunlarla dâva halledilmez. Kanaatimizce şu sıra
da, pahalılığı bertaraf edecek tedbirler almak lâ
zımdır. Bu da sanayiin tam kapasite ile çalışma
sını şart koşar. Sanayi tesislerimiz artmış ol
duğu halde ve ham maddesi dışardan gelen fab
rikalarımızın yedek parça ihtiyacı da artmış ol
duğu halde elimizdeki- indekslere göre 1950 se
nesi 100 itibariyle, bunların ithalâtı 1952 de 
l r2 ye çıkı uğun 1950 da 87,8 e düştüğünü göste
riyor. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Her sene 
i n kişa f e tmektedir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ. (Devamla) — Vekil Bey 
cevap vermezse sizi dinlerim. Eğer Himmet Bey 
gibi düşünenler halâ pahalılığı duymuyorlarsa 
ve üzerinde durmak istemiyorlarsa bir şey diye
mem. Ben burada Ticaret Vekilinizin bütçe mü-
müzakere!erini tekrar dile getirmesi için değil 
sanayiin tam kapasite ile çalışması ile fiyatların 
düşürülmesi ve mümkün olan sahada hattâ ihra
catı sağlıyacak tedbirlerin alınması, hususunda 
Hükümetin dikkatini çekmek içindir. 

Mâruzâtım budur. 
' RE.IS •—- Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — tmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve va

zifeleri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/128) 

REİS — Maddeler üzerindeki müzakereler 
sırasında talebi üzerine encümene verilmiş olan 
15 nci madde, encümen tezkeresiyle beraber gel
miştir, okuyoruz : 

8. V . 1958 
Yüksek Reisliğe 

İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki kanun lâyihasının 15 nci maddesi
nin Umumi Heyette müzakeresi sırasında bu 
maddeye merbut (1) sayılı cetvel hakkında En
cümenimiz Mazbata Muharriri ile Nafıa Encü
meni Reis ve Mazbata Muharriri tarafından vâ
ki beyanat ve bu husustaki mutabakat nazarı 
dikkate alınarak (1) sayılı cetvelde gerekli ta
dilât yapılmış olmakla ilişik cetvel Umumi He

yetin tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Bütçe Encümeni Reisvekili 

Bursa Mebusu 
Hulusi Köymen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

[1] sayılı cetvel 

İmar ve İskân Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Acled Maaş 

Merkez Teşlkilâtı 
2 Müsteşar 
8 Müsteşar Muavini 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
6 Müdür 

1 125 
1 100 

70 

84 
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Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tetkik Heyeti Reisliği 
2 Reis (İhtisas yeri) (Mütehassıs) 1 125 
3 Üye » » » 5 100 
4 Uzman » » » 2 90 
5 » » » » 2 80 
6 Şube Müdürü (İhtisas yeri) 

(Mütehassıs) 1 70 
Teftiş Heyeti Reisliği 

3 Reis 1 100 
4 Başmüfettiş 1 90 
5 Birinci Sınıf Müfettiş 2 80 
6 İkinci Sınıf Müfettiş 2 70 
7 Üçüncü Sınıf Müfettiş 2 60 

Hukuk Müşavirliği 
3 Birinci Hukuk Müşaviri 1 100 
4 İkinci Hukuk Müşaviri 1 90 
6 Başraportör I 70 
7 Raportör 1 60 

Plânlama ve İmar Umum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür (İhtisas yeri), 

(Mütehassıs) 1 100 
4 Umum Müdür Muavini (Yük

sek Mühendis, Yüksek Mimar 
veya Mühendis, Mimar) (İhti
sas yeri) - 1 90 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis^ Mimar 
(İhtisas yeri) 4 100 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis, Mimar 
(İhtisas yeri) 4 90 

3 Uzman (Jeolog) (İhtisas yeri) 1 100 
4 Uzman (İhtisas yeri) 1 90 
5 Uzman (İhtisas yeri) 1 80 

Mesken Umum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür (İhtisas yeri) 

(Mütehassıs) 1 100 
4 Umum Müdür Muavini (Yük

sek Mühendis, Yüksek Mimar 
veya Mühendis, Mimar) (İhti
sas yeri) 1 90 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis, Mimar 
(İhtisas yeri) 4 100 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis, Mimar 
(İhtisas yeri) 4 90 

4 Uzman (İhtisas yeri) 1 90 

Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür (İhtisas yeri) 

(Mütehassıs) 1 100 
4 Umum Müdür Muavini (Yük

sek Mühendis, Yüksek Mimar 
veya Mühendis, Mimar) (İhti
sas yeri) 1 90 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis, Mimar 
(İhtisas yeri) 5 100 

4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mi
mar veya Mühendis, Mimar 
(İhtisas yeri) 2 90 

4 Uzman (İhtisas yeri) 2 90 

Zat İşleri Müdürlüğü 
6 Müdür . 1 70 
7 Müdür Muavini 1 60 
8 Mutemet 1 50 
5 Doktor 1 80 

Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 
6 Müdür 1 70 
7 Müdür Muavini 1 60 
7 Ayniyat Muhasibi 1 60 

Diğer Merkez memurları 
6 Başraportör 2 70 
7 Raportör 3 60 
8 Şef 9 50 
9 » 4 40 

10 » 5 . 35 
11 Memur • 14 30 

5 Ressam (İhtisas yeri) 2 80 
6 » » » 2 70 
4 Başmütercim 1 90 

Vilâyetler Memurları 
3 Bölge Müdürü (Yüksek Mü

hendis, Yüksek Mimar veya 
Mühendis, Mimar) (İhtisas 
yeri) 6 100 

4 İmar Müdürü (Yüksek Mü-
- hendis, Yüksek Mimar veya 

Mühendis, Mimar (İhtisas 
yeri) 3 90 

5 İmar Şefi (Yüksek Mühendis, 
Yüksek Mimar veya Mühen
dis, Mimar) (İhtisas yeri) 3 80 
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Yüksek Mühendis^ Yüksek Mi
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REİS —- Bürhanettin Onat. 
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen

dim, Bütçe Komisyoniyle Nafıa Komisyonu maz
bataları arasındaki mübayenet telif edilmek üze
re cetvel komisyona gitmişti. Bu mevzu müzake
re edilirken bendeniz teşkilât arasında sağlık 
uzmanlarının bulunmamasını tenkid etmiş ve hij
yen mevzuunun İmar ve İskân Vekâletinde bi
rinci derecede hâizi ehemmiyet olduğunu ileri 
sürmüş ve cetvel komisyona iade edildiği za
man bu hususun nazara alınmasını rica etmiş
tim. 

Cetvel komisyona gitti, geldi. Nedense gene, 
sağlık uzmanları, cetvel alınmamıştır. Arkadaş
lar, kanunun 11 nci maddesine bakınız, orada 
«bu vekâlet vatandaşa sıhhi meskenler yaptıracak
tır» deniliyor. Yapılacak meskenlerin sıhhi olup 
olmadığını kim tâyin edecektir? Yüksek mimar mı, 
yoksa mühendis mi l Bu mevzuu, benden evvel, 
seyahatta bulunduğum esnada muhterem üs
tadım Sedat Çetintaş arkadaşımız da çok ye
rinde bir takrir ile teklif etmiş bulunuyorlar. 
Şimdi bendeniz de iki takrir vermiş bulunu
yorum, bu kadrolar arasına hijyen uzmanları
nın alınmasını rica eder, kabulünü istirham 
ederim. 

REİS —• Başka söz isteyen yoktur. Encü
menin bu hususta bir noktai nazarı var mı?.. 
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BÜT£E ENCÜMENİ ADINA ŞEVKİ ER

KEK (Erzurum) — Yoktur. 
REİS — Takrirleri okutuyorum. 

B. M. M. Reisliğine 
îmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve vazifele

ri kanun lâyihasına bağlı 1 No. cetvelde Tet
kik Heyeti kadrosunda mevcut iki uzmana, 
şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı, bir de 
Şehircilik Hijyeni Uzmanının ilâvesini Büyük 
Meclisin yüksek tasvibine arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Dr. Bürhanettin Onat 

B. M. M. Reisliğine 
İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve vazi

feleri kanun lâyihasına bağlı 1 No. cetvelde 
Mesken Umum Müdürlüğü kadrosunda bulu
nan uzmanlığın şifahen arz ettiğim sebepler
den dolayı, (Mesken Hijyeni Uzmanı) olarak 
tâyin ve tasrihini Büyük Meclisin yüksek tas
vibine arz ederim. 

Antalya Mebusu 
Dr. Bürhanettin Onat 

Yüksek Riyasete 
1 sayılı cetvelde yazılı Mesken Umum Müdür

lüğü ve Yapı Malzemesi Umum' müdürlükleri 
kadrolarında gösterilen uzmanların jeolog, diye 
tasrihini arz ve teklif ederim. 

İzmir Mebusu 
Nuriye Pınar 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
1 No. lı cetvelde Müsteşarın Y. Mühendis ve 

Y. Mimar olmasını arz ve teklif ederim. 
Gümüşane Mebusu 
Nihat Sargmalp 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1 No. lı cetvelde Müsteşar Muavininin Y. 

Müh., Y. Mimar olmasını arz ve teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 

Nihat S argınal p 

REİS — Efendim; takrirleri birer birer oku
tup, reylerinize arz edeceğim. 

(Antalya Mebusu Bürhanettin Onat'ın (Mes
ken hijyeni uzmanı) nm cetvele konulmasına dair 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, hijyen uzmanının cetvele 
ilâvesini tazammım eden Bürhanettin Onat [ir-
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kadaşımızm takririni reylerinize arz ediyorum, ı 
kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
takrir dikkate alınmıştır. 

Encümenin filhal bir noktai nazarı var mı? 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ŞEVKİ ER-

KER (Erzurum) — Encümen filhal iştirak 
ediyor efendim. Yalnız, encümence yeniden tan
zim edilen (1) numaralı cetvelde unvanlarda bâ
zı değişiklikler yapılmıştır. Bu itibarla, evvel
ce kabul edilen muvakkat 3 ncü maddeye bağ- I 
lı (L) cetveline bu tadilâtın aksetmesi icabet- I 
mektedir. (1) numaralı cetvelin bu ifadeyle re
ye arzını rica ederim. 

REİS — Efendim, encümen filhal iştirak et
mektedir. Binaenaleyh haliyle bu unvan deği
şikliği cetvelde gösterilecektir. 

(Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm; «Şe
hircilik hijyeni uzmanı» mn cetvele konulması
na dair takriri tekrar okundu.) I 

REİS — Encümenin bir noktai nazarı var 
mı efendim ? Encümen iştirak etmemektedir. * I 

Takriri dikkate alanlar lütfen işaret versin- I 
ler... Almıyanlar... Takrir reddedilmiştir. I 

(İzmir Mebusu Nuriye Pınar'm takriri tek- i 
rar okundu.) 

REİS — Encümenin bir noktai nazarı var I 
mı efendim ? İştirak etmiyor. I 

Takriri dikkate alanlar lütfen işaret versin- I 
ler.... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir I 
efendim. I 

(Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp'ın müs
teşar hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

REİS — Encümenin bir noktai nazarı var 
mı? Encümen iştirak etmemektedir. Takriri I 
dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almı- I 
yanlar,.. Takrir reddedilmiştfr efendim. I 

(Gümüşane Mebusu Nihat Sargınalp'm, müs
teşar Muavini hakkındaki takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Encümenin noktai nazarı var mı? 
Encümen iştirak etmemektedir. I 

Takriri dikkate alanlar lütfen işaret versin- I 
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. I 

Dördüncü Bölüm I 

Tâyinler ve kadrolar 

MADDE 15. — İmar ve İskân Vekâletinin 
aylıklı kadroları, ihtisas mevkileri ayrıca işaret
lenmek suretiyle bağlı (1) sayılı cetvelde göste- | 
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rilmiş ve bunlar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele eklenmiştir. İmar ve İskân Vekâ
leti teşkilâtından 5 nci ve daha yukarı derecede 
bir memuriyete veya Vekâlet Müfettişliğine alı
nacak olanlar müşterek karar ile, bunların dışın
da kalanlardan 9 ncu dereceye kadar olan (bu 
derece dâhil) merkez memurları Vekâletçe, vilâ
yet memurları Vekâletçe valiler emrine tâyin olu
nur. Diğer vilâyet memurlarının tâyini 5442 
sayılı Kanuna göre yapılır. 

REİS — Bütçe Encümeni Reisliğinin son tez
keresine bağlı (1) numaralı cetveldeki memuri
yet unvanlarında, encümenin evvelce tesbit et
miş olduğu cetvele nazaran, encümen adına ko
nuşan Şevki Erker'in de ifade ettiği veçhile bâzı 
değişiklikler yapılmıştır. Bu tadilâtın, encüme
nin teklif ettiği gibi, muvakkat 3 ncü maddeye 
bağlı (L) cetveline de aksetmesi kaydiyle 15 
nci maddeyi (1) numaralı cetvelle birlikte reyi
nize arz ediyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, As
kerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 
5 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa' Encüme
ni mazbatası (2/34) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Millî Müdafaa Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Bir takrir var okuyoruz, efendim. 

T. B. M. M. Sayın Riyasetine 
Takririn hulâsası : 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın (Askerlik 

müddetlerini tenzil) hakkındaki kanun tekli
fine dair takrir. 28 . IV . 1958 

(1) 91 sayılı matbua zaptın sonundadır. 



t : 66 9 .5 
Aşağıda ara edilen sebeplerle mezkûr ka

nım teklifinin, Millî Müdafaa Encümeninde, 
sayıdığım konulara mütaallik olarak, tetkik 
edilmek ve ona göre Meclisi Âliye sunulmak 
üzere, encümene iadesi hakkında işbu takri
rimi sunuyorum. Gereğini arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Esbabı mucibe : 
1. Mevcut eğitim sistemine göre (Eğitim 

tümenlerindeki eğitimi mütaakıp silâhlı kuv
vetlere dağılan eratın mütaakıp eğilimleriy
le geçen askerlik zamanından tasarruf) müm
kündür. Fiiliyat, bu merkezdedir. 

2. Kanun teklifinde belirtilen mucip se
beplerden bâzılarına (ezcümle ordudaki, mo
dern eğitim usullerinin eğitim müddetlerini 
kısalttığı vakıasına, Ordunun motorlasını§ ol
masının insan gücünden tasarrufu sağlaması 
gerektiğine, asıl müstahsil olacak gençlik kuv
vetinin uzun müddet orduda müstehlik du-\ 
rumunda tutulmamasının millî iktisada fay
dalı olacağına ve nihayet ordu masrafının 
Amerika ve İngiltere'de bile tenkisi cihetine 
gidildiğinden bizde de bunun ele alınması ge
rektiğine dair olan sebeplere) encümenin maz
batasında temas dahi edilmemiştir. 

3. Orduya asker olarak alınmadan önce
ki (Askerliğe yakın) yaşlarda geçirilecek ha
zırlayıcı eğitimlerle ve askerlikten sonra ye
nilikleri öğretecek eğitimlerle ve nihayet as
kerlik hizmeti içinde (mümtaz kabiliyet ve 
umumi kültürce üstünlük) gibi sebeplerle 
verilecek kıdemlerle, hulâsa askerlik müddeti
ni fiilen azaltmayı haklı kılacak esbab ile, 
bu kanun teklifinin ruhuna uygun müspet hal 
yolları da encümence kaale alınmamıştır^ Hal
buki zamanımızda, bunlar mümkün ve gayri-
kabili ihmal, önemli imkânlardır. Ele almalı 
ve esaslı surette tetkik edilip askerlik kısal-
tılmalıdır. Kalkınmada insan gücü, yatırım
dan akdemdir. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
lar; huzurunuza getirilmiş olan mesele, zanne
derim eski devirlerin ölçüsü ile varılmış bir hük
mü ifade ediyor. Zamandan tasarruf edilmesi 
icabeden bir devirde yaşıyoruz. Evvelâ arz etti
ğim gibi takrirde Sayın Millî Müdafaa Encüme
ni, teklif sahibi Arslan Bora arkadaşımızın bâzı 
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\ noktalarını kendi mazbatasında meskût geçmiştir 
ı Evvel emirde neden dolayı bu meskût geçişin ih

tiyar edildiğini bilmedikçe Meclisten bu teklif 
üzerinde bir karar verilmesi erken ve olgunlaş
mamış bir karar mahiyetini alır. 

Muhterem arkadaşlar; fiiliyata göre, eğitim 
tümenlerinde mahdut sayıdaki aylarda yapıl
makta olan eğitimden sonra usta erat maalesef 
kendilerinden orduda, geçirdikleri mütebaki za
man zarfında Millî Savunmanın istediği % 100 
verimli mesai fikrini taşımamaktadır. Ordudan 
gelmiş arkadaşlar ve bilhassa Millî Müdafaa En-
encümeni üyeleri ve - bütçe müzakerelerinde kendi
lerini müdafaa etmiş olan Sayın Üresin'in söyle
dikleri gibi - ordudaki kıymetli tecrübelerini Yük
sek Meclise getirmesi gereken arkadaşlarımız, bu
rada neden dolayı eğitimden sonra geçen günlerin 
erat için faydasız geçirildiğini söylemiyorlar. Ha
kikatlerden niçin uzaklaşıyoruz? 

. Muhterem arkadaşlar; encümenin temas et
mediği, teklifte mevcudolan esbabı mucibe nü
anslarına kısaca temas etmek isterim : Modern 
eğitim, zamanı kısaltır mı, uzatır mı? Bunu en
cümen cevaplandırmamıştır. Bendeniz kısaltır 
iddiasındayım. Kezalik modern eğitim, modern 
teşkilât sebebiyle insandan tasarrufu da muciptir. 
Asıl, müstahsil olması lâzımgelen genç kıymetleri 
uzun zaman orduda tutmak suretiyle müstehlik 
hale getirmekteyiz. Kendilerinden hiçbir verim 
aîmmıyan eratın daha fazla tutulmasında ne mâ
na ve ne fayda vardır? Bunlar müstahsil kıy
metlere iltihak ederse bu, iktisadi hayat için za
rarlı mı olur, faydalı mı olur? Bunun takdirini 
Yüksek Heyetinize terk ediyorum. Nihayet, or
du masraflarının İngiltere gibi, Amerika gibi 
bütçeleri zengin devletlerce bile düşürüldüğü bir 
sırada ve yeni çıkarılmış nükleer, füze silâhları 
gibi insan gücünden tasarruf temin edildiği bir 
zamanda bizim de insandan tasarrufumuz acaba 
mümkün değil midir? Zararın neresinden dön
sek kârdır. Bizim de bu silâhlara dayanarak in
san gücünden tasarruf etmemiz ve hizmet süresi
ni bir seneye indirmemiz pek âlâ mümkündür. 

Şunu da arz edeyim ki; askerlik daireleri
mizde, esnan dâhiline girdiği halde askere aîm
mıyan efrat bulunduğunu istatistikler göstermek
tedir. Bunlar, millî savunma politikası namına 
büyük bir ziyandır. Bunlar orduda ne vakit eği
time tâbi tutulacaktır? 

88 — 
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Muhterem arkadaşlar, benim fikirlerime ge

lince, bu iki görüşün ortasmdadır, bunları arz 
edeceğim : 

Talim ve terbiyede okumak için hakikaten ay
rı bir zaman ayırmıyoruz. Bu hususta Millî 
Müdafaa Encümeninin iddiasına rağmen, ordu
da 34 sene subaylık yapmış bir insan olarak arz 
edeyim ki, okumak için eğitime ayrılan zaman
dan ayrı bir zaman ayırmıyoruz. Bu denizde de 
böyledir, havada da böyledir, karada da böyle
dir. Millî Müdafaa Encümeninin; (Bunun için 
ayrı bir zaman ayırıyoruz) şeklindeki bir iddiayı 
neye istinadederek mazbatasına dercettiğini ha
kikaten ben alıyamıyorum. Eğitim içinde şüp
hesiz ki, okuma yazma öğretiyoruz. Fakat bunlar 
için ayrı bir zaman ayırmıyoruz. Bu bakımdan 
teklif sahibinin teklifinin reddedilmesi doğru de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, halen askerlik öncesi 
bir askerî eğitim için Millî Savunma Vekâletinin 
Hükümet kanaliyle Meclise sevk edilen bir kanun 
lâyihaları vardır. Yani lisede, yüksek tahsil ku
rumlarında, hattâ ilkokullara kadar askerî eği
tim öncesi ve askerî eğitim sonrası, gerek okul
larda eğitime tâbi kılınacak gerekse okul dışın
daki vatandaşlara tatbik edilmesi düşünülen bir 
eğitim lâyihası gelmektedir. Hükümet orada as
kerlik müddetinden bâzı zamanları bu eğitimle
re iştirak edenlerden iyi belge alanlar lehine 
tenzil edecek bir hüküm kabul etmiştir. Yani 
Hükümet askerlik müddetini indiriyor. Burada 
ise Millî Müdafaa Encümeni bunu niçin redde
diyor? Meclisi Âlide konuşulan kanunlar için 
evvelce bir vesileyle arz ettim : Her yeni kanu
nun bunların heyeti umumiyesi nazarı itibara 
alınarak geçirilmesi lâzımdır ki, kanunlar bir
biriyle hemayar ve hemahenk olsunlar. 

Böyle hareket edilmezse, mütaakıp kanun
lar evvelki kanunları ikmal eder şekilde çıkmaz 
ve muallel kalır. îşte bugün gelen şey, Hüküme
tin eğitim öncesi askerî eğitim bahsinde Millî 
Savunma lâyihasmdaki müddeti kısaltma tez
lerine rağmen Millî Savunma Encümeni, Sayın 
teklif sahibinin iktisaden ve askerlik itibariyle 
muvafık olan teklifini reddedecek sebepler arar 
ve ekseriya o teklifin esbabı mueibesine de ce
vap vermez. Yani bizler Meclisi Âli olarak şunu 
müşahede ediyoruz : Bir taraftan, matbuattan 
anladığımız gibi, askerlik öncesi eğitimi yaptı-
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rıp Hükümet, askerlik müddetini azaltacağını 
diye hazırlıkla meşguldür; diğer taraftan Mec
lisi Âlide Millî Savunma Encümeni o ruhun ak
sine bir espri ile bu yolda gelen teklifleri redde
der. Doğrusu bu şekilde nasıl bir faaliyetin için
de olduğumuzu anlamaya imkan yoktur. 

Biz Amerikan sistemini esas kabul ettik; bu 
sebeple ordumuzda o sistemin bâzı iyi esaslarını 
da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Amerikan 
ordusu gibi bizde de bugün okur - yazar olarak 
veya okur - yazar olmıyarak erler eğitim siste
mine dâhil olunca verebilecekleri imtihana göre, 
gösterecekleri kabiliyete göre, emsalinden üç 
dört ay evvel erin terfiini ve erken terhisini ka
bul etmek cidden çok güzel bir esas olurdu. Ame
rikan ordusunda olduğu gibi böyle kabiliyetli 
acemi eratı 4 - 6 ay bekletmeden derhal usta sı
nıfa nakletmek ve aradaki müddeti ona kazan
dırmak gerekir. Amerikan sisteminde bu vardır. 
Mademki biz de bu sistemi kabul etmişiz; ne
den bunu da kabul etmiyoruz ? Böyle bir siste
mi kabul eden ve nazarı itibara alan Millî Sa
vunma Vekâletine imtisalen M. S. Komisyonu
nun da, Sayın Arslan Bora'nm teklifini kabul 
etmesi lâzımdı. Biz acemi eğitimini bitiren era
tın nafıa hizmetlerinde, kalkınma hizmetlerinde, 
iktisadi hizmetlerin çoğunda istihdamını kabul 
ediyoruz. İstanbul imarında motorlu kıtalar ça
lışıyor. Geçen sene Malatya ile Palu arasında ka
ra saplanan trenin istihkâm birliklerimiz tara
fından kardan çıkarılışını kabul ve takdir edi
yoruz. Her gün muhtelif memleket işlerinde va
zife gören kıtalarımız var. Bunların sivil kıta
lar halinde ve askerlik müddeti ve memleketin 
istihsal mevsimleri haricinde istihdamı suretiy
le, memleketin istihsal mevsimlerinde köyünde 
memleket iktisadiyatına hizmet ettikten sonra, 
acemi eğitiminden sonra faydasız geçen zamanı
nın kıymetlendirilmesi doğru değil midir? Bu 
gibi hususları encümen niye dikkate almamış
tır? Önümüze gelen modern esprili bir tekliftir. 
Bunu ceffelkalem reddetmekte fayda yoktur. 
Arz ettiğim takrirdeki sebeplerle ve şifahi mâ-
ruzatımdaki sebeplerle encümence bir defa daha 
tetkik edilmek üzere, encümenin ret teklifinin 
şimdilik kabul edilmemesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 

RElS — Millî Müdafaa Encümeni Reisi Zih
ni-Üner. buyurun. 
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İmar ve İskân Vekâleti Teşkilât kanunu lâ

yihasına rey vermiyen arkadaşlar, lütfen reyle-
lerini kullansınlar. Açık oylama devam ediyor, 
efendim. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSİ 
ZİHNİ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem arkadaş
larım, Asım Eren arkadaşımız vermiş olduğu tak
rirle Millî Müdafaa Encümeni mazbatasının tek
rar encümene iadesini teklif etmektedirler. Bura
da uzun izahları ile teklif sahibinin müdafaasını 
yapmış oldular. Bendeniz bu bakımdan hem ken
dilerine cevap vermek, hem de teklif sahibinin 
yapmış olduğu müdafaaları da aynı suretle cevap
landırmak için bu mevzuu şu üç noktada arz ede
ceğim : 

Buyurdular ki, teklif sahibi de teklifinde işa
ret ediyor ki, okuma, yazma seviyesi, memleke
tin umumi kültür seviyesi yükseldiği için asker
lik müddetini azaltalım. 

Muhterem arkadaşlarım; daha geçenlerde büt
çe müzakereleri münasebetiyle Maarif Vekâleti 
bütçesinde ifade edildiği ve sabit oldu ki, bu mem
lekette maalesef % 70 okuma ,yazma bilmeyen 
insan mevcuttur. 

REİS — Müsaadenizle bir dakikanızı rica ede
ceğim, Paşam. 

İmar ve İskân Vekâleti Teşkilât Kanununun 
rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Devam buyurun, efendim. 

ZİHNİ ÜNER (Devamla) — Şüphesiz ki, oku
ma - yazma bilen bu % 30 un büyük bir kısmı şe
hir ve kasabalarımızda toplanmış bulunmaktadır. 
Fakat bizim asıl erat kaynağımız olan köyleri na
zarı itibara alacak olursak bu nispetin oralarda 
daha fazla düşeceği tabiidir. Bu itibarla Asım 
Eren arkadaşımızın ordudan epeyce bir müddet 
ayrılmış olmaları dolayısiyle tahmin ederim ki, 
orduda genel kültür eğitimine zaman ayrılmış 
bulunduğunu ve bugün de bu zamanın ayrılmak
ta olduğunu unutmuş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, bugün ge
nel kültür bakımından bizden çok ileri bulunan 
Garp memleketlerinde, NATO camiasına dâhil 
bulunan Avrupa memleketlerinde, genel kültü
rün bizden çok jnfrkse'k bulunmasına rağmen, sa
nayide çok yükselmiş bulunmasına rağmen, fert
lerin her türlü sanayi bilgisiyle mücehhez bu
lunmuş olmasına rağmen, yine o memleketlerde 
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, bugün askerlik müddetinin indirilmesi gibi bir 
; mevzu ortaya atılamamaktadır. 
| Teklifte ve takrir sahibi arkadaşımızın ifa-
j delerinde «Orduda insan gücü yerine makina 
I ikame edilmiştir.» denilmekte, bu sebeple asker-
ı İlk müddetinin tenzili istenmektedir. Filhakika 
j devrimiz orduları mekanikleştirilmiştir, ancak 
S bugünün modern ve mekanik harb, silâh ve va

sıtalarının 'kullanılması, dünün basit klâsik si-
| lâhlarmm kullanılmasından daha fazla bir müd-
i det eğitime vabeste bulunmaktadır. Nitekim 
i umumi kültür ve endüstri sahalarında ileri nıil-
| 1 etlerde, bu bedahet muvacehesinde askerlik 
| müddetlerini indirmemişler, bilâkis yedek su

bayların bir kısmını uzunca yıllar mukaveleli 
| olarak istihdam etmek, hizmet müddetlerini 
! uzunca olan astsubay mevcutlarını da 50 misline 
i kadar yükseltmek gibi munzam tedbirler almak 

mecburiyetinde kalmışlardır. 

j Politik cepheden .-
j Devrimiz dünyasının politik şartları, taar-

nızlann baskın şeklinde başlaması, müdafaa 
j kuvvetlerinin bu âni hücumlara karşı koyabile

cek asgari bir teşkilât ve miktarda tutulmasını 
i zaruri kılmaktadır. 
j Müşterek müdafaa cephesinden : 
I Türk silâhlı kuvvetleri, demokratik cephenin 
| müşterek müdafaa manzumelerinden birini teş-
j kil 'eden NATO camiası standartlarına göre ku-
| rulmuştur. NATO'ya dâhil devletlerin askerlik 
I müddeti iki seneden aşağı değildir. Bu müddet, 
• NATO standartlarının tabiî icaplarmdaııdır. 

Hulâsa muhterem arkadaşlar, Türk Ordusun-
I da askerlik müddetinin indirilmesini bütün millî 
j menfatlerin üstünde bulunan Millî Müdafaamız-
f la yani, millî bekamızla kabili telif bulmamakta-
! y ız-
] Bu sebeple askerlik müddetinin indirilmesi 

hakkındaki teklifi reddeden Millî Müdafaa En-
| cümeni mazbatasının kabulünü Yüksek Heyeti-
j nizden arz ve istirham ediyoruz. 

REİS — İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve 
i vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına (328) 
j rey verilmiş; (325) 'kabul, (2) ret, bir çekinser 

reyle lâyiha kanuniyet kesbetmıştir, efendim. 
I 12 Mayıs Pazartesi saat 15 te toplanılmak 
i üzere İnikada nihaytet veriyorum. 

i Kapanma saati : 17,10 
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İmar ve iskân Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri hakknıdaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
328 
325 

2 
1 

272 
10 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaönıerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sırrı Tura] ılı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal Özçoban 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Übeyde Elli 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burlıanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedi£ 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Halil tmre 
Müeteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİTLİS 
Rıfat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinuğl-u 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Toloıı 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLt 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

Hürrem Müftigil 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlıı 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil' 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim^ ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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HATAY 

Ali Şelhum Devrim 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Rasim İlker 
Behram Öcal 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kıırmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Himmet ölçmen. 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA , 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ. 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Vedat Mengi 

ORDU 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

StîRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Şinasi Moran 
Süleyman Özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
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Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut G-oloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 

Hasan Polat 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

Rıza Salıcı 

VAN 
Sait Erdinç ^ 

YOZGAD ! 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 
î. Hakka Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

ANKARA 
İsmail inan 

[Reddedenler] 
NİĞDE 

Asım Eren 

[Müstenkifler] 
VAN 

Ferid Melen 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-* 
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San (t.) 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 

AĞRI * 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

[Reye iştirak 
AMASYA 

Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğîu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

etmiyenler] 
AYDIN 

Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Piraye Levent 
Ekrem Torunla 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Servet Bilir 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Osman Eroğlu 
Alim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Agâh E rozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Yekta Teksel -

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Fatin Rüştü Zoçlu C .̂}' 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Fcjrhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Fevzi Hacırecepoğlu 
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DENÎZLÎ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
îsınail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasaıı 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
(i.) 

Nuri Onur 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlıı. 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger (I.) 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

t : 66 9.5 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymeu 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Co§ar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (I.) 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Hasan ikiz 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Oöknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koral tan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
, Isak Altabev 

Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Arslan Nilıad Bekdik 
(t.) 

Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırgan . 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nizamettin Âli Sav 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıe Şellefyan 

1958 C : 1 
Necla Tekine! 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Necini Nuri Yücel 

ÎZMlR 
Perihan Arıburun 
Muammer Çavuşoğlu 
Selim Ragıp Emeç, (I.) 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğltı 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasulıoğlu 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
ismet inönü 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.j 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin Önder 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleş oğlu 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 
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î : 66 9.5 .1958 C : 1 
SÎÎRD 

Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SlNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yalçın Kocabay 
Cemil özean 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
(t) 

Salih Zeki Ramoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 
istanbul 1 

Kocaeli 1 
Van 1 

10 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay 
nak 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Necati Tanyolaç 
Hulusi JTimur 
Hüseyin Ulus 

- • 
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Devre : XI 
İÇtima: 1 S. S A Y I S I : 

Tunceli Mebusu Arşjan Bora'nm, Askerlik Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla muaddel 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tadili 
baklanda kanun teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

(2/34) 

Ankara 29 .Yi . 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nei maddesini değiştiren 
5673 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen askerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkın
daki kanun teklifim ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereken muamelenin yapılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Tunceli Mebusu 

Arslan Bora 

ESBABI MUCİBE 

Bugün için bütün dünyanın kabul ettiği bir esas şudur k i ; insan gücü yerine makina kaim 
olmaktadır. Hayatın bellibaşlı faaliyetlerinden en mühimmi vte belki de birincisi istihsal faaliye
tidir. Gerek endüstri ve gerekse zirai sahada azametli miktarda hâsılaların temini insan gücü ye
rine makina kullanmakla mümkün olmuştur. Bunlara mütenazır olarak Yirminci Asrın orduları da 
uhdelerine düşen büyük vazifelerin ifasında elde ettikleri müspet neticeleri motor ve makina is
timaline borçludurlar. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin modern ordusu da motorize birlikler hali
ne inkılâbetmiş ve eskisine nazaran harb gücü birkaç misli artmış; buna mukabil ordunun 
silâh altında bulunan er yekûnu da eskisine nazaran azalacağı yerde çoğalmış bulunmaktadır. 
Bunun sebebi ise memleket nüfusunun artmış olmasından ziyade hizmet müddetinin uzun olma
sında aranmalıdır. Halbuki mevzua daha yakından bakacak olursak görürüz ki : 

a) Ordu modern harb silâh vasıtaları ile mücehhezdir. Dolayısı ile insan gücü yerine artık 
makina ikame edilmiştir. 

b) Her sınıf ve silâh bir ihtisas şubesi teşkil ettiğinden erat muayyen branşlarda ve toplu 
bilgilerle yetiştirilmekte ve modern eğitim metotlarının tatbiki sayesinde de bu talim ve terbiye 
işi kısa bir zaman içinde mümkün olabilmektedir. 

c) Memleketin umumi kültür, seviyesi de eskisine nazaran bir hayli yükselmiştir. Binaen
aleyh talim ve terbiyeye tâbi tutulan erat kendilerine öğretilen hususları da süratle kavrıyabil-
mektedir. 

d) Halen senede altı defa yapılmakta olan celp sistemi de bu müddetlerin kısaltılmış olma
sından katiyen müteessir olmıyacaktır. 

Bütün bu vakıalar nazara alındığı takdirde askerlik müddetinin uzatılması değil, bilâkis kı
saltılması riyazi bir hüküm halinde tecelli etmektedir. Kaldı ki, memleketin umumi sosyal ve 
ekonomi hayatı üzerindeki neticeler ele alınırsa hizmet müddetlerinin kısaltılması mantıki bir za
ruret olarak karşımıza çıkar. -

Silâh altındaki er, millî emeğin en canlı bir ünitesini teşkil ettiği halde hizmet dolayısiyle is-
tühsale iştirak edememekte, bilâkis müstehlik durumda kalmaktadır. Yine bu cümleden olarak 
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aile yuvasından uzun müddet ayrı kaldığından bu topluluğun kolektif istihsal gücü de nakîsadar 
olmaktadır. Bunlardan başka er yekûnu itibariyle pek yüksek seviyeyi bulmuş olan ordumuzun 
ilbas, iaşe ve ibatesi Millî Müdafaa masrafları içinde çok büyük rakamlara baliğ olmaktadır. Bu
gün dünyada en yüksek malî iktidarı temsil eden Amerika Birleşik Oevletleri ile İngiltere İmpa
ratorluğu dahi millî müdafaa masraflarını indirmek çarelerini aramaktadır. 

Durum diğer bütün devletlerde de bu merkezdedir. Bu istikametteki bir eeht bizim için daha 
zaruridir. 

İşte bu mülâhazaların ışığı altında vatan ve vatandaş için hayırlı olacağı teemmül edilerek 
ilişik kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

TUNCELİ MEBUSU ARSLAN BORA'NIN 
TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 4173 sayılı Ka
nunla değiştirilen 5 nci maddesini değiştiren 5673 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde zikredilen as
kerî hizmet müddetlerinin tenzili hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 4173 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci mad
desini değiştiren 5673 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinde zikredilen askerî hizmet müddetleri (De
niz sınıfı hariç, jandarmada iki sene, diğer sınıf
larda on sekiz ay olmak üzere) altışar ay tenzil 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No: 2/34 
Karar No: 24 

10 . IV . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm Askerlik 
Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun teklifi encümenimizde ilgili Hükümet mü
messillerinin de huzurlariyle tetkik ve müzake
re olundu : 

1. Askerlik hizmetini er olarak yapmak üze
re vazife başına çağrılan gençlerimizin çok bü
yük bir kısmı okuma, yazma bilmedikleri cihet
le kışlada kendilerine okuma ve yazma öğretil
mekte ve sırf bunun için bir zaman geçmekte
dir. 

.2. Asrımızda harb vasıtalarının çok çeşitli 
ve girift bir hal aldığı bir hakikattir. Teknik 
ilerlemekte, buna muvazi olarak silâhlar tekâ
mül etmektedir. Silâhların tekâmülü neticesinde 
talim, terbiye değişmiş, daha bunları öğrenebilip 
kullanmak çok bilgiye ve zamana ihtiyaç göster
miştir. 

Erlerimizin vatan müdafaasına işte bu ahval 
ve şartlara göre hazırlanabilmeleri gerekir. Şu 
izahata nazaran filhal askerlik müddetinin indi
rilmesini zaruri kılan her hangi bir mucip sebep 
bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı vâki 
teklifin reddine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasviple
rine arz olunmak üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 
Millî Müdafaa Encümeni Reisi 

Nevşehir 
Z. Üner 

Kâtip 
Kocaeli Elâzığ 

Ö. Cebeci C. Bora 
istanbul 

M. Kemâlyeri 
imzada bulunamadı 

Konya Tekirdağ 
/. A. Akdağ N. Aknoz 

Mazbata M. 
Erzurum 

O. Alihocagil 

İstanbul 
N. Ataç 

İstanbul 
T. Yazıcı 

Yozgad 
/. T. Tunaboylu 

- . . > . . . v>m<t 
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