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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. <— Havale edilen evrak 
3. —Yoklama 
4. — Beyanat 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi Refik Koraltan'm, İsviçre'de ge
çirdiği ameliyat dolayısiyle Büyük Millet 
Meclisinin kendisine gösterdiği yakın alâ
ka dolayısiyle teşekkürü mutazammm be
yanatı 

5. — Muvakkat Encümen teşkili 
1. — İskân Kanunu lâyihasını görüş

mek üzere Muvakkat Encümen teşkiline 
dair Nafıa Encümeni Riyaseti tezkeresi 
(1/180, 3/215) 

6. — Sualler ve cevaplar 
A — Şifahi suall&r ve cevaplan 
1. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ııı, 

Siverek Ortaokulu öğretmen kadrosunda 
münhal bulunup bulunmadığına dair sua-
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line Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın şi
fahi cevabı (6/68) 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için is
timlâk edilen arazi bedellerinin hangi 
esaslara göre takdir edildiğine dair sua
line Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm şi
fahi -cevabı (6/69) 

3. — Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ııı, 
Urfa vilâyetinin merkez ve kazalarındaki 
ilkokulların ihtiyaca kâfi gelip gelmediği
ne dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar
dımcı'nm şifahi cevabı (6/70) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Mardin Lisesi binasının inşasına 
bu yıl başlanıp başlanmıyacağına dair su
aline Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm 
şifahi cevabı (6/76) 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, 



Sayfa 
Kızıltepe ve Derik ortaokullarının öğret
men kadrosuna dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/77) 9:11 

6. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'-
un, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
öğretmen mevcudolup olmadığına dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nııı 
şifahi cevabı (6/81) 11:12 

7. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'-
un, Bartın Çimento Fabrikasının inşa du-

Sayfa 
rumuna dair Sanayi Vekilinden olan sua
line Ticaret Vekili ve Sanayi Vekil Ve
kili Abdullah Aker'in şifahi cevabı 
(6/82) 12:13 

7. — Müzakere edilen maddeler 14 

1. — İmar ve îskân Vekâleti kuruluş 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/128) 14:16 

SABIK ZABIT HULASASI 

6741 sayılı Kanunun muvakkat maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair Bütçe 
Encümeni mazbatası kabul edildi. 

îmar ve îskân Vekâleti kuruluş ve vazife
leri hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri
nin müzakeresine devam olundu. 

2 . 'V-. 1958 Cuma günü saat 15 te topla

nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 
Beisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Kırklareli Mebusu 
Agâh E rozan MeJânet Ali Ceylân 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
Ilışan Gülez 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. -T. istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

Maden Fakültesinin binaları ile lâboratuvarla-
rmın inşa ve tesisi hakkındaki 6034 sayılı Ka
nuna ek kanun lâyihası (1/192) (Maarif ve Büt
çe encümenlerine) 

2. — Küçükleri zararlı eserlerden koruma 
kanunu lâyihası (1/193) (Maarif, Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve memurları hakkındaki 3017 sayılı 
Kanunun 6205 sayılı Kanunla muaddel 49 ncu 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/194) (Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe 
encümenlerine) 

4. — Türkiye ile Norveç arasında imzalanan 
Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/195) (Hariciye ve Maarif encümen
lerine) 

Tezkere 
5. — Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Ka

nunla muaddel 16 ncı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/214) (Adliye Encüme
nine) 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,08 

REİS — Beisvekili Agah Erozan 

KÂTİPLER : Mustafa Saraç (Zonguldak), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REÎS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

3 — YOKLAMA 

REİS Celseyi açıyorum, efendm. 

4. — BEYANAT 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Re
fik Koraltan'tn, İsviçre'de geçirdiği ameliyat do-
layısiyle Büyük Millet Meclisinin kendisine gös
terdiği yakın alâkası dolayısiyle teşekkürü mu-
tazammın beyanatı 

REİS — Gündem dışı söz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Reisi Refik Koraltan Beyefendinindir. 

T. B. M. M. REİSİ REFİK KORALTAN 
(İçel) (Alkışlar arasında kürsüye geldiler) — 
Çok aziz ve muhterem arkadaşlarım; bildiğiniz 
gibi görülen tıbbi bir lüzum ve zaruret üzerine 
seyahatten dönüşümde İsviçre'nin Bassel şehri kli
niklerinde ağırca bir safra kesesi ameliyatı geçir
dim. (Geçmiş olsun, sesleri) Allah kimseye ve he
le siz muhterem arkadaşlarıma böyle bir zarure
ti göstermesin. Hakikaten doktor kardeşlerim 
tahmin ederler, oldukça ıstıraplı ve hattâ buh
ranlı geçen günlerim oldu. Mamdolsun bu gün
ler geride kaldı. Cennet yurdumuza selâmetle 
kavuştum. Şimdi siz muhterem arkadaşlarımın 
büyük varlığı içinde ve yüksek huzurunuzda 
sizlere kalbimin bütün sevgileriyle hitabetme-
nin saadet ve heyecanı içindeyim; 

Ameliyattan sonra sıhhatime karşı toptan 
gösterilen âlicenap, necip ve hakikaten pek az 
fâniye nasibolan büyük iltifat ve teveccühleri
nize minnettarım. Bu güzel ve şifabahş telgrafı
nızı aldığım zaman hissettiğim heyecanı, duydu
ğum mânevi şifayı ve hürmet duygularımı, şük
ran ve minnetlerimi, eğer yüksek huzurunuza 
sunduğum telgrafla arz edebildimse ne mutlu ba
na ! Şimdi de sevinç ve heyecan duygularımı bir 
defa daha bütün arkadaşlarıma, Büyük Türk 
milletinin şerefli mümessili siz kıymetli arka
daşlarıma, bu kürsüden arz etmekle mesudum, 
bahtiyarım. 

Büyük Türk milletine, insanlığa ve hiçbiri
nize Tanrı sıkıntı vermesin, mevcut sıkıntıları 

, bertaraf etmeyi de nasip ve müyesser kılsın. 

Görüyorsunuz, daha dinç olarak, şerefli var
lığınızın içindeyim. Yurdumuzun saadetini ko
ruma hususundaki müşterek çalışmalarımıza 
naçiz bir arkadaşınız olarak ilâve edecek bir 
hizmetim olursa ne mutlu bana! Sağ olunuz, 
hürmetlerimle. (Şiddetli, alkışlar). 

5. — MUVAKKAT ENCÜMEN TEŞKÎLl 

1. ••— İskân kanunu lâyihasını görüşmek üze
re Muvakkat Encümen teşkiline dair Nafıa En
cümeni Riyaseti tezkeresi (1/180, 3/215) 

REİS Tezkereyi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
X, ncu Devrede Büyük Millet Meclisine veri

lerek muvakkat bir encümenden geçtikten sonra 
Umumi Heyette görüşülürken devre biterek hü
kümsüz kalan İskân kanunu lâyihasının, bir an 
evvel kanuniyet kesbe'debilmesi için, havale edil
miş olduğu (Nafıa, Dahiliye, Hariciye, Ziraat, 
Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe) encü
menlerinden seçilecek (3) er azadan mürekkep 
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muvakkat bir encümende görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. Nafıa Encümeni Reisi 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

REÎS — İskân kanunu lâyihasını müzakere 
etmek üzere; Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve înhi-
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şarlar, Hariciye, Maliye, Nafıa ve Ziraat encü
menlerinden seçilecek üçer azadan mürekkep mu
vakkat bir encümen teşkili hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Suallere geçiyoruz efendim. 

$. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

L — -Urfa Mebusu M. Yaşar Alhas'ın, Sive
rek Ortaokulu öğretmen kadrosunda münhal bu
lunup bulunmadığına dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı'nın şifahi cevabı (6/68) 

REİS — Sual sahibi burada mı? 
M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Buradayım. 
REİS — Sual sahibi burada, Maarif Vekili 

de burada, suali okutuyorum. 

6 Şubat 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aaşağıdaki sorunun Sayın Maarif Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Urfa Milletvekili 
M. Yaşar Alhas 

Siverek Ortaokulunda halen kaç öğretmen 
noksandır, bu durum ne zamandan beri devam 
(itmektedir, telâfisi için tedbir düşünülmüş mü
dür? 

REİS — Maarif Vekili 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlarım, bu sözlü so
rular münasebetiyle önce muhterem arkadaşlarım
dan bir istirhamda bulunacağım: 

Müşahede buyurulacağı veçhile sayın mebus 
arkadaşlarımızın bilgi edinmek istedikleri, ted
bir alınmasında teşebbüs edilip edilmediği hu
suslar hakkında her zaman teşrif buyurmaları 
veya telefon etmeleri suretiyle emirlerinin yerine 
getirilmesi ve istedikleri malûmatın kendilerine 
arz edilmesi imkânı vardır. 

Bu maruzatımı böylece arz ettikten sonra 
muhterem arkadaşımızın sualine cevap veriyo
rum. 

Efendim, 193 öği'encisi bulunan Siverek Or
taokulunda ders vı 1ı basında müdürle birlikte 

bir edebiyat grupu, bir fen grupıı, bir Fdansızca 
ve bir de ev işleri için olmak üzere dört öğret
men mevcuttur. Bunlardan ev işleri öğretmeni 
istifa etmiş olup dersleri mahallen kapatılmış
tır. Ankara'ya naklini istiyen Franca öğretme
ninin vazifeye devam etmediği anlaşıldığından 
hakkında kanuni muameleye tevessül olunmuş
tur. 

Böylece vukua gelen öğretmen azalmasını te
lâfi için bir fen grupu öğretmeninin naklen tâ
yini yapılmıştır, önümüzdeki ders yılı başında 
iki öğretmen daha verebileceğimizi ümit ediyo
rum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sual sahibi buyurun. 
M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Muhterem 

arkadaşlar; Vekil beyin izahatiyle bir noktada 
mutabık değiliz. Sene başında dört öğretmenin 
orta mektepte bulunduğu doğrudur. Bilâhare 
iki öğretmenin ayrılmasiyle iki öğretmenin kaldı
ğını ifade buyurdular. Halbuki orta mektep mü
dürü olan zat müteverrim ve raporlu olarak te
davi için ayrıldıktan sonra geri dönmüş değil
dir. Halen de raporludur ve vazifesi başında bu
lunmamaktadır. 

Tâyin olunan fen grupu öğretmenine gelince; 
bu zat halen vazifesine başlamamıştır. Bu tarih
ten sonra vazifesi başına gitse bile talebeleri hak
kında kanaat edinip not verecek imkânı haiz 
olamıyacağı aşikârdır. Bu vesile ile iki noktaya 
temas etmek istiyorum: 
Halen orta tedrisata öğretmen yetiştiren mü
esseseler dört tanedir, İstanbul'da Yüksek öğ
retmen Okulu, Çapa Kız Enstitüsü, Ankara'da 
Gazi Terbiye Enstitüsü, ve Balıkesir'deki Eğitim 
Enstitüsünden ibarettir. Bu dört müessesenin 
ihtiyaca kâfi gelmediği, bütün ortaokul ve lise
lerde öğretmen noksanı bulunduğu bir vakıadır. 
öğrenmek istediğimiz nokta şu: Acaba orta 
tedrisata öğretmen yetiştiren müesseseî'erin oo-

i — 
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ğaltılması suretiyle bu durumun önüne geçil
mesi düşünülmüş müdür? i 

RElS — Beyefendi, zatıâlinizin suali Sive
rek Ortaokulunda halen kaç öğretmen noksanı i 
bulunduğu ve bu durumun halen devam edip 
etmediği şeklindedir. Sual müessesesi • sadece, 
her hangi bir husus hakkında malûmat iste
mektir. Yoksa zatıâlinizin yaptığı gibi umumi 
olarak mütalâa beyan etmek değildir. 

M. YAŞAR ALHAS (Devamla) — Muhte
rem başkan sualin dışına çıktığımı ifade etti
ler. Bütün ortaokul ve liselerde öğretmen kad-
rolarındaki noksanı, sebep ve illetini bilmeden 
öğrenmek ve anlamak kabil değildir. 

REÎS — Beyefendi, zatıâlinizin de benim 
kadar Nizamnameyi anlıyacağma kaaniim. Eğer 
mutlaka bu şekilde konuşmak istiyorsanız, su
alinizi ona göre tanzim etmeli idiniz. Riyasetin 
vazifesi, bu gibi konuşmalara mahal vermemek 
ve Yüksek Heyeti fuzuli işgalden beri kılmak
tır. Zatıâlinizden ricam, sualinize sadık kalma
nız ve sadet dâhilinde konuşmanızdır. 

M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Emredersiniz 
efendim. 

Muhterem Vekil Bey, önümüzdeki tedris 
senesi başında iki öğretmen daha verileceğini 
vaid buyurdular, iki öğretmenle bu kadronun 
tamamlanacağına kaani değiliz. Tedrisat yine 
noksan kalacaktır. Vekil öğretmenlerle yapılan 
tedrisatın, talebeleri ne dereceye kadar yetişti
receğini, çocukların orta mektebten mezun ol
salar bile, liseye geçtikten sonra n*e derecede 
kaabiliyet göstereceklerini, bu yüzden hattâ 
tahsil hayatından ayrılıp ayrılmayacaklarını 
Vekil Beye hatırlatmak isterim. 

Bendeniz Muhterem Başkanın ikazına hür-
meten öğretmen yetiştirilmesi mevzuuna dön
müyorum. Vekil Beyefendi bu mektebin öğret
men kadrosunun başka yerlerden nakledilecek 
öğretmenlerle doldurulacağını ifade buyurdu
lar. Bu, bu şekilde muvakkat nakillerle halledi
lecek bir dâva değildir. Sonra Vekil Beyefendi 
bendenize cevap vermeden evvel, makamlarına 
gidilmesi ve bilâhara bu sualin sorulması iea-
bettiğini ifade ettiler. iki defa makamlarına 
gittim, lâzımgelen cevabı alamadığım içindir 
ki, bu sual takririni vermek mecburiyetinde 
kaldım. 
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REÎS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL LARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; mutabık kal
madığımız bir husus yok. Arkadaşım Siverek 
Ortaokulu öğretmen kadrosu hakkında bir sual 
sordu. Ben bunun cevabını, sualin hududu için
de mukayyet kalarak arz ettim. Ortaokul mü
dürünün hasta olduğunu, halen prevantoryum
da tedavi altında bulunduğunu elbette Maarif 
Vekili arkadaşınız bilir. Ama bana böyle bir 
sual sormadılar ki... Bana kadroyu soruyorlar. 
Diğer hususlarda da huzurunuzda belegan m.a-
belâğ cevap itasına hazırım. Biz yeni tedbirler 
alıyoruz. Enstitülerde bu sene ilâve yapılacak
tır, yüksek öğretmen okullarına, ilköğretmen 
okullarına ilâveler yapılacaktır. 

REİS — Vekil Beyefendi, zatıâlinizden de 
cevap hudutlarına sadık kalmanızı rica edece
ğim, Nizamname sarihtir, beyefendi. (Sağdan; 
alkışlar) 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Ben, arkadaşım teşrif etmedi, de
medim. Bu ve bundan sonraki sözlü sorularda 
müşahede buyurulacağı gibi bu sorulan sualler
de, muhterem mebusların her zaman vekâletten 
cevap almaları mümkündür, onu arz etmek is
tedim. 

Arkadaşım teşrif ettiler. Fakat başka şey
ler üzerine konuştular. Bu malûmatı istemedi
ler. Yoksa bu malûmatı Meclis huzurunda ver
meye amade olan vekâletin, onun bir cüzü olan 
mebus arkadaşlara, teşriflerinde bu cevapları 
bildirmemesi için bir sebep yoktur. Bunu hüs
nü niyetle arz ediyorum. 

RElS — Söz istiyor musunuz? Buyurun, 
efendim. 

M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Efendim, 
Muhterem Vekil Beyefendi orta mektep mevzu
unda, kendileriyle görüşüp izah etmedim, diye 
söylemeselerdi huzurunuzu tekrar işgal etmiye-
cektim. Ben bir defa Urfa Mebusu Abdürralı-
man Odabaşı ile Vekâlete gittim, fakat bu mevzu 
üzerinde suallerime cevap alamadım. 20 gün son
ra tekrar Urfa Mebusu arkadaşla yine gittim, yi
ne cevap alamayınca bu sualimi verdim. Siverek 
ve Urfa mekteplerinin durumuna burada temas 
etmek isterim. 

REİS — Beyefendi, iki defa ihtar ettim, su
al müessesesi odur ki, sualler bütün, dünya par-

_ 5 _ 
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lâmentolarmda «hayır» veya «evet» şeklinde ce
vaplandırılır. (Sağdan, gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim. Şimdi sualiniz Siverek Ortaoku
lunun öğretmen kadrosuna dairdir.. Sizin arka
daşlarımızla Vekile gidiş gelişinizin bu sualle 
alâkası yok ve izahı da yersizdir. 

M. YAŞAR ALHAS (Devamla) — Muhte
rem Vekil benim sadece kadroyu sorduğumu ifa-
deb uyurdular. Ben halen kaç öğretmen vardır, 
diye de sordum. Fiilî durum şudur: Siverek'lile-
rin kendi dişinden, tırnağından artırarak yaptır
dığı ortaokulun bir tek öğretmenle idare edildi
ğidir. 

Kendi paramızla yaptırdığımız mektebe Maa
rif Vekili hiç olmazsa lütfedip öğretmen gönder
sin. Ricamız bundan ibarettir. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

2. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi için istimlâk edilen 
arazi bedellerinin hangi esaslara göre takdir edil
diğine dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım-
cı'nın, şifahi cevabı (6/69). 

RBlS — Sual sahibi buradalar mı? (Burada, 
sesleri) Maarif Vekili arkadaşımız da buradalar. 
Suali okutuyorum. 

6 . I I .1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Hasan Tez 

Orta - Doğu Üniversitesi için bugüne kadar 
istimlâk edilen arazi bedelleri hangi esaslara göre 
takdir edilmiştir? 

REÎS Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLl CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, sualin cevabını arz ediyorum. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için istimlâk 

edilen arazinin bedelleri; 6976 sayılı Kanun hü
kümlerine göre teşkil edilmiş olan Takdiri Kıy
met Komisyonu tarafından takdir edilmiştir. 

Bedellerin tesbitinden önce 6830 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesine uyularak kıymet takdiri 
yapılacak tarih on gün müddetle ilgili köylerde 
ilân edilmiştir. 
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I Takdiri Kıymet Komisyonu, tâyin edilen ta

rihte mahalline giderek hazır bulunan alâkalıları 
dinledikten sonra gayrimenkullerin cinsi ve ne-

I vilerini, mesahalarını, kıymetine tesir edebilecek 
I bütün vasıf ve. unsurlarını ve meselâ, gayrimen-
I külün hali hazır durumunu, zirai kıymetini yola 
I ve şehre mesafesini bugünkü durumuna göre 
I getirebileceği gelirini tesbit ve bu civarda yapı-
I lan alım ve satım ile Devlet tarafından evvelce 
I yapılmış olan istimlâkleri de göz önünde tutmak 

suretiyle kıymetlerini takdir etmiştir. 

I Şimdiye kadar istimlâk edi
len saha 10 609 019 M2 

Parsel adedi: 497 
Bugüne kadar ödenen para 3 081 400 Lira 
istimlâk edilecek bütün saha 45 132 780 M2 

Parsel adedi: 7 203 
I ödenecek bütün para 9 258 982 Lira 

I REİS — Sual sahibi, buyurun. 
SELİM ERENGÎL (istanbul) — Teşekkür 

et, yerine otur. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, alkışlar) 

I Yalnız bir arkadaşım «teşekkür et, yerine otur» 
dediler. Ben vazifemi talimat alarak yapmadı-

I ğımı arz ederim. (Gülüşmeler) 
Aziz arkadaşlarım, Sayın Maarif Vekilinin 

vermiş olduğu cevap, benim sorduğum suallere 
cevap olmadı ve beni tatmin etmedi. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Hazır
lıklı konuşuyorsun, Hasan Bey! C. H. Partilile
rin âdetidir. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bu mukaddes 
kürsüye hazırlıksız çıkmanın manasızlığını tak
dirlerinize arz ederim. Ben hazırlıksız gelmem. 
Cumhuriyet Halk Partisi mebusuyum, pro
gramlı olarak çalışırım, daha bir diyeceğiniz 
var mı? (Sağdan, alkışlar) (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlar, yüksek huzurunuzda 
çok hayırlı bir Maarif teşebbüsünü gölgeliyen 
ve takriben 10 bin vatandaşı yakından alâka
landıran bir mühim mevzuu getirmiş bulunuyo
rum. Bu hayırlı' teşebbüs Ankara'mızın hemen 
yanında kurulan Orta - Doğu Üniversitesidir. 
Bundan dolayı Hükümeti tebrik etmek ve bunun 
bir an evvel tahakkuk etmesini dilemek borcu
muzdur. 

Aziz arkadaşlarım, böyle bir beynelmilel Ma-
I arif teşebbüsünün temellerinde vatandaşın göz 
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yaşının ve haksızlık ithamlarının bulunmaması- I 
nı hepimiz aynı samimiyetle isteriz. îşte benim 
sual takririmin hedefi bu müşterek arzumuzun 
ifadesidir. 

Bu müessesenin kuruluşu hakkındaki kanun 
Büyük Meclise sunulduğu zaman da işin tatbi
katı hakkındaki mütalâalarımızı ayrıca elbette 
yine bu kürsüden arz edeceğiz. Memleketin ir-
fpaı hayatına ilâve edilecek her yeni müesseseyi 
prensip itibariyle müspet karşılamak şiarımız
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevzuu kısaca arz edeyim : Orta - Doğu 

Üniversitesi için Ankara'nın Ulus Meydanına 
6 - 7 kilometre ve halen mühim bir kısmı parsel 
yapılmak suretiyle inşaata elverişli arsalar ha
line getirilen 45 000 dönüm arazi bu hizmete tah
sis edilmiştir. 

Bu arazinin yarısı Hazineye aidolduğu için 
mesele yok; fakat diğer yarısı metre murabbaı 
2 ilâ 7 lira arasında Ankara'da oturan birçok 
memur ve dar gelirli vatandaşlar tarafından 
kendilerine başlarını sokacak birer mesken yap
mak üzere satmalmmış ve tapuya da bu satış 
kıymetleri aynen kaydedilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, halbuki bakınız istimlâk 
hangi yoldan ve nasıl yapılmıştır : Kanunen bu 
gibi istimlâklerde mahallî takdir komisyonları 
vasıtasiyle arsaların kıymetlerinin takdir edil
mesi ve istimlâke bu kıymetlerin esas olması lâ
zım ve zaruridir. Binaenaleyh bu sahayı istim
lâke karar veren idare kıymet takdir komisyon
larını da bizzat kendisi ve Devlet memurları ara
sından tâyin etmek suretiyle hem alan ve hem 
de aldığı araziye bizzat kıymet koyan vaziye
tine girmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu yetmiyormuş gibi ara
zinin kıymetini düşürmek maksadiyle, hakikatle 
birgûna alâkası mevcudolmadığı ve Doğu Üni
versitesi teşebbüsiyle de hiçbir münasebeti bu
lunmadığı halde, bu arsalarda istimlâk muame
lesi Barajlar Kanununa tevfikan yapılmıştır. 

Şimdi müsaade buyurun, doya doya bir su içe
yim, dışarda sular akmıyor, (Soldan, gülüşme
ler,) (Sağdan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, işte emir altındaki salâ-
hiyetsiz ve şayrikanuni şekilde teşkil edilen 
takdiri kıymet komisyonu ile barajlar kanunu 
formülü yan yana getirilerek memur ve dar ge- < 

. 1958 0 : 1 
I lirli vatandaşlara metre murabbaı 2.-7 lira ara-
I sında malolduğu tapu kayıtlariyle sabit bulu

nan bu arsalara 5 kuruş ile 50 arasında haksız 
ve ucuz fiyat takdir edilmiştir ki; bu kadar 
ucuz fiyatlara aynı arazide bundan 20 sene ev
vel dahi raslanamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla arz et
tiğim derecede hayırlı, bir beynelmilel maarif 
teşebbüsünün kuruluşunda ecdattan müntekil 
veya bir mesken sahibi olmak gayesiyle elde 
edilmiş arsaların sahiplerini bu haksızlıktan 
kurtarmak vazifedir. 

REÎS — Konuşma müddetiniz bitmiştir, 
cümlenizi tamamlayınız. 

HASAN TEZ (Devamla) — (Bunun için Muh
terem Hükümete şu teklifi yapıyorum : 

1. Arsaları istimlâk edilen vatandaşlara hiç 
olmazsa tapu kıymetleri üzerinden haklarının 
verilmesi, 

2. Veya arsaları istimlâk edilen vatandaş
lara aynı mahalde bulunan Hazineye ait arazi
nin parsellenerek ellerinden alman arsa muka
bilinde, kendilerine aynı vasıfta arsa verilmesi. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümetin vatandaş hak
larını koruyucu vasfının ve adalet prensipleri
nin icabı olarak 'büyük haksızlığa bir an evvel 
nihayet vermesini ve 'on ibin vatandaşın şikâyet
lerinin ve mağduriyetlerinin önlenmesini bilhas
sa rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, aksi takdirde bir taraf
tan kurulmuş üniversitelerin muhtariyeti ile uğ
raşırken, diğer taraftan da kurulacak bir üni
versite dolayısiyle mahdut gelirli vatandaşların 
maddi varlıklarına el uzatmış olmanın ithamla
rından, 'Sayın Maarif Vekili kendisini asla kur-
taramıyacaktır. 

Arsaları istimlâk edilen vatandaşlara aynı 
mahalde bulunan ve Hazineye aidolan arsalar
dan aynı vasıfta arsalar verilmek suretiyle bun
ların mağduriyetlerinin önlenmesi en doğru bir 
hareket olur. 

REÎS — Buyurun Hasan Bey, vaktiniz ta
mam. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, içinde bulunduğumuz şehirdeki vatandaş
ların duasını alsınlar, bedduasını almasınlar. 

BEÎ'S —• Sual cevaplandırılmıştır. 

3. __ jjrfa Mebusu M. Ya§ar Aîhas'tn, Vrfa 
vilâyetinin merkez ve kazalarındaki ilkokulların 
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ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair sualine Maa
rif Y ekili Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı 
(6/70) 

REİS — Maarif Vekili burada, suali okuyo
ruz, efendim. 

T. E. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta
rafından şifahi olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica 'ederim. 

Urfa Milletvekili 
M. Yaşar Alhas 

Urfa vilâyet merkezi ve kazalarına ait köy
lerin kaç tanesinde okul vardır, kaç köy okul
suzdur? 

REİS — Maarif Vekili buyurun. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Muhterem arkadaşlar, Urfa vilâyeti merkez 
ve kazalarında 22 ilkokul mevcuttur. Halfeti ve 
Bozova'dan gayri yerlerdeki okullar gayrikâfi 
olduğundan 10 okul çift tedrisat yapmak sure
tiyle bu ihtiyaç karşılanmaktadır. Gerek bütçe 
müzakereleri sırasında arz ettiğimiz, gerekse ha
len vâki 'olan çalışmalarımız, ilkokullarımızın 
gerek köylerde, gerek kasabalarda tahsil çağın
daki çocuklarımıza yetecek şekilde teminine gay
ret edilmektedir. Esasen kasaba ve şehir ilk
okulları Özel idarelere aittir. Böyle olmakla be
raber Meclise takdim etmek üzere bulunduğu
muz İlk Tedrisat Kanununda bu hususun Devlet 
uhdesine alınmasını düşünmek suretiyle bu va
zifenin yerine getirileceği kanaatindeyiz. 

REİS — Sual sahibi. 

M. YAŞAR ALHAS (Urfa) — Efendim, söz
lerime . başlarken, Muhterem Vekilin özel ida
relere ait, merkez ilkokullarının bir kanunla 
Devlet uhdesine verilmesine dair tasarıyı bir 
an evvel Meclise sevk etmelerini hassaten rica 
eder ve bu tasarıdan dolayı kendilerini tebrik 
ve teşekkür ederim. 

Şimdi, Urfa vilâyet ve kazalarının okul ihti
yacı durumunu ve talebelerinin ne kadarının 
okuyup, ne kadarının okuyamadığını arz ede
ceğim : 
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Urfa merkezi 
Akçakale 
Birecik 
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Vilâyet olarak 16.024 9.234 57.8 6.790 22 

Arkadaşlar; bu rakamlara köyler ve köy ih
tiyaçları dâhil değildir, özel idarenin bütçesiy-
lev bu ihtiyaçları gidermeye imkân yoktur. 
Urfa özel İdaresinin bütçesi 1 003 261 lira
dır. Bunun 53 bin lirası mekteplere ayrılmış
tır. Bu para tamirat ve saire karşılığıdır. Bu 
vaziyet karşısında tasarının bir an evvel Mec
lise sevkmi istirham ediyorum. Zira özel ida
relerin bütçeleriyle değil, mevcut ihtiyaçları, 
ilerde bunlara ilâve edilecek ihtiyaçları da göz 
önüne alırsak okul ihtiyacı miktarının çok bü
yüdüğünü görürüz. Bilhassa Urfa gibi okuma 
bakımından çok geri kalmış bir vilâyete husu
si bir alâka gösterilmesi lâzımgeldiğini arz ve 
bu hususun teminini rica ediyorum. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Mardin Lisesi binasının inşasına bu yıl başla
nıp başlanmıyacağına dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm şifahi cevabı (6/76) 

REİS — Sual sahibi burada mı? Burada... 
Maarif Vekili de burada... Suali okuyoruz, efen
dim. 

8 -
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Mardin'de inşası mukarrer lise binası için 
ayrılan tahsisatın geri alınıp alınmadığı ve 
alınmışsa sebebinin ne olduğunun bildirilmesi 
ve ayrıca adı geçen lise binası inşaatına bu yıl 
başlanıp başlanmıyacağı hususunun açıklanma
sı arz ve rica olunur. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLl CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; geçen yıl 
Mardin'e yeni bir lise binası yaptırmak üzere 
inşaat işlerini tedvir etmekte bulunan Nafıa 
Vekâleti nezdinde gereken teşebbüste bulunul
muş ve taleb üzerine mezkûr Vekâlet ilk par
ti tahsisatını ayırmış ve 1957 de inşaata baş
lamak üzere projeleri müsabakaya koymuştu. 
Ancak proje mütaahhitlerinin projeyi zamanın
da vermemeleri sebebiyle bu inşaatı ihaleye çı
karmak mümkün olamamış ve dolayısiyle ay
rılan tahsisatı o malî yıl içinde bu maksadla kul
lanmak mümkün olamamıştır. 

1958 bütçesiyle, ancak geçen yıl ihaleleri 
yapılarak inşalarına başlanan binalar için tah
sisat alınabildiğinden, Mardin Lisesi gibi ye
niden ihalesi yapılacak inşaata para ayrılma
sına imkân görülememiştir. Malûmaten arz ede
rim. 

REİS — Sual sahibi. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, ilk bakışta mahallî gi
bi görülen sualimi, konusu aslında büyük ve 
millî bir dâvanın bir parçası olduğu için, Yük
sek Meclisin huzuruna getirmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz takdir bu
yurursunuz ki, milletleri yaşatan ve yüksel
ten kültürdür ve millî hars unsurlarının ehem
miyetli bir* şekilde nazarı itibara alınması mil
lî harsları kuvvetlendirmek bakımından şart
tır, vazifedir. 

12 nci aşırın Türk - İslâm medeniyetinin bü
yük eserleri olan Mardin'deki Kasımiye ve Zin-
ciriye medreselerinin bugünkü durumları eğer 
bendenizi üzmemiş bulunsaydı, Mardin Lisesi
nin inşası meselesini Maarif Vekili arkadaşı-
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mızdan sormaz ve bu meseleyi Yüksek Meclisin 
huzuruna getirmekten içtinap ederim. 

Mardin Lisesi en son kurulmuş bir lisedir, 
13 dersanesi vardır, lâboratuvarı, resim - iş 

I atelyesi, lisan dershanesi yoktur. Toplantı kon
ferans salonları yoktur. Kışlık tenefüshanesi 
yoktur. . İdman salonu yoktur! Eski Osmanlı 

j İmparatorluğu devrinde yapılmış, kagir, rutu
betli ve gayrisıhhi bir binada tedrisat yapıl-

! maktadır. 
Senede talebenin artış nispeti 50 - 60 ara

sındadır. Gelecek sene bina yapılmadığı tak
dirde, Mardin Lisesi, naçizane kanaatime ve ar
kadaşlardan öğrendiğime göre, çift tedrisat 
yapmak zaruretinde kalacaktır. Bunu yapmak 
için de öğretmen kadrosunu genişletmek icab-
edecektir. Esas itibarile kadrolarının vaziye
ti malûmdur. 

Binaenaleyh gelecek sene birçok bakımlar
dan mahzurlu bulunan çifte tedrisata mahal 
kalmamak üzere bir an evvel lise binası inşa
atının ele alınmasını Maarif Vekilinden istirham 
ederim. 

Ne zaman bu işi ele aldıklarını görürsem ben
deniz kendilerini makamlarında ziyaret edip 

I teşekkür edeceğim. 
I REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

I 5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'in, 
I Midyat, Nusaybin, Cizve^ • Savur, Kızıltepe ve 
I Derik ortaokullarının, öğretmen kadrosuna da-
I ir sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nm şi

fahi cevabı (6/77) 

I REİS — Sual saüıibi buradalar mı?... Burada. 
I Maarif Vekili, burada. Suali okuyoruz, efendim. 

10 . II . 1958 
I Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
I Midyat, Nusaybin, Cizre, Savur, Kızıltepe 
1 ve Derik ortaokullarında mevcut öğretmen sa-
I yısı nedir? Adı geçen okullarda ilkokul öğret-
I menleri ile idare edilen dersler var mıdır, bu 
I gibi öğretmenlerin sayısı nedir? Kadroların 
I genişletilmesi ve tamamlanması düşünülmekte-
I midir? 
I Yukarda arz eylediğim hususun Maarif Ve-
I kili tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
I delâletinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 
I Mardin Mebusu 
I Mehmet Ali Arıkan 
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REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Mardin vilâye
tine bağlı Midyat, Nuseybin, Cizre, Savur, Kızıl
tepe ve Derik ortaokullarının sınıf, öğretmen ve 
öğrenci sayısını arz ediyorum: 

Midyat Ortaokulunda 4 öğretmen, 108 öğrenci, 
3 şube mevcuttur. 

Nuseybin Ortaokulunda 2 öğretmen, 69 öğ
renci, 3 şube mevcuttur. 

Cizre Oftaokunda 2 öğretmen, 49 öğrenci, 3 
şube mevcuttur. 

Savur Ortaokulunda 3 öğretmen, 79 öğrenci, 
3 şube mevcuttur. 

Kızıltepe Ortaokulunda 2 öğretmen 76 öğrenci, 
2 şube mevcuttur. 

Derik Ortaokulunda 3 öğretmen, 48 öğrenci, 
3 şube mevcuttur. 

Görülüyor ki, bu okullarda her asil öğretmene 
isabet eden öğrenci sayısı 16 - 35 arasında değiş
mektedir. 

2. Mevzuubahis ortaokullarda çalışan ilkokul 
öğretmeni sayısı ise şöyledir: 

Midyat Ortaokulunda 3 ilkokul öğretmeni 
haftada 17 saat ders okutmaktadır. 

Nuseybin Ortaokulunda 5 ilkokul öğretmeni 
haftada 20 saat ders okutmaktadır. 

Cizre Ortaokulunda 4 ilkokul öğretmeni haf
tada 23 saat ders okutmaktadır. 

Savur Ortaokulunda 6 ilkokul öğretmeni, haf
tada 20 saat ders okutmaktadır. 

Kızıltepe Ortaokulunda 2 ilkokul öğretmeni, 
haftada 6 saat ders okutmaktadır. 

Derik Ortaokulunda 3 ilkokul öğretmeni, haf
tada 22 saat ders okutmaktadır. 

Bu okutulan derslerin ekserisi beden eğitimi, 
müzik gibi maharet dersleridir. Diğer kültür 
dersleri arz ettiğim gibi asıl öğretmenler tarafın
dan okutulmaktadır. 

3. Bu mâruzâtımdan da anlaşılacağı üzere 
Mardin kazalarındaki ortaokullar, şube ve Öğren
ci sayıları az, küçük okullardır ve derelerin bü- i 
yük bir kısmı sail öğretmenler tarafından okutul
maktadır. Diğer derslerde maharet dersleri olup | 
6837 sayılı Kanuna tevfikan ilkokul öğretmen
lerine verilen derslerdir. i 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sual sahibi. | 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh- | 

terem arkadaşlarım, biraz önceki durumu ce- i 
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i vaplandıran muhterem Maarif Vekiline arzı ce

vap ederken millî harsten bahsetmiştim. Mak
sadını şu idi : Cümleniz pekâlâ takdir edersiniz 
ki, hudut bölgesi sayılan Mardin ve diğer Do
ğu illerimiz Arap ve Fars kültür sistemlerinin 
karşılıklı tesiri altındadır. Bu itibarla, öğren
ci sayısı ne olursa olsun, Maarif Vekâletinin 
çok geri kalmış civar devletlerinin tesiri altın
dan kurtarmak üzere bu hudut bölgesindeki 
ortaokul tedrisatına itina göstermesi icabeder. 
Bu noktadan öğretmen kadrolarının tesbiti ve 
öğrenci sayısının ehemmiyeti inkâr edilemez. 
Ancak bu hususta program ve ders sayısının 
da nazarı itibara alınması icabeder, kanaatin
deyim. Eğer Mardin ortaokullarında tatbik edi
len program ayrı ve diğer vilâyetlerimizde tat
bik edilen program ayrı bulunsaydı, o zaman 
bendeniz Maarif Vekili arkadaşımızın izahatı
nı takabbül eder ve huzurunuzu işgal etmek 
üzere kürsüye çıkmazdım. 

Fakat kabul etmek lâzımdır ki, bütün orta
okullarımızda tatbik edilen program müşterek 

I ve aynıdır. 

| Muhterem arkadaşlarım; 24 . IH . 1958 ta
rihli Zabıt Ceridesinin 50 nci sayfasındaki cet
velden okuyayım. Hudut bölgelerimizin ne ka
dar ihmal edildiğini, huzurunuzda bir fikir ver
mek üzere izah etmiş olacağıma kaaniim: 

«Manisa ortaokulu 5, Gördes 4, Kırkağaç 5, 
Kula 5, Salihli 11, Afşin 5, Göksün 4, Pazar
cık 2, Mardin : Cizre 2, Derik. 2, Kızıltepe 2, 
Midyat 3, Nusaybin 2, Savur 3, Muğla : Bod
rum. 3, Fethiye 6, Köyceğiz 2, Marmaris 3, Mi
las 1.1, Yanağan 3, Muş : Bulanık 2, Malazgirt 
Alpaslan 2, Varto 2.» 

Muhterem arkadaşlarım; muhterem Vekil 
beyanları sırasında Midyat ortaokulunda mev
cut öğretmen kadrosunu bildirdiler. Kadro iti
bariyle doğru, fakat fiilî durum böyle değil
dir. Midyat'ta üç ve Mardin'in diğer ortaokul
larında ikişer öğretmen mevcuttur. Bu itibarla 
bu cetvelde açıkça görülüyor ki, Muş ve Mar
din ortaokullarında sadece iki öğretmen mev
cuttur. Halbuki arkadaşlar; Doğu illerinin 
kültür bakımından geri kalmış durumunu naza
rı itibara alacak olursak görürüz ki ; her şey
den evvel bu ortaokulların öğretmen bakımın
dan takviyesi zarureti karşısında bulunmakta
yız, 
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İBRAHİM GÜRGEN (içel) — Neden geri 

kalmış? Onu söyle. 
MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar; beyefendiye cevap ver
mek isterdim. Fakat ne söylediğini anlıyama-
dım. 

REİS — Siz Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 
ibrahim Bey, müdahale etmeyiniz. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Geri kal
manın sebeplerini izah et. 

RElS — Doğan Bey, lütfen müdahale etme
yin. Size ihtar ediyorum. 

Devam buyurun efendim. 
MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz... 
İBRAHİM GÜRGEN (içel) — Samimî ise

niz şube adedini ve talebe sayısını da söyleyin. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 

Arkadaşlarım, samimî olarak bu meseleyi arz edi
yorum. Şube ve talebe adedinin azlığı Maarif 
Vekili arkadaşımızı haklı çıkaramaz. Bahis mev
zuu olan, derslerin sayısı ve programın ittüha-
dıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz bu meseleyi 
particilik için buraya getirmedim. Kültür mesele
lerimiz ve bilhassa Doğu illerimizin kültür duru
mu üzerinde hassasiyetle durmak mecburiyetin
deyiz. 

Maarif Bakanlığının vazifesi yalnız tâyin ve 
öğretim değil, millî harsın her cephesini ele alıp 
ona göre programlı bir şekilde çalışmaktır. Bu
nun lüzumuna kaniim. Hürmetlerimle. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlarım; biz burada bir 
haklılık, haksızlık münakaşası ihdas etmedik. 
Vekâlete bir sual soruldu, vekâlet de mevcut bil
giyi sayın mebusa arz etti. Eğer bu iddianın 
müzakere ve münakaşası icabederse, bunun mü
nazarasına girersek, zannım odur ki, arkadaşım 
yenilir. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — O belli 
değil.. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Kaldı ki, tema# buyurduğu diğer 
vilayetlerimizdeki öğretmen durumu, ifade bu
yurdukları gibi, fazladır, öğrenci adedini de 
lütfedip, ihsan edip söylemeleri lâzımdır. Mid
yat ortaokulunda 108 öğrenci, 3 öğretmen... Eğer 
108 öğrenciye 4 asıl öğretmeni kıstas olarak alır-
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, sak, o zaman bizim İzmir'e, Muğla'ya ve diğer 

vilâyetlere verecek cevabımız kalmaz, haksız çı
karız. 

Kaldı ki, millî harsın, millî kültürün, millî 
dilin inkişaf ettirilmesine ve bu inkişafın bütün 
vatan sathında muvaffak olmasında birlik halin
deyiz. Esasen inkişafı şart olan bölgelerde, ifade 
buyurdukları ehemmiyetin verilmesinde ve bu 
ehemmiyetin tahakkuk ettirilmesinde kendileriyle 
tamamen müttefikiz. (Sağdan bravo sesleri) 
Bunda katiyen tereddütleri olmasm. Vatanı bir 
bütün olarak ele alan Hükümet olarak, iktidar 
olarak, parti olarak, muhalefet olarak memlekete 
lâyık olan ehemmiyeti vereceğiz. 

Bundan sonra, yeniden açacağımız eğitim 
enstitüleri vardır. İki yüksek öğretmen okulu, dört 
tane ilk öğretmen okulu açmak suretiyle bugün 
500 raddelerinde bulunan ilk öğretmen okulların
daki talebeleri $ 000 raddelerine ve mezun yekû
nunu da hiç olmazsa 3 000 e yükseltmek azim 
ve kararındayız ve bu öğretmenlerin mühim bir 
miktarını her halükârda, arz ettiğimiz zaruret
le, millî hars ve lisan bakımında» takviyeye muh
taç yerlere teksif etmek vazifemizdir. Buna iti
mat buyurulsun. Bizi teşvik etsinler, bize gay
ret versinler, çalışalım muvaffak olalım. Netice 
hepimize aittir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo, sesle
ri) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

6. — Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, kad
rosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen mev-
cudolup olmadığına dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcının şifahi cevabı (6/81) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız? Burada. 
Suali okuyoruz, efendim. 

30 . I . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İlk, orta ve yüksek tedrisat öğretmenleri 

arasında kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
öğretmen mevcut mudur? Mevcut ise miktar ne 
kadardır. Vekâlet bu hususu önlemek için ne gi
bi tedbirler ittihaz etmiştir. 

Sayın Maarif Vekilinin bu hususu sözlü ola
rak cevaplandırmasını arz ve teklif ederim. 

Derin saygılarımla. 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 
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RElS — Maarif Vekili. , 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ-

rı) — Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Mecli
sin bütçe müzakereleri sırasında, yakın tarihte 
kabul buyurduğu 26 Şubat 1958 tarih ve 7803 
sayılı Kanunla yeniden alınan kadrolarla, şu 
anda terfi etmemiş hiçbir ilkokul öğretmeni 
yoktur, hepsi terfi ettirilmiştir. (Soldan, bra
vo, sesleri) 

Orta ve Yüksek tedrisat öğretmenleri ki, aded-
leri 6 232 dir. Bunlar arasında halen terfi ctmi-
yen 876 öğretmen mevcuttur. Bunlar da büyük 
feregat ve fedakârlık duygusu içinde, milletimize 
hizmet etmekte bulundukları kanaati tamamen 
mevcuttur. Terfilerini sağlamak üzere gerekli ka
nun tasarısı hazırlanmış ve vekâletlerin mütalâa
larına sunulmuştur. 

Mâruzâtım bu kadardır, efendim. } 
RElS — Sual sahibi. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar; bu sual takririmi dört ay evvel 
verdim ve yine bununla ilgili encümen müzakere
lerinde bulundum. Bu memlekette hepimizin 
mimarı olan ve insan gücünü daima yükselt
mek için enerji sarf eden ilkokul öğretmenle
rinin terfi ve tefeyyüz ettiklerini işitmekle, 
görmekle bahtiyarız. Ben de eski bir öğret
men olarak şunu ifade edeceğim; Vekile te
şekkür edeceğim ve bâzı ifadelerde bulunaca
ğım. 

Bir memleketin iktisadi, içtimai, siyasi ge
lişip olgunlaşmasında en büyük rol oynayacak 
olan kültürdür. Kültüre ne kadar kıymet ve
rirsek bu cemiyeti o kadar çabuk ve emin 
inkişaf ettiririz. İlkokul öğretmenlerinin dâ
vası halledilmiştir. Fakat bir gün gelecek, kad
rosuzluktan terfi edemiyen öğretmenlerle kar
şı karşıya kalacağız. Şimdi, Vekil Beyefendi
nin ifadesinden de anladığımız gibi, ferağa- | 
tin, fedakârlığın ve vatanseverliğin de bİT 
haddi vardır. Bir saatten beri falan ortaokulda 
öğretmen yok, falan lisede falan öğretmen 
yok diye hayıflandığımız neticeler, işte bu 
kadrosuzluktan terfi edemiyen ve kendilerin
den fedakârlık ve feragat beklenen arkadaşla
rımızın yer yer bu müesseseleri terk ederek I 
iktisadi Devlet Teşekküllerine ve hususi sek
töre kaçmalarından neşet etmektedir. (Bravo 
sesleri) Binaenaleyh, Maarif Vekâletinin bi
rinci derecede ele alacağı problemler arasında | 
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bu öğretmenlerin terfi ve tefeyyüzlerini sağla
mak ve bunların mesleke bağlanmalarını te
min etmek de yer almalıdır. Sadece bu öğret
menlerden fedakârlık ve feragat beklemek su
retiyle değil, onların terfi ve tefeyyüzlerinin 
de sağlanması ile bu meselelerin halline gitmek 
gerekir. Bunu istirham ediyorum. 

ilkokul öğretmenlerine karşı gösterilen alâ
kaya ve bilhassa Maarif Encümeni üyeleri ile, 
anlayış gösteren diğer Hükümet rüesasına hu
zurunuzda teşekkür ederek ayrılıyorum. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDMCI (Ağ

rı) — Efendim; aziz arkadaşımızın öğretmen
lere, Maarif Encümenine ve vekâletin hizmetle
rine karşı sarf ettikleri iltif atkâr sözlerinden do
layı arzı teşekkür ederim. 

Kendileri bir noktaya temas buyurdular; 
ilkokul kadrosuna dâhil bulunan öğretmenlerin, 
günün birinde tekrar terfi edememek durumu
na düşmemeleri için tedbir alınmasına işaret 
buyurdular. 

Arkadaşım müsterih olsunlar, bu tedbir bü
tün, kemaliyle alınmıştır. 

Şöyle k i ; bugün 47 909 dan ibaret olan ilk-
öğretmen kadrosuna mukabil 1960 senesine ka
dar 56 909 kişilik kadro alınmıştır. Yani 
56 909 ilkokul öğretmenimiz 1960 senesine ka
dar terfiden geri kalmıyacaktır. 1960 senesin
den sonra da, yaptığımız hesaplara nazaran, 
1965 senesine kadar 72 bine baliğ olacak olan 
ilköğretim öğretmenlerinin kadrolarının sağ -
lanması işinin tedbirleri alınmıştır. Memleketi
mizdeki inkişaf, malî ve iktisadi bünyemiz ve 
her yıl artan bütçelerimiz buna cevap teşkil et
mektedir. Bu suretle arkadaşımızın endişelerine 
mahal olmıyacâğma kaaniyim, efendim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

7. — Zonguldak Mebusu Suat Başöl'un, Bar
tın Çimento Fabrikasının inşa durumuna dair 
Sanayi Vekilinden olan sualine Ticaret Vekili ve 
Sanayi Vekâleti Vekili Abdullah Aker'in şifahi 
cevabı (6/82) 

RE IS — Sual sahibi burada, Sanayi Vekili 
30 . I . 1958 

burada, suali okutuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Zonguldak vilâyetinin Bartın kazasında inşa 
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edilmekte olan çimento fabrikasının son durumu 
ile inşaata devam tarihinin Sayın Sanayi Vekili 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gıyla arz ederim. 

Derin saygılarımla. 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 

RBÎS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKÎLl ABDUL
LAH AKER (İzmir) — Muhterem arkadaşla
rım, Bartın Çimento Fabrikasının inşaatı 1955 
senesi Ocak ayında mütaahhidine ihale edilmiş, 
bir Fransız Şirketine tesisatı verilmiştir. For
maliteleri ikmal edildikten sonra peyderpey te
sis malzemesi gelmiş ve fakat temel inşaatta mu
kavemet az görüldüğü için yeniden bir tetkikata 
lüzum hâsıl olmuştur. Teknik Üniversite Meka
nik ve Zemin Mekaniği Profesörü Hamdi Peynir-
cioğlu'na tetkik ettirilmiş ve inşaat devam olun
duğu takdirde binada çimento ve çatlaklıklar 
olacağı tesbit olunmuştur. Peynircioğlu'nun ver
diği rapor ayrıca bir fen heyetine tetkik ettiril
miştir. ingiltere Teknik Üniversitesinden bir 
hoca, zemin mekaniği hocası da celbedilerek ken
disine tetkik ettirilmiş. Onun da vermiş olduğu 
rapor Peynircioğlu'nun verdiği raporu teyidet-
miştir. 

Son olarak heyeti fenniyeden alman karara 
göre bu binanın betonarme kazıklar üzerinde te
mellerinin inşa edilmesi lâzımgelmektedir. Bunun 
için kuvvetli şahmerdanlara ihtiyaç hâsıl olmuş 
ve bu, Toprak Mahsulleri Ofisinden tedarik edi
lerek Bartın'a sevk edilmiş bulunmaktadır. İn
şaatın 1958 yılı sonuna kadar ikmal edileceği ka
naatindeyim. Vaziyet bu merkezdedir, efendim. 

REİS — Sual sahibi; 
( SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, zaten istediğimiz bu kürsiyi muallâ-
yı milletten bir vekil arkadaştan veya bir salâ-
hiyettar şahıstan Bartın Çimento Fabrikasının 
yapılacağı veya biteceği tarihi bilmekten ibaret
tir. Her zaman ifade ettiğim gibi, Ege Denizin
den Iran yaylasına kadar, Akdenizden Karade-
nize kadar Türkiye Cumhuriyetinin içinde yaşı-
yanlar bu memleketin evlâtlarıdırlar. Bu mem
lekette yol, köprü, baraj inşa edilmesi bizim için 
mucibi İftihardır, Bartın Çimento Fabrikasının 
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yıllardan beri dedikodusu aldı yürüdü. Yok se-

İ çim fabrikasıymış, falanmış, filânmış birtakım 
j amiyane lâflarla halk müteessir bir duruma so

kuldu. Ve nihayet bu Bartın Çimento Fabrika* 
] sının, yine Zonguldak milletvekillerinden söy-

liyeyim benim tarafımdan Ereğli'ye nakledilece
ği için ihmale uğradığı da ifade edildi. Ve bu 

i suali ben kasten sordum. A sından Z sine kadar 
I nasıl olduğunu, nasıl inşa edileceğini ve ne gibi 

sistem ve tarzların tatbik edileceğini bildiğim 
halde suali kasten sordum. 

Zonguldak'm 10 kazası var, 10 u da birdir. 
Bartın hakikaten himmete lâyık bir kazamızdır, 
hinterlandı geniştir, imkânları mevcuttur. Bar
tın'da bu fabrikanın yapılması bütün Zonguldak 
milletvekillerini bahtiyar edecektir. Yalnız bu 
arada şunu da söylemek isterim; gıyabında ko
nuşmak istemem, fakat Hüseyin Balık arkada
şımızı burada göremiyorum, Hüseyin Balık ar
kadaşımızın Bartın'a bir telgrafı var, diyor ki : 
«Zonguldak milletvekillerinin takip kabiliyeti 
kalmamıştır.» 

I REİS — Lütfen sadede geliniz. 

I SUAT BAŞOL (Devamla) — Sadede geliyo
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşımız eğer burada 
olsalardı, Vekil Beyefendiyi dinliyecekler ve bu 
müessesenin 1958 senesinin sonunda veya orta
sında bacasının nasıl tüttüğünü, işletmeye açıla
cağını işiteceklerdi. Bütün safahat burada Ve
kil Beyefendinin belirttiği gibidir. Bir talihsiz
lik eseri olarak derenin kenarında kurulduğu 
için temel bakımından olan durumu ve 36 - 40 
tonluk yüke tahammül edebilmesi için, döner 
meç tâbir edilen soğan başı kazık mı, yoksa ro-
zetbaşı kazık mı olsun diye teknik elemanlar 
arasında ihtilâf başgöstermişti. Nihayet İtalya 
ve İngiltere'den mütehassıslar geldiler, günlerce 
orada tetkikat yaptılar. Ve nihayet bu fabrika
nın işliyebilecek kısmının kazıklarının temele 
nasıl bağlanacağını tesbit ettiler. Malzemesinin 
de yüzde 98 i geldi, inşaat hâlâ devam ediyor. 
Memleket için hayırlı ve uğurlu olsun! (Soldan, 
bravo sesleri) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim, 
I Kanunların müzakeresine başlıyoruz, 
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7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve va
zifeleri hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/128) 

REÎS — İmar ve iskân Vekâleti kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 9 neu maddesi
nin müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz Zihni Üner'indir. 
ZİHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, imar ve iskân Vekâletinin kuruluş 
Kanununun müzakeresi münasebetiyle 9 neu 
maddede ikinci defa huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim. 

Aradan iki gün geçmiş olduğu için, müsaade
nizle mevzuu bir iki cümle ile hulâsatan arz 
edeyim. 

9 neu madde imar Umum Müdürlüğünün va
zifelerini tesbit etmektedir. 

Proje ve imar Müdürlüğü. Proje memleke
tin imarında yapılacak olan projelerin dikkate 
alınması ieabeden mühim hususları bu madde
nin (A) bendi tadat etmektedir. Şöyle ki; Büt
çe Encümeninin kabul ettiği metinde, yurdun 
tabiî, iktisadi, turistik ve diğer şartlara göre 
imar bölgelerini tesbit etmek. Bu bendin son 
fıkrasında da (Bu hususları temin etmek üzere 
Vekiller Heyeti kararı ile alâkalı vekâletler 
mümessillerinden mürekkep bir heyet kurulur) 
denilmektedir. Muhterem arkadaşlarım, burada 
mühim olan üç nokta, yani şehir projelerinde 
dikkate alınması ieabeden tabiî, iktisadi ve 
turistik gibi üç ıvokta tahdidedilmemiş olsaydı 
(Memleketin imar projelerinde dikkate alın
ması lâzımgelen 'hususları Vekiller Heyetinin 
kararı ile teşekkül edecek bir daire, bir heyet 
tezekkür eder ve müştereken tesbit eder) de
nilseydi, elbette ki, coğrafi, iktisadi ve turizm 
mevzuları içinde imar projelerine esastan taal
lûk eden sivil müdafaa mevzuu da bunun içine 
girmiş olurdu. Fakat burada bilhassa üç mü
him noktayı zikredip de en aşağı bunlar kadar 
mühim olan sivil müdafaa mevzuunun, Nafıa ve 
Dahiliye encümenleri gibi ihtisas encümenleri
nin kabul etmesine rağmen, son encümende çı
karılması ve 'Muhterem Vekilin de bu hususa iş
tirak etmesi, bu mühim dâvanın tâli bir dâva 
olduğu ve ihmal edilebileceği gibi bir endişe 
tevlidedecektir. Muhterem imar Vekilinin geçen 

celsedeki mâruzâtıma verdikleri cevaptan müte
şekkirim. Fakat bu noktada kendileriyle muta
bık değilim, 

Buyurdular ki, «burada sivil müdafaa mese
lesi de bu maddenin içinde mündemişçtir, diğer 
şartlar ve bu hususu karar altına alacak heyet 
vasıtasiyle mündemiçtir», işte bu nokta üzerinde 
bendeniz Vakil Beyefendinin fikirlerine iştirak 
etmiyorum. Çünkü burada mühim olan noktalar 
tadadedilmiştir. Sivil müdafaa mevzuu, bu mem
leketin müdafaası mevzuu, bilhassa sivil müdafaa 
'mevzuu, elbette ki, memleketin turistik mevzuu 
kadar mühimdir, elbette memleketin iktisadi 
mevzuları kadar mühimdir. Çünkü muh
terem arkadaşlarım, memleket bütün ço
cuklarını ve ieabederse, memleket dâvası 
için, bütün varlığını vermekten çekinme
mektedir. Bu kadar mühim mevzuu, diğer 
şartlar gibi, tâli işler gibi mütalâa etmek, bu. 
mevzuun ihmal edilmesine müsaade etmektir 
Endişem ve ısrarım işte bu noktalıdandır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem imar Ve
kili ile şu sebepten dolayı mütalâaları ile mutabık 
değilim: Kendileri bu mevzu üzerinde optimist 
düşünebilirler, fakat insanlar fânidir, kanunların 
tatbikatında mutlak surette kanunun ehemmi
yet verdiği metinler üzerinde durmak, elbette, 
şu vekilliği, bu makamı işgal edecek olan muhte
rem vekiller için en önemli bir vazife olarak te
lâkki edilecektir. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, memleketimi
zin sivil müdafaa mevzularında şimdiye kadar 
ihmal edilmiş hususlarla ne kadar büyük zarar
lara uğramış olduğunu bir iki misalle huzuru
nuzda arz edeyim. Diğer encümenlerde de arz 
ettim, muhterem vekil cevaplandırdılar. 

Ankara'da bir fişek fabrikası kuruldu. Bu 
fabrikanın portesi belki 100 milyon liradır. 
Şüphesiz memleket müdafaasında faydası muaz
zam olan bir tesistir, fakat bu müessese kurulur
ken; getirdiler, atomik silâhlara tam bir hedef teş
kil eden bu müesseseyi Ankara 'nm göbeğinde kur
dular; bu müessese Çiftlik Parkının tam ortasında 
kuruldu. Bu neden böyle oldu muhterem arkadaş
lar? Muhterem Millî Savunma Vekâleti memleket 
tesislerinde ve diğer ilgili hususlarda ancak mü
talâası sorulduğu vakit bir mütalâa serd etmek 
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mevkiindedir de onun için. Bu tesisi burada ya
pan Millî Müdafaa Vekâleti değildir, .doğrudan 
doğruya Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mudur. 

Muhterem vekil dediler ki; «Amerikalı mü
tehassıslardan Hükümet izahat aldı. Bunu ya
pan makamlar Amerikalı mütehassısların lüzum 
gördüğü yerde tesis etti.» 

Muhterem arkadaşlarım; Amerikalı müte
hassıs Mı*. X belki bu tesis kurulurken Türki
ye'nin müdafaa mevzuunu ihmal etmiş olabilir 
ve belki bu tesiste çalıştığı müddetçe Çiftlik 
parkı gibi güzel bir yetin müesseseye yakm 
olması onu cezbedebilir, fakat yarın bundan 
Amerikalı değil Türk milleti mustaribolur. Bu 
fabrikanın burada kurulması, tekrar ediyorum, 
Ankara'nın göbeğinde atomik silâhlara hedef 
olması bakımından 100 milyon liralık atom 
bombası mahiyetindedir. Sivil müdafaa bakı
mından er geç bu tesisin yerini değiştirmek 
mevkiindeyiz. Neden bu şekilde meydana geldi! 
Çünkü bunun, sivil müdafaanın imar projele
rini ilgilendiren hususların, kanuni müeyyide
ler altına sıkı bir şekilde konulmamasından do
layı tahassül etti. 

İkinci bir misal: Muhterem İmar ve İskân 
Vekilinin İstanbul'daki tetkiklerinde, bu vekâ
lette ileride fevkalâde mühim bir vazife alması 
muhtemel bir zat, bu mesele dolayısiyle bana 
şunu ifade ett i : 

«İstanbul sivil müdafaa bakımından o ka
dar ihmal edilmiştir ki, akaryakıt ve diğer mü
him tesisler İstanbul'un içine kadar girmiştir. 
İstanbul her hangi bir hava taarruzuna mâruz 
kaldığı takdirde bir anda bu tesisler dolayısiy
le şehrin berhava olması muhtemeldir», bunu 
teessürle ifade etti bendenize. 

Neden böyle oldu ? sebep, sivil müdafaa 
mevzuları, kanuni müeyyideler içinde lâyık ol
duğu ehemmiyeti bulamamasmdandır. Artık bu 
devirde bu gibi hatalara meydan verilmemeli
dir. 

Sivil müdafaa mevzuları; - Gene tekrar edi
yorum, Vekil Bey biraz etüdlerini ilerletirlerse 
kendileri de buna kaani olacaklardır. - millî 
müdafaa mevzuu değildir. Sivil müdafaa, sefer
de alınması ieabeden tedbirlerden olup, Dahi
liye Vekâletinin mevzuunun içindedir. Kanunu 
yapılmıştır, projelere ait kısımların harekete 
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getirilmesi İmar Vekâletinin mevzuunun içinde
dir. 

Üçüncü misal; hepimiz biliriz ki; milyonları 
verdiğimiz büyük binalar, yeni eski bütün te
sis ve binalar normal bombalamalardan koru
nacak kadar sığmakları ihtiva etmemektedir. 
Milyonları veriyoruz, fakat onları ve vatandaş
ları koruyacak küçük elli binlik; yüz binlik 
tesisler için para vermekten sakınıyoruz. Bu
nun yegâne saikı; memleketin imarını üzerine 
almış olan dairelerin bu mevzua lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermemelerinden-doğmaktadır. Tek
rar istirham ediyorum; bu kanunla imar ile, 
imar projeleri yapmakla mükellef kılınan İmar 
Vekâletinin vazifeleri arasına şu hususların da 
(ki, bu Vekâlet bunları yalnız başına yapmıya-
cak, Nafıa ve Millî Müdafaa vekâletleri gibi 
vekâletlerin yardımı ile yapacaktır.) diğer şart
ları da saymak suretiyle, «sivil müdafaa» keli
melerinin de 9 ncu maddeye konulmasını, sivil 
müdafaa mevzularında biraz eser karıştırmış bu
lunan naçiz bir arkadaşınız olarak, tekrar istir
ham ederim. 
tekrar istirham ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb):— Söz 

istiyorum. 
REİS — Encümen adına mı? 
SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) —Evet 

efendim... 
REİS — Nafıa Encümeni adına Süleyman 

Kurancl, buyurun efendim.... 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ SÜLEYMAN 

KURANEL (Gazianteb) — Muhterem arkadaş
lar; bu lâyiha Nafıa Encümeninde görüşülürken 
Zihni Paşa, bize burada olduğu gibi uzun uzadı-
ya sivil müdafaanın, şehirlerin imar plânı yapı
lırken nazara alınması lüzumunu izah buyurmuş
lardı. Biz de Nafıa Encümeni olarak sivil müda
faanın; imar plânları bünyesinde yer almasını 
uygun bulmuştuk. Bilhassa salahiyetli kimselerle 
bu meseleyi görüştüğümüz zaman hakikaten Pa
şanın iddia ve ifade buyurdukları husuşatm çok 
haklı olduğunu, sivil müdafaanın mutlaka şehir 
imar plânları yapılırken nazarı itibara alınması
nın; belki bugün faidesi hissedilmese bile yarın, 
çok faideler sağlıyacağmı bize izah ettiler, biz de 
tatmin edilmiş olduk. 

Nafıa Encümeni olarak sivil müdafaanın mut
laka şehir imar plânları yapılırken nazara alın-
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masının millî menfaat icabı olduğunu arz eder, 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ŞEVKİ ER

KEK (Erzurum) —- Muhterem arkadaşlar, bu 
kanunun umumi müzakeresi sırasında sivil müda
faanın ehemmiyetini küçümsiyecek bir kelime 
sarf etmedim. Bütçe Encümenindeki müzakereler 
sırasında diğer vekâletlerin heyeti umumiyesini 
içerisine alacak bir tâbir olarak koyduk. Fakat 
Muhterem Paşamızın ve Nafıa Encümeni Reisi
nin buradaki beyanlarına ve kanaatimizce Mecli-
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sin temayülüne uyarak diğer hatiplerin de des-
tekliyecekleri bu fikre biz de Bütçe Encümeni 
olarak iştirak ettiğimizi ve bu iki kelimenin ka
nun metnine ilâvesinde mutabık olduğumuzu arz 
ederim. (Bravo, sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen... Yok. Takrirler 
var, fakat şu anda ekseriyetin tamamen kaybol
duğunu görmekteyiz. Karar nisabı yoktur. Bu 
sebeple 5 Mayıs 1958 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,28 
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