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1. .— (»ECEN TUTANAK ÖZETÎ
Kütahya Milletvekili ihsan Şerif özgen'in,
Porsuk Barajı ve Sofça köyü halkının durumu
hakkındaki sözlü sorusuna, Bayındırlık Baka
nı;
Ankara Milletvekili Mebrure Aksoley'in,
doğum yardımından mahrum bırakılan bazı iş
çilere dair olan sözlü sorusuna, Çalışma Ba
kanı ;
Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in, sel ve do
lu gibi âfetler yüzünden zarar gören verler
halkının Devlete, Ziraat Bankasına ve Tarım
kooperatiflerine olan borçları hakkındaki sözlü
sorusuna da Ticaret ve Tarım Bakanları cevap
verdiler.
Sivas Kongresince seçilen
Temsil Heyeti
üyeleriyle Birinci Büyük Millet Meclisinde
bulunan üyelere Vatani hizmet tertibinden ay
lık verilmesi hakkındaki kanun teklifi ve
4644 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi
hükmünün uzatılması hakkındaki teklif üzerin
de görüşmeler yapıldıktan sonra her ikisi de
Komisyona verildi.
789 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin yo

rumlanmasına lüzum olmadığına dair olan
Millî Eğitim Komisyonu raporu, kabul olundu.
Mühendis Albay Osman Nuri inceler'in,
hükümlü olduğu cezanın affına,
2300 ve 3276 sayılı kanunların yürürlükten
kaldırılmasına,
1263 sayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun tasarılarının
birinci görüşülmeleri bitirildi.
5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi
nin bir numaralı bendinin değiştirilmesine ve
bu maddeye bazı hükümler eklenmesine dair
olan kanun teklifinin tümü görüşülmeye baş
landı ve
28 . VI . 1948 Pazartesi günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan vekil i
Sinob Milletvekili
C. K. încedayı

Kâtip
İsparta Milletvekili
8. Koksal

Kâtip
Samsun Milletvekili
N. Fırat

SORU
Çanakkale Milletvekili Nurettin
Ünen'in,
Çanakkale ilinin Çan ilçesi, Etili bucağında
1945 - 1946 yıllarında yapılan bölge okul inşa
atı hakkındaki yazılı sorusu, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir.

istanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nm, Ti
caret ve Esnaf odalariyle Ticaret Borsası hak
kındaki 4355 sayılı Kanunun tatbikına dair
olan sözlü sorusu, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir.
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil
let Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/115) (Bütçe
Komisyonuna) ;
2. — Zonguldak Milletvekilleri Naim Kromer
ve Orhan Seyfi Orhon 'un, Eti Bank Kanununun
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi (2/116) (Ekonomi Komisyonuna);
Raporlar
3. — Millî Korunma Kanununa ek kanun tatasrısı ve Ticaret ve Ekonomi Komisyonları ra
porları (1/360) (Gündeme);
4. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15
nei maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25,
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair

BİRÎNCÎ

kanun tasarısiyle Afyon Karahisar Milletvekili
Hazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili
Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçiş
leri, Anayasa ve Adalet Komisyonları raporları
(1/318 ve 2/596) (Gündeme).
5. — Vaşington Milletlerarası Sağlık Söz
leşmesi ile Hava Ulaştırmaları Milletlerarası
Sağlık Sözleşmesinin ve bu Sözleşmelerin süre
lerini uzatan Protokollarm onanması hakkında
kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Sağlık
Komisyonları raporları
ve Sosyal Yardım
(1/349) (Gündeme).

OTURUM

Açılma s a a t i : 15
BAŞKAN — Başkan Vekili Raif

Karadeniz

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, müzakereye I başl^oruz.
3. — DEMEÇLER
1. — Tunceli Milletvekili Necmeddin
Sılan 'in usul hakkında demeci

Sahir

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) —
Sajnn arkadaşlarım; bizler, burada, Büyük Mil
let Meclisimizin narinimde, siyasi ve millî vazi
felerimizi görmekteyiz. Bu vazifelerimizi yerine
getirirken de Anayasa ile İçtüzük hükümlerini
esas tutmaktayız.
Bu itibarladır ki, buradaki çalışmalarımızda
bütün hedefimiz, biribirimizi tamamlayıcı olmak,
birlikte çalışmanın icaplarını yerine getirmek,
arkadaşlıkları değerlendirmek, karşılıklı saygı
göstermek asıl olduğu kadar Anayasa ve İçtüzük
hükümlerine da sadakat ve riayet etmek zorun
dayız.
Vakaa, doğru söyliyeni dokuz köyden kovar

lar. Bu sebeple benim söyliyeceğim sözlerden,
belki, bana gücenecekler olabilir. Fakat, mevzuumuz şahıslar değildir, prensiplerdir. Bu iti
barladır ki, geçen Birleşimimizde içtüzük hüküm
lerine aykm olarak gördüğüm dört nokta üzerin
de durmayı bir vazife icabı sayıyorum.
1. — Büyük Meclisin birinci Döneminde bu
lunanlara verilecek ödenek hakkındaki kanun
teklifinin 20 Şubat 1948 günündeki ilk görüşme
sinde söz söylemiş olan, hattâ önerge vermiş bu
lunan arkadaşımız geçen Birleşimde Başkanlık
mevkiinde bulunmuştur. Bu, İçtüzük hükümle
riyle telif edilemez. Çünkü, İçtüzüğün doksa
nıncı maddesinde şöyle denilmektedir:
«Madde: 90 — Başkan, meseleler görüşülür ve
oya konulurken yana ve karşı fikrini asla açığa
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vuramaz. Yalnız meseleler oya konuldukta o da
oy verir.
Bir görüşmeye katılmak isterse yerini öteki
Başkanlardan birine bırakarak söz kürsüsüne
iner. Ancak, görüşülen madde veya mesele oy
landıktan sonra tekrar yerine çıkar.
Fakat, bu tüzüğün uygulanışı dolayısiyle söz
söyliyecek ise bu maddedeki fıkra hükümleri
yürümez.
Söz istiyen kâtipler de bu usule uyarlar.»
Bunun, Büyük Millet Meclisinin Birinci Dönemindenberi emsali vardır.
Ozaman, ikinci
Başkan olan Dr. Adnan Adıvar böyle bir sebep
le kürsüden inmeye mecbur olmuştur. Son za
manlarda eski Ulaştırma Bakanına vâki bir gen
soru dolayısiyle de Meclis Başkanı Ali Fuad Cebesoy kürsüye gelmiş ve o müzakerede bir daha
Başkanlık yerine çıkmamıştır.
2. — Büyük Millet Meclisinin Birinci Döne
minde bulunanlara verilecek ödenekler hakkın
daki kanun teklifinin Bütçe Komisyonuna geri
verilmesi istenilmiştir. Buna rağmen, burada
bazı görüşmeler olmuştur ki, bu da, asla doğru
değildir. Çünkü, İçtüzüğümüzün yüz on seki
zinci maddesi vaziyeti şu suretle tasrih etmek
tedir :

,
!
i
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«Madde: 118 — Birinci ve ikinci görüşme ya
pıldığı sırada sunulan değiştirgelerin ilgili ko
misyona havale edilmesini Sözcü isterse, böyle
yapılır.»
Bu duruma göre, evvelce olduğu gibi, bu esa
sa dikkat edilmesi lâzımdır.
3. — Büyük Meclisteki konuşmalarda Millet
vekillerinin sözleri, İçtüzük hükümlerine aykırı
olmadıkça, asla kesilemez. Bu, İçtüzüğümüzün
doksan ikinci maddesinde şöyle belirtilmiştir:
«Madde: 92 — Söz söyliyen Milletvekilinin sö
zü, ancak, kendini bu tüzük hükümlerine uymaya
ve konudan ayrılmamaya çağıran Başkan tara
fından kesilebilir.»
Buna rağmen Başkanlık tarafından geçen
Birleşimde kanun teklifine ait sözlerimin kesil
miş olması asla doğru değildir.
4. Büyük Meclisin açılış ve kapanış şekil-
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leri içtüzüğümüzde tesbit edilmiş bulunmakta
dır. I »una rağmen, Başkanlık, aramızda geçen
tartışma sonunda. Mecliste çoğunluk kalmadı
ğını ifade etmek suretiyle Meclisi derhal kapat
mıştır ki, bu da, asla doğru görülemez. Çünkü,
İçtüzüğümüzün seksen birinci maddesi bu esası
açıkça ve şöylece sağlamış bulunmaktadır:
Madde 8.1 : Başkan, saatinde Kamutayı açar
ve görüşmenin sonunda, kapar. Tüm üye sayısı
nın yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça
görüşmeye başianamaz.
Yeter sayı olup olmadığında Başkanlık Di
vanı duruksar veya üyelerden beşi sözle veya
yazılı olarak yeter sayı olmadığını ileri sürerse
yoklama yapılır.»
İçtüzüğümüz bu kadar sarih olduğu halde
Başkan vekilinin, saat on beşte açılan görüşme
lere, yoklama yapılmadan, saat orı yediye on
kalarak son vermesi. Birleşimi kapatması asla
doğru olamaz. Kaldı ki, gayet samimî bir mak
satla, verilen ve Doğu Man Batı'ya göçürülmîiş
olan vatandaşlarımızın iskân işlerini sağ i anı ak
emeliyle sunulmuş olan kanun teklifime ait açıklamalar sonunda, Başkan vekilimizin müdahalesi
üzerine, usul bakımından arada geçen tartış
maların, yüksek varlığımızı mütemadiyen işgal
eden nıuacciz ve müz'iç bir Milletvekili gibî
telâkki ve tavsif suretiyle yayınlanmış olmasın
dan çok teessür duydum.
Memleket işleriyle yakından ilgili oldukla
rını söyliyen gazeteler Doğu'daki on ilimizin
Batı'daki mürettep yerlerine gÖçürülmüş oları
vatandaşlarımıza ait olan kanun teklifimin esas
maddeleri üzerinde durmıyarak, yalnız arada
geçen tartışmaya, yer vermiş olmasını elemle
kaışiladığım için bu sözleri söylemek zorunda
kaldım.
Arkadaşlarım; bu işlerin dışarıya inikas
şekli ne tarzda olursa olsun, şu veya bu saha
daki usulsüzlükleri önlemek için didinirken,
uğraşırken. Büyük Meclisimizin çalışmalarında
da. Anayasaya ve İçtüzük hükümlerine tamaraiyle riayet ve sadakat göstermek hepimizin
üzerinde önemle duracağımız bir vazifedir. Bu
nun teminine dikkat edilmesini rica ediyorum,
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BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI

1> — Sağlık Sigortalan
tasarısının geri verilmesine
tezkeresi (3/250)

hakkındaki
kanun
dair Ba§bakanlık

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum;
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
2 6 . I I I . 1948 tarihli ve 6/1033 sayılı yazı
mızla sunulmuş olan Sağlık Sigortaları hakkın
daki kanun tasarısının geri gönderilmesine mü
saade buyurulmasmı saygılarımla rica ederim.
Başbakan
Hasan Saka
BAŞKAN — Tasarıyı geri gönderiyorum.
2. — Sivas Milletvekili

Şakir Uma'nın, Os

maniye'nin Toprakkale Bucağından Osmanoğullanndan Bekir Bozkurt'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi (4/107)
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum;
Yüksek Başkanlığa
Osmaniye'nin Toprakkale Bucağından Osmanoğullarından Bekir Bozkurt 'a vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesini saygılarımla rica
ederim.
Sivas Milletvekili
Şakir Uma
BAŞKAN — Kanun teklifini geri veriyoruz.

5. — SEÇİMLER
3. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve iki
arkadaşının, îş Kazalarıyle Meslek Hastalıkları
ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Ka
nunun 83 ncü maddesinin yorumlanmasına dair
önergesiyle aynı kanunun aynı maddesinin yo
rumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin
görüşülmesi için Geçici bir Komisyon kurulması
(3/251)
BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
25 . VI . 1948
İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve iki ar
kadaşının İş Kazalarıyle Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanu
nun 83 ncü maddesinin yorumlanmasına dair
önergesiyle, yine aynı kanunun aynı maddesinin
yorumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi
komisyonumuzca incelendi.
Vaktiyle esas kanun bir Geçici Komisyonda
incelenmiş bulunduğundan dolayı, bu tezkere ve
önergenin de İçişleri, Gümrük ve Tekel, Ekonomi,
Millî Savunma, Ulaştırma, Bayındırlık, Adalet,

Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyon
larından kurulan bir Geçici Komisyonda görü
şülmesinin daha uygun olacağı sonucuna varıl
mıştır.
Saygı ile arzolunur.
İçişleri Komisyonu Başkanı
Tekirdağ
C. Uybadın
BAŞKAN — Kanunun aslı da bu dokuz ko
misyondan teşekkül eden bir Geçici Komisyonda
görüşülmüş olduğuna göre yine aynı Komisyon
lardan ikişer üyeden teşekkül edecek bir Geçici
Komisyon teşkilini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Arkadaşlar, gündemimizde uzun lâyihalar
vardır ve gündemimiz doludur. Bu lâyihalar bel
ki tartışmaları mucib olacaktır. Onun için ten
sip buyurursanız yarından sonra, yani Çarşamba
gününden itibaren, öğleden evvel ve öğleden
sonra olmak üzere hergün Kamutayın toplanma
sını uygun bulmaktayız. (Muvafık sesleri).
Bunu oyunuza arzedeceğim. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul Duyurulmuştur.
Gündeme geçiyoruz.

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
1. — Eskişehir Milletvekili Kemal
Zeytinoğlu'nun, Porsuk Barajı inşaatı hakkındaki soru
suna Bayındırlık Bakanı Nihat Erim'in sözlü
cevabı (6/160)
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15 . V I . 1948
Porsuk barajı inşaatı hakkında.
Yüksek Başkanlığa
Eskişehir ve köyleri için hayati bir kıymet
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ve ehemmiyeti haiz olan Porsuk barajı inşaatı
nın tamamlanmasına az bir zaman kaldığı halde
iş birdenbire durdurulmuş bulunmaktadır.
Bunun sebebi nedir f
2. Bu vaziyet karşısında baraj inşaatının
mevsim sonuna kadar ikmali kabil olacak mı
dır, bu hususta Hükümet ne düşünmektedir?
o. Barajın ayrılmaz bir cüz'ü olan sulama
kanalları inşaatına ne zaman başlanılacaktır?
Yukaıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını
arz ve rica ederim.
Eskişehir Milletvekili
Kemal Zeytinoğlu
BAYIND1IİLIK BAKANI NİHAD ERİM
(Kocaeli) — Efendim; filhakika soru sahibi ar
kadaşımızın sorusunda belirttiği üzere, Eski
şehir'deki Porsuk barajı inşaatı, bize verilen
malûmata göre, bu ayın başlarında durdurul
muştur. Sebebi şudur; 1947 Ekim ayında Ba
kanlığa yapılan bir ihbar üzerine Porsuk barajı
mütaahhidine istihkakından iki milyon lira ka
dar fazla bir para verildiği anlaşılmıştır. Ba
kanlık tarafından derhal yaptırılan tahkikat,
filhakika miitaahhiditı bu rakam civarında bir
fazla para almaya muvaffak olduğunu göster
miştir. Bakanlık bu mütaahhide bu tarihten
sonra tediyeyi durudurmuş ve bu Haziran ayı
nın başına kadar mütaahhide bir tediyede bu
lunmamıştır. Mütaahhit Ekim ayından Hazi
ran ayma kadar işe devam etmiş ve daha 1,5
milyon liralık iş yaparak zimmetinde görülen
meblâğdan bu kadar indirmeye muvaffak ol
muştur.
Fakat anlaşıldığına göre mütaahhidin malî
kudreti tükenmiş olacak ki, Mayıs ayında çalış
tırdığı amelelerin ücretini verememiş ve Hazi
ran ayında da işi büsbütün durdurmak zorunda
kalmıştır.
Şu anda baraj inşaatının durmuş olmasının
sebepleri bu arzettiğim hususlardır.
Tabiatiyle burada şöyle bir sual varit ol
maktadır: Bu işte Devletin bu kadar parasının
istihkak edilmeksizin mütaahhide geçmesinde,
bu işin kontrolü ile vazifeli memurların suç de
receleri nedir?
Bakanlık ilk teftiş ve tahkiki yaptırdıktan
sonra fezlekeyi Damştaya sunmuştur. Danıştay
ikinci Dairesi bazı memurlar hakkında son tah-
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kikatııı açılmasına, bazıları hakkında da ademi
takibe karar vermiştir.
Danıştay Umumi Heyeti, haklarında son
tahkikatın açılmasına karar verilen memurla
rın hakkındaki kararı tasdik etmiş, hakların
da ademi takip kararı verilen memurların kara
rını bozmuş ve bu noktadan tahkikatın derinleş
tirilmesine lüzum görmüştür.
Ayrıca mütaahhit hakkında takibatta bulu
nulması için savcılığa tezkere yazılmasına, ka
rar vermiştir.
Bendeniz Bakanlık vazifesini deruhte etti
ğim zaman Danıştay Genel Kurul kararı henüz
çıkmamıştı, bu karar bir iki gün sonra çıktı.
Karar bana tebliğ edilir edilmez haklarında
Dauıştayca son tahkikatın açılmasına karar ve
rilen memurlarla, bu işte ihmali olabileceğini
düşündüğüm diğer bir memuru derhal Bakanlık
emrine aldım ve hemen aynı günde de yeni bir
tahkikat heyeti kurarak bu tahkikatı derinleş
tirmesini ve neticeyi en kısa bir zamanda ra
porla bildirmesini istedim. Bundan .sonra tah
kikatın takip edeceği seyre göre, işte, değil şu
veya bu şekilde vazife suiistimali, hattâ küçük
bir ilim al i görülenleri dahi idari hiyerarşide mev
kii ne olursa olsun,, kanunun bana verdiği yetki
yi kullanarak, en ağır muameleyi yapmaktan
bir dakika geri duracak değilim. (Alkışlar).
Çünkü Bayındırlık Bakanlığı, bu milletin
bin bir zahmetle kazanıp yurdun imarına ayır
dığı paraları sarfa ve kontrola memur bir dai
redir. Bu dairede, ihmal büyük zararlar tevlit
edeceğinden, bu ruhun Bakanlıkta yaşama
ması için, ihmali görülen memurların tecziyesi
hususunda biran geri duracak değilim.
Arkadaşlar; meselenin asıl acıklı safhası baş
kadır; Porsuk barajı bu kürsüden muhterem
selefim tarafından izah edildiği üzere, o bölge
nin çok büyük bir ihtiyacını tatmin edecektir. Sel
zamanında, sular altında kalan, gayet geniş bir
saha, bu baraj ikmal edildiğinde tuğyandan
kurtulacaktır. S11 anda bu barajın onda doku
zu yapılmış bulunmaktadır. Bu talihsizlik olma
saydı, Cumhuriyet Bayramında barajı açmak
kabil olacaktı. Bendeniz bir çare, bir formül
arayarak, bu işin geri kalmamasını da düşün
düm. Bir taraftan mütaahhidin işi durdurduğu
nu öğrenince, kendisine tebligatta bulundum.
Ve derhal işe başlamadığı takdirde mukavele
nin ve kanunun bize bahşettiği yetkileri kulla-
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harak, icabeden tedbirleri alacağımızı bildir
dim. Fakat mütahassısların bana söylediklerine
göre, barajın Cumhuriyet Bayramında bitirile
bilmesi için, bu günlerde aynı mütaahhitle bir
tertip ve kombinezon bulup işe devam etmek
zarureti vardır. Eğer bu mukavele feshedilirse,
bu sene geçecek ve baraj ancak bir yıl sonra ik
mal edilebilecektir. Diğer taraftan Eskişehir
bölgesi halkının da, gerek telgraf ve gerek bu
raya kadar heyet göndermek suretiyle, bara
jın biran evvel ikmal edilmesi için her türlü
çareye başvurulması isteğiyle karşılaşmaktayız.
Bütün bunları göz önünde tutarak mütaahhit
le görüşmelerde bulunmaktayız.
Ben kendisine Devleti yeniden zarara sokmıyacak şekilde âzami kolaylığı göstermeye ama
de olduğumu tebliğ ettirdim. Mütaahhit bize
bir banka teminatı bulabildiği takdirde kendi
sine birçok kayıt ve şartlar altında yeni bir
avans açarak işin devamını sağlıyabileceğini
bildirdim. Öyle ümit etmekteyim ki, bu hafta
sonuna doğru bu formül üzerinde mutabakat
hâsıl olursa, baraj inşaatı önümüzdeki Pazar
tesi günü başlamış olacaktır. Eğer bu formülde
mutabakat olmazsa ki, bu bizim yedi iktidarı
mızda olmıyan sebeplere dayanacaktır. Ozaman
esefle söyliyeyim ki, barajın bu yıl ikmal edil
mesi ihtimali büsbütün ortadan kalkacaktır.
Arkadaşımın üçüncü sorusu ; sulama kanal
larının ne zaman yapılacağıdır.
Arkadaşlar, Bayındırlık Bakanlığı su işle
rinde, tuğyanı önleme işlerini ön plâna almış
tır. Bu işler ilerlenıedikçe sulama işlerine geçil
memektedir. Binaenaleyh Porsuk Barajının ilk
göreceği vazife sel baskınlarını önlemek olacak
tır. Yüksek Meclise sunulmuş olan 165 milyon
liralık gelecek yıllara geçici tahsisat kanun ta
sarısı tasvip olunduğu takdirde bu yeni alına
cak tahsisatla Porsuk Barajının sulama tesisa
tında plâna dâhil edilecektir.
Fakat bunun hemen gelecek sene yapılaca
ğına dair bir şey söyliyecek vaziyette deği
lim.
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Aziz
arkadaşlarım; Porsuk Barajı inşaatı hakkındaki
sözlü soruma cevap lütfettiklerinden dolayı Sa
yın Bayındırlık Bakanına teşekkürlerimi suna
rım.
Muhterem arkadaşlar; sözüme başlamadan ön-
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ce, bugüne kadar 10 milyon lira sarfedilerek 1,5
milyon liralık az bir işi kalmış bulunan ve halen
inşaatın durmuş olduğu şimdi muhterem Baka
nın ifadeleriyle teeyyüt eden Porsuk Barajı in
şaatı hakkında önerge vermekliğimin saikı nedir?
Bunu da kısaca; arzetmekte faide vardır.
Meslek hayatımdaki tecrübe ve müşahedeler
bana bilfiil göstermiştir ki, herhangi bir ihtilâf
yüzünden duran veya durdurulan inşaat bilhas
sa bunun gibi büyük ölçüde olduğu takdirde Dev
let ve millete ilerisi için çok daha pahalıya malolmuştur. İhtilâfların sebepleri üzerinde fazla
durmıyarak, anlaşmazlığı mütaakıp işlerin yıllar
boyunca sürüncemede bırakılması hâdisesini tah
lil edersek bunda, mesul makamların tereddüt ve
nemelâzimeılığm büyük mikyasta rol oynadığını
görürüz. Bendeniz işte bu şekilde dört sene yüz
üstü bırakılmış bir hastane inşaatının ikmali için
vazifelendirilmiş ve metruk binanın zamanla ha
rap olmuş acıklı vaziyeti karşısında ıstırap çek
miş, eza duymuş bir arkadaşınız sıfatiyle ve bu
hâdisenin hâlâ üzerimden gitmiyen tesiri altında
bir soru açmaktan kendimi alamadım.
Dr. F A H R Î ECEVİT (Kastamonu) — Sa
yın Zeytinoğlu, bu hangi hastane binasıdır?
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Devamla) — Es
kişehir askerî hastanesi.
Bunda haklı idim, çünkü yurt içinde muhte
lif dairelere ait buna benzer daha birçok misaller
vermek de kabildir. Mevzuubahis ettiğim hasta
ne inşaatının 10 senedenberi hâlâ bitirilememiş
olduğunu daha şimdiden Devlete 2 milyon lira
lık bir zarar ika ettiğini, müsebbipleri hakkın
da da herhangi bir muamele yapılmadığını söz
lerime ilâve edecek olursam Yüksek Heyetinizin
benim bu gibi işlerdeki hassasiyetimi haklı ve
mazur göreceğinde şüphem kalmaz.
Bilhassa son zamanlarda murakabe sistemi
nin kurulmasiyle işverenlerde lüzumsuz bir cesa
retsizlik, binnetice de atalet başlamıştır. Kanaa
timce işin mesuliyetinden korkanlar ehil olmıyanlardır. Meslekine ve vazifesine hâkim olan
lar her zaman tereddüt yerine cesareti ikame ede
bilirler. Şu halde Hükümetin, çalışanla çalışmıyanı ayırması sayesinde mekanizmanın faydalı
bir şekilde işlemesi temin edilebilir. Bugün buna
artık lüzum ve zaruret de vardır.
Hulâsa olarak Hükümet ihtilâfların halli ya
nında işlerin aksamamasını bilâkis yürütülmesi
çarelerini düşünmelidir.
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Muhterem arkadaşlar ;nasıl ki bir Seyhan fe
yezanı, bir Amasya seylâbı karşısında bütün
yurt tek bir kalb halinde alâkadar ise bir Porsuk
işini de hepimizin meselesi olarak ve yukardanberi arzettiğim endişelerin tesiriyle yüksek hu
zurunuza getirmiş bulunuyorum. Kül halinde
mütalâası icabeden bu inşaat manzumesi hakkın
da, sorumun diğer maddelerini tamamlayıcı, ba
zı malûmat itasına müsaadelerinizi rica ederim.
Sakarya Nehrinin ana kolu olan Porsuk Çayı,
İncesu civarından Kargın ve Eskişehir yakininde
Sarısu derelerinin katılmasiyle hemen her sene
taşmakta ve İncesu'dan Sazılar'a kadar araziyi
suların altında bırakmaktadır. Ekseriya bahar
aylarında, güz ve yaz ekimlerinden sonra vukubulan feyezan baraj mevkiinden itibaren; Gökçekısık, Kızıllar, Uluçayır, Karacaşehir, Seviş
Köyü, Yassıhöyük, Ağapmar, Gökdere, Şefkatiye, Uzunburun, Farsıbey, Karahöyük, Alpu,
Beylikahır, Yalınlı, Emircik ve ilâahire gibi ha
tırıma gelen köylerin bir kısmı ile arazilerinin
hemen hepsini sahası dâhiline alarak takriben üç
yüz bin dönüm mezruatı yok etmektedir.
Bu büyük zarar yalnız ziraat sahasına inhisar
etmemektedir .Bununla ilgili olarak, hayvancılığa
ve etrafındaki başka bir geçim vasıtası kalmıyan
dağ ve orman köylülerinin ova köylerinde işçi
olarak çalışmalarına ve bütün bu mmtakanın
sağlık durumuna kadar müessir bir surette geniş
lemektedir. Nitekim, bugün Uzunburun köyü
nün on yıl evvelki bin hayvan sayımına karşılık
250 baş hayvanı kaldığı gibi Ağapmar köyünün
4500 ton pancar istihsali 250 tona düşmüş, asgari
150 işçi çalıştıran çiftliklerdeki ziraat amelesi
miktarı ise yirmiye kadar tenezzül etmiştir. Bu
havalide sıtmasız bir vatandaşa raslamak da he
men gayrikabildir. Görülüyor ki, asırlar ve yıl
lar boyunca, Saltanat Devrinde, Cumhuriyet
Devrinde ıstırap içerisinde kıvranan bir memle
ket parçasının, baraj inşaatının ele almmasiyle
tahassül eden sevincini tarif etmeye imkân bu
lunamadığı gibi bu işin aksaması halinde duydu
ğu ve duyacağı teessürün ifadesi de gayet tabi
idir ki, çok büyük olacaktır.
Porsuk barajı inşaatı; baraj, sulama kanalla
rı ve yatak temizliği işlerinden mürekkep olan
bir manzumei inşaattır. İşte sorunun üçüncü
maddesini de sırf bu mülâhaza ile tertip etmiş
bulunuyorum. Çünkü esas mevzu sulama işidir.
Baraj ise dolayısiyle yapılan bir inşaattır. Yük-
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sek Heyetiniz çok iyi takdir buyururlar ki baraj
inşaatının tamamlanması ile feyezanın külliyen
bertaraf edilmesi kabil değildir. Zira barajdan
sonra Porsuk'a katılan Kargın ve Sarısu dereleri
kendi Ölçülerinde feyezana âmil olmakta devam
edeceklerdir. Şu halde hem ana konu sulama ol
duğu için, hem de taşkınları önlemek, binnetice
tahribatı haddi asgariye indirmek için kanal ve
yatak temizliği işlerine de derhal başlamak lâ
zımdır. Halkın pisikolojisi bakımından da bu
çok mühim ve lüzumludur. Aksi takdirde barajın
ikmalinden sonra husule gelecek feyezanlar, ba
rajla tuğyanların tamamen bertaraf edilebilece
ğini zanneden halk efkârı üzerinde menfî tesirler
yapacak, hattâ fenne ve bilgiye karşı bir itimat
sızlık havası uyanacaktır. Esasen ayrılmaz cüzüler halinde olan bu inşaatı kül olarak bitirme
den ne tam bir şekilde tahribatı önlemek ne de bir
fayda sağlamak mümkün değildir. Hattâ yalnız
barajın ikmali ile on iki kilometre boyundaki
müstakbel gölün altında kalan 11 bin dönüm ara
ziden istifade de kaybolacaktır. Sulama kanalları
ve yatak temizliği işleri iki üç senede bitirilebilir.
Bu takdirde de hem feyezan ve tahribatı önlenir,
hem de 150 milyon metre mikâbı kapasitesi bu
lunan barajdan sulamada istifade edilerek rantablite temin edilebilir. İnşaat, masrafım çok
kısa bir zamanda amorte edebilecektir. Müsaade
nizle birkaç misal ile bunu da arzederek sözleri
me nihayet vereceğim.
İnşaatın sonunda 150 bin dönüm arazi pan
car zerriyatma amade olacaktır. Münavebe ile
50 bin dönüm her sene ekilebileceğine göre dönü
me ikişer tondan 100 bin ton pancar istihsal edi
lebilecekti]*.
Bu takdirde % 15 şeker alındığına nazaran 15
bin küsur ton şeker istihsali artmış bulunacaktır.
İler yıl kaybedilen döviz miktarının hesabını
Yüksek Heyetinize bırakıyorum. Diğer taraftan
300 bin dönüm arazinin feyezandan, tahribattan
kurtarıl m asiyle 200 bin dönümün sulanması su
retiyle randımanın yükseltilmesi ve nihayet 30
bin nüfusun sıtma âfetinden vikayesi kabil ola
caktır.
Esefle arzedeyim ki, barajın bu sene ikmali
hakkında Sayın Bakan tam bir teminat vereme
miştir. Endişelerimin yerinde olduğunu kendi
lerinin ifadelerinden de anlamış bulunuvornm.
BAYINDIRLIK BAKANI NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Efendim, arkadaşımın, Barajın bir-
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an önce ikmalinden doğacak faydalar hususun
daki mütalâalarına tamamen iştirak etmekteyim.
Ben de aynı kanaatte olduğum içindir ki; Ba
kanlık vazifesine geldiğim günden şu âna kadar,
meşgalemin °/c 80 nini bu iş teşkil etmiştir. Ama
ne yapalım ki biz değiştirilemiyecek bir vazi
yetle karşı karşıya bulunmaktayız. Ortada kanun
lar, mukavele vardır. Bunlar müsaade ettiği nis
pette ve arkadaşıma şunu da ilâve ederek söyliyeyim ki, ben şahsan huzurunuzda ve millet kar
şısında büyük siyasi mesuliyet yüklenerek bu
mütaahhitle işe devam yoluna girmişimdir. An
cak, mütaahhitten bazı teminat almadıkça, Dev
letin bir kuruşunu dahi bu işe tahsis edecek
değilim ve edemem. (Bravo sesleri).
Sulama kanalları meselesine gelince; arka
daşımı temin etmiş olmak için, hemen söyliyeyim

0:1

ki, yatağın temizlenmesi işi derhal ele alınacak
tır. Fakat sulama kanallarının asıl şebeke halin
de yapılması için Yüksek Meclisin su işlerine
tahsis edeceği tahsisata bağlıdır. Çok vatanperver
arkadaşım, mühendis olduğu için, benden çok
daha iyi bilirler ki, yordun bir bölgesi su baskını
altında can kaybına uğrarken, diğer bölgelere
sulama tesisatı yapıp mahsul verimini artırmak
için para tahsis etmek kendilerince de herhalde
pek yerinde görülmese gerektir. Bayındırlık, Ba
kanlığı, su işlerine bir programla başlamıştır.
Heışeyden evvel büyük tuğyan sahalarında tuğ
yanı önleyici tedbirler almayı birinci plânda ele
almıştır. Bunlar ikmal edildikten sonra Porsuk
Barajı gibi bir şebekeyi asla ihmal etmeksizin
Büyük Meclisin bize vereceği tahsisat gereğince
tamamlamaya gayret edeceğiz.

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Tunceli Milletvekili
Necmeddin Sahir
Sılan'ın, îskân Kanununun bazı
maddelerinin
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden bazı madde ve fıkralar
ilâvesine dair
olan 5098 sayılı Kanunun
geçici ikinci madde
sinin bir numaralı bendinin değiştirilmesi ve bu
maddeye bazı hükümler eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/112)
BAŞKAN — Geçen Birleşimde bu kanun
teklifinin heyeti umumiyesi hakkında görüşülü
yordu, bir arkadaşımız söz aldı konuştu. Heyeti
umumiyesi hakkında başka söz istiyen var mı?
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
iskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden
bazı madde ve fıkralar eklenmesine dair olan
5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin
bir numaralı bendinin değiştirilmesine ve bu
maddeye bazı hükümler eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesinin bir numaralı bendi aşağıda
gösterilen şekilde değiştirilmiştir:
Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler hal
kından olup ta 5098 sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren iki yıl içinde iskânını istiyenlerden muhtaç olanlar, eski illerinde veya bu

illere civar illerde yerleştirilebilirler.
Bu takdirde, bunlara mürettep yerlerinde
evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar 2510
sayılı İskân Kanununun otuz dokuzuncu maddesi
hükmüne göre geri alınır.
Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yer
leri civarında verilecek yapı ve topraklar iskân
Kanununun borçlandırma usul ve kaidelerine
göre borçlandırılır.
Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen
yerler civarında olan ve evvelce idareten boşal
tılmış bölge halinde kabul ve iskân ve ikamet
yasak edilmiş yerler halkından 5098 sayılı Ka
nun ile serbest duruma girmiş olanlar da yukardaki hüküm ve şartlar dairesinde iskân edile
bilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
varmı? Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — 5098 sayılı Kanunun geçici
ikinci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir:
1. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma gir
miş olanlardan mürettep yerlerinde kalanların
müktesep iskân haklarına halel gelmez. Bu tak
dirde iskân Kanunlarının bütün hükümleri
bunlar hakkında uygulanır.
2. 5098 sayılı Kanun ile serbest duruma
girmiş olan ve geçici ikinci maddenin altıncı
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/o 7 taddesindodir. Şu halde kerpiçle tuğla ara
bendinin h ü k ü m l e r i n d e n istifade suretiyle eski
sındaki âzami tasarrufun, yarı yarıya, olduğunu
y u r t l a r ı n a d ö n m ü ş b u l u n a n l a r d a n t e k r a r mür e t t e p y e r l e r i n e g i t m e k istiyenler
son defaya J kabul edersek, nihayet tuğla yerine kerpiç kul
lanmak suretiyle \ üzde üç nispetinde bir tasar
mahsus olmak üzere 2510 sayılı K a n u n h ü k ü m 
ruf olacaktır. Bu da 10 bin liralık inşaata ;İO(.)
lerine göre parasız gönderilir. Gerek b u suretle
küsur lira eder ki, k a n a a t i m c e tuğla ile inşaat
d ö n m ü ş o l a n l a r ı n ve gerek k e n d i p a r a l a r i y l e
d u r u r k e n kerpiç, üzerinde ısrar elnıek yerinde
B a t ı d a m ü r e t t e p y e r l e r i n e a v d e t etmiş bulu
değildir. Köyler için de. bilâkis tuğla yapımını
n a n l a r ı n y u k a r ı d a k i h ü k ü m l e r dairesinde iskân
teşvik
etmek suretiyle kerpiçten tamamen vaz
ları i k m a l edilir.
geçmenin b u g ü n k ü ileri hamlelerimiz için lü
A n c a k m ü r e t t e p y e r l e r i n d e bu suretle son
zumlu o l d u ğ u n a kaniim. Kısaca, bunu tebarüz
o l a r a k i s k â n h a k k ı verilmiş olan y a s a k ve mü
e t t i r m e k isterim.
cavir boşaltılmış bölge h a l k ı n a b u n d a n b a ş k a
hiç bir y e r d e i s k â n h a k k ı t a n ı n m a z .
İ S M A İ L HAKKI
BABTA(M< HilA'ı (Kırşe
BAŞKAN — i k i n c i m a d d e h a k k ı n d a söz istihir) —- Söz söylemeli gibi, sözü doğru anlama
y e n varmı? Y o k t u r . K a b u l edenler.... K a b u l etnın da bir sanat olduğunu bu vesile ile tek raimiyenler.... M a d d e kabul edilmiştir.
anlıyorum. (Soldan, gülüşmeler) A r k a d a ş l a r ı m ,
hepinizi şahit gösteriyorum, tası bırakalım, ker
M A D D E 3. — P>u k a n u n yayımı t a r i h i n d e
pice dönelim dedim mi!' Tuğlayı bırakalım, ker
y ü r ü r l ü ğ e girer.
pice dönelim- dedim mi.' Kerpice karşı
haksız
B A Ş K A N — M a d d e y i K a b u l edenler.... Ka
bir
infial
v
a
r
d
ı
r
;
kerpici
sefaletin,
geriliğin
bul etmiyenler... M a d d e kabul edilmiştir.
timsali olarak söyliyeiıier vardır ve ç o k t u r !
M A D D E 4. — Bu k a n u n u B a k a n l a r Kurulu
Halbuki tarihin ve fen a d a m l a r ı n ı n
tecrübesi
yürütür.
bunun aksini ispat el inektedir. Nihayet burada
B A Ş K A N —• M a d d e y i kabul edenler... Ka
heyeti feuniyeden
bir IVn adamının
ifadesini
bul etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
de k a y d e t t i m . Bu hususta, lehte konuşan yalnız
T a s a r ı n ı n t ü m ü n ü y ü k s e k oyunuza sunuyo
ben değildim. Milat Aydın benden çok fazla
r u m . K a b u l edenler... Etmiyenler... Tasarının
h a t t â şimdi konuşan hatip kadar, en aşağı, sa
t ü m ü k a b u l edilmiştir.
lâhiyet sahibidir. Kon adamı diliyle Mit at Ay
dın k o n u ş u r k e n , heykellerimizi, büyük binala
• >. - - Bina Yapımını
Teşvik
Kanunu
tasa
rımızı taştan y a p m a k lâzımdır, bütün binaları
rısı ve Geçici Komisyon ile Adalet
Komisyonu
mızı kerpiçten yapalım demiyorum dedi ve ben
raporları (1/351)
fi]
ne k a d a r fazla ihtiyatlı adanı dedim. Meğerse
B A Ş K A N — T a s a r ı n ı n t ü m ü h a k k ı n d a söz
ne k a d a r haklı iıııişim.
ist iyen var rai?
KKMAL
ZKYTİNOĞBl
(Kskişehiri
K E M A L Z E Y T Î N O Ğ B U (Eskişehir) — E f e n 
Aziz a r k a d a ş l a r ; Sayın Baltacıoğlu arkadaşımı/.
dini bendeniz geçen celsede bina yapımı teşvik ka
geçen celsede söylediklerini zabıtlardan, müsa
n u n u tasarısı h a k k ı n d a k i k a n a a t i a r i m i arzetade ederseniz okuyayım. " D a h a mütevazı, da
miştim. Yalnız o g ü n k ü k o n u ş m a l a r d a bir nok
ha realist olmak lâzımdır. Kerpice dönelim ve
t a y ı belirtmek için söz almış b u l u n u y o r u m .
kerpice d o ğ r u " ( S a ğ d a n a l k ı ş l a r ) .
Baltacıoğlu ve Naci Tınaz arkadaşların herİSMAİI, HAKKI
BABTA<'KHİLB (Kırşe
nedense kerpici çok fazla övdüler. Öyle ki piş
hir)
Bu sözler aynen ve harfiyen benimdir.
miş t u ğ l a y ı b ı r a k ı p t a pişmemişi olan kerpice
Kakaf m ü n a z a r a d a bir ana ş a r t "vardır; bütün
dönmeyi âdeta inşaat işinin ön pilânda gelen bir
bir fikir manzumesi ve metin bir t a r a f ı n d a n ke
meselesi o l a r a k a n l a t m a k istediler. Ş u n u arzetsilip teşhir edilmemelidir. Bu bir haksızlıktır.
mek isterim ki bina i n ş a a t ı n d a divar maliyeti
(Soldan a l k ı ş l a r ) .
b ü y ü k bir y e k û n t u t m a z . Ancak d u v a r i n ş a a t ı
B A Ş K A N - K a n u n u n t ü m ü hakkında baş
binanın h e y e t i umum iyesinin t u t a r ı n ı n % 6 ilâ
ka söz ist iyen y o k t u r .
[1] 162 ye ek sayılı
nundadır.

basmayazı

tutanağın

so-

SKNİHİ
yorum.
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Ben çimento fabrikalarında tetkikat yaptım.
SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Muhte I
rem Milletvekilleri; Bina Yapımı Teşvik Kanıl I Makrıköy Zeytinburnu Arslan Çimento Fabriım tasarısını ve Geçici Komisyon raporunu oku ) kasının kömürsüzlükten şikâyet ettiğini, Kar
tal Çimuıto Fabrikasının yine kömürsüzlükten
dum. 1946 yılmdanbeıi Meclise getirileceği
mütemadiyen ortaya sürülen bu kanun tasarısı I ve fabrikanın 18 sene evvel yapıldığı içm makinın mesken buhranını hemen önliyebileeek ma I nalarınm birçoğunun ıslahı lâzımgeldiğini ve
hiyette olmadığım görerek üzüntü duydum. i dövize ihtiyaç olduğunu, Danca'da ise iki oGönül isterdi ki, çıkacak olan bu kanunla kü 1 caktan birinin elektrik istihsal ettiğinden kö
mürün kâfi gelmediğini, bu fabrikada da bazı
çük meslek erbabı, işçiler ve küçük memurlar
makinalarm değiştirilmesi icabettiğini, fabri
yavrularının başını sokacak birer yuvaya sa
kanın tevsii için aylarca uğraşılıp meydana
hip olabilsin.
getirdikleri bir projeyi önüme sürdüler. Bu pro
Kanun tasarısında görmüş olduğum nok
jenin tahakkuku da behamal dövize ihtiyaç
sanlardan en mühimmi saydığım bir iki nokta
olduğunu, istihsalin başka türlü artmasına
ya temas etmek üzere mâruzâtta bulunacağım.
imkân
olamıyacağını söylediler.
Bu tasar-ı ile iki odalık bir arsaya sahip ola
Geçici Komisyon raporunda şöyle demekte
cak vatandaşın inşaat malzemesini kolay ve ucuz
dir :
temin edemiyeceğine kaniim. Çünkü inşaat
malzemesi fiyatlarında nâzım rolü oynıyan, bu
Çimento sanayiinin genişletilmesine, mevcut
lunması ve alınmasında güçlük çekilen ve şid
fabrikaların inkişaflarına, verimlerinin artı
detle ihtiyaç olan bir çimento darlığı, bir çi
rılmasına ve bu sanayie elverişli bölgelerde
mento pahalılığı vardır. O kara borsadadır.
yeniden tesisler yapılmasına engel olan sebep
Onu karaborsadan kurtarmak lâzımdır.- Mes
lerin izalesine, hangi bölgelerde yeni tesis ya
ken dâvası bakımından bu iş acilen halledilme
pılacak, kim yapacak, nasıl yapacak, ne ile
lidir. Kanun tasarısının müzakeresine başla
yapacak'' Engel olan sebepleri izale etse kâfi
nıldığı güudeııberi kıymetli hatipler, kimi ke
mi? Benim kanaatime göre, bunlar hayaldir.
reste, kimi demir çubuk, kimi kerpice temas
Bu şerait dâhilinde yarın işe başlanılsa ancak
etmekle haklı dileklerde bulundular. Fakat bugün
1950 senesi sonunda istihsal artırılabilir.
büyük şehirler inşaatın büyük derdi çimentoda
Aziz Milletvekilleri; tasarının Meclise getiril
başlar, çinmentoda biter. Çimento tedarikine
mesinden maksat bina Yapımını Teşvik Kanu
lüzumlu vesikalar belediyelerden alınmaktadır.
nunu sağlamaktı. Bugün çimentonun tonu An
Belediyeler ise resmî dairelerle kendi ihtiyaç
kara'da 63,70 Sivas'ta, 51,90 Kartal'da, 47 lira
larını temin etmeden halka yeter derece çimen
dır. 47 liraya tonu olan bu çimentonun Kartal'
to vermemektedir. Bunun nispetini tâyin ve
dan Ankara'ya ve Sivastan Ankara'ya demirçoğunu halk ihtiyacına tahsis lâzımdır Husu
yollariyle taşınması ton başına 31 - 33 lira gibi
si mesken yapacaklar devairi resmiye ve bele
çok yüksek nakliye ücreti ödenmekte ve bu su
diyelerden artan çimentoya kaldıkça hiçbir va
retle çimento bedelinin % 70 i de nakliye masra
kit inşaat yapılamaz.
fı olarak fiyata zammedilmektedir. Nakil üc
retlerinin % 50 den aşağı indirilmesi lâzımdır.
Çimentoya istihkak kesbeden vatandaş sa
Hariçten ithal edilen çimentonun tonu 120 li
tış yerine gidip çimento parasını peşin ödedik
raya mal olmaktadır. Bunun 20 liraya yakını
ten sonra aylarca sırasını beklemekte ve çokla
muamele Yergisi ve Belediye, Gümrük Rüsumu
rı da inşaat mevsimini kaçırmamak için kara
dur.
Mesken yapımını teşvik için çimento bütün
borsadan çimento tedarik etmekte ve kendi çi
rüsumlardan
istisna edilmeli, hiç olmazsa 7 Eylül
mentosunu da satmak için kara borsacı olmaya
kararlarından evvelki hale getirilmelidir. Bu,
mecbur olmaktadır.
böyle olursa Karaborsa ortadan kalkar. Çünkü
1947 yılında çimento istihsalinin Ankara'
ellerindeki çimentoyu istif edenler hariçten gelen
da 15 bin, Danca'da 30 bin, Sivas'ta 90 bin,
çimento piyasasına tâbi karaborsa yapmaktadırlar.
Kartal'da 110 bin, Bakırköy'de 120 bin, ki ce
Hariçten
gelen çimentonun torbası 6 - 7 liraya
man 365 bin tondur. İstihlâk ise 700 bin ton
satılmaktadır. Çimento bir tozdur. Dahilî ve
dur. Şu halde 335 bin ton açık vardır. Bunu
haricî malı tefrik için ancak kimyager olmalıtemin etmek gerektir.
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dır. Ben tonu 47 olan çimentonun çuvalım 21
liraya, bugün de çuvalını 7 liraya alanları bi
lirim.
Çimento serbest ve ucuz temin edilirse inşa
at malzemesinin ekserisi derhal ucuzlıyacaktır.
Bugün bin tanesi 60 - 80 lira arasında sat inalı nmaya mecbur olunan tuğla piyasası altüst ola
caktır. Bakınız istanbul'da, bazı müteşebbisler
iki ambar kömür tozuna bir ambar kum dört
çuval çimento karıştırarak böyle bir tuğla yap
makta ve çimentonun torbasını 7 liraya aldık
ları halde binini 37 liraya maletmektedirler.
Çimento bol olur ve çuvalı dört liraya, alınırsa
bu tuğlanın bini 25 liraya yapılacaktır. İnşa
atta nâzım rol çimentoda olduğu için kireç, tuğ
la ve taş fiyatları derhal ueuzlıyaeaktır. Bura
da da çimentonun bollaşmasının ve serbest satı
şını teinin için muvakkat yollara münhasır ol
mak üzere hariçten ithal edilecek çimentoların
Gümrük Resimlerinden muafiyetini ve Muamele
Vergilerinin kaldırılmasını ve Devlet Deniz ve
Kara nakil vasıtaları tarifelerinde tenzilât ya
pılması, zaruri maddelere gelince ayrıca bir
önerge vereceğimi arzederim.
BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilme; ini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının ivedilikle müzakeresini, tasarı tını
geçtiği son Komisyon Adalet Komisyonu maz
batasında teklif etmektedir. Tasarının ivedilik
le görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bina Yapımını Teşvik Kanunu
MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde Hazinenin ve özel idare
lerin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunup belli bir ihtiyaç ve
maksada tahsis edilmemiş bulunan arsalar, is
tekleri halinde bedelleri; Arazi Vergisine mat
rah olan son kıymet üzerinden on yılda ve on
eşit taksitle ödenmek şartiyle belediyelere dev
redilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsala
rın kıymetleri, 1833 sayılı Kanım hükümleri da
iresinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o ma
halde tahririn yapıldığı tarihteki rayiç nazara
alınmak suretiyle emsallerinin kıymetine nis
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petle takdir olunur ve bu kıymet devirde esas
tutulur.
Belediyeler kendilerine bu suretle gecen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar dışında
kullanamazlar.
Belediyelere devir tarihinden itibaren ikin
ci madde gereğince beş yıl içinde devir olımmıyan arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek
şartiyle evvelki sahiplerine iade olunur.
BAŞKAN
Madde hakkında söz istiyen
var mı! (Yok sesleri).
O halde maddejd oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul olunmuştur.
MADDE 2. — Birinci madde gereğince be
lediyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli
edilecek arsalar, aynı şehir ve kasabada kendi
sinin veya eşinin evi veya arsası bulunmıyan1 ardan ev yaptıracaklara ve kooperatiflere aşa
ğıdaki esaslara göre kur'a ile ve maliyet kıy
meti üzerinden devrolunur.
Bu suretle devrolunacak arsaların son ilân
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat
edenlere tevzi edileceği ve şartları birer hafta
fasıla ile üç defa mahallinde cari usuller daire
sinde ilân olunur.
İlân üzerine vuku bulacak talepler, talep ta
rihlerine göre bir deftere sıra numarası altın
da. kaydedilir.
İstekliler parsellenmiş arsa sayısına müsavi
veya az olduğu takdirde en küçük numarayı
taşıyan adadan başlamak suretiyle her istekli
nin kayıt sıra numarasına tekabül eden numa
ralı parsel verilir.
İstekli sayısı arsa sayısından fazla olursa
belediye encümeninde noter huzuriyle çekile
cek kur'a ile tevzi olunur.
istekli çıkmaz veya arsa artarsa arsanın ta
mamı veya artanı talip olan kooperatiflere ve
rilir.
Devir tekemmül ettikten sonra aşağıdeki
maddelerde yazılı süreler içinde inşaata, baş
lanmadığı veya başlanıpta bitirilemediği tak
dirde üçüncü maddede tâyin edilen esaslar da
iresinde gayrimenkulu geri almak hakkının
bulunduğuna, dair tapuda bir vefaenbeyi mu
kavelesi tanzim olunur. Gayrimenkul müşteri
namına tescil ve mukavele Medeni Kanunun,
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660 ııcı maddesi gereğince sicile şerh verilir.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder,
5218 sayılı Kanunun şümulüne giren saha
lara birinci ve ikinci maddeler hükümleri uy
gulanmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz ktiyen
var mil
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Kalımı
gereğince arsa alanlar faydalanır diyor, fakat
arsası olanlar, bu, teşvik kanunu olduğuna gö
re, bundan faydalanmıyacak mil
KOMİSYON «ÖZGÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, buradaki fay
dalanma belediyenin maliyet fiyatı üzerinden
kendisine devir noktasındadır. Esasen arsası
olan bir adanı bu kanunun neşrinden sonra bi
na yaparsa, bu kanunun arsa alanlara sağladı
ğı ucuz faiz ve vergiden muafiyet kaydından
o da faydalanabilir.
SENÎHÎ YÜRÜTÜN (istanbul) - - Tatmin
edildim. Ancak kendi arsası olanları da bu gi
bi şeylerden faydalandırmak imkânı var mı!
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOGLU (Devamla) — Aşağıda maddesi ge
lecektir.
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — İkinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — İkinci madde gereğince arsa
alanlar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl için
de imar plânına uygun olmak üzere bina inşa
sına başlayıp bu sürenin hitamından itibaren
iki yıl içinde bitimeye mecburdurlar.
Süresinde inşaata başlanmaması veya başla
nıp ta bitirilmemesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu süreler belediye encümenlerince birer
yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince inşaata başlanmış sayıl
ması için bütün temel kagirinin temel taban se
viyesinden itibaren bir metre yükselmiş olması
ve binanın bitmiş sayılması için de 2290 sayılı
Belediye Yapı ve Yollar Kanununun on birin
ci maddesi gereğince binanın inşaat plânına
uygun olarak tamamlanmış bulunması lâzım
dır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
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var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Süresinde inşaata başlanma
dığı veya başlandığı halde bitirilmediği takdir
de belediyenin haiz olduğu vefa hakkı sebebiyle
gayrimenkulun mülkiyetinin belediyeye iadesi
malike bildirilir. Malik bunu kabul ederse sa
tış bedeli ve inşaat tutarı kendisine iade olu
nur. Aksi halde belediye gayrimenkulun kendi
namına tescili için mahkemeye müracaat eder.
Bu dâvalar basit muhakeme usulüne göre yürü
tülür.
İnşaata başlanmamış arsalar için belediye
yalnız kendisine ödenen bedeli ve başlanıp da
bitirilmemiş olanlar için de arsa bedeli ile bele
diyenin müzekkeresi üzerine mahallî
hukuk
mahkemesi tarafından seçilecek üç kişilik bilir
kişi heyetince takdir edilecek yapı bedeli sahibine
geri verilir.
Geri verilecek bedelden varsa ipotek tutarı
tenzil olunur. Geri verilmesi bu suretle taayyün
edecek bedel; malikin takrir verdiği veya hük
mün kesinleştiği tarihten itibaren iki ay zarfın
da belediyelerce sahibine ödenir.
Bu suretle belediyenin mülkiyetine geçen
gayrimenkul hakkında da ikinci madde hükmü
uygulanır.
Bu bedel ile almaya istekli çıkmazsa 2490
sayılı Kanun hükümlerine göre artırma yoliyle
satışa çıkarılır. Birinci artırma neticesinde bu
bedelin % 75 i bulunmazsa, ihale on beş gün
sonraya bırakılır. İkinci artırmada bedel kaçı
bulursa bulsun en çok artırma ihale edilir.
İhale bedeli, iade olunan bedelden fazla olur
sa fazlası belediyeye irat kaydolunur. Noksan
olur ve ipotekli borcu ödemeye yetmezse bu nok
sanı belediye evvelki sahibine tazmin ettirir.
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — İkinci maddedeki hükümler
dairesinde satınahnan arsalara bina yapılıp ta
mamlanmadıkça bu gayrimenkuller üzerinde tem
liki tasarruf yapılamaz, kiraya verilemez ve üze
rine haciz konamaz. Ancak inşaat karşılığı ipo
tek yapılabilir. İpotekli alacaklı, üçüncü mad
dedeki sürenin bitimine kadar alacağının tah
sili için ipoteğin paraya çevrilmesini istiyemez.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
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M A D D E 6. — Üçüncü m a d d e gereğince be
lediyenin mülkiyetine geçen gayrimenkulu de
vir alanlar hakkında da b u k a n u n u n başlama,
bitirme, temdit, veya iade hükümleri uygu
lanır.
A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT
AZMİ F E Y Z İ O Ğ L U
(Kayseri) — B u r a d a k i ;
üçüncü kelimesi d ö r d ü n c ü olacaktır.
B A Ş K A N — Maddeyi b u tashihle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
kabul edilmiştir.
M A D D E 7. — Bu k a n u n u n yayımı tarihin
den sonra bitirilecek y a p ı l a r d a n ( A p a r t m a n dâ
hil) mesken olarak kullanılanlar «ister sahibi
t a r a l ı n d a n kullanılsın ister başkasına kiraya ve
rilsin» 1837 sayılı K a n u n u n altıncı maddesi ge
reğince iki ay zarfında beyannamesi verilmek
şartiyle on yıl müddetle B i n a Yergisinden ve
bina vergisiyle birlikte alınan B u h r a n ve Savun
ma vergilerinden m u a f t ı r l a r .
B A Ş K A N — Madde hakkında söz
vat- mı? Maddeyi o y u n r z a sunuyorum.
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

istiyen
Kabul

M A D D E 8. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar. Bina Vergisi
K a n u n u n u n 7 nci maddesinin birinci ve dördün
cü fıkraları hükümleri baki kalmak şartiyle
t) neu maddede yazılı muaflıklardan faydalana
mazlar.
M İ T A T S A K İ R AT/FAN ( K o n y a ) — Efendim ;
bendenizin mâruzâtını, 10 nen maddesine münha
sır olacaktır. Adalet K o m i s y o n u ; b u n u sekizinci
m a d d e o l a r a k tesbit etmiştir.
«Mesken o l a r a k k u l l a n ı l m a k t a iken kısmen
veya tamamen, meskenden gayri maksadlara tah
sis edilen y a p ı l a r Bina V e r g i K a n u n u n u n yedin
ci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları hü
kümleri baki kalmak' şartiyle dokuzuncu madde
de yazılı m u a f l ı k l a r d a n f a y d a l a n a m a z l a r » diyor.
B u n a nazaran muaflık üç seneye iniyor. Binanaleyh, prensip olarak benim b u n d a n anladığıma
n a z a r a n muafiyet binanın heyeti umumiyesîne
şâmildir. F a k a t kanun bina yapımını teşvik ka
n u n u olduğuna göre b u n u n bir kısmının, meselâ
bir veya iki odasının kiraya verilmesi halinde
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binanın vergi muafiyetinden mahrum edilmesinin
maksadı asliye u y g u n düşmiyeeeği kanaatindeyim.
Onun için Yüksek encümendin hu nokiai i;a
zarın tavzihi ve !>u noktadaki lereddüdiin i/ak
sin i rica ediyorum.
KOMİSYON S Ö Z G ü s C S A İ T AZMİ l'KYZİOGLU (Kayseri) •--•• K a n u n u n ismi bina yapı
mim teşvik ise de maksadı asli mesken yapımı
uı teşviktir.
Mesken olarak inşa edilen bir bina 10 sene için Bina, Buhran, Savunma Vergisinden muaftır.
.varıi bu vergilerden istisna edilmiştir, bu kanuna
göre.
Bir bina mesk"iı
l'avdalana"akt ir.

olarak yapılmışsa

bundan

Mesken olarak, yapıldığı halde kiraya, verildi
ği zaman yine bu muafiyet devam edecektir. î^akat meskenden gayri bir bina yapılmışsa, han
yapılmış, otel yapılmış, sinema yapılmışsa geniş
m e n f a a t teinin edeceğine göre Devlete olan ver
gisini de 10 sene m u a f i y e t t e n istifade e d e r e k
azaltmasın, a n c a k B i n a Vergisi K a n u n u n u n ka
bul ettiği üç senelik muafiyet
haddi dahilinde
kalsın ve butumla yelinsin. Bu esas kabul edil
miştir. ! İİİkümei in teklifi de b u d u r , Geçici Ko
misyonun kabul ettiği esas da b u d u r , Komisyo
numuz da buna iştirak etmiştir.
Meskenden gayri binalar da, 10 sene vergi
den muaf kalsın, Huhran Vergisi vermesin, Sa
vunma Yergisi, vermesin diye Yüksek Meclis bir
k a r a r verecek olursa meseleye bir diyeceğimiz
y o l d u r . Fakat asıl mesele b u d u r .
M İ T A T ŞAK İli Al .T AN ( K o n y a )
Tama
mı değil, kısmen meselesi v a r d ı r .
S A İ T AZMİ F E Y Z İ O Ğ L U ( D e v a m l a ) —
i'ina yapılmıştır, üst k a t l a r ı meskendir, alt kıs
mı gazinodur, d ü k k â n d ı r . Gazino ve d ü k k â n
olarak kuulanılnıaya tahsis edilen kısım varsa,
o kısım da l'ina K a n u n u mucibince üç. senelik
muafiyetten isi ifade edecektir, on senelik mu
afiyetten istifade etmiyecekt ir, y o k s a k i r a y a
verilmiş olması, bir, iki, üç, beş parçaya, a y r ı l ı p
kiraya, verilmiş olması on senelik muafiyete
mâni değildir.
M İ T A T SAK ÎR A L T A N ( K o n y a )
Bir
d o k t o r a p a r t m a n ı n ı n bir dairesini, bir odasını
veya- bir kısmını m u a y e n e h a n e y a p a r s a , bir avu
kat bir dairesini yazıhane y a p a r s a vaziyet ne
olacakı ir;' Gelir getiren bir şey mi sayılacak?
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ (Devamla) — Bizim Millî Korunma Kanununda kabul ettiğimiz bir esas vardır; Mesken kirasına
zam yaparken; % 20 yaptık, yazıhane, muaye
nehane gibi iş yerleri kiralarına da °/o 50 zam
yaptık, binaenaleyh bu gibi yerlerin, gelir temin eden yerlerin on sene vergiden istisnası
yoluna gitmedik, maksada bağlı kaldık. {Doğru
sesleri).
BAŞKAN — 8 nei madde hakkında başka
söz isteyen yoktur. 8 nci maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Çimento, tuğla, kiremit, de
mir, kereste, sıhhî tesisler, taş kum ve çakıl
gibi inşaat malzemesinin Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile taşınmalarında o
cins maddeler için uygulanacak asgari tarifede
tenzilât yapılır. Bu tenzilât Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar;
tasarının geçenki konuşulmasında tafsilen arz
ve rica etmiştim ; köylerimiz de şehirlerimiz gibi
mesken ihtiyacı ve sıhhî mesken inşaatı buh
ranı içindedir. Burada, bu maddeye, tenzilâtlı
tarifeden istifade eden inşaata köy evlerinin de
alınması köylere karşı bir yardım ve onların
da sıhhî ev yapmaları için bir teşvik olup büyük
memnunluk yaratacaktır. Onun için bu madde
nin sonuna, Köy Kanunu tatbik edilen köyler
deki mesken inşaatı da bu madde hükmünden
faydalanır, dersek (ki kastım 100 nüfusu geçmiyen yerler vardır. Bunların köy halinde sabit
kalacağı şüpheli olduğu için Köy Kanunu tat
bik edilmemektedir) Bu kanunun tatbik edil
diği yerlerde mesken inşaatında kullanılan kum,
kereste, taş, çimento ve saire Devlet Demiryol
ları, Devlet Denizyolları nakliyatında aynı ta
rifeden istifade eder şeklinde Yüksek Meclis
kabul buyurursa büyük faydalar temin edilmiş
olur. Ve köylü de bundan bir kat daha istifade
etmiş olur. Onun için bir önerge takdim ediyo
rum. (Muvafık sesleri) Kabulünü rica ederim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY
Zİ OĞLU (Kayseri) — Sayın Hulusi Oral arka
daşımız herhalde maddenin şümulünde tered
düt etmiş olacaklardır ki, bu teklifi yapmak
tadırlar. Madde mutlaktır. Bu kanunun şü
mulüne girerek arsa alanların yaptıracakları
binalar için getirilecek tuğla, çimento, demir ve
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, saire tenzilâtlı tarifeden istifade edecek değil
J dir. Her ne maksatla olursa olsun alelûmum
j çimento, demir gibi inşaat malzemesi bu ten
zilâtlı tarifeden istifade edecektir. Bütün
, Türkiye'deki her nevi binalara aittir. Köyde,
j kasabada, şehirde nerede olursa olsun, gerek
]
doğrudan doğruya, mesken inşa asında, gerekse
j sinema, ev apartman hepsine şâmil ve umumi
; bir hükümdür. Zannediyorum ki, bu izahtan
ı sonra takrirlerine lüzum yoktur. Maddenin
aynen kabulünü rica ederim.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Filhakika Bi
na Yapımını Teşvik Kanununda birinci madde
den sonuna kadar bütün şehir ve kasaba kaydı
j
girmiş ve bu kayıtlarda, köyün hariç kaldığını
|
tazammun eder bir mahiyet arzetmektedir. Bi
naenaleyh önerge verilmesi tasarının kavran
mamasından değil, tasarıyı kanuni cepheden
tedvin etmek üzere geri alan Sayın Adalet Ko
misyonunun bu ciheti ehemmiyetle incelemiş
olmamasından ve vuzuh verememesinden ileri
gelmiştir. Onun için af buyursunlar kanunu
anlamamış değilim.
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ta
riz maksadiyle söylemedim.
HULUSİ ORAL (Denizli) — Tavzih buyur
dular, bu vuzuh karşısında, zapta da geçtik
ten sonra, önergeye lüzum kalmamıştır, vuzuh
larına teşekkür ederek önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. 9 neu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Hariçten ithal edilecek veya
dâhilde imal edilecek kavak, katran, çam veya
köknar tomruklariyle bunlardan vücuda geti
rilen kalas, lata, ve tahtalardan Muamele Ver
gisi aimmıyacağı gibi bu maddeler Gümrük Ta
rifesi Kanununun 28 nci maddesine dayanılarak
9. X I I . 1946 tarih ve 5/5024 sayılı Bakanlar
Kurulu karariyle Gümrük resimlerine yapılmış
olan zamlardan istisna edilir.
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Biraz ev
vel rica ettiğim gibi; kereste, kalas ve tahtanın
Gümrük ve Muamele Vergilerinden istisna edil
mesi gibi buna çimentonun da ilâve edilmesini
rica ediyorum ve bir önerge takdim ediyorum.
AHMET ÇINAR (Burdur) — Efendim ha
fif bir inşaat malzemesi vardır bendeniz de onun
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gümrük muafiyetinden istifade ettirilmesini rica
edeceğim. Bilhassa Şark bölgelerimizde tren
hattından uzak olan yerlerde kullanılmasının
ehemmiyeti üzerinde duracağım. Bu malzeme, çi
mento ile amyanttan terekküp eden, Eternittir.
Bunlar büyük levhalar halindedir, 0,70 X 1.20
ebadmdadır. Kiremide nazaran da 1/4 hafiflikte
dir. Şarkta arzettiğim uzak bölgelerde kiremidin
tanesi 70 kuruşa mal oluyormuş. Bu çok hafif
olduğu için nakli de o nispette kolaydır. Sonra
hararet geçirmiyor, Sonra zelzeleden müteessir
olmuyor. Binaenaleyh zelzele bölgelerinde ve ti
ren hatlarına uzak olan mmtakalarda kullanıl
ması çok faydalı olacaktır. Kiremide nazaran
ucuzdur. Metre murabbaı 250 kuruştur. Kiremi
din metre murabbaı ise 350 - 400 kuruşa mal ol
maktadır. Şark'ta 13 liraya kadar çıkmaktadır.
Duvar yapmak için 70 eninde ve 1,20 santim
boyundaki levhalar ahşap evi iskelete çivile ça
kılır. Bu suretle portatif evler yapmak mümkün
dür. Burada elimde resimleri var. Çatıda da
kullanılmıştır. Memleketimizin bünyesine çok
uygun olduğu için gümrük tenzilâtından istifa
desini teminen bir önerge takdim ediyorum. Bil
hassa zelzele mmtakalarmda kullanılır. Yangın
dan da müteessir olmuyor. Şark'ta biz bir bina
nın metre karesini 350 - 400 liraya mal ediyoruz.
Bu da malzemenin taşmmasındaki müşkilâttandır. Malzeme ne kadar hafif olursa o kadar ucu
za mal olacaktır. Buna göre kereste de az gi
decektir.
Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Bayın
dırlık Komisyonunda gösterdiniz mi?
AHMET ALI ÇINAR (Devamla) — Bahset
tim ama göstermek imkânını bulamamıştım.
Bu hususu temin etmelerini rica ediyorum.
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; bu 10 ncu maddede Muamele Vergisin
den istisna edilmesi lâzımgelen tahta, lata ve ka
las gibi inşaat malzemesinin bence, tatbikatta
mesken yapacaklara amelî bir fayda temin edemiyeceğine kaniim; şu bakımdan. Bugün fabrikalar
da kereste yapan ve satan teşebbüs erbabı mem
lekette hemen yok gibidir. Bu keresteleri yal
nız Devlet işletmeleri elinde olan fabrikalar Dev
let orman işletmeleri yapar ve bunlar ticarete
sevkedilmez. Bunları resmî dairelere tahsis edil
dikten sonra ayrılmış olan bakiyesi piyasada sa
tılır. Burada bu hüküm, bence faydası olmıyan
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nazari bir şeydir. Adalet Komisyonundaki ar
kadaşlarım nasıl düşünürler bilmeni; mesken
yapmak istiyenlere bunun bir faydası dokunabilmesi için, kapı, pencere ve sairenin Muamele Yer
gisinden istisna edilmesi lâzımdır. Onun için
mesken inşaatında doğrama işlerinin Muamele
Vergisinden müstesna tutulması lâzımgelir ki,
ev yapmak ist iyen vatandaşlara bu bakımdan bir
fayda temin edilmiş olsun.
Binaenaleyh komisyon arkadaşlarımız ben,inle
bu fikirde mutabık iseler bir takrir hazırladım
takdim edeceğim, evvelâ komisyonun bu nokta
hakkındaki mutalâatmı Öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Ali Kemal Yiğitoğlu.
ALİ KEMAL YtÜlTOĞLU (Amasya) ~Arkadaşlar, bu maddenin tedvininden maksat;
gerek hariçten ithal edileceL, gerek memleket dâ
hilinde istihsal ve imal edilecek tomruk, lata ve
kalaslardan Muamele Vergisi alınmamasıdır.
Bendeniz biraz evvel söz alan Yalçın arkada
şınım dediği gibi bunların inşaatta ağır basan,
maliyeti yükselten bir unsur olduklarına kaniim.
Binaenaleyh bunların Muamele Vergisinden mu
af tutulmaları kereste fiyatına tesir etmekte ve
inşaatın maliyetini azaltmaktadır. Çünkü inşa
atta yalnız taban ve tavan tahtası kullanılmaz.
Asıl maliyete tesir eden doğrama mamulleridir.
Bendeniz de İhsan Yalçın arkadaşıma uyarak
Sayın Komisyondan rica ediyorum, acaba bir
tahtanın üzerine, yani muamele vergisinden mu
af olan tahtanın üzerine zıvana açılırsa ve yahut
da bir lâmba açılırsa; yani diğer bir deyimle doğ
ramaya inkılâp ederse, Muamele Vergisine tâbi
olacak mı, olııııyaeak mı? Evvelâ bunun tasrihi
• lâzımdır. Eğer bu muafiyet yapılacaksa bir fayda
vardır, yoksa bir fayda melhuz değildir.
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY
Zİ OĞLU (Kayseri) —- Evvelâ komisyon namına
bir tashih arzedeyim:
2 nci satırdaki «imal» kelimesi «istihsal»;
üçüncü satırdaki «vücuda getirilen» kelimeleri
«imal edilecek» şeklinde düzeltilecektir. Bunun
o şekilde tashihini rica ediyoruz.
B. Senihi Yürüten, Çimento; B. Ahmet Çınar,
eternit; İhsan Yalçın, bütün doğrama haline ko
nulan tahtaların Muamele Vergisinden istisnasını
teklif buyurdular. Bu arada çimentonun da güm
rük remsinden istisnası da mevzuubahistir.
Bu husus doğrudan doğruya bizim Konüsyo
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numuzu alâkadar eden bir konu değildir, madde
Hükümetten geldi ve geçici komisyonda kabul
edildiği şekilde bizim Komisyonumuzdan da geç
miştir. Yalnız son fıkrasında gümrük resmin
den tenzilâta matuf bir fıkra vardır, hâdise 7
Eylül kararlarına bağlanıyordu, 7 Eylül karar
ları ile münasebeti yoktu. Gümrük Kanununun
28 nci maddesine dayanan bir keyfiyettir, Komis
yonumuz bunu tadil etmiştir.
Gümrük ve Muamele Vergisinin istisnasına
muvafakat edilip edilmemesi hususunda kendimizi
salahiyetli görmüyoruz, çünkü bu bir Hükümet
meselesidir, bütçe meselesidir. Bütçeye tesiri
nedir, portesi nedir, biz bunu bilmiyoruz. Bile
mediğimiz içindir ki, Komisyon namına Yüksek
Heyetinizi tenvir edecek vaziyette değiliz. Hükü
met mümessilleri buna muvafakat eder, veya
etmez.
Ali Kemal arkadaşımızın bir suali vardır,
tahta üzerinde zıvana ve lâmba açılırsa ayrıca
bir imal sağlıyacak mı? Ve Muamele Vergisine
tâbi bulunacak mı buyurdular.
Bu vaziyet muamele kanunu ile mahlüldür.
»"şeklini değiştiren ve kıymetini artıran diye
takyit eder. Onun şümulüne girip girmiyeceği
ayrı bir iştir. Her halde ikinci bir ameliyeye
tâbi tutulursa şekli değişir ve kıymeti artarsa
Muamele Vergisine tâbi olması iktiza eder.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Efendim, üç teklif te yerindedir. Çünkü
kamu menfaatini gözetiyor. Kanunun ruhuna
da uygundur. Komisyon sözcüsü de reddetmi
yor. Hattâ o tatlı vâzı ile, tavriyle âdil olaca
ğını ima eder görünüyor. Onun için ya burada
i adil yapılsın, yahut t a maddeyi komisyona ve
relim, Hükümetle temas etsinler. Her halde
gümrük resminden muaf olsun. Çünkü kanu
nun ruhuna son derece uygundur, halkı da
memnun eder. (Güzel sesleri).
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim,
Senihi Yürüten arkadaşımız çimento, İhsan
Yalçın arkadaşımız, kereste meselesinde bir
muafiyet, sonra Ahmet Çınar arkadaşımız da
başka bir maddenin muafiyetini ileri sürdü
ler. Yarın bu bina inşaatını teşvik edici ve ko
laylıklar elde ettirici birtakım maddeler de arzedilebilir. Binaenaleyh bu gibi maddelerden
gümrük resmi alınmaması hususunda bir karar
hakkını Bakanlar Kuruluna tanısak, bunu
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maddede zikretmek, daha iyi olur kanaatinde
yim. Tasarıyı komisyona havale edelim.
SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Önergele
ri kabul edelim ondan sonra.
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar; mütalâamın aleyhinde hiçbir arkadaş
konuşmadı. Herkes tasvipkâr ifadede bulundu.
Biz vatandaşı yurt, yuva, ev sahibi etmek istiyoruz. Bu vesile ile arzediyorum ki, bu ka
nunla yeni birşey yapmış değiliz. Vatandaş
para arar, Emlâk Kredi Bankasına başvurur
yok derler. Elimizde öyle bir kanun vardır ki,
vatandaş diğer bankalardan on para alamaz. Bu
işi inhisara almışızdır. Birtakım formüllerle
para bulmaya çalışır, uğraşıp durur, bu yaptığı
mız hiçbir şeydir. Mesken yapmak istiyen vatan
daşa çok ufak bir yardımda bulunuyoruz. Bi
naenaleyh iki tane. çerçeve yapacak, 4 kapu
yaptıracak vatandaştan Muamele Vergisi alı
yoruz. Bunu almıyalım. Hükümet de, Komis
yon da bu hususta birşey söylemedi. Bu mad
denin dördüncü satırında «Tahtalardan» keli
mesinden sonra:
«Ve bunlardan yapılacak kapu, pencere gibi
doğrama işleri Muamele Vergisinden müstesna
dır» dersek meseleyi temin etmiş oluruz.
Bu fıkranın ilâvesini tasvip etmenizi rica
ediyorum, bu hususta bir önerge takdim edi
yorum.
EMiNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; bu madde, çok sarihtir ki,
doğrama işlerini istisna ediyor. Katiyen bu
yoktur. Muamele Vergisinden istisna ettiği şey
ler : Keresteye tahtaya ve ev inşaatında kulla
nılacak olan tomruklara aittir. Bunlardan Mua
mele Vergisi alınmıyor ama doğramaya da hiç
temas etmiyor. . Doğramaya temas etmediği
takdirde biz bu madde ile okadar kuvvetli bir
iyilik sağlıyamayız. İhsan Yalçın arkadaşımız
önergesini vermiştir. «Tahtalar» dan sonra; «Her
nevi yeni inşaatında imal edilecek olan doğ
ramalar dahi Muamele Vergisinden müstesna
dır» demek şarttır ve bunu mutlaka kabul et
menizi istirham ediyorum.
BAŞKAN — Efendim muhtelif teklifler var.
Çimentonun ithalinde Gümrük Resmi ve Mua
mele Vergisi, doğramalardan Muamele Vergisi
ve diğer malzemenin vergilerden istisnasına
dair bu teklifler hakkında Hükümet noktai na
zarını izah etsin.
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MALİYE BAKANI ŞEVKET AD ALAN (îzmir) — Efendim, biz bu mevzuu Geçici Komis
yonda uzun uzun görüştük. Esasen bugün çi
mento, tomruklardan biçilmiş tahta ve kalas,pencere camı, çivi, çubuk veya profil halindeki
demirlerden daha düşük nispette Muamele Ver
gisi almaktayız. Diğer mamul maddelerden yüz
de 18 alındığı halde bunlardan % 12,5 Muame
le Vergisi alınmaktadır.
Arkadaşların bir kısmı bu maddelerden bir
miktar tenzilât yapılmasını istediler. % 12,5 un
% 10 veya % 8 e indirilmesi talebinde bulun
dular. Maalesef bugünkü durumumuz bu feda
kârlığı iktiham edecek halde değildir. Bende
niz yapılacak bu tenzilâtın müessir olamayaca
ğını ileri sürdüm. Bu maddelerden cüz'i nis
pette bir tenzilât yapmaktansa, ormanlarımızı
da tahripten korumak için inşaatta mühim bir
mevki tutan kerestelerin heyeti umuraiyesinin
Muamele Vergisinden muaf tutulmasını ileri
sürdüm. Komisyon, uzun münakaşalardan son
ra bunu tasvip etti.
Şimdi kapu, pencere imal eden imalâthane
lerin de Muamele Vergisinden muaf tutulması
isteniyor Bu prensip bakımından bendenizce
doğru değildir. Bundan başka vergilerimizden
ve do Layı siyle bütçeden bir miktar fedakârlık
yapmayı istilzam edecektir. Yalnız çimento
muaf tutulduğu takdirde aşağı yukarı tutarı 3
milyon liradır.
Bugünkü malî durumumuz buna müsait değil
dir. Bu itibarla yüksek Kamutaydan çok istirham
ediyorum, yalnız hariçten ithal edilecek olan ke
resteyi muaf tutmakla iktifa edelim. Teşmil etti
ğimiz takdirde, arz ettiğini gibi, yedi milyon li
ralık bir fedakârlığı istilzam edecektir ki, bugün
kü malî durumumuz buna müsait değildir.
ÎHSAN YALCIN (Bolu) — Arkadaşlar; be
nim teklifim yalnız doğrama işlerine aittir. Di
ğer işler hakkında arkadaşlar kendi noktai na
zarlarım müdafaa ederler.
Şimdi; Maliye Bakanı arkadaşımız, hariçten
ithal edilecek tomruktan dâhilde yapılacak ke
restenin muamele vergisinden istisna edilmesiyle
iktifa edilmesini ve bunun bir ucuzluk Bağlıyaca
ğını söylediler. Bendeniz o kanaatta değilim,.
Çünkü bu tomrukları imal edip vatandaşa sa
tacak, Türkiye'de fabrika yoktur. Esasen bunlar
el hızarlariyla yapıldığı için muammele vergisi
ne tabi değildir. Fabrika ise yalnız Orman işlet

melerinin elindedir. Bu işletmeler de çıkarttığı
bütün mamullerini Devlet inşaatına tahsis et
mektedir. Yani vatandaşa intikal etmediği için
kanuna koymakta bir fayda yoktur.
Vatandaş bundan bir fayda göreni iyeeektir.
Halbuki kaslımız vatandaşa tayda temin et
mektir.
O halde maksat bu olduğuna göre, tahta
dan, kalastan yaptıracağı iki pencere, dört ka
pıyı Muamele Vergisinden istisna edelim ve va
tandaşları bundan faydalandıralım. Bu, Hazi
neye öyle 2 - 13 milyon lira tahmil edecek bir
derecede değildir, çimentoyu da dâhil ederlerse
•l - 4 milyon tutar, fakat arzettiğiın gibi bun
ların Muamele Vergisinden istisna edilmesi Ha
zineye öyle milyonla filân ölçülemiyeeek kadar
az bir maddî fedakârlık tahmil edecektir. Böy
le bir yuva yapacak vatandaşa da 200 - 1500 lira
bir fayda temin edecektir.
Eğer bunlar vergiden muaf tutulmıyacak
olursa, ucuz malzeme temin edilmezse hiçbir
faydası olnııyacak ve. ufak tefek yardımla ila iş
geçiştirilmiş olacak ve maksada da vâsıl oluna
nı ıyacakt ir.
Binaenaleyh asıl maksada erişmemiz için
Hazinenin bir miktar fedakârlığa katlanması
lâzımdır. Bendeniz Maliye Bakanımızın bu hu
susta çok merhametli olduğunu bildiğim için,
mesken sahibi olacakları her hakle bizden faz
la korumak istiyeceklerinden eminini. Esasen bu
kabîl doğrama için Hazineye büyük bir külfet
te tahmil edilmemektedir, kıymetli arkadaşı
mın bunda ısrar etmemelerini bilhassa rica edi
yorum.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET A DA LAN
(İzmir) —- Efendim, bendeniz arzettim. Esasen
bunların ekseriyeti küçük sanatlar muafiyetin
den istifade etmektedir.
Biz bu muafiyeti vermekle kanunun esasını
zedelemiş oluruz.
Kaldı ki, maliyete bunun yapacağı tesir de
ehemmiyetli olmaz. Biz işi esasından halletmek
istedik. Üç milyon lira gibi bir fedakârlığı istil
zam etmiş olmasına rağmen hariçten kereste
ithalini temin için muafiyete muvafakat ettim.
Maalesef ben noktai nazarımda ısrar edeceğim.
Bugünlerde biz, küçük t e olsa hiçbir fedakârlık
yapacak durumda değiliz.
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Azdır, azdır,
yaparsın.
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AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Efen
dim, eternit hakkında hiçbir şey söylemediler.
Yalnız doğramaya mütaallik Muamele Vergi
sinden bahsettiler.
BAŞKAN — Eternit hakkında Hükümetin
noktai nazarı nedir? Çimentonun Muamele Ver
gisinden ve Gümrük Resminden istisna edilme
si isteniyor. Eternit denilen ve kiremit yerine
kullanılan bir maddeden bahsedildi. Bunun hak
kında Hükümetin noktai nazarı nedir?
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADA LAN
(izmir) — Bilmiyorum.
BAŞKAN — Onu bilmiyorsunuz. Yeni bir
maddedir.
ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka
daşlar; mesken buhranının izalesi için getirilmiş
bulunan tasarı dolayısiyle maliyetlerde % 20 25 şe kadar varan ahşap mamuller üzerinde ko
nuşmalar oldu. Ben bunların fiyat farklarının
neden ileri geldiğini huzurunuzda dinledim, ni
hayet açıklamak mecburiyetinde kaldım.
Devlet bu mamulleri bir tekel maddesi ola
rak satarken çok garip bir şekilde satmasıdır.
Arkadaşlarım bunlara temas etmediler. Söz almak
istemiyordum, fakat bu mevzu gelince daha küçük
küçük yerlerden istifade etmek imkânları ara
dılar.
Bugün bir metre mikâbı ham tomruk Devletin
eli ile 35 - 40 liraya maledilmektedir. Fakat Dev
let bunu vatandaşa intikal ettirirken satışı çok
sakim bir usul ile yapmaktadır; bu malları ha
zırladıktan sonra tüccarların huzurunda müza
yede yapmakta ve en çok parayı kim verirse ona
satmaktadır. Kereste fiyatlarında en büyük pa
halılık âmili budur. Binaenaleyh Devletin elin
deki bir malın, maliyetini kârını, her şeyini he
sap ettikten sonra, vatandaşların huzuruna ge
tirip en çok kim verirse ona veririm demesi gibi
çok iptidai bir sistemle hareket etmesini yerin
de bulmuyorum. Tarım Bakanlığının evvelâ bu
satış usullerini ıslah emtesi lâzımdır ki, keres
te maliyetinde bir ucuzluk olabilsin. Yoksa ko
nuştuklarımızın üst tarafı, hepsi boştur arka
daşlar.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geler vardır okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
28 . VI . 1948
Bina Yapımını Teşvik Kanunu tasarısının
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onuncu maddesindeki; (Hariçten ithal edilecek
veya dâhilde imaledilecek kavak, katran, çam
veya köknar tomruklariyle bunlardan vücuda ge
tirilen kalas, lata ve tahtalardan) sonra (Ve çi
mento) nuıı dahi ilâvesini.arz ve teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Senihi Yürüten
Yüksek Başkanlığa
Adalet Komisyonunun 10 ncu maddesinin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini tekif ederim.
Niğde Milletvekili
H . Ulusoy
«Bakanlar Kurulu, inşaatı teşvik bakımından
faydalı gördüğü maddelerde Gümrük resmini
indirmeğe ve kaldırmağa yetkilidir.!»
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebep dolayısile 10 ncu madde
nin (tahtalardan) kelimesinden sonra (bunlar
dan yapılacak kapı, pencere gibi doğrama işle
ri) fıkrasının ilâvesini umumi heyetin tasvibi
ne arzını dilerim..
Bolu Milletvekili
î . Yalçın
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle on
uncu maddenin aşağıdaki gibi değiştirilmesini
arz ve teklif ederim.
MADDE 10. — Hariçten ithal edilecek ve
ya dâhilde imal edilecek Kavak. Katran, Çanı
veya Köknar tomruklariyle bunlardan vücu
da getirilen kalas, lata ve tahtalarla eternit in
şaat malzemesinden Muamele Vergisi almmıyacağı gibi bu maddeler Gümrük tarifesi Kanu
nunun 28 nci maddesine dayanılarak 9 . X I I . 1946
tarih ve 5/5024 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Gümrük resimlerine yapılmış olan zamlar
dan istisna edilir.
Burdur Milletvekili
Ahmet Çınar
BAŞKAN — 4 önerge vardır. Bunlardan bi
risi «lüzum gördüğü maddeleri gümrük resmin
den istisna edebilsin diye Hükümete salâhiyet
verilmesini» istiyor. Şimdiye kadar böyle bir
kanun kabul edilmemiştir. Yüksek heyetinize
arzetmek isterim. Ancak gümrük resminde, bir
anlaşmaya bağlı olduğu takdirde, tarifelerde
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tadilât ve değişiklik yapabileceğine dair Hükü
mete salâhiyet veren bir kanunumuz vardır.
Binaenaleyh Hükümete bu yolda bir salâhiyetin
tanınıp tanınmamasını ilk olarak reyinize arzedeceğim. Böyle bir salâhiyeti kabıd ettiğiniz
takdirde mesele esasından kabul edilecek ve Hü
kümet salahiyetli sayılacaktır. Kabul edilmedi
ği takdirde diğer önergeleri birer birer oyunu
za sunacağım.
Hüseyin Ulusoy'ıın bu teklifini nazarı itiba
ra alanlar işaret buyursunlar.... Nazarı itibara
almıyanlar işaret buyursunlar... Bu teklif naza
rı itibara alınmamıştır.
Senihi Yütüten'in teklifi;
çimentonun da
Muamele ve Gümrük Resminden muaf tutul
ması hakkındadır. Çimentonun da diğer mad
deler gibi Muamele ergisi ve Gümrük Resmin
den muaf tutulmasını oyunuza sunuyorum, Na
zarı itibare alanlar... Almıyanlar... Anlaşılmadı.
Lütfen önergeyi nazarı itibare alanlar ayağa
kalksınlar.... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir.
Çınar arkadaşımızın önergesinde, izah ettiği,
yeni bir madde olarak kiremit yerine kullanı
lan bir nevi inşaat malzemesi, Eternit'in de
Gümrük Resminden muafiyeti istenmektedir.
Diğer maddeler gibi eternit'in istisnasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Son bir önerge kalıyor.
(Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'in önergesi
tekrar okundu)
BAŞKAN — Okunan bu önergeyi nazarı iti
bare alanlar... Almıyanlar... önerge nazarı iti
bare alınmıştır.
Komisyonun bir diyeceği var mı?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu önergede «Doğrama
ve kapu» gibi tâbiri vardır. (Gibi) kelimesinin
konulması başka maddelere de şümulü ifade
eder.
BAŞKAN —• Önergeyi Komisyona veriyoruz.
Redaksiyonunu şimdi burada yaparak bize ve
recektir. Biz diğer maddelerin görüşülmesine
devam ediyoruz.
MADDE 11. — Aynı şehir ve kasabada ken
disine veya eşine ait meskeni olmıyanlarla bu
gibilerin mesken edinmek üzere kurdukları
kooperatiflere mesken yapmak veya yaptırmak
üzere ipotek mukabilinde Türkiye Emlâk Kredi
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Bankasından, bankaca tahmin edilen inşaat be
delinin % 75 ine kadar ve % 5 i geçmemek
üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek faiz
nispeti üzerinden borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek paralardan faizden
gayri her ne nam ile olursa olsun masraf ve
komüsyon alınmaz.
Mesken olarak inşa edilmiş olanların kısmen
veya tamamen icara verilmiş olmaları, sahiple
rinin bu madde hükümlerinden faydalanmaları
na mâni teşkil etmez.
İkiden fazla müstakil dairesi olan meskenler
de kiraya verilen kısım bu madde hükmünden
faydalanmaz. Şu kadar ki, bu kanundan isti
fade edecek kimselerin birleşerek
kendilerine
yeter sayıda dairesi olan bina yaptırmaları ha
linde de bu madde hükmünden faydalanırlar.
İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır)
Muhterem arkadaşlar; bilindiği gibi
bu ka
nunun hedefi, meskeni olmıyanlara mesken te
minine .matuftur. Aynı zamanda mesken buh
ranını önlemek gayesi takip edilmektedir. Bu
maddeye kadar olan maddeler; arsa tedariki
hususunda ve malzeme tedariki hususunda ba
zı kolaylıklar temin etmektedir. Bu madde ise
kredinin ne miktarda temin edileceğine 'matuf
tur. Malûm olduğu üzere, meskensizler, hayat
ve servet, seviyeleri ortanın dûnunda bulunan
vatandaşlardır. Kredi miktarım
artırmakla
bunlara daha esaslı yardım etmek kabil olabi
lir. Burada % 65 diye bir kayıt vardır; halbu
ki halen Emlâk Kredi Bankası % 80 ne kadar
ikrazat yaparken şimdi bunu (% 65) e kadar in
dirmenin, vatandaşlara teminim istedğimiz kolay
lıklar tezat teşkil etmektedir. Binaenaleyh, ben
bunun hiç olmazsa % 75 e çıkarılmasını teklif
ediyorum ve, bunun için bir önerge veriyorum.
Sonra; ikinci cihet; 'burada müddet meselesi
konulmamıştır.
Komisyon Sözcüsü meşgul olduğu için kendi
lerine sual soramıyacağım.
BAŞKAN — Buyurun devam edin, dinliyor
lar.
İHSAN HÂMİT TİGRREL (Devamla)
Buraya bir müddet konulmaması bir mahzur 1 es
kil etmez mi? Malûm olduğu üzere Emlâk Kredi
Bankası 50 seneye kadar olmak üzere senelere
taksim etmek suretiyle ikrazatta bulunmak sala
hiyetini haizdir. Burada müddet zikredilmemiş
olduğuna göre Emlâk Kredi Bankası vatandaş-
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lara üç sene için ancak verebilirim, beş sene için
ancak verebilrim diye bir zorluk çıkarması varit
midir? Bu ciheti mütalâa etmişler midir?
Sonra Emlâk Kredi Bankası malûm olduğu
üzere muhtelif kanallardan elde ettiği sermaye
nin ancak c/b 70 ini meskenlere % 30 unu diğer
hususata tahsis etmiştir. Bu güzel bir tahsis
tir, ama, mademki meskensizlere, mesken yap
mak istiyenlere yardımı birinci plânda tutmakta
yız, Emlâk Kredi Bankasının % 30 nu dahi tercihan meskeni olmıyanlara tahsis etmesi faydalı
görülmemiş midir? Bu noktaların Encümence
izahını rica ediyorum.
Bu maddeye ait takririmi de, takdim ediyo
rum.
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı
dır? Yüzde 65 i % 75 e çıkarıyor. Bir de ayrı
ca soruyor, müddet konulmamıştır., 50 seneye ka
dar olduğu halde daha az müddet de verilebilir
diyor.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADATAN
(İzmir) — Efendim, Bugün Banka % 80 e kadar
ancak kendi arsaları üzerinde, kendi namına in
şaat yaptığı takdirde ikrazatta bulunmaktadır.
Şimdi % 65 in, % 75 e çıkarılması kanaatimce
doğru değildir. Bu, bir hesap işidir. Bankanın
muhtemel zararlarını da gözönünde tutmak lâ
zımdır. Esasen bu nispet % 50 idi, biz % 65 e
çıkardık. Arkadaşım müsaade buyursunlar. Bu
nunla iktifa edelim. Bankanın da muhtemel za
rarlarmı ve istikbalini göz önünde tutmak lâzım
dır. Bugün % 80 i ancak kendi arsası üzerinde
inşaat yapanlara vermektedir.
Nitekim yeni bir kooperatif kurulmuştur,
% 80 ikrazatta bulunması için, evvelâ Bankaya
temlik edildi, Bankanın malı olduktan sonra üç
lü bir mukavele yapıldı ve o şekilde yüzde sek
sene çıkarıldı.
İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) —
Sayın Maliye Bakanının vermiş olduğu izahat
bendenizi teyit etmiştir. Çünkü Emlük Kredi
Bankası herhangi bir müstakrıza para verdiği
zaman o arsayı kendisine temlik veya ipotek et
mek suretiyle veriyor, yani hukukan kendisi
nin oluyor.
MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(îzmir) — Kendi namı hesabına.
İHSAN HÂMÎT TİGRREL (Devamla) —
Kendi namı hesabına yoktur, İller Kooperatifi
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meydandadır. Ev yaptıran vatandaşların, koo
peratiflerin namı hesabına yaptırıyor, yalnız
banka münakaşayı yapıyor. Şu halde verdikle
ri ifade bendenizi teyit ediyor. Sonra orada bir
kayit vardır ki, mutlak değildir, eğer bankanın
vaziyeti müsait olursa, müşkül durumda kalmı
yorsa, % 75 c kadar vermek salhiyetini haiz ol
sun, benim arzum bundan ibarettir.
Emlâk Kredi Bankası kendi nam ve hesabı
na yaptığı zaman % 80 veriyor, fazla menfaat
temin etmek için. Binaenaleyh, % 80 ni veren
banka niçin vatandaşa bunu yapmasın ? Takri
rimin kabulünü rica ederim".
BAŞKAN — Arkadaşımızın verdiği önerge
yi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
11 nci maddedeki % 65 miktarının % 75 e
çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Diyarbakır Milletvekili
İhsan Tigrel
BAŞKAN — Bu önergeyi Yüksek oyunuza
sunuyorum. Önergeyi nazarı itibara alanlar....
Almayanlar... Müsaade buyurun, karıştı. Öner
geyi nazarı itibare alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı itibare almayanlar... Nazarı iti
bare alınmıştır.
Bunu aynen maddeye koyuyoruz. Komisyon
bir değişiklik istiyor mu?.. (Hayır sesleri) Şu
halde maddedeki % 65 nispeti % 75 oldu. 11
nci maddeyi yapılan bu değişiklikle oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 11 nci
madde kabuul edilmiştir.
MADDE 12. — İkinci madde gereğince satı
lan arsalarla yukarıki. madde hükümlerinden
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından gerek
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğru
ya yapılan binaların sahiplerine veya isteklile
rine tescillerinde ve belediye mülkiyetine geçi
rilmesinde Tapu Harcı ve her nevi Damga Resmi
alınmaz.
Bunların boçlarmdan mütevellit ipotek mu
ameleleri de damga ve pul ve diğer resim ve
harçlardan muaftırlar.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, Bina Yapımını Teşvik Kanununun bina
yaptırmak mevkiinde olan vatandaşlara temin
ettiği en büyük fayda, biraz evvel kabul ettiği-
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niz şekliyle işnaat bedelinin % 75 ne kadar
ve % 5 i geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca
tesbit edilecek faiz nispeti ile, ipotek karşılığın
da kredi vermek işindedir. Emlâk Kredi Ban
kasının bu krediyi, bu küçük faizle verebilmesi
için gerekli parayı, kendisinin kanununda ya
zılı olduğu üzere: Hazinenin bankaya verdiği
para ile ve ipotek ettiği binalar karşılığında
bankanın çıkaracağı tahvillerden temin ede
cektir. Şu halde bu tahvillerden temin edilecek
paranın kolaylıkla ve az masrafla temin edil
mesi lâzımdır.
Bankanın yakında bu maksatla 30 milyon
liralık tahvil çıkaracağını biliyoruz. Bu tahvil
ler ise Damga Resmine ve kotasyon ücretine
tâbidir.
Bu imkâna Bankanın mazhar olabilmesi, ken
disine verilecek olan paraların kolaylıkla ve az
masrafla temin edilebilmesine vabeste bulun/u
muyor. Bu itibarla izin verirseniz, bu maddenin
sonuna tasarının asıl mânasına ve ruhuna uygun
olarak şöyle yeni bir hükmün ilâvesi icaibediyor:
"Bedelelri inşaata tahsis edilmek üzere Türkiye
Emlâk ve Kredi Bankasının Hazine kefaletiyle
ihraç edeceği tahvillerden de her türlü damga
resmi ve kotasyon ücreti alınmaz".
Bu suretle Bankaya gelecek tahvil karşılığı
paraları da ucuza sağlamış ve bilmelice yukar
daki madde tatbikatını daha çok teminat altına
almış olacağız. Bunun için bir önerge hazırla
dım, kabul buynrursasız madde tamamlasmış
olur.
VASFI GERKER (Urfa) — Bendeniz sözcü
arkadaştan birşey soracağım.: 12 nci maddenin
sonundaki muaflık hükmü, 11 nci maddeden fay
dalanılarak yapılan bina ve meskenlere de şâ
mil midir?
KOMISYON SÖZCÜSÜ SAIT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Şâmildir.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim üzere, 12 nci maddenin so
nuna aşağıdaki hükmün de ilâvesinin Kamuta
yın tasvibine ar/edilmesini rica ederim.
Ankara Milletvekili
Hıfzı Oğuz Bekata
«Bedelleri inşaata tahsis edilmek üzere Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının Hazine kefaletiyle
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ihraç edeceği tahvilerden de her
resmi kotasyon ücreti alınmaz.»

türlü damga

BAŞKAN — Önerge hakkında' Komisyonun
bir diyeceği var mı.'
KOMİSYON SÖZOÜSÜ SAtT AZMÎ FEY
Zİ oOl il) (Kayseri) — Kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Komisyon önergeyi kabul edi
yor. Önergeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Önerge kabul edil
miştir.
Kabul edilen önergedeki fıkrayı maddeye ek1 iveceğiz. 12 nci maddeyi bu ekle beraber ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir.
MADDE 13. - - Bu kanun hükümleri yürür
lükle kaldığı müddet içinde 4947 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinde tesbit olunan ipotek kar
şılığında verilecek ödünç paraların kredi nis
petleri, (% 70 nispetine bağlı kalmaksızın), her
yılın icaplarına göre Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve tesbit olunur.
BAŞKAN —• Madde hakkında söz isi iyen
var mı? (Yok sesleri).
Söz olmadığına göre maddeyi oyunuza sunu
yorum, kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler...
13 neü madde kabul edilmiştir.
SÜLEYMAN SİRRİ İÇÖZ (Yozgad) — Ar
kadaşlar; bu kanun Yapı ve inşaatı Teşvik Ka
nunudur. İnşallah memlekette çok yapılar ya
pılır ve bu arada belki mahalleler teessüs eder.
Bu teessüs eden mahallelerde bir sahibi hayır
çıkar da bir yurt binası veya bir hayır tesisatı
yapacak olursa o da bu kanımdan istifade et
sin. Onun için bir takrir veriyorum; kabulünü
istirham ediyorum. (Muvafık sesleri).
BAŞKAN — Onuncu maddenin kabul edilen
önergeye göre yazılmış şekli Komisyondan gel
di. Onu okutuyorum.
MADDE 10. — Hariçten ithal veya dâhilde
istihsal edilecek kavak, katran, çam ve kökner
tomruklariyle bunlardan imal edilecek kalas, lata,
tahta, kapı, pencere ve camekânlardan Muame
le Vergisi alınaımyaeağı gibi bu maddeler Oümrük Tarifesi Kanununun 28 nci maddesine da
yanılarak 9 . X I I . 1946 tarih ve 3/5024 sayılı
Bakanlar Kurulu karariyle Gümrük Resimleri
ne yapılmış olan zamlardan istisna edilir.
BAŞKAN — Bu yazılış hakkında söz isti-
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yen var-mı? Onuncu maddeyi Komisyonun ver
diği bu şekliyle oyunuza arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sırrı Içöz arkadaşımızın 14 ncü madde ola
rak lâyihaya bir madde eklenmesi hakkında
önergesi var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki maddenin 14 ncü madde olarak
kabulünü teklif ederim.
Yozgad Milletvekili
Sırrı ıçöz
«MADDE 14. — Bu kanun bir maksadı hay
ra tahsis için yapılacak binalar hakkında da uy
gulanır.»
BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı ne
dir?
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMİ FEYZÎOGLU (Kayseri) — Heyetin takdirine bırakı
yoruz.
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Cami ve yurt gibi
yapıları teşvik içindir.
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmadı.
MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği yılı takip
eden takvim yılı başmdan itibaren on yıl süre
ile yürürlükte kalır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZMÎ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Geçici Komisyonun onun
cu madde olarak kabul ettiği, Adalet Komis
yonunun 8 nci maddesinin son satırındaki 9
rakamı 1 olacaktır.
BAŞKAN — Bu suretle maddeyi tashih ede
ceğiz.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
BAŞKAN — Arkadaşlar; Cevdet Kerim încedayı, kendi şahsı hakkında, Necmeddin Sahir
Sılan söz söylerken burada bulunamadığından
bahsederek söz istemektedir. Müsaade buyurur
sanız şahsına taallûk ettiği için söz veriyorum.
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CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) —
Sayın arkadaşlarım; oturumun başında Necmed
din Sahir Sılan söz almış, bendeniz bir vazife
mazeretiyle burada yoktum, dönünce öğren
dim, zaptı da okudum, müsaadenizi istiyeeeğim
ve kısaca sözlerine cevap vereceğim.
Geçen celsede, Birleşimden sonra arkadaşım
Başkanlık Divanından birkaç arkadaşımın yanın
da beni gördü. Cereyan eden tartışmanın bir
asabiyet ve heyecan dolay isiyle olduğunu ve
Başkanlığın ifa ettiği vazife tarzının uygunlu
ğuna kanaat getirdiğine işaret ederek benden
özür ve af dilemişti. Bu af şahsımdan değil,
muamelenin cereyanındaki doğruluğa bilâhara
vusul peyda ettiği içindir. Ben de kendisine
memleket ve millet işlerini görüşürken bazan me
selelerin,, mevzuların haleti ruhiyemizde sami
miyetimizden doğan heyecanlarla tartışmalara se
bebiyet verişinin tabiî bulunduğunu ve bunun
bir mesele teşkil ettireceğini söyledim. Böylece
meseleyi bırakmıştım.
Arkadaşım bugün, bilemem yeniden hangi
haleti ruhiye tepkisiyle Yüksek Huzurunuzda
mâruzâtta bulunduğu için müsaadenizle, bu nok
talara birkaç cümle ile işaret edeceğim.
Arkadaşım iki noktayı işaret ediyor. Birisi,
Sivas Temsil Heyetinde ve Birinci Büyük Millet
Meclisinde üye olan arkadaşlara vatan hizmet
leri tertibinden maaş tahsis edileceği zaman
bendeniz filhakika o tasarının ilk görüşülmesin
de hizmeti vataniye tertibinden ve cemiyetin
ebed müddet hayatında terbiyetkâr bir tesir ya
pacak olan bu tahsis hareketinin aynı zamanda
mevcut tekaütlük ve saire gibi ve af, kanunları
ile ilgili olmıyarak yine vatana hiyanet cürüm
lerinden mahkûm olmuşlara verilmemesi fikrin
de olduğumdan yüksek huzurunuzda mâruzâtta
bulunmuştum.
Bu mütalâa ye kanaatim yüksek heyetinizce
de tasvibe girerek komisyona havale edildi ve
teklif komisyondan geçti. Geçen celsede, benim
başkanlığımda bu kanun görüşülürken başkan
lığımın caiz olmadığına işaret buyurmuştur.
Aynı zamanda; geçmiş zamanlarda Adnan
Adıvar ve Ali Fuad Cebesoy'un başkanlığı za
manında kendilerini ilgilendiren bir meselede
kürsüyü bırakıp indiklerini işaret ederek, bir de
misal getirdiler.
Arkadaşlar; yüksek itimat ve teveccühünüz
le aranızdan, bir zaman için başkanlık vazifesini
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verdiğiniz bu arkadaşınız her şeyden evvel Bü
yük Millet Meclisinin bir üyesidir, başkanlık
vazifesi dışında vatan ve millet meseleleri gö
rüşülürken, her arkadaş gibi vicdanından, iza
nından ve görüşlerinden aldığı kuvvetle düşün
düğü meseleleri ortaya kor.
Benim geçen celsede başkanlıkta bulundu
ğum zaman, bu mesele sade benim dâvanı değil;
bazı arkadaşların da dâvası olduğu için, Yük
sek Heyetinizin dâvası halinde görüşmeye gel
di. Ve beni başkanlık yerini bırakıp, herhangi
bir arkadaşımın dilek ve talebiyle veyahut be
nim hissedeceğim bir icapla, yüksek huzurunuz
da bu kürsüye gelip konuşmamı icabettiren bir
şey olmadı esasen fikirlerim çoğunluğun fikri
olmuştu. Binaenaleyh bu sebepten o gün baş
kanlık yapmamam hususundaki işareti, ne tüzü
ğe ne de diğer esaslara asla uymaz, aykırı ve
yanlış bir mütalâadır.
İkincisi; arkadaşımın Büyük Millet Mecli
sinde çoğunluğum tâyini hakkındaki mütalâa
ve fikirleri oturumu açmak için çoğunluk olup
olmadığı hususuna mütaalliktir, zaptı dikkatle
okudum, beyan ettikleri tüzük maddeleri, bu
hususa aittir.
Halbuki; müzakerenin sayri içinde bir ka
nunun, milletin hayatını alâkadar eden bir ka
nunun müzakeresinde, Kamutayın çoğunluğu
nun mevcut olup olmaması başlıca riayet ede
ceğimiz bir noktadır. Çoğunsuzlukla bir kanu
nun çıkıp millete mal edilmesi hatalı olur. Fil
hakika görüşmelerin devamı esnasında çoğun
luk kalmadığı ciheti beş kişilik bir müracaatla
aranacağı gibi nihayet, tüzük, müzakerenin
devamı esnasındaki bu kısmı meskût geç
miş olmakla beraber bir Riyaset
Divanı
vardır, kâtip arkadaşlariyle, diğer vazife
li arkadaşlariyle ve
başkanı ile
beraber,
onun da bir görüşü, takdir ve tâyini olur
ve vardır. O celsede Kamutayın çoğunluğu de
ğil, pek azınlığı vardı. Bunu arkadaşlarımla
beraber Riyaset Divanı sezdiğinden dolayı du
rumu görüp buna vusul hâsıl ettikten sonra
kanunun müzakeresine ısrarla devam etseydi
haklı olarak yüksek muahezenize mâruz kalır
ve kabahatli olurdu. Ondan başka Kamutayın
birtakım hakları vardır. Bazı müzakerelerde
azalabilirler. Müzakerenin seyrinin husule ge
tirdiği serbesti, asabiyet veyahut rehavet arka
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daşları scyretebilir.. Bu Kamutayın tabiî hak
larındandır, bunu arkadaşım niçin kabul etmi
yor bu seyreli.şi niçin hissetmiyorlar, ve anlıyamıyoıiar. Binaenaleyh İni durumda o celsede
müzakereye devam hakkını sizin vekâletinizi
ciddiyetle, dikkatle yapmakla mükellef bulu
nan başkanlık ve onun divanı böylece harekete
mecburdu. Esesen bu hâdise tamamen yüksek
huzurlarınızda büyük dikkatleriniz karşısında
cereyan etmişi ir. Başkanlığın, doğru veya, yan
lış hareketi izhar buyurduğunuz haleti ruhiye
ve tezahür ile o gün zaten açıklanmıştır, baş
kanlığın en büyük mesnedi, kuvvet aldığı isti
natgah budur. Arkadaşımızın buna nüfuz etme
si ve vâsıl olması lâzımdır.
Arkadasın Birinci Büyük Millet Meclisindenberi bu Kamutayda millet ve memleket me
seleleri görüşülürken büyük heyecanlar, büyük
asabiyetler ve tartışmalar olmuştur. Bunların
hepsi vazife aşkından nebean etmiştir, hiçbir
zaman kimsenin gönlünde ve ruhunda fena bil
akis bırakmamıştır. Bu asil ruh anane haline
gelmiştir ki, en çetin tartışmalardan sonra dahi
başkanlık bu müdahaleleri yapmış, ve arkadaş
lar itiraz etmiş fakat iş bittikten sonra Kamu
tayın başkanlığın hareketine olan itimadı ye
rinde durmuştur. Bu bir kemal halinde makbul
ananevi bir ahlâk esası olmuştur. Kininim ki,
arkadaşım da. bu kemale riayetkar olur ve bu
nu takdir ve tasvip eder.
NECMEDDİN SAIIİR SILAN (Tunceli) —
Aziz arkadaşlarım; bu meselede, şahsım mevzuubahis edilmemiş olsa idi, sizleri, yeniden rahatsız
etmek istemezdim; bu itibarla yüksek müsamaha
nızı rica edeceğim.
Arkadaşlar; Demokrasi, tahakküm ve tecebbür
kabul etmez. Bu hususta hepimizin müttefik ol
mamız lâzımdır. Bu, böyle olduğuna göre, yük
sek oylarınızla Başkanlık Divanında vazife görnyı
Başkan veya Başkanvekiileri de, görüşmeleri ida
re (derken, tahakküm ve tekebbürde .bulunamaz.
içtüzük hükümlerine aykırı hareket edemez.
İşte, bu sebepledir ki, ben, her şeyden' önce,
geçen Birleşimimizi idare etmiş olan Başkan veki
limiz Cevdet Kerim încedayı arkadaşımız ile ara
mızdaki bu anlayış farkını ifade etmek zaruretindeyim. Esasen, ben, bugün, burada bu mevzuua
temas ettiğim zaman, Başkan ve Başkanvekilleri
de dâhil olduğu halde, hepimizin Anayasa hü
kümlerine, İçtüzük hükümlerine riayet ve şada-
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kat göstermekle m ilkelle t! olduğumuzu ar/eyle
dim.
Bu .şerefli sallarda ki, çalışmalarımızda bir
birimizi tamamlayıcı olmak, birlikte çalışmaların
icaplarını yerine getirmek, ayni zamanda arka
daşlıkları değerlendirmek, karşılıklı saygı gös
termek, ahenkli çalışmayı sağlamak esas olduğu
kadar Anayasa ve İçtüzük hükümlerine sadakat
ve riayet zorunda olduğumuzu da söyledim.
Bu itibarla, demin de arzettiğim şekilde, çalış
mak hususundaki noktai nazarımı şimdi yine tek
rarlarken, Başkanvekilimizin, geçen Birleşimde,
İçtüzük hükümlerine aykırı olarak hareket ettiği
hakkındaki kanaat ve ifadelerimizde musir bulu
nuyorum. Tabiî, her kanaat muhteremdir; ben de
kanaatlerimi böylece muhafaza ve yüksek ıttıla
ınıza arz ve teyit ediyorum.
Arkadaşlarım; biraz önce, buradan dışarıya
çıkmış olduğum için Başkanvekili Cevdet Kerim
İncedayı arkadaşımızın bana ait olarak söylediği
.sözlerin ilk kısmını işitemedim; bu itibarla arka
daşımızın kısmen dinliyebildiğim sözleri üzerinde
düşüncelerimi ve görüşlerimi arzedebileceğiıu.
Başkanvekili arkadaşımız, içtüzük bakımın
dan iki nokta üzerinde durmuş olduğumu söyle
di. Halbuki, kendisinin, o gün, çalışmalarımızda
ihtiyar ettiği usulsüzlük iki nokta değildir, dört
noktadır. Bunları, bugün, görüşmelerimizin ba
şında bulunamamış olan arkadaşlarımın da duyabilmeleri için, kısaca tekrarlıyacağım:
1. — Başkanvekili arkadaşımız, Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunanlara veri
lecek ödenek hakkındaki kanunun ilk görüşme
sinde söz söylemiş ve önerge vermiştir. Bu itibar
la, geçen Birleşimdeki görüşmelere katılmamış
olsa bile, daha önce, bu mevzuda fikrini açıkla
mış olduğu için, bitaraf olamaz.
Çünkü, İçtüzüğümüzün doksanıncı maddesine
göre, Başkan ve Başkanvekilleri herhangi bir
mesele görüşülürken yana ve karşı fikirlerini
asla açığa vuramaz. Halbuki, fikirlerini daha
önceden açıklamış olan Başkanvekilimiz, geçen
Birleşimde Başkanlık etmiştir ve o gün konuşan
arkadaşların sözlerini hulâsa etmek vesilesiyle de
hayli uzunca söz söylemiştir, bitaraf hareket et
memiştir. Bu, İçtüzük hükümleri bakımından
asla doğru değildir.
2. Bütçe Komisyonuna geri verilmesi istenil
miş olan mevzuubahis kanun teklifi üzerinde, geri
v'erilme talebimden so&ra, hiçbir görüşme açılma
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ması gerektiği halde, Başkanvekilimiz, yeni gö
rüşme açmak suretiyle, İçtüzük hükümlerine
aykırı hareket etmiştir ki, hu da, doğru değildir.
3. Kanun teklifimi açıklamak maksadiyle
konuştuğum sırada, Başkanvekilimiz, hiçbir se
bep olmadığı halde, müdahale etmiş, sözlerimi
kesmiştir. Başkanvekilimizin bu hareketi İçtü
zük hükümlerine tamamen aykırıdır. Çünkü, söz
lerimi kesmeyi gerektiren bir mesele olmamıştı.
Bu itibarla, bu şekilde vâki olan hareketi de İç
tüzük hükümleriyle asla kabili telif değildir.
4. Büyük Millet Meclisinin açılış ve kapanış
usulleri İçtüzüğümüzün seksen birinci madde
sinde açıkça gösterilmiştir. Bu maddeye göre
yeter sayı oluj) olmadığında Başkanlık Divanı
duruksar, yani tereddüt ederse veya üyelerden
beşi sözle veya yazılı olarak yeter sayı olmadığını
ileri sürerse yoklama yapılır.
Halbuki,^ geçen Birleşimde, Başkanvekilimiz,
haksız yere müdahale etmesi ve sözlerimi kesmesi
üzerine, açılan tartışma sonunda, fevri ve hissi
bir hareketle ve çoğunluk olmadığı iddiasiyle
hodbehod Birleşime son vermiş, yoklama yoliyle
çoğunluğun olup olmadığını tesbit etmemiştir.
Büyük Mecliste, beş dakika önce görüşme he
sabı bulunduğu halde, sanki, sözlerimle arka
daşlarımı usandırmış gibi bir telâkkiye meydan
verecek şekilde, çoğunluğun kalmadığını söyle
mek suretiyle, Başkanvekilimizin Birleşime son
vermiş olduğu, ne yazık ki, bugün, bir vakaadır.
Halbuki, başka zamanlarda olduğu ve tatbik
edildiği gibi zilleri çaldırması, o sırada komis
yonlarda veya koridorlarda bulunan arkadaşları,
yoklama ile davet etmesi lâzımgeldiği halde İç
tüzük hükümlerine aykırı hareket etmiştir ki,
bu da doğru olmamıştır.
Arkadaşlar; bu husustaki kanaatlerimi böyle
ce tekrarladıktan sonra, şimdi, demin işitebildi
ğim diğer bazı sözleri üzerinde duracağmı. Baş
kanvekilimiz, ogün, mütevali müdahaleleriyle se
bebiyet verdiği tartışmadan sonra kendisiyle görüşdüğümü ve özür dilediğimi söyledi. Halbuki,
böyle bir özür dilemek asla mevzuubahis değildir.
Başkan vekilimize ihtiyar ettiği muamele tarzuıın doğru olmadığını arkadaş olarak söyledim;
o, beni kusurlu görmek istedi. Halbuki, öğün
Birleşimde bulunanlar şahittir ki, böyle bir ku
sur işlenmiş değildir; haksız yere vâki müdaha
lesi yüzünden kendisine cevap vermiş olmak ku-
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sur olamaz; kusur olmayınca da özür dilemek
varit olamaz. Bu, arkadaşımızın kendisini büyük
görme itiyadının eseri olsa gerektir.
Arkadaşlar; hepimiz vakur insanlarız, yetiş
miş insanlarız. Bu çatı altında vazifelerimizi
görürüz, karşılıklı fikirlerimizi söyleriz; fakat
görüş ve düşünüşlerimizi açıkça belirttikten son
ra, dışarı çıktığımız vakit, arkadaşlıklarımızı mu
hafaza ederiz. Cemiyet hayatımızın gerektirdiği
icapları yerine getiririz.
Bu itibarla, Cevdet Kerim încedayı arkada
şımız, kendisiyle bu tarzdaki görüşmelerimi Özür
dilemek telâkki ediyorsa, bunu, asla doğru göremem, Çünkü, özür dileyecek hiçbir vaziyet mev. zuubahis değildir. Çünkü, İçtüzük hükümleri
ne aykırı gördüğümüz hususları burada söylemek
asla bir kusur değildir. Çünkü, millet ve mem
leket işlerinin kanunlara ve içtüzük hükümleri
ne göre uygun çıkması için görüşlerimizi belirt
mek vazifesiyle mükellefiz. Bu itibarla hattâ,
şimdi, burada bu sözleri söyledikten sonra dahi,
dışarıya çıkınca, ister ise, yine arkadaş olarak
kalabiliriz.
Başkanvekili arkadaşımız, bir ruh haletinin
tepkisi ile bu mevzua temas ettiğimi de ileri sür
dü. Ben, yalnız vicdani kanaatimle ve İçtüzük
hükümlerine sadakat ve riayeti temin maksadiyle
sözlerimi söyledim. Bu itibarla, eğer bir ruh ha
letinin tepkisi var ise bunu, arkadaşımın ken
di zihniyetinde ve ruh haletinde araması lâ
zımdır.
Başkanvekilimiz, burada konuşulan mesele
ler üzerinde Başkanlığın hareketlerinin itimat
ve kemal halinde tanınmasının ahlâk telâkkisi
icabı olduğunu söyledi ve beni de bu kemale
uymaya davet etti.
Arkadaşlarım; ben, İncedayı arkadaşımı
zın sahip, olduğu kemalden ne aşağı ne de on
dan üstün kemal sahibi olduğumu iddia edecek
değilim; gayet mütevazı bir arkadaşınızım. Fa
kat, sahip olduğum ahlâk itibariyle, kendisin
den ahlâk telâkkisi ve dersi öğrenecek vaziyet
te değilim. Ahlâk itibariyle, ahlâk telâkkisi iti
bariyle herkes kendisiyle başbaşadır; hepimiz
şerefli insanlarız. Bu itibarla, çalışmalarımızdaki usulsüzlükleri açıkça belirtmek, ifade etmek,
asla kemal eksikliği, ahlâk eksikliği olarak te
lâkki ve tavsif edilemez. Bunu, hasseten ifade
etmek mecburiyetindeyim.

O

Arkadaşlarını; geçen birleşimde Başkatıvekillerimiziıı idaresinde usulsüzlükler olmuştur;
Bu, bir vakaadır. Başkanvekilimiz bir Milletve
kilinin sözleri biler bitmez hodbelıod birleşime
son vermiştir. Tamamiyle hissi ve fevri hareket
etmiştir. Arkadaşımız, beni, bu kanaatimden
(iöndüremez; çünkü güneş balçık ile sıvanmaz.
O gün, beş dakika önce çoğunluğa kani ola
rak müzakereye devam eden Başkanvekili, ço
ğunluk kaybolduğu takdirde, içtüzük hüküm
lerini tatbik i I (i mükellefti.
Arkadaşlarım; hepimiz hatırlarız ve biliriz
ki, bazı zamanlarda, bazı müzakerelerde arka
daşlarımız komisyonlarda veya koridorlarda
olabilir. Öyle olduğu vakit arkadaşlarımızın, zil
çalması suretiyle, haber yollanılması suretiyle,
yoklama, yapılması suretiyle davet edildiği ve
çoğunluğun sağlandığı vâkidir. Fakat, gecen
birleşimde Başkanvekilimiz, sanki, kendisine
cevap verdiğim için, âdeta, ceza mahiyetinde,
yoklama yapmadan, arzettiğim gibi hareket et
meden, birleşimi kapamıştır..
Halbuki Başkan veya Başkanvekillerİne Bir
leşimi hodbehot kapamak yetkisi verilmemiştir.
Bu itibarla, Başkatıvekilimizin bu tarzdaki
hareketlerini İçtüzük hükümlerine ve müessese
usullerine aykırı bulmaktayım.
CEVDET KEKİM İNCEDAYI (Sinob) Huzurunuzda bu meseleyi tekrar konuşmayı zait
gördüğüm halde; tekrar söz alarak bir iki noktayı
açıklamak zaruretinde kaldığım için özür dilerim.
Esasen yüksek hakemliğinizin nasıl tezahür etti
ğini ben de Kamutayda., kendisi de biliyor.
Arkadaşlar yapılan muamelenin Tüzük hü
kümlerine, örflere tamamen uygun olduğunda
o günkü Kiyaset Divanı müttefektir ve böylece
anlamaktadır.
Arkadaşını yanlış anlamaktaki inat ve ısra
rında kalabilir, buna hiçbir şey yapamayız.
NECMEDDİN SAHİH Sİ BAN (Tunceli) —
Reddederim, ben inat eden adam değilim.
CEVDET KERİM İNCEDAYI (Devamla)
— Esasen Yüksek Heyetinizin de huzurunuzda
yanlış bir hareket yapıldığı zaman tezahürü hafif
olmaz. Herhangi bir ihtarınıza değil, bilâkis tas
viplerinize mazhar olmuş olması ogün Başkan
lığın içtüzük hükümlerine ve Kamutay işlerinin
dürüstlük ve selâmetle yürütüldüğünün ve uy
gunluğunun en bariz bir misalidir. Arkadaşımı
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I
BAŞKAN — Arkadaşımızın istediği tasarı
bu yanlış ısrarından uyandırmak isterim.
İkinci mesele; Kamutayı hadbehot kapamak | gündemimizin son maddesindedir. Sırası geldiği
1
zaman oyunuza sunacağım.
tâbiridir, bunu şiddetle reddederim.
Şimdi bir defa görüşülecek maddelere geçiNECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) —
! yoruz.
Vâkıdır.
CEVDET KERÎM INCEDAYI (Devamla)
3. — Kars Milletvekili Hüsamettin
Tugaç'ın,
—• Böyle bir cüret bu Mecliste bulunan kime isDilekçe Komisyonununun
27 . V . 1948 tarihli
nadedilebilir? Ve bunu kim isnadedebilir? Gafle
Haftalık Karar cetvelindeki 1000 sayılı Kararın
tin bundan büyüğü olamaz.
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
NECMEDDÎN SAIilR SILAN (Tunceli) —
çe Komisyonu raporu (4/96) [1]
Bunu yaptınız maatteessüf.
(Rapor okundu.)
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla)
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
Başkanlık adam koşturarak, bilmem ne ile Ka
mı?
mutay ekseriyetini her vakit yapıyor gibi bir
bühtanda bulundular, Kamutayı bundan tenzih
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Efendim,
ederim. Bir Kamutayda bazı zamanlarda müna
İtendeniz bu kararı reddetmek veyahut bu karara
kaşa hararetinin dışarıda dahi münakaşası ve
itiraz etmek için huzurunuza gelmedim. Yalnız
akisleri olur, arkadaşlar dışarı çıkar, orada ko
bu kararda bahsi geçmiyen, fakat işin özünü ve
nuşur. Böyle bir an gelirse tabiî olarak başkan
esasını teşkil çden bir meseleyi, huzurunuzda açık
zile basar, arkadaşları uyandırır, onlar döner
lamak ve Büyük Meclisin yüksek şefkat ve atıfe
ler. Bunun dışında Kamutay ekseriyeti toplamak
tine müracaat etmek arzusiyle kürsüye çıkmış bu
için, buyurdukları gibi birtakım zorluklardan
lunuyorum. Durum şudur: Korgeneral İzzet
münezzehtir, onu da reddederim.
Aksalor, Yarbay rütbesiyle Erkânı Harbiye mek
tebini ikmal ettikten sonra, iki senelik tahsil kı
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tuneeli) —
demi almadığından, Askerî Yargıtaya müracaat
Niçin yoklama yapmadınız!
etmiş,
bu müracaat neticesinde müspet karar al
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) —
mıştır. Alman karar,
kendisinin mektebi ik
Orasını izah ettim. Sen orada oturduğun yerden
mal ettiği 1341 senesinde mevcut olmıyan, fakat
yalnız kendi önünü görüyorsun, koskoca bir Di
1342 senesinde meriyet mevkiine girmiş olan,
van müzakereleri böylece bütün ihtişamı ile mü
863
sayılı Terfi Kanununa dayanmıyor. Erkânı
şahede etmektedir. Beş dakika içinde tam bir
Harbiye
dahilî nizamnamesinin 63 ncü maddesine
ekseriyet olabilir fakat beş dakika sonra bir
dayanıyor.
mesele yüzünden Kamutaya bir kelâl gelmiş si
nirlenmiş ve asabileşmiş olabilir ve tamamen sa
Aldığı bu karar üzerine Millî Savunma Ba
lonu terketmiş bulunabilir. Bunlar onun tabiî
kanlığını temsilen, mensup olduğu birinci tü
ve muhteşem haklarıdır, nitekim ogün biraz son
men. maaş farklarını tahakkuk ettiriyor ve bu
ra salon boşandı. Bunun esbabını kendinde ara
paraları İzzet Aksalar alıyor. Bir müddet geç
sın. (Bravo sesleri).
tikten sonra Sayıştayca evrak yargılandığı za
man. İzzet Aksalor'un nasıp tashihinden dolayı
BAŞKAN — Söz bitmiştir. Açık oya konan
almış olduğu bu maaş farkının, 863 sayılı Ka
kanuna oylarını vermiyenler varsa lütfen oyları
nunun 16 ncı maddesini tefsir eden- 197 numa
nı kullansınlar. Oy toplama muamelesi bitmiştir.
ralı tefsire göre verilmemesini Snvıştny tesbıt ediADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAlT
vor ve Heyeti Umumiye kararı ile bu paralar o
AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem ar
tümenin saymanına ve tahakkuk memuruna borç
kadaşlar; Gündemin iki defa müzakereye tâbi
olarak kaydediliyor. Dikkat buyrulursa, askerî
maddeleri arasında Noter Kanununun bazı mad
Yargıtay'ın istinat etmediği bir kanuna Sayış
delerinin değiştirilmesine dair bir tasarı vardır.
tay iktifa etmiştir. Ve ona nazaran saymanla ta
Bunun ivedilikle müzakere edilmesini Komisyon
hakkuk memuruna zimmet çıkarmıştır. Bugün
adına rica ediyorum.
Noterleri yakından alâkadar eden ve tasarruf
haklarının tevsii bu kanunun çıkmasına müte
' ! ] " 178 sdyûı basmayazı 'tutanağın -sonündavakkıftır, lûtfunuzu rica ederim.
dır.
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s a y m a n ve t a h a k k u k m e m u r u yaşamıyorlar. B u
p a r a y ı onların yetimleri ödemek zorundadır. B u
hususta şimdi Korgeneral b u l u n a n izzet Aksalor, hususi şekilde onlara m ü r a c a a t neticesinde
anlaşıldıktan sonra Askerî Y a r g ı t a y ' a m ü r a c a a t
ediyor. Askerî Y a r g ı t a y , b u r a d a okunan Dilek
çe K o m i s y o n u n u n k a r a r ı n d a bahsi geçtiği üzere,
îzzet Aksalor'ı asla ilgili addetmiyor. « E ğ e r ma
aşına haciz konmuş veya tazmini cihetine gidil
miş ise, mahkemeye m ü r a c a a t eder, b u mesele
kendisini ilgilendirmez, mahkeme yolu açıktır
diyor». Şimdi a r k a d a ş l a r vaziyet şöyledir, mesele
nin îzzet Aksalor'a taallûku yoktur. Zaten 800
l i r a d a n ibaret olan bir p a r a d ı r , belki birşey ifa
de etmez amma, geçim zorluğundan zaten inim
inim inliyen bu yetimlerin s ı r t ı n d a bu, ağır bir
yük teşkil etmektedir.
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5. — Devlet Denizyolları
İşletme Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına
ait
Uygunluk
bildiriminin
sunulduğuna
dair Sayıştay
Baş
kanlığı tezkeresiyle
Devlet Denizyolları
İşletme
Genel Müdürlüğü
1942 yılı Kesinhembı
hakkında
kemıım tasarısı
ve Sayıştay
Komisyonu
raporu
(3/192,1/337)
[2]

B u n u n bir çıkar yolunu a r a m a k için Yüksek
h u z u r u n u z a gelmiş b u l u n u y o r u m . B u n u , k a n ı m
çerçevesi dâhilinde bir çıkar yolu vardır. Muhasebei Umumiye K a n u n u n u n bir maddesine göre,
bu gibi borçlar, kaydı terkin edilecek olan borç
lar m e y a n m d a bir cetvele idhal edilir ve b u su
retle borçlu olanlar bu gibi külfetlerden k u r t u 
lurlar.
Yüksek Meclisten i s t i r h a m ı m ; Maliye Bakanlı
ğının bu hususta lâzımgelen muameleyi yapması
için Meclisçe bir k a r a r alınmasıdır, ö n e r g e m i n
k a b u l ü n ü rica ederim.
28 . V I . 1948
Yüksek Başkanlığa
A rzcttiğim sebepten dolayı Dilekçe Komis
y o n u n u n 1000 sayılı k a r a r ı n d a bahsi geçen Kor
general îzzet Aksalor'm almış olduğu maaş far
kından dolayı ilgililere çıkarılmış olan borcun,
Muhasebei Umumiye K a n u n u gereğince, «Terkini
kayt» cetvelini 1 konulması için Maliye Bakanlı
ğınca- gereken işlemin yapılmasının Yüksek MeclİFmv ovnmr ^nnıılrofi?nm nrr.-ve teklif ederim.
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!.ıiıııy(ırın ... K a b i l !

B A Ş K A N ••- Tasarının tümü hakkında söz
istiyen v a r mı? Maddelere geçilmesini kaimi bu
y u r a n l a r ... Kabul etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir.
Devlet Denizyolları i ş l e t m e Genel M ü d ü r l ü s ü 
n ü n 1942 A k ç a l ı yılı Kesinhesap K a n u n u
M A D D E 1.
Devlet Denizyolları Genel Mü
d ü d ü ğ ü n ü n 11)42 Akçalı yılı Ocne! gideri ilişik
(A) işaretli cetvelde, gösterildiği gibi (12 01)1 7i) 1)
lira (96) k u r u ş t u r .
B A Ş K A N - - Madde hakkında, söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza, sun u y o r u m . K a b u l edenler ... Ktmiveuler ... Mad
de kabul edilmiştir.

K a r s Milletvekili,
H . Tugaç
B A Ş K A N — A r k a d a ş ı m ı z Dilekçe Komisyo
n u n u n k a r a r m a itiraz etmiyor. Dilekçe Komis
y o n u n u n k a r a r ı k a n u n m u v z u n a u y g u n d u r di
yor. Y e n i d e n v e r m i ş o l d u ğ u ö r n e ğ e bir k a n u n
teklifiyle ancak yüksek oyunuza gelebilecek b i r
meseledir. B i n a e n a l e y h m e v c u t m e v z u a t ı n ı z a
göre b u önergeyi yüksek oyunuza ouııım'iyoraLi:.
Dılekçie k o m i s y o n u n r a p o r u n u a y n e n oyunu-aa

m

Bu idarenin aynı yıl genel ge
MADDİM \
liri ilişik (B işaretli cetvelde gösterildiği gibi
(1.2 911 612) lira (83) k u r u ş t u r
B A Ş K A N — M a d d e h a k k ı n d a mz istiyor
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza sunuyoruır.. K a b u l edenler ... E t m i y e n l e r ... Miidde k a b u l edilmişti:-.
1 l i f l i s&rl'- Oiwh-u •razı va-ni-fvn---

iUl-

dîf'r

I?';* say ıh ba&wmjm'i tutanağın
d/ti
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MADDE 3. — Ödenekten 1942 akçalı yılı
içinde harcanmıyaıı ve (A) cetvelinin ayrı bir
sütununda gösterilen (2 272 219) lira (52) ku
ruş yokedilrniştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün
1942 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesa
bı onanmıştır.
BAŞKAN —•- Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayım tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN —- Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul
edilmiştir.
Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır.
6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı KesinJıesabına ait uygunluk Bildiriminin
sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Te
kel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hak
kında kanun tasarısı ve Sayıştay
Komisyonu
raporu (3/200, 1/71) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü. hakkında söz
istiyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ...
Kabul etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştiı;
Tekel öenel

Miidvvl ününün 1942 akçalı y\\\
Resinlıeaap Kanunu

MADDE 1. —Tekel Genel Müdürlüğünün
1942 akçalı yılı genci gideri, ilişik (A) işaretli
cetvelde gösterildik: ^bi (3 247 344) l i r i (20)
kuruştur.
[lj 180 sayılı basma/yom tutanağın aonunaudır.
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BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Birinci madde kaimi olun
muştur.
MADDE 2. — Bu idarimin aynı yi! genel ge
liri, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gi
bi (145 737 859) lira (25) kuruştur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler ... Etmiyenler ... İkinci madde kabul olunmuş
tur.
MADDE 3. ----- Özel idarelerle Tayyare payı
olarak İspirto ve İspirtolu içkiler satış kârından
ayrılan paralardan 1942 akçalı yılı içinde ödenmiyen ve (A) ve (B) cetvelelrinde özel sütun
larda gösterilen (2 773 (i21) lira (73) kuruş
1943 yılma aktarılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... 'Et
miyenler ... Üçüncü madde kabul olunmuştur.
MADDE 4. — Ödeneklerden 1942 akçalı yı
lında harcanmıyaıı ve (A) cetvelinin ayrı bir
sütununda gösterilen (1 627 192) lira (80) ku
ruş yok edilmiştir.
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul olun
muştur.
Bu. kanını yayımı tarihinde
MADDE 5.
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madeyi kabul edenler
Etmivenler ... Madde kabul olunmuştur.
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN - • Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul Etmiyenler ... Madde kabul olunmuştur.
Tasarının tümü acık oyunuza sunulacaktır.
7. — Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu lamrısı ve Tarım, Millî Eğitim ve Bütçe Komisvonları raporları (1/288) [1]
BAŞKAN — Söz istiyenler ...
Eevelâ Millî Eğitim Bakanı 3Öz istemigtirj
ena söz veriyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sajan arkadaşlar; bilir
|
[1] 176 sayılı basmayan iviavvğırb sonuna qI dm.
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siniz ki, bizim müesseselerimiz yazın hazırlık yap a r l a r ve sonbaharda da açılır, işe başlarlar, ba
his mevzuu olan Ziraat E n s t i t ü l e r i de bu d u r u m 
dadır.' Teklif edilen kanun bu müesseselerimi
zin. d u r u m u n u değiştirecek, statülerini değiştire
cek mahiyette olduğundan ehemmiyetli bir ka
n u n d u r . Binaenaleyh, gelecek sömestr başında
çalışmaya aç.üabilmeleri için bu ya:z uğraşmak,
hazırlık y a p m a k mecburiyetindedir.
Tedrisatın sekteye uğramaması için bu ka
n u n u n ivedilikle konuşulmasına müsaadenizi rica
ederim. (Doğru doğru sesleri).
E N V E K K Ö K (Hiııob) ----- Muhterem arka
daşlar; 1933 senesinde Yüksek Ziraat
"Enstitü
leri namiyle birleştirilmiş olan ve 100 seneye ya
kın bir mazisi b u l u n a n Orman, Ziraat, B a y t a r .
Yüksek tedris müesseselerinin bugünkü dünya
nın b ü t ü n ileri memiekei terinde olduğu gibi d a r
görüşlü bir çerçeveden çıkarılarak Üniversiteye
bağlarmıasım, Ziraat dâvamızın inkişafı bakı
mından hayırlı bir iş telâkki ederim.
H ü k ü m e t teklifinin muhtelif
encümenlerde
geçirdiği safhalardan sonra, Bütçe Komisyonun
da en uygun bir seklini b u l d u ğ u n u da söylemek
verinde bir hakikat olur. Arkadaşlar, mevcut
üniversitelerin diğer fakültelerinde ne k a d a r
ilim varsa, bu üç fakültede de o kadar ilim vardır.
Bu üç F a k ü l t e n i n birer ilmî gaye gütmesi, onla
rın çalışma usullerinde ve gayelerinde kendileri
ni diğer fakültelerden ayrılmaz, bir topluluk ifa
de ederler. H a t t â üniversiteye bağlaumalariyle, diğer fakültelerle, ilim adamlarını b i r a r a d a
toplamak sureliyle daha. salim bir yola giderler.
Arkadaşlar, ilim. açık güneşte yaşıyan bir
çiçeğe benzer. O güneşte, h ü r r i y e t vardır. H ü r 
riyet. olmadan da ilin olanın'/. Bu ne KaküHc
şimdiye k a d a r ilmî bir inkişaf gösterememiştir;
b u r a d a k i ilim adamları zaman zaman doktora tez
lerini B a k a n l a r ı n arzu ve iradelerine u y g u n ola
rak y a p m a k mevkiinde bırakılmışlardır. Meselâ
bir doçent namzedi seçmek istediği tezi vekâletin
tasvibine arzederken keza o vekilin g ü t t ü ğ ü si
yasete uymazsa tasvip edilmez, geri çevrilir.
H e r h a n g i bir meselede profesörler heyetinin mü
talâası alınmak lâzım gelirse B a k a n l a r daima b u
profesörleri kendi tesirlerinde bırakmak için on
ların terfi usullerinde birçok güçlükler çıkarır
lardı. B u n l a r birer hakikattir.
H e r meslkte olduğu gibi bizim T a r ı m mesle
kimizde de ilim, ilim için yapılmalıdır. Yapılan
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ilmî tetkikattan mutlaka, faydalı neticeler doğar.
Yoksa ihn.ı bugün bir maksat u ğ r u n d a kullan
maya kalkarsak, bu maksat ne k a d a r ulvi olursa
olsun imkânı yok beklenilen İyi neticeyi vermez.
100 senelik mazileri olan Ziraat, B a y t a r , ve
Ormancılık sahasında bugüne k a d a r alman neti
ce, esefle söyliyeyim, pek de parlak değildir, B u
üç şubenin memleketteki bugünkü tatbikatı yüz
sene evvelkinden pek farksızdır. H a t t â zamanın
ilerlemesi karşısında geri bile kalmıştır.
Baytar, Ziraat ve Ormancılık İşi ilmî sahada
şahsan eserler yaratmış, göçmüş gitmiş olanları
şükranla, anmaktan kendimi alamıyorum. B u n l a r ı
ayrıca zikretmek bir kadirşinaslıktır.
Zirai mahsullerimiz ne miktar, ne kalite bakı
mmdarı yükseimenıişlir. O r m a n l a r yine harab
olmuştur. Hayvan cinslerimiz bozulmuştur, Tif
tik keçisi af. cinsi kâfi birer misaldir. E n s t i t ü y ü
gezdiğiniz zaman size T ü r k i y e ' d e 55)00 buğday
cinsi teshil edildiğini mütahassıslar gösterirler.
Eaka.İ iehıden en iyi üç cinsinin yetiştirildiğine
biçildiğine dair şimdiye k a d a r eser göremezsiniz.
B u n l a r tamamiyle nazari bir sahada kalmıştır.
Belki akla bir sual gelir, şimdiye k a d a r tatbi
katta bu kadar geri kaldıklarına göre acaba
üniversite camiasına bıraktığımız zaman daha
fazla nazari bir safhaya dökmezler mi mesaileri
ni;' B u n u n için de ileri milletlerin, muasır millet
lerin yaptığını tatbik edersek böyle bir endişeye
hiç mahal \ oktur. Bu üc fakülteyi bitirenlerden
memur olmak îsfiyeu -veyahut fakültelerde elde
ettikleri malumat! amelî sahada tatbik etmek is
liydiler bir Devlet, imtihanına tâbi t u t u l m a l ı d ı r
M" imtihan heyetinin y a n s ı n ı fakülte profesör
terinden ve diğer yarısının da Tarım Bakanlığıtan muayyen ihtisas şubelerinden seçilmiş tam
salahiyetli kimselerden teşkil etmelidir Ve bu
imtihanda, muvaffak olduktan sonra da tam îh
tısa,-; ve salahiyetle Devlet kadrosuna girmelidir,
y a h u t dışta ihtisasının tatbiki salâhiyetini ka
zanmalıdır. Meselâ bir ormancı ancak böyle bir
Devlet .imtihanmı verdikten sonca bîr müstakil
amenajman pimi, ve bir orman işletmesi husu
s u n d a yetkili olabilir.
Bizde öyle k ü l ü misaller v a r d ı r ki, a r k a d a ş 
larım, m e k t e p t e n ç ı k t ı k t a n sonra U> gün ba
kanlıkta. nasil
ı ası ı»a i

ersen
uc yun zıivafetl

:>o;

ra eline

bîr mühür ve vâsi salâhiyetle işletme müdürlü
güne tâyin edilmiş oları arkadaşlarımız bugür
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orman dâvasında birer acı misal teşkil etmek
tedirler.
Ben Almanya'da çalışmış olan meselektaşlarımla temas ettiğim vakit onlar bir orman
mühendisine mektepten çıkar çıkmaz, değil iş
letme yetkisinin ve hattâ ağaç kat'ı ruhsatı ver
me işinin dahi verilmediğini ve bunun için mü
hendisin üç sene staj yapması gerektiğini söy
lediler ve bunu içinizde bilenler vardır. Velha
sıl bu mektep mezunlarının avukatlık stajı gibi
mektepten çıktıktan sonra bir staj görmeleri
yerinde olur. Bu mesele ise daha ziyade Tarım
Bakanlığını alâkadar eder. Halen bu mektep
lerde tedrisata başlamadan evvel staj namı al
tında talebeyi mesleğe alıştırmak için çiftlikler
de çalıştırıyoruz. Bu, kâfi değildir. Bu nok
tayı bilhassa mektepten çıktıktan sonra ehem
miyetle nazarı dikkate almak mecburiyetinde
yiz.
Bu fakültelerin üniversitelere bağlanmasın
dan beklediğimiz en büyük fayda da, artık
gedik usulünde memur yetiştirmenin ortadan
kalkmasını bize sağlaması olacaktır.
Talebe bu fakülteye girdi mi ölmek var dön
mek yok, % 90 çıkıyor. Çünkü bakanlık
para veriyor, okutuyor en nihayet
yaptığı
masrafın heder olmaması için ilmî kıymet ve
kifayetine bakmaksızın buna zaman zaman
diploma veriyor. Üniversite camiasına katıldı
ğı zaman bu hâdise hiçbir vakit tekerrür etmiyecektir. ilim adamı, iş adamı olarak yetişe
cektir.
Profesörlere gelince : Onların yetişmesi aşa
ğı yukarı buna benzemiştir. Bir kere asistan
olarak girdimi ordinaryüs profesörlük tevcih
olunmaktadır. Üniversite telâkkisinde böyle
şeylere imkân kalmaz. Çünkü isminin tarif et
tiği gibi burada herşey üniverseldir. İlim nere
de bulunursa bulunsun onu kavrayıp bulmak,
üniversitenin vazifesidir, tesislerin vazifesi büs
bütün başkadır. Ziraat Vekâleti bunlara tam
ve amelî bir fayda temin edilmemekle beraber,
bugün halen mevcut olan haralar,
çiftlikler
gibi, muhtelif tecrübe istasyonları. Bu ilim
adamları ile memleket ziraat dâvasına, memleke
tin yarınki dâvasına tarım kapılarını açtığı zaman
ziraat dâvamızın temelini yeniden bunlarla
atmış olacağız.
Tasarıyı bütün gönlümle tasvip eder, sizin
de benim gibi tasvipkâr olmanızı rica ederim.

Ö : î

BAŞKAN — Açık oya arzedilen Denizyol
ları Kesinhesabı tasarısına rey vermiyen arka
daşlar lütfen reylerini kullansınlar....
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Söz Adnan Adıvar'mdır.
Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka
daşlar, çok teessüf ederim ki, ben, benden ev
vel söz alan arkadaş gibi bu tasarının tamamen
doğru olduğuna ve mükemmel bulunduğuna
dair birşey söyliyemiyeceğim. Çünkü, esasen
Ziraat Enstitülerinin, eski bildiğiniz tâbiri ile
Yüksek Ziraat mekteplerinin mutlaka üniversi
te şeklini almasına bendeniz şahsan taraftar de
ğilim. Onun için bunu bir tarafa bırakıyorum.
İkincisi; bu hususta neden uzun uzadıya
söylemiyeceğim ? Çünkü Meclisi Âlinin üç En
cümeninden geçmiş, hattâ birisinde Ziraat Üni
versitesi diye ayrı bir üniversite kurma tema
yülü görülmüştür. Meclisin temayülü bu yolda
olduğundan vaktinizi zayi etmemek için o ci
hetten sarfınazar ediyorum.
Yalnız şunu arzetmek istiyorum, Orman Fa
kültesini İstanbul Üniversitesine raptediyorlar,
birinci madde böyle. Halbuki hep biliyoruz ki,
Orman Fakültesinden çıkanların ismi «Yüksek
Orman Mühendisi» dir. Bu, sırf teknik bir va
ziyettir. İstanbul'da da bir Teknik Üniversite
vardır. Şu işi İstanbul Üniversitesine rapte
decek yerde İstanbul Teknik Üniversitesine
raptedelim arkadaşlar. Dış arda arkadaşlarla
bunu konuştuğum zaman itiraz ettiler. Dediler
ki, P. C. N. veyahut F . K. B. sınıfı ancak üni
versitede vardır, teknik üniversitede yoktur.
Fakat Teknik Üniversitede de bu dersler
okutuluyor, yoksa bile kanabilir. Şimdi şek
len çok uygun görülen şey, şüphesiz Orman Fa
kültesi, teknik bir. mekteptir, teknik üniversi
te camiasına girmesidir.
İkinci bir mesele; bu, teknik değildir, bu da
bir noktai nazar. Ben kendi noktai nazarıma
göre söylüyorum, herkes kendi noktai nazarı
nı söyler. Bunlar tekniktir, nasıl mühendis mek
tebi teknik ise orman mektebi de tekniktir.
Üniversite ise ilim yeridir, buna da itiraz ede
ceklerdir, eski meslek hekimliğine ne buyurur
sunuz diyeceklerdir. Tıbbiye, hayat, sıhhat, ma
raz üzerinde tetkik yapmak üzere açılmış bir
fakültedir ve hekimlik sonra yavaş yavaş deği
şerek sanat haline gelmiştir. Nitekim hukuk
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da bindedir, s o n r a d a n s a n a t haline gelmiştir.
H a l b u k i şimdi O r m a n Mühendisliği t a m a m e n
ve k a m i l e n bir t e k n i k müessesedir. Bu, i s t a n 
b u l ' d a T e k n i k Üniversite varken n i y e oraya.
r a p d e t m i y o r u z da i s t a n b u l Üniversitesine r a p 
t e d i y o r u z ? Bunu a n l a m ı y o r u m .
Ormancılıkta
ilim yok mu? H a y ı r , bunu iddia e t m i y o r u m .
Kakat b u n u n biyoloji kısmı t a m a m e n F e n F a 
kültesine aittir. S o n r a k i kısmı da, orman fakül
tesine aittir.

ya toplanabilmesi için milyonlar sari el inek lazım
dır. Iveyonlar, dolaplar, enstellasyon ve lâzımgelen materyalin t e k r a r yeni başlan lopla nması
lüzumsuzdur. Bu birleşecek, Komisyon da bu
n u anlamıştır.
Bendenizin söz alışınım sebebi; Millî Eğitim
Bakanı mademki, bu işe derhal elkoydu, artık
Z i r a a t Enstitüsündeki 1\ (J. N. dersleri ki, fizik
general umumi kimya, umumi fizik, hayvanat,
nebatat ve saire... (Jünkü bu Z i r a a t Fakültesinin
kendisine y a r ı y a n ayrıca birtakım nebat bilgi
sine mütaallik dersleri vardır. Bu yalnız umumi
kısımlarıdır; fizik, kimya ve ulûmu tabiiye, bi
naenaleyh. bu sınıfın fen fakültesine gitmesi ga
yet tabiî ve d o ğ r u d u r . D ğ r u d u r ama bu çabuk
yapılmalıdır, ve b u r a d a da çabuk yapılsın deni
yor. Komisyonda söylediğim gibi, hekimlik için
de bu n e b a t a t ve m a n t a r l a r mühimdir. Tüber
küloz da bir nevi m a n t a r hastalığıdır, Viçefoz,
bir nevi küflenmedir, gangrendir. Bunu bizim
çocuklar, doktorlar gayet iyi bilirler, çünkü P.
(!. N. sınıfında çok iyi bir şekilde okumaktadır
lar. Yalnız Komisyonda bu münakaşalar yapı
lırken Adnan A d ı v a r arkadaşımız çok güzel
şeyler söylediler; bu fizik lâboratuvarıııda kim
bilir belki atom bombasına kadar birtakım et öd
ler vardır. Kimya o k u n a c a k , onun hekimliğe lü
zumu oimıyaıı cihetleri olabilir, sanayi kısmı,
şu bu diye çok güzel bir laf etti. Oraya, gidecek
olan Z i r a a t Fakültesi talebeleri de şimdiye k a d a r
görmedikleri daha geniş bir p r o g r a m a
raslaımş olacaklardı;'. Şimdiki gördüklerinden d a h a
geniş bir programa- raslamıs olacaklar, yani bu
halita çok iyi olacaktır. B u tasarının bu nok
tası çok iyi düşünülmüş, çok iyi yazılmıştır.

B u n u m a d d e sırası gelmeden
arzediyorunı.
Bir t a k r i r t a k d i m ediyorum, t a k d i r Y ü k s e k He
yetindir.
J)r. SAÎ.M A L İ D f L E M U E (Rize) — Efen
dim, bu gerekçede, komisyonumuz, Z i r a a t F a 
kültesi içinde bulunan Tıbbi İlimler F a k ü l t e s i 
nin de A n k a r a Üniversitesine dahil Fen F a k ü l 
teleriyle birleştirilmesinin faydalı
olacağına
ve bu işin eu kısa bir z a m a n d a A n k a r a
Üniversitesince bir
karara
bağlanmasının
d o ğ r u olacağına işaret, etmeyi uygun g ö r m ü ş t ü r .
Z i r a a t E n s t i t ü s ü n ü n P. O. N. dediğimiz kıs
m ı n d a o k u t t u ğ u m u z , «ıradan icazet almış ço
cukları Ti]) F a k ü l t e s i n e alacağız. P. C. N. Yani
fizik, kimya ve i s t u v a r n a t ü r e l e , u l û m u tabiyyedir. B u n l a r ı o k u y a c a k lir. i^cn F a k ü l t e s i n d e
bir şey y o k t u r . B u r a d a çok yeni teşekkül et
miştir. B i n a e n a l e y h bu çok haklı bir sözdür.
E n c ü m e n b u n u çok iyi b u l m u ş t u r . D e m e k iste
rim k i ; Eğitim B a k a n l ı ğ ı bu işi çabuk yapsın,
kısa bir zamanda yapsın, neyi? Z i r a a t Ensti
tüsü nd elci fizik, kimya ve t a r i h i tabiî dersleri
ni F e n Fakültesiyle birleştirmeyi çabuk yapsın.
B u mesele konuşuldu, bendeniz de gittim, Ko
misyona. Çünkü gitmem lâzımdı. Bizim doktor
arkadaşlarımız, A n k a r a
Üniversitesindeki
Tıp
F a k ü l t e s i n e gelecek talebenin bu sınıfı F e n Fa
kültesinde yapmasına k a r a r verdiler. O n u n için
bu dersleri Z i r a a t lOustitüsünde yapıyorlar.
(terci bunu pek iyi bilmiyorum, ama, yalnız şu
n u arzetmek isterim k i : Z i r a a t
Enstitüsündeki
Fizik, K i m y a ve Tarihi tabiî müzesi gayet zen
gindir, t a m teşkilâtlıdır. Ağzma k a d a r hıncahınç
vesaitle doludur. F a k a t Fen Fakültesine gidecek
se, Millî Eğitim Bakanlığı orada teşkilâtını ta
mamlamalıdır. Tadilâtı ona göre y a p m a k ge
rektir. B i r kere, Ankara şehrinde, A n k a r a Ü n i v e r 
sitesinde böyle iki t a n e enstitü yapılamaz, ya
zıktır. B u alât ve edevatın bir kere dsajıa bie ar#-
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Söz almaktan maksadım çabuk olsun,
yapalım. Oabuk olsun Tahsin Bey!

çabuk

B A K S A N - - Tekel Genel
Müdürlüğünün
1942 akçalı yılı kesinhesabma oy vermiyenler
oylarım versinler. Oy toplama işi bitmiştir.
Dr. SADİ
ILIMAK (Konya)
- Muhterem
a r k a d a ş l a r ; memleketin
kalkınmasının
daya
nağı olan ziraatimizin bir n u m a r a l ı ehemmiyet
teki cihazının h a y a t ı n d a yeni bir
merhaleye
giriyoruz. Benim kanaatimce hayırlı ve isabetli
bir merhaleye giriyoruz. Bu yeni t a s a r ı ile bu
kıymetli müessesemiz şimdiye k a d a r haiz olduğu
akademik h ü r r i y e t l e r y a n ı n d a bir de idari hürriyyet ve mesuliyet feazaauö&ktadH' ki, bu, meni-
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leketimiz hesabına memnuniyetle karşılanacak I dır. Bir müessesenin bütün parası Devlet tara
fından veya diğer müessese tarafından temin
bir neticedir.
edildikçe, yani malî istiklâl tam mânasiyle teessZiraat enstitülerimiz esas itibariyle yeni mü
esseseler değildir. Ankara'mızın ilk üniversite I süs etmedikçe, idari muhtariyetin de feyiz ve ni
metlerinden faydalanmaktan mahrum kalır. Bu,
karakterli müessesedir ve büyük bir talih eseri
sarih bir neticedir.
Gerek talebeden alınacak
olarak kuruluşunda dünyanın belli başlı büyük
ücretler, gerek imtihan ücretleri ve sair membailim adamları bizim değerli evlâtlarımızla bera
lar bulmak suretiyle tedricen müessesenin malî
ber hizmet almışlardır. Bu suretle kurumun ya
muhtariyetini de kazanmasını temenniye çok lâ
ratılışında bu ilim adamları tam mânasiyle bey
nelmilel salâhiyetlerin eseri himmeti olarak iyık görmekteyim.
sabetli adımlarla yürümüş ve bugün bu müesse
îkinci ricam; memleket ilmini yapacak olan
semizin meydana getirdiği gerek orjinal mesai
belli başlı müessese olarak Ziraat Enstitülerini,
ve gerekse hocalarının ilmî seviyesi bakımından
bu vazifelerini daha geniş ölçüde yapmaya teşvik
her hangi bir fakültemizden asla aşağı olmıyan
etmektir.
bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Hattâ deni
Bir büyüğümüzün sözlerinin en güzeli şudur:
lebilir ki akademik kıstaslar bakımından bu fa
Memleket türlü ıstırap çekiyor, bunu da paranın
kültelerimizin koyduğu ölçüler diğer eski üniyokluğuna müterakim sermaye azlığına atfedi
vesite fakültelerimizden daha çetin, daha sert
yoruz, oysaki, dertlerimizin en büyüğü bilgi nok
tir. Bu itibarla buradaki hocalarımızın ilmî se
sanıdır, demiştir. Hakikaten buna işaret etmek
viyeleri hakkında hiç bir şüpheye düşmeğe imkân
mecburiyetindeyim.
yoktur.
Dünyanın en iyi insan malzemesi elimizdedir.
Zaman müsait olsaydı bu husustaki neşriya
Dünyanın en çeşitli iklim örnekleri elimizde, is
tı burada hulâsa etmek mümkün olurdu. Şu mu
tifademizde olduğu halde yani bu şartlara göre
hakkaktır ki, müessese gerek sâf ilim bakımın
dünyanın en müreffeh memleketi olmamız lâzımdan, gerekse tatbikat bakımından bu memlekete
geldiği halde bizim tatmin edilmiyen bir durum
hayırlı hizmetler ifa etmeğe başlamıştır.
da oluşumuzun sebebi; her sahada derin bilgi ve
Arkadaşlar; bu yeni tasarı ile müessese tamihtisasa olan ihtiyaç ve bu ihtiyacın tamamen
mânasiyle üniversital bir karekter kazanıyor.
karşılanmamış olmasıdır.
Yani diğer ilim müesseseleri arasına eşit haklar
Bu itbarladır ki, ilmî travaylarda bilhassa
ve mesuliyetlerle katılıyor ve Ankara'daki bü
memleket
realitelerinin ve amelî neticelerinin ön
tün ilim müesseselerinin yardımcı vasıtalarından
plânda
yer
alması zaruridir.
istifade etmek imkânlarını kazanıyor ve kendi
Bu bakımdan muhterem bir arkadaşımızın
sini de Ankara Üniversitesinin hizmetine giri
beyanından,
yani Ziraat Bakanlığı bazı mevzu
yor. Bu itibarla bu birleşmeyi hem müessesenin
lar
empoze
ediyor
mânasına anladım.
hakkını ihkak etmek ve hem de kendisinin mem
lekete daha fazla faydalar sağlaması bakımın
Bundan sonra herhangi bir Ziraat Vekili Üni
dan yerindedir. Tabii her hak şüphesiz ki bir ta
versitenin muhtariyetine rağmen, onu faaliyetin
kım mesuliyetleri de doğuracaktır. Burada ça
den istifade etmelidir ve gelecek maddeler bunu
lışan arkadaşlarıma bunları daha şümullü ola- | tavrih edecektir.
rak anlatmağa lüzum görmem.
Şimdi bu müesseseler yalnız ilim iştiyakı ile
kurulmuş değildir, memleket ilmini yapmak için,
Ancak bu yeni mesuliyetlerin hudutsuzlu&u
üzerinde bir iki noktayı aydınlatmakta fayda 1 bu ihtiyacı karşılamak için kurulmuş bir müesse
sedir. Gerek Millî Eğitim ve gerek Ziraat Bakan
mülâhaza ederim.
lıklarından gelecek mevzular, hüsnü telâkki edil
Memlekette ilim hürriyeti esasen mevcut ol
meli bu meseleler onların objektif müşavirlik ro
duğu için bu bakımdan yeni kanun akademik
lünü oynamaya devam etmelidir.
hürriyet bakımından yeni bir şey getirmiyor. Fa
kat bilhassa idari muhtariyet getiriyor. Fakat
Arkadaşlar; şimdiye kadar bu müessese belki
idari muhtariyetin nazarî olmayıp amelî olması
zaruretler altında ancak Devlet hizmetlerine lâiçin, tamamen o istikamette yol alabilmesi için
zımgelen münevver ziraatçıları yetiştirmeye uğ
Malî istiklâle de yavaş yavaş hazırlanması lâzım- I raşmıştır. Fakat görülüyor ki, kadro bakımından

— 415 —

B : 77

28 .6 1948

malî takatimizin belki sonuna gelmiş vaziyette
dir. Bu, bütün Devlet kariyerlerini tıkayacak
bir devre giriyoruz ve böyle oluşu da isabetlidir.
Su itibarla, artık talim ve terbiyede hedefimiz
tamamen serbest müteşebbis ziraatçı, baytar ve
ormancıların yetiştirilmelerine müteveccih olma
lıdır. Bu bakımdan talim ve terbiyede esaslı bir
reforma gidilmelidir. Şimdiye kadar gençleri
miz tâbi mahreç olarak, Ziraat Vekâletinin ge
niş kadrolarında yer aldılar. Ben de bu Vekâ
lette kısa bir zaman vazife aldım ve onlarla be
raber çalışma şerefiyle mübai oldum. Bu çocuk
ların büyük bir kısmının, temiz vatanperverlik
lerinden ve mesleklerine olan büyük aşklarında
iftihar duydum. Bilhassa orman ve ziraat saha
sındaki gençleri takdire lâyık görürüm. Fakat ne
olurse olsun Devlet hizmetinde kadrolar gittikçe
tıkanmaktadır. Bu bir zaruret neticesidir. 0nun için bu çocuklara yeni bir talim ve terbiye
istikameti vermeye şiddetle ihtiyaç olduğu kana
atindeyim. Bunun şekilleri ve tarzlarını şüphesiz
kendilerine tam bir emniyetle bağlı olduğumuz,
tedris heyeti tarafından tesbit edilecektir.
Bir ricam da bu müesseseden, son zamanlarda
şu, bu sebeplerle, değerli ihtisas adamlarının, ec
nebi mütehassısların ayrılmasını esefle karşıla
rım. Arzettiğim gibi ne parprensip ecnebi hay
ranlığı, ne de parprensip kendimize aşırı emni
yet. Öyle sahalar vardır ki bizden evvel başla
mış oldukları için bir enferiyorite hissiyle de
ğil, bizden evvel başladıkları için tecrübe sa
hibi olup büyük otorite sayılan ecnebilere, ihti
sas adamlarına katî ihtiyacımız vardır. Bu iti
barla bütün üniversiteler hakkındaki ricam gi
bi bu hususta da ricam şudur: Bir reforma ih
tiyacımız vardır. Bir talih ve tesadüf eseri is
tanbul Üniversitesi reformunda dünyanın bi
rinci sınıf profesörleri bizim elimize geçmişki.
İtiraf etmek mecburiyetindeyiz ki bunların bize
verebilecekleri randımanı alamadık. Bu kaba
hat daha fazla gelen mütahassıslardan değil,
maalesef bizim kendimizindir. Onun için birinci
sınıf otorite nasıl seçilir, nasıl getirilir, burada
nasıl çalıştırılır, nasıl istifade edilir.
Bu hususta Devletimizin bir politikası bu
lunması zaruridir. Biz ekseriya getirdiğimiz bü
yük ihtisas adamlarının Türkçe öğrenmelerini
mecburî saydık. Onların seviyesine nazaran ip
tidai olan bir vaziyet ihdas ettik. Halbuki bu
ihtisas adamlarından istifade, ilmî taharriyat

O :1

yapma ıuetodlarını öğretmeye matuf bir gay
ret olmalıdır. Bu itibarla ecnebi ihtisasları iyi
kullanamadığımızı itiraf ederek işe başlamak
ve behemehal getireceğimiz büyük şahsiyetler
den ne tarzda istifade edeceğimizi düşünmek
mecburiyetindeyiz.
Tarım üniversiteleri müstakil bir üniversi
te ini olmalıydı, yoksa fakülteler halinde mevcut
üniversitelerimize mi bağlanması daha muvafık
olmuştur. Bunu bir prensip noktası olarak te
lâkki etmiyorum. Mühim olan nokta bu fakül
telerimizin lâyık oldukları akademik muhtari
yete kavuşmuş olmalarıdır.
Belki ziraat, baytar ve orman arasında or
ganik bir bağ vardır, f^akat diğer bakımdan
tarım şubelerinin yerleri ilmin büyük potasının
içidir. Yani üniversitenin içidir. Meselâ Baytar
Fakültesinden meseleyi ele alırsak baytarlığın
ziraatten olduğundan çok fazla irtibatı tıpkıdır.
Bu itibarla tıp meslekdaşlariyie baytar meslekdaşlarm bir pota. içinde bulunmasından ben
kendi nefsime büyük fayda beklerini. Bu pota
içinde hekimler baytarlardan, baytarlar hekim
lerden pek çok şeyler öğreneceklerdir. Mşil. hak
lara, ve vecibeleri1 malik olarak Ankara Üniver
sitesinin camiasına Tarım ve Baytar fakültesi
nin katılması isabetli olmuştur. Bu bakımdan
son encümen olan Bütçe Komisyonuna bu for
mülü bulduğundan dolayı teşekkürlerimi su
narım.
Arkadaşlar; akademik hürriyetin getirdiği
mesuliyet Milletin Büyük Millet Meclisi bıı
kanunla artık İni üniversiteler üzerinde her
türlü müdahaleden uzak olarak kendilerine bü
tün gönlüyle bütün itimadını ibzal etmektedir.
Elbette bunun altında da karşılıklı bir takım ve
cibeler mevcuttur. Bu vecibeyi iyi ifa edilece
ğine itimat etmek istiyoruz..
İlmî sahada, orijinal mesaînin devamı bu ve
cibelerin başında gelmektedir. Ders kitapları
haricinde bu fakültenin esas ananesinde gördü
ğüm mutlu bir hâdisenin devamı, yeni orijinal
tra vay lamı sayısının ve keyfiyetinin artması m
temenni etmek mecburiyetindeyim. Nihayet bü
yük bir üniversite potası içerisine giren mües
seselerimizde, bundan böyle gençliğin kaynaştığı
bu büyük müessesi; içerisinde dünya cereyanları'
nm da bir ses ve akis yapacağı şüphesizdir ve ön
lenmesi kabil değildir. Bu büyük ideoloji mü-
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eadele ve çarpışmaları içinde Türk gençliğinin
gideceği hedefi isabetle tâyin etmekte olduğu
nu derin bir memnuniyetle görmekteyiz.
Tedris heyetimi/in, üniversitenin ana vazi
feleri arasında çocukları millî karakterde yetiş
tirmek vecibesini çok iyi kavramış olduklarını
biliyorum ve bu istikamette de mesailerinde de
vam edeceklerinden emin bulunuyorum. (Bravo
sesleri).
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim; bu
mevzuda fazla birşey konuşacak değilim. Ziraat
Enstitülerinin üniversite ailesine karışmasını, ar
kadaşlarım gibi, ben de şükranla anarım. Yalnız
bu vesile ile birşey öğrenmek istiyorum. Bu kür
süden iki defa Millî Eğitim Bakanlarına sor
dum, her birisi bana muhtelif şekillerde cevap
verdiler. Şimdi üçüncü olarak soruyorum. Ziraat
Enstitüleri üniversite ailesine katıldığı sırada
üniversite ailesine katılmak istiyen bir de Siya
sal Bilgiler Okulu vardır. Bu okul vaktiyle Darül
fünunumuz hakkındaki kanun mer'i iken bu ka
nun ile zaten üniversite ile denk bir durumda
idi, sonradan Üniversiteler Kanunu tedvin edilir
ken her nasılsa Mülkiye Mektebi ihmal edildi.
Bu mektebin mesaisi tam mânasiylc üniversiter
bir durumdadır, ve bu okul üniversite ailesi için
de yer almaya lâyıktır. Binaenaleyh yeni Millî
Eğitim Bakanından rica ediyorum-, ve soruyo
rum, Siyasal Bilgiler Okulu için ne zaman bir
kanun tasarısı getirecekler ve bu iş ne zaman hal
ledilecektir? Mülkiye Mektebi üniversite ailesine
ne zaman katılacak ve hu. okulun hocaları akade
mik karriyerden ne zaman ve nasıl faydalanacak
lardır? Bu hususların aydmlatım asını diliyorum.
Oıinki Akademik kariyerden Mülkiye hoca
ları istifade edemi ediği için aynı, denk vaziyette
(/alışan ve memleket irfanına hizmet eden mües
seseler arasında bir tef avut husule gelmektedir,
bu boşluğu doldurmak lâzımdır. Bu noktanın ay
dınlatılmasını istirham ediyorum.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN -- Emin Halim Ergim.
EMÎN HALİM EUCİÜN (Ankara) — Efen
dim, benini söyliveceğimi ihsan Bey söyledi, vaz
geçtim.
BAŞKAN — Emin Soysal.
EMlN SOYSAL (Marap,) — Muhterem arka
daşlar bugün müzakere konusu yaptığımız Zi
raat Enstitüsü kanunu tasarısı, üzerinde dik-
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katle durup düşünmeye değer bir mahiyet taşı
maktadır.
Hürriyet ve muhtariyet nam ve hesabına ele
alman bu gibi konular üzerinde bizim de hürriI yet ölçüsüne göre konuşmamız yerinde olur
zannederim.
Arkadaşlar; hür olarak konuşmıya gelince:
Bu tasarı karşısında şöyle bir söz gayriihtiyari
insanın ağzından çıkıyor.
Ulema ayaklanmış hürriyet istiyor, Devlet
! ve millete karşı istiklâl istiyor, niçin? Benim
i anladığıma göre asgari mesai âzami maaş için.
|
Böyle değilse ya niçin?
i
Takdir buyurursunuz ki, Ziraat Enstitüsü | nün başlıca ödevleri şunlardır :
|
t. Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak
; memleket zira ati yönünden mürşit müşavirlik
yapmak.
2. Memleket ziratinde gerek Devlet elinde,
. gerek özel olarak çalışacak ve zirai hayatımızı
| terakki etirecek, zirai karakterde eleman yeI tiştirmek;
3. Yurdun muhtelif yerlerine kollarını uza| tarak kuracağı araştırma müessese ve istasyonla| rı vasıtasiyle zirai ilerleme ve inkişaf sahasında
:
müessir rol oynamak ve ilmî araştırma yapmak.
i
Kanaatimce, arkadaşlarım, Ziraat EnstitülcI rini bu üç zaviyeden mütalâa edip hüküm verme| miz lâzmıgelir.
Şimdi bıı üç, amaca ulaşmak için kurulan Zi
raat enstitüsü Tarım Bakanlığından ayrı ve müs
takil bir Üniversite olmak veyahut Üniversite
camiasına katılmak istiyor. Bu istek karşısında
şu meseleler zihnimizi işgal ediyor :
1. Bir müessese kendisini kuran, elemanlarını
yetiştiren ve nihayet bu hale getiren Tarım Bakam
lığından ne kötülük görür de ayrılmak istiyor?
Acaba Tarım Bakanlığı yukarda belirttiğim ga
yeye gitmesi için engel mi oluyordu? Yoksa ziraat
sahasında çalışan, düşünen bulan ve yayan prot'esözlere, âlimlere, siz durun ve çalışmayın mı dij yordu, tabiî böyle birşey akla gelmez.
!
2. Ziraat Enstitüsü bugünkü Üniversiteler
Kanununa tâbi tutulduğu takdirde Devlet, mil
let ne kazanacaktır. Bu günkü duruma nispet
le faydası ne olacaktır.
3. Keza bu takdirde müessese işletmenin in
kişafı bakımından kendisi ne kazanacaktır,
4. Bu müessese daha ziyade memleket ziraatini hedef tutarak kurulduğuna ve bunun üze-
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mıır olmuştur. Memur olmak dememin ne de
mek olduğunu pekâlâ takdir edersiniz. Bir kıs
mı bazı Devlet hizmetlerinde çalışmakla bera
ber bir kısmı mühimini vilâyetlerde ziraat mü
dürlüklerinde boş oturmaktadır. Ve zannede
rim, Tarım Bakanlığı her yıl bunları tâyin zor
luğu ile karşılamaktadır. Bu rakam> bizi mües
sese üzerinde dikkatle eğilmeye davet eder ar
kadaşlar. Gönül isterdi ki, burada yetişen genç
lerin çoğu serbest ziraat hayatına atılsınlar,
şalisi teşebbüslerini kullansınlar, işletmeler kur
sunlar çalışsınlar, Öğrendiklerini, fennî ve üs
tün denilen bilgiyi asıl memleket ziraatiuin bün
yesine mal etsinler. Bu olmamıştır;
Hükümet bu tasarıyı getirirken mühim olan
bu ciheti düşünmediğini muhtelif müzakereler
arasında öğrenmiş bulunuyoruz, arkadaşlar.
4. Bunun başlıca âmili müessesede takip
işte bendenizi samimî olarak düşündüren bu
edilen öğretim metodu, 1.
nokta ciddî soru ve meselelere kanun tasarısının
Bir de talebe seçim ve alma işi.
ve encümenlerin gerekçelerini maalesef cevap
Arkadaşlar, bu müesseseye alınacak talebe
vermekten maalesef uzak buldum, arkadaşlar!
daima lise mezunları arasından alınmaktadır.
Bu meselelerle beraber, bir de hakikaten bu
Liseden çıkan çocukların hangi menşeli liseden
müesseseyi müstakil yapmak suretiyle başarıyı
geldiği malûmunuzdur. Bu müesseseye gelince
Meclise getirmeden önce Hükümetin, düşünüp
ye kadar zirai bilgisi, malûmatı görgüsü ve iti
yapacağı işler vardı. Görüşüme göre onlar da ya
yadı olmıyan gençlerin burada kısa bir zaman
pılmadan getirilmiştir.
da ilmî nıânasiyle ziraatçi olacağını ilim ve pe
1. Müessese elemanlarını süzgeçten geçirmek
dagoji zaviyesinden kabul etmek mümkün de
ve esaslı tasfiye yapmak işi. Menşe, karakter,
ğildir-. Arkadaşlar belki bir kısmının zirai bil
bilgi ve çalışkanlık yönünden.
gisi olabilir. Fakat bu bilgi bir adamı ziraatçi
Hemen arzedeyim ki, bu müessesede diplo
yapamaz, belki ziraat lâfçısı yapar. Ziraat %25
ması olmıyan sertifikalı profesörler olduğunu
bilgi %75 ziraat itiyadı ister. Hükümetin bunu
işitiyoruz. Bunlar yapılmazsa, diğer fakülteler
önemle düşünmesi lâzımdır. Benim fikrime gö
de olduğu gibi emir ve emrivakilerle profesör
re bu fakülteye alınacakların ziraat liselerin
ler tâyin etmek durumuna düşer hem üniversi
den mezun olmaları lâzımdır. Fakat bugün bu
teyi, hem Meclisi, hem Hükümeti müşkülâtla
bizde yoktur. Nitekim diğer memleketlerde böy
karşılaşmış görürüz.
ledir. Meselâ İtalya'da bile. İşte vesikası elim
2. Ziraat Enstitüsü, bugünkü
memleket
dedir fakat zaman dar olduğu için okumuyo
ziraati yönünden tecrit edilmiş bir durumda
rum.
yaşamıştır. Profesörlerin sırf müessese içinde
Şimdi bunun ne demek olduğunu kendi mem
ki araştırmaları, buluşları hep müessese içinde
leketimizden bir misalle arzedeyim arkadaşlar:
kalmıştır diyebiliriz. Bu ise müessesenin kuruluş
Bir tarihte Erbeyli'deki încir Islah istasyonu
gayesine aykırı bir durumdur. Hükümet bu mü
na gittim. O civardaki köylerde incir bahçeleri
esseseye esaslı bir istikamet vermeli ve istika
ni gezdim. Bir bahçede otururken, ne var ne
met verdikten sonra bu kanunu getirmeli idi. ' yok diye konuşmamız sırasında bir köylü
3. Bu zaviyeden mütalâa edildiği zaman
dedi ki; Ballık hastalığı diye bir hastalık gel
ilk akla gelecek nokta yetiştirdiği talebelerdir.
di, öyle bir hastalık ki incirin kökünden yukarı
Arkadaşlar, Ziraat Enstitüsü şimdiye kadar
ya doğru sirayet edince şakır şakır ağacı yarı
1983 mezun vermiştir. Bunlardan yalnız iki ta
yor... Merakımı mucip oldu, incir Islah istasyo
nesi serbesttir. Geri kalanların 1981 i de menu na gittim, Müdürün ilnıadığmı içerde asistu/rinde Ziraat Bakanlığı vaziülyed bulunduğuna
göre muhtariyetten sonra memleketin ziraat işi
ne olacaktır?
5. Bu zaviyeden, yarın Tarım Bakanlığı
beklediği yardımı göremez de kendi ihtiyacı için
kendi eli altında müesseseler açmak ve elemanlar
yetiştirmeye kalkarsa vaziyet ne olacaktır?
Gerçi tasarıda işbirliği kaydi vardır, fakat bu
Maddeler Mualleldir. Ve Üniversiteler Kanunu
muhtariyet ruhu çerçevesinden kifayetli ve asla
tatminkâr değildir.
6. Bu müesseseye muhtariyet verildikten
sonra başka memleketlerde olduğu gibi, yarın
Tarım Bakanlığının anlayışlı yardımlarından
mahrum kalarak ve diğer muhtemel sebeplerle
bizi kurtarın diye feryat edecekleri ihtimali de
yok mudur?
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hm bulunduğunu öğrendim. Yüksek Ziraat Ensti
tüsünden mezun bir arkadaş.. Kendisine nereli
olduğunu ve tahsilini nerede yaptığını sordum,
Trabzon Orta mektebinden ve Lisesinden çıktık
tan sonra Ziraat Enstitüsüne gelmiş. Babası
binbaşı imiş. Kendisi orta mektebi bitirmiş, Trab
zon mıntıkasında liseyi de bitirdikten sonra Zi
raat Enstitüsüne girmiş; bu eüstitüyü de ikmal
edip Aydın İncir Islah istasyonuna tâyin edilmiş.
Ballık hastalığı hakkında sorduğum fikirlere ne
cevab verdiğini tekrar etmiyorum. Bunun ne de
mek olduğunu arkadaşlar takdir buyurur. Tasa
rıda bu yönün de düşünülmediğini görüyoruz.
5. İhmallerden birisi de öğretim metodu de
miştim. Müessesenin bugün bile talebeleri için,
iş ve M vaat tecrübesi için esaslı bir işletme ara
zisi yoktur. Başka memleketlerde böyle müesse
selerde, yalnız müesseseye ait değil, oralarda da
ha ileri gidilerek her talebenin, her grupun müs
takil ve hademesiz işledikleri toprakları, arazileri
vardır. Nerede kaldı ki; Bütçe Komisyonu mües
sesenin döner sermayesini, tasfiye edecek, kal
dıracak madde koymuştur. Vaziyet böyle olunca
müessese bir ziraat müessesesi olmaktan tamamen
çıkacak ve düpe düz laf müessesesi haline gele
cektir.
Mezun olduktan sonra birkaç aylık staja tâ
bi tutulması işi başka bir meseledir. Asıl me
sele ile, müessesenin ziraatçı yetiştirilme ka
rakteriyle münasebeti yoktur.
Vaktiyle bizim memleketimize bir mütehas
sıs gelmiştir Ömer Buyse isminde. Bu zat bü
tün teknik tedrisatı gezmiş, bir de ziraat mek
teplerini gezmiş ve bir rapor yazmıştır.
Yüksek müsaadenizle bu rapordan şurada bir
paragraf okuyacağım. «Bugünkü vaziyette bulu
nan muhtelif okullar tetkik olunurken talebenin
çalışma itiyatlarını kazanması için gayrikâfi ve
ancak kısmi tatbikat mesaisi gördüğü müşahe
de olunuyor. Talebe daima iyi tanzim edilmiş
tecrübelerin neticelerine karşıdan seyretmek su
retiyle takip ettiğinden uyanıklık ve teşebbüs
fikri işlenmiyor. Bu suretle pek az tecrübe el
de edebiliyorlar talebeler okulun ve çifliğin ha
yatına bilfiil karışacakları yerde ekseriya se
yirci vaziyette bulunmaktadırlar.»
Çok daha ehemmiyetli noktalar var ama va
kit müsait değildir.
6. Arkadaşlar; bu müessesenin yetiştirdiği
elemanlar köylü arasına katılmamışlardır, he-
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men ekserisi şehir ve kasabalardadır. Halbuki
ziraat köylerdedir. Vaktiyle memleketimize*
gelen bir terbiye âlimi meşhur profesör John
Dewey, memleketimizi gezdikten sonra ziraat
bakımından verdiği raporda ehemmiyetli bir
fıkra vardır, müsaadenizle onu okuyacağım.
«Mekteplerde köylülerin ve çiftçilerin alâ
ka ve ihtiyaçlarına hususi bir ehemmiyet ve
rilmeden tahsilin umumi ve mecburi tutulması
içtimai zararlar verecek fevkalâde bir tehlike
teşkil eder. Köylülerle çiftçilerin ihtiyaçlarını, ayrıca düşünülmeden vücuda getirilecek
bir maarif sistemi ki bu da oraya dâhildir.» na
zari ve iskolâstik olur ve genç nesli herhangi
bir diğer meslekte muvaffakiyet temin etmeden
onları böyle hayattan kolaylıkla uzaklaştırır»
diyor. Bunu söyliyen dünyanın en meşhur ter
biye mütehassısıdır.
Bu bakımdan diyebilirim ki, bugüne kadar
Ziraat Enstitüsü mezunları kendilerinin öğren
dikleri bilgileri köylere yayacak en mühim mer
keze, yani köy enstitülerine bile gitmemişler
dir arkadaşlar.
7. Arkadaşlar; bir de bu müesseseye ait bir
tasarı kabul etmemiz, hakikaten elimizde bütün
memlekete şâmil bir ziraat kalkınma plânımız
olması lâzımdır ki, ona göre o müesseselerin
nasıl bir istikamet alacağını düşünüp karar ve
relim. Takdir buyurursunuz ki, bu nokta ka
naatimce çok önemlidir. Bu kanundan evvel bi
zim Meclis olarak Hükümetten istiyeceğimiz şey
bir kalkınma plânıdır. O plân içinde bugünkü
köy ziraatimiz, ziraat mekteplerimiz, orman
larımız, işletmelerimiz, istasyonlarımız; hay
vanlarımız, elemanlarımız kül halinde düşünü
lüp esas istikamet tesbit edildikten sonra bu
nevi ziraat öğretimi müesseselerimizin nasıl ol
ması lâzımgeldiğine dair böylece bir hükme
varalım. Bu olmayınca, böyle palyatif ted
birler teklifinden nasıl bir hükme varabiliriz?
Böyle düşününce, parça parça tasarılar
için umumi gidişinde yer yer onarılması güç ve
ahenksizlikler doğurmaktadır.
8. Sayın arkadaşlar; nihayet şunu da arzetmeyi kendim için bir düşünce borcu sayarım;
filhakika biraz cüretkâr bir düşüncedir. Fakat
ne yapayım, samimî bir düşüncedir.
B Ü müessesenin yeri burası değildir arkadaş
lar; Baytar Fakültesinin yeri; Karacabey, Mah
mudiye, Kars'ın Şerefiye haralarının, olduğu yer-
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lerden birisidir. Gençler ancak geniş mikyasla
hayvan işletmelerini orada k u r u p içinde yetişe
bilirler.
Biz hayvancılık dostluğun dun ziyada
h a y v a n yetiştiren, ıslah eder, istihsal y a p a n adanı
arayoruz.
Z i r a a t F a k ü l t e s i n i n yeri ise, ya A d a n a Ovası
veya başkaca m ü l a h a s s i s l a r m münasip göreceği
bir yerdir. Zira b u r a d a müessesenin geniş ve
esaslı arazisini ihtiva eden bir işletmesi y o k t u r .
Z i r a a t çeşitleri b a k ı m ı n d a n iklim müsait'.değil
dir. Rir de memleketin d o ğ r u d a n d o ğ r u y a iş ve
istihsal hayati]e ilgili olan bu müessese, bu muhi
tin, hoca ve talebeleri çeken z i r a a t t e n ve işten uz a k l a ş t ı r a n siyasi ve sosyal hava b a k ı m ı n d a n ! bil
hassa müessesenin ıslahına d o ğ r u bir adım at
m a k icabeder. .Biz iş a d a m ı n ı n , meslek adamı
nın, bu memleketin tabiatını damarlarına, k a d a r
emi]) onu i k t i d a r haline, kiymet haline getiren
adam arıyoruz. Tasarı bu mahzurlu d u r u m u fi
de ta. perçinlemek istiyor a r k a d a ş l a r . Biz bu gi
bi işlerde radikal bir k a r a r almak mecburiyetin
deyiz.
Nihayet a r k a d a ş l a r , memleketimizin en ha
yati ve en önemli bir müessesesinde, ki b u g ü n
k u r m a k lâzım gelse, bir iki yüz milyon liraya
k u r a m a y ı z . Bu işi ş ü k r a n l a anılmaya, değer ta
rafları v a r d ı r , bu ayrı bir meseledir. Bu müesse
sede çalışan bir çek adamlarımız, kıymetli ela
manlarımız, ki bir çokla un y a k ı n d a n tanırını.
Y a z d ı k l a r ı n a z a r i eserleri. Amma bu nevi mü
esseseleri bil' de A m e r i k a ' d a görmemiz lâzımdır.
Profesör a r a r , bulur, tecrübe eder, talebeleriyle birlikte köye gider, köyde l e l k i k a t y a p a r on
dan sonra, gelir b r o ş ü r ü n ü köy diliyle neşreder.
B u r a d a k i yazılan eserler ilim di.liyl.edir. Ben
bile zor anlıyorum. Bu çok kıymetli elamanları
mızın m u t a z a r r ı r olma hırının önüne geçmek için de H ü k ü m e t bir teklif düşünebilir, m a d d i ve
mânevi tatmin edilmeleri için.. Anıma y u k a r d a
arzeftiğim sebeplerden ö t ü r ü t a s a r ı n ı n H ü k ü 
met t a r a f ı n d a n geri alınmasını ve söylediğim ha
yati ve ciddî meseleleri halletmesi ve ona göre,
Meclise gelmesini isterim. Aksi t a k d i r d e en ha
y a t i en kıymetli müessesemiz olan bu müessese
mizi yanlış bir istikamete sevketmiş oluruz. Son
r a d a tashihi imkansız hataya- d ü ş m ü ş oluyoruz.
B u n u n için de bir önerge takdim ediyorum, ka
b u l ü n ü rica ederim.
N İ Y A Z İ A K S U ( A n t a l y a ) — Sayın a r k a 
d a ş l a r ; iki üe kelime ile düşüncelerimi Yüksek

-
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Huzurunuzda a r / e t m e k istiyorum.
Tarih b o y u n c a :
istanbul'da
gördüğümü/.
Koca f a t i h medreselerinde ulemanın birbirle
riyle kaynaşması, T ü r k sat velinin. Türk fütu
hatına aleni açmıştır. Iliiyük ulema daima hür
olarak, h ü k ü m e t i n e rehber olarak, askerine,
milletine, neferine rehber olarak, milli şecaati
körükliycrek bu memleketi yükseltmişler ve bi
ze emanet etmişlerdir. Tarihin bedbahtlığı, sal
tanatın idaresi bu ilim mesleğini maalesef |>ara
esaretine mahkûm etmiştir, kakrıı zaruret ilim
a d a m l a r ı n a zaman zaman boyun
eğdirmiştir.
i'Iğcr lîüyük Millet Meclisi ilim müesseselerine
vetı'ıden hürriyetini veriyorsa bu, A v r u p a ' n ı n
bir taklidi değil, Türk tarihinin ezeli \<- ebedi
ananesine tebaiye; ten ileri gelmektedir. Onun
için ulema daima h ü r r i y e t i büyük milletin iti
inadından alır.
K fendi m, bu m â r u z â t ı m d a n sonra küçük bir
noktayı da arzetnıek isterim. Ziraat Kus i it üşü
nün Ziraat f a k ü l t e s i haline getirilmesi volini
d.'iki arzumuzun mebde ve menşei, memur yetiş
tiren bir müessese İmlinde oluşundan doğmak
ladır. İliz burayı memur ha/.ırlıyaıı, hazır yeyiei
yetiştirmek vasfından
çıkarı)) serbest
ziraal
âlimleri yetiştirmek, yer yev her
mıntakanm
ihtiyacına '/öve ilmi tetkikler, elüdler y a p a r a k
memlekete yepyeni bir ziraat, hayatı getirmek
için bu tasarıyı huzurunuza sunmuş bulunııyo
ruz.
A r k a d a ş l a r , gene ayrıca meslek mektepleri
vardır. Mektepler meslek adamı yetiştirici üni
versiteler ise memlekete ilim adamı
hazırlar.
A r k a d a ş l a r , l'uırsada
ziraat mektebi
vardır,
Halkalı d a ziraat mektebi vardır. B u r a d a yetiş
mekle olanlar hayvanlarla, beraber y a t a r , orak
biçer köylümüzle iç içe, dış dışa. olurlar, iîirçak
aileler çocuklarını o r a l a r d a yetiştirir.,
kakat
üniversteler bu değildir a r k a d a ş l a r . I'uı anlayı
şı bu kafadan ç ı k a r m a k lâ/uııdır. lîu, bambaş
ka bir fonksiyonun işidir. Kurada serbest bir
ilini y a p m a k , memleketin y<-\' yer her muhil in
de y a p a c a k l a r ı tetkiklerle tohum ıslahına, hay
van nesillerini yetiştirmeye d o ğ r u gitmek gibi
işleri v a r d ı r . ! bı ilmin işidir. Bahsettiğim işle
bu iş a r a s ı n d a hiçbir münasebet y o k t u r \e haki
katen
Ziraat
Knslitüsü
ilmî
araştırmalar
yanında
birçok başka memur işleri y a p a r
arkadaşlar
da
yetiştirmiştir.
lîıı
arka
daşlar maalesef meslek a r k a d a ş l a r ı olacak ver-
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Şunu tekrar etmek isterim; bu memlekette
de memur kadrolarını şişiren birer unsur hali- ;
ne gelmişlerdir. Zaten bundan kurtulmak için- | ziraatçi lâzım, lâf değil, ilimle işi birleştirecek
adam lâzım. Bunun böyle yetiştirici müesseseler
dir ki, oraları serbest, araştırıcı, birer ilini mü
için
pedagojik formülü «Leavning by doing»
essesesi haline getirmeye çalışıyoruz.
dir.
Yani
yaparak öğrenmek.
Arkadaşlar, zaman zaman bir telâkkinin yer
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
aldığını görmekteyiz. Diyorlar ki, üniversitenin
GUOĞLU
(Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, yük
Tarım Bakanlığiyle alâkası kesiliyor. Hayır ar
sek
huzurunuza
gelen kanun tasarısı Ziraat ensti
kadaşlar, mevzu tarımdır. Bugün Hukuk Fa
tüleri
adiyle
andığımız
ilim kurumlarımızın üni
kültesinin Kriminoloji Enstitüsü vardır. Ada
versite içinde muhtar fakülteler halinde yeniden
let Bakanlığı ile sıkı temas halindedir. Ponksi
teşkilâtlanmasını
teklif etmektedir. Bu esas üze
yonu budur.
rinde, yani yüksek tahsil müesseselerinin ilmî
Mevzuları tetkik etmek için bu bakanlık La.
ve idari muhtariyete sahip olmaları esası üze
münasebeti daimîdir. Ayrılına değil, birleşiyorlar.
rinde çok durmama ihtiyaç yoktur kanaatinde
O kadar sıkı birleşiyorlar, o kadar.yakm alâkadar
yim. Yüksek heyetiniz bundan iki yıl evvel üni
oluyorlar ki, bu alâkayı görebilmek için, ensti
versitelerimize muhtariyet bahşederlerken bunun
tülerin fonksiyonunu görebilmek için, iki sene
geniş ve tarihi mânasını konuşmuş, görüşmüş
daha sabretmenizi rica ederim. Ziraat Fakültesi
ve hakkında bir kanaate varmıştır. Neticede dün
açıldıktan sonra hariçteki enstitülerden iki üç
yanın bü + ün medeni demokratik memleketlerinde
misli daha fazla randıman alınacaktır.
olduğu gibi bizim de bir yandan teknik adam
Bu hususta çok söylemeye lüzum yok! ur.
lar yetiştiren bir yandan da hakiki ilim adam
Bunu yüksek takdirinize bırakıyorum. Zaten
ları yetiştirmeye çalışan müesseselerimizin muh
ben Büyük Meclisin aklı seliminin hayranıyım.
tariyete sahip olmaları lâzımdır.
Kısa zamanda çok şeyler öğrendim.
Emin Soysal arkadaşım, hürriyet lâzım değil
Kısa olarak bir şeyi daha hatırlatmak iste
dir bize, bize ziraatçi lâzımdır buyurdular.
rim : îlim adamlarımız çok azdır, onlara göste
EMİN SOYSAL (Maraş) — Hürriyet lâzımreceğimiz hürmet, onlara vereceğimiz cesaret,
değildir demedim.
onlara göstereceğimiz saygı bunların çalışma
Dr. F A H R İ KURTULUŞ (Rize) — İlim için
larına cesaret yolu verecektir, faydalı olacak
fazla hürriyete lüzum yoktur diyor, doğrudur.
tır.
Hürriyet siyasete karşı, iktidara karşı kullanılır,
BAŞKAN — Emin Soysal.
ilme karşı kullanılmaz.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bir
MİLLİ EĞİTİM BAKANI (Devamla) —Bi
ilim hürriyeti mevzuu var, senelerdenberi do
zini ilim hürriyetimiz Cumhuriyetin başlangıcın
laşır durur.
dan beri vardır. İlim adamlarımız araştırma saha
Arkadaşlar, bu memlekette ilim adamlarının
larında serbestçe çalışmışlardır. Üniversitelerin
sahip olduğu hürriyet ne İngiltere'de ne Ame
muhtariyeti şekli ise bütün dünyada ilim hürriye
rika'da, ne de Rusya'da var.
tin i çerçiveliyen bir şekildedir. Hakkı vardır. Emin
Ben soyuyorum, diyorum ki, bir profesör
Soysal'm elbette hakkı var. Hangi ziraatçi falan
araştırma yapmak istedi de Ziraat Vekili engel
böcek üzerinde tetkikat yapmaya girişti de Zira
mi oldu? Bunlar ayrı bir mesele, ilim hürriyeti
at Vekili mâni oldu. Ama bu hürriyetin çerçeve
ayrı bir meseledir. Tarihte ilim hürriyetine ve
lenmesi ve tanzimi lâzımdır. Bugünkü medeni
rilen kıymeti hep biliriz; Emin Buharî, Kadı
yetin bulduğu şekil de bu müesseselere idare ve
Zadeler, Fatih devri, bunları biliriz,
bunlar
ilim muhtariyeti verme şeklidir. Binaenaleyh
ayrı meseledir. Bize ziraatçi lâzım, amelî ziraziraat adamı istemek demek, hürriyeti istememek
atçi lâzım. Mesele buradadır. Arkadaşımızın
olmadığı gibi bunun aksi de varit değildir.
noktai nazarı ilim hürriyetine aittir, esasen bu
Ancak şunun üzerinde durabilirim ki bu mü
rada ilim hürriyetinin aleyhinde bulunan yoktur.
esseselerin hürriyetleri teminatlı bir hürriyet ol
Biz diyoruz ki, bize ziraatçi lâzım. Bunun için
mak gerekir. Her türlü fikrî faaliyet, bilhassa
misal verdim, sabaha kadar da şahıslar üzerin
ilim bir hürriyet havası içinde inkişaf eder; o da
de, işler üzerinde misaller sayabilirim.
muhtariyettir. Bu hususta bir ihtilâfunız yok-
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t u r zannederim. İşte yüksek ilim müesseseleri
mizi böyle m u h t a r y a n i çerçevelenmiş bir h ü r r i 
y e t havası içinde yeni b i r kalıba soktuğumuz sı
r a d a d ı r ki, b u g ü n sıra Yüksek Ziraat Enstitü
leri dediğimiz müesseselere gelmiştir.
B u müesseseler 1933 yılında memleketimizde
modern ziraati geliştirmek ve y a y m a k maksadiyle
örnek müesseseler olarak k u r u l m u ş t u r . Milletin
bu müesseselere verdiği p a r a ve emek ve bağladı
ğı ümit çok b ü y ü k t ü r . İ y i olsun, en iyisi olsun
diye her t ü r l ü fedakârlık ihtiyar edilmiş, birçok
yabancı mütehassıslar getirilmiş, senelerce ya
bancı mütehassıslara birçok p a r a l a r verilmiş, her
t ü r l ü malzeme getirilmiş ve b u müesseseler kurul
m u ş t u r . O şekilde ki, 1933 te,
zannediyorum
b u n d a n beş sene evveline k a d a r b u r a d a yabancı
lar vardı. On sene içinde bu müessesenin b ü t ü n
elemanları T ü r k olmuştur. Y a n i b ü t ü n kürsü
ler T ü r k çocukları t a r a f ı n d a n işgal edilmiştir.
B u yabancı profesörlere verdiğimiz p a r a n ı n
ziyan olduğunu, y a h u t israf olduğunu iddia et
mek m ü m k ü n değildir. Ç ü n k ü gelmişler, bir mü
essese k u r m u ş l a r ve yerlerine T ü r k çocukların
dan a d a m l a r yerleştirip
gitmişlerdir. B u g ü n
bu müessese bizim iftiharla gösterebileceğimiz
bir müessese halindedir. B ü t ü n medeni A v r u p a
memleketlerinde p a r m a k l a gösterilecek müessese
lerden birisidir ve baştan başa T ü r k elemanları
ile idare edilmektedir.
B u n o k t a d a n E m i n Soysal arkadaşıma bir
cevap arzedeyim. O tarzda beyanatta bulunu
y o r l a r ki, sanki senelerdenberi bu müesseseye
verilen p a r a çarçur olmuş gibi. Bize şu lâzım,
bu lâzım, b u n l a r d a n hayır gelmez, tarzında. Ge
rek bu müessesenin ilim elemanları hakkında, ge
rekse müessesenin verimi hakkında söylediği söz
ler insaflıca sözler değildir, arkadaşlar,
EMİN SOYSAAL

(Maraş) — Aımı realite

dir.
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N I T A H S İ N BAN( T I J O Ö L U (Devamla) —- Rica ederim arkadaşla
rımdan, ş u r a d a n K a s t a m o n u ' y a . Bolu'ya- doğru
bir seyahat i h t i y a r b u y u r s u n l a r ve o r m a n l a r ı n
içerisine girsinler. A r k a d a ş l a r bu ormanların içi
ne ilk defa sahip sıfatiyle giren insanlar bu mü
essesenin yetiştirdiği çocuklardır. O kendisini or
m a n ı n içine atmıştır. B i r baraka k u r m u ş t u r .
Karısı, çoluğu ve çocuğiyle orada o t u r m a k t a d ı r
ve o r m a n ı n sahibi olmuştur.
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B u n d a n evvelki devirlerde orman memuru
k a z a d a H ü k ü m e t konağının alt k a t ı n d a bir kı
rık s a n d a l y a d a , o r m a n d a n uzak y a ş a m a k t a y d ı .
Şimdi işte arkadaşımızın arzı: ettiği şeye vâsıl
oluyoruz, demekl ir.
EMİİN SOYSAL (ÎUaraşj
Ormanı bırak
sanız iyi. olur.
M İ L L Î BĞİTİM BAKANİ T A H S İ N BANĞ L O C L L (Devamla)
Bir üıekhaueyc, bir ye
tiştirme müessesesine u ğ r a m a l a r ı n ı rica ederim.
B u r a d a arsiaıı gibi öküzlerin yetiştirildiğini grt
receklerdir. Bu müesseseler günden güne art
inakladır. B u r a d a çalınan çocuklar da bu mü
esseseden yetişen «-ocuklardır. Sonra bir tohum
ıslah istasyonuna uğramalarını, rica ederini.
Nasıl çalışıyorlar, göreceklerdir. Burada, çalı
şanlar da bu müesseseden yetişmiş olanlardır.
BM İN S O Y S A L U l a r a ş )
Hangi istasyon.?
MİLLÎ EĞİTİM B A B A N I T A H S İ N BANB L O Ğ U ) (Devamla)
Her ysvdv. vardır. Siz
tesadüf etmemiş olabilirsin!/;. (Devam, devanı
sesleri).
Yalımız a r k a d a ş ı n ı m haklı olduğu bir nokta
vardır ki, bütün memlekesi bu türlü teknik'
elemanlarla kaplı '.'örmek istiyorlar. Baka I ne
yapalım ki bu iürlÖ elemanları tam kifayette
y e t i ş t i r i p memleketin her karış toprağını Örte
cek hale gelmemişi/.dir. Bunlar ancak ö r n e k l e r
v e r m e k t e , yer yer t e c r ü b c l c y a p m a k l a d ı r l a r ve
yev yer muhillerine faydalı ve tesirli olmaya
başlamışlardır.
Bu müessesenin kusurları olabilir, h'akat
bunlar :siah edi'eeektir. Benim kanaat iuıee bu
k u s u r l a r ı n ıslahı, talebe hususunda, lıoca husu
s u n d a haricî tesirlerden kurt ulunmuş bir hav ı
ile m ü m k ü n olacaktır. Bu itibarla e v \ e l a mii'"sseseni.n verimi h a k k ı n d a daha insaflı bir mil
falâa rica etmek islerim.
Bu k a n u n u n getirdiği teklife gelince; Z i r a a t
enstitülerini m u h t a r fakülteler haline getirmek
tir. Bu bahis mevzuu olur olmaz iki t ü r l ü rıokt a i n a z a r o r t a y a çıkmıştır
Biri ş u d u r : Bu müessese d a h a ziyade pratik
ilimler, tatbiki ilimler müessesesidir ve zîraatle
alâkalı ilimlere ait bir müessesedir. Oanıia hâ
limle kalmalıdır. Bakaî bir ünİversifer hüviyet
kazanmalıdır.
i k i n c i noktaî nazar d a : bu müessese fakül
teler halinde, üniversitelerin b u l u n d u ğ u yerler
deki üniversitelere ilhak edilmelidir. Bu iki uok-
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bu mahzurdan kurtarılmasını düşünüyorduk, is
tai nazarı da ileri süren arkadaşların leh ve
tanbul Üniversitesine ilhak edilmek suretiyle o
aleyhte delilleri vardır.
talebe P. C. N. yi okumak için buraya gelmiyeBunun bir bütün halinde kalması fikrinde
cek, doğrudan doğruya istanbul Üniversitesin
olan arkadaşlar diyorlardı ki, bu, daha ziyade
de P. C N. tahsilini yapacak, oradan da Orman
tatbiki ilimlerle ilgili bir müessesedir. Bir ca
Fakültesinde
tahsilini bitirecektir.
mia halinde kalsın ve üniversitenin daha çok
nazari havası içerisine karışmasın. Çünkü biz
Bu türlü avantaj ve bu türlü mahzurlarla
bu müesseselerden daha çok memleketi kalkın
karşılaşıldı. Uzun zamandanberi bu kanun encü
dırmak yolunda pratik faideler beklemekteyiz.
menlerimizde müzakere edildi, konuşuldu ve
Bunlar nazariyeye düşmesin. Onun için toplu
nihayet son şekli üzerinde karar kılındı.
kalsın diyorlar. Diğer bir kısım arkadaşlar, bu
Arzettiğim gibi tercih edilen taraf daha ge
fakülteler arasında bir koordinasyon vardır.
niş bir ilmî camia içinde, daha mazbut ve daha
Bu müessesenin bir pılânı vardır. Bu pılân bo
verimli bir ilmî hayata imkân vermek düşüncesi
zulmasın, bu koordinasyon devam etsin. Korka
dir. Sonra da mühimce bir miktarda tasarrufu
rız ki üniversiteye bağlanırsa aralarındaki irti
sağlaması cihetidir.
bat çözülebilir, diyorlardı.
Bu şekil üzerinde de bazı arkadaşlarım de
Bunların fakülteler halinde üniversiteye bağ ğişiklik ileri sürdüler. Meselâ Adnan Adıvar ar
kadaşım; Orman Fakültesinin Teknik Üniversi
lanmasını terviç eden noktai nazar ise bu mü
teye bağlanmasını teklif ettiler. Bu Orman Fa
esseselerin o camia içinde daha iyi bir ilmî hü
kültesinin, üzerine kurulmuş olduğu ilimler şun
viyet kazanacağını ileri sürüyorlardı. Mânevi
lardır arkadaşlar : Bir kısım tabiî ilimler, ki
havanın daha çok ilmileşeceğini ileri sürüyor
ilk sınıfını P. C. N. yapar. Bir kısmı Devlet
lardı. Ayni zamanda pratik bakımdan da şun
ilimleri, bunlar bizim Mülkiyede de okunan
ları ileri sürdüler:
bazı bilgilerdir. Bir kısım riyazi bilgilerdir.
Burada bir takım çift hizmetler meydana gel
Bunlar daha ziyade, bu fakültenin muhtaç ol
miştir. Meselâ Ziraat enstitüsünde bir tabiî
duğu ölçü ve şekilde, istanbul Üniversitesinde
ilimler fakültesi vardır, bir de fen fakültesi var
toplanır. Yani kendisini terkip eden bilgiler
dır. Bu dubl amploi, iki taraflı para vermek
üniversiteye aittir, Teknik Üniversiteye değil.
demektir. Halbuki aşağı yukarı aynı bilgileri
Kaldı ki, birinci sınıf, P. C. N. sınıfı da
okuturlar. Eğer üniversiteye ilhak edilirse bun
doğrdaıı doğruya oraya aittir, Teknik Üniver
lardan biri kalkacaktır, ikisi birleşecektir.
siteye ait değildir. Bu itibarla bunun Teknik
P. C. N. sınıfları Ziraat enstitülerinde de
Üniversiteye bağlanmasını uygun telâkki etmi
vardır. Ankara Üniversitesinde de meselâ başlıca
yoruz.
Tıbbiyeyi alâkadar eden P. C. N. sınıfı vardır.
Bunlar birleşecektir. Bu, hem para itibariyle ta
Sonra, Sayın Adnan Adıvar, Orman mü
sarrufu mucip olacaktır, hem de elemanların, hendisi yetişir, dediler. Bu mühendislik unvanı
bir araya gelmesiyle o müessese kuvvetlenecek
dada ziyade teknisiyenlere verilen bir unvan
tir. Bir personel olacak, daha kuvvetli olacak
dır. Bizim kimya şubesi de, Fen Fakültesinin
tır.
Kimya Şubesi de, kimya mühendisi yetiştirir.
Ayrıca iki rektör yerine bir rektör, iki mu
Adına mühendis denmesi, bunun mutlaka ora
hasip yerine bir muhasip olacaktır ki, yapılan
ya bağlanmasını icabettirmez.
hesaplar filhakika bu tasarrufun da küçümseneMâruzâtım bu kadardır. Yalnız bir arkada
miyecek derecede bir tasarruf olduğunu göster
şını, Siyasal Bilgiler Okulu ne olacaktır, diye
miştir.
sordular. Siyasal Bilgiler Okulu üniversite
Sonra bir vaziyet daha vardır. Bu fakülte
karekterini haiz bir müessesedir. Ve onu da
lerden biri Orman, istanbul'da bulunuyordu, bu
üniversitelerimizin muhtariyetinden istifade et
fakültenin talebesi yalnız bir sene Ankara P.
tirmeyi düşünmekteyiz. Sayın arkadaşım Re
C. N. sınıfını okuyor, ikinci sene istanbul'a
şat Şemsettin Sirer bu mesele üzerinde çalışmış
giderek orada Orman Fakültesinde tahsilini ik
ve bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarı
mal ediyordu. Yarısı burada, yarısı orada. tetkik edilmek üzere bakanlıklara gönderilmiş
Esas ihtisas kısmı İstanbul'da idi. Bunun da
tir.
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Onun için de iki fikir vardır. Birincisi, fa
külte haline getirilmesidir ki, bu takdirde İs
tanbul'daki iktisat Fakültesiyle bir nevi denk
leşme teşkil edecektir. Buna sadece siyasi ilim
ler değil, Siyasi ve İktisadi İlimler Fakültesi
diyeceği*. İstanbul'daki de o istikamette inki
şaf etmektedir.
İkincisi; sadece üniversiteye ilhak edilmiş
bir yüksek mektep şeklidir. Bunun üzerin
de vekâletlerin de ııoktai nazarını aldık
tan sonra tekrar çalışacağız. Ümit ederim
sonbaharda bu kanun tasarısını da Yüksek hu
zurunuza getirebileceğiz.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar; bir defa, bize hürriyet değil iş ada
mı lâzımdır, diye bir cümle kullanmadığımı
hatırlarsınız.
MİİLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSlN BANGUOĞLU (Bingöl) — Affedersiniz.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Ohalde mese
le yok.
Hürriyetin şâmil mânada bütün işler için
ne kadar lüzumlu olduğunu bizzat kendi mevcu
diyetim gösterir.
Ecnebi profesörler meselesi ayrı bir mesele
dir. Buradaki kıymetli elemanların bir kısmı
nı ecnebi profesörler yetiştirmemiştir, onların
yetişme tarzları daha başkadır, bunu da arzedeyim.
Yetişen elemanların çalışma tarzı nedir;
bendeniz bir rakam verdim dedim ki: Bugüne
kadar 1983 mezun vermiştir, bu 1983 mezun
dan birisi Aydın'da, birisi Adana'da olmak üze
re yalnız iki kişi memur olmamıştır. Geriye ka
lan 1981 kişi de memur olmuştur ve yine ilâve
ettim dedim ki: Bunların bir kısmı Devlet em
linde bir kısım müesseselerimizde kiymetli me
saide bulunmaktadırlar. Ve ama bir kısmı da
ziraat müdürlüklerinde boş oturmaktadırlar, bunu
da söyledim. Mevzııubahis ettiğimiz ve üzerinde
durmak istediğimiz mesele münhasıran memur ye
tiştirme işidir: Memur yetiştiren bir müessese
olduktan sonra hemen1 arzedeyim ki, burada ye
tişen elemanlarla yapmak istediğimiz işi orta zi
raat mekteplerinden mezun olanlar belegan mabeleğ yapmakta hattâ fazlasiyle yapmaktadır.
Buyursunlar zirai donatım sahasına ve geniş iş
letme çiftliklerine gidelim, orada çalışmakta olan
ların kimler olduğunu birer birer göstereyim.
Ben Çifteler Harasında aylarca gezmiş, tetkik
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etmiş bir arkadaşınızım. Dray farming müdü
rünü yakinen tanırım, arkadaşımdır. Buraları
tamamen tetkik etmiş'bir adam. sı f atiyi e konuşu
yorum, diyorum ki, mademki biz buralarda me
mur yetiştiriyoruz, bunun üzerinde duralım.
memleket müteşebbit ziraatçı istiyor. Biz de bil
gisiyle, kifayetiyle bu tabiati istismar edecek
adam istiyoruz ve buna ihtiyacımız var dedim.
Ama, biz yetiştirmişiz hepsi memur. Bu düşünü
lecek birşeydir, arkadaşlar ve bizim için hayatî
bir meseledir. Samimiyetle, düşünelim diyorum.
Orman işletmeleri bahsinde Sayın Millî Eği
tim Bakanımızın konuşmalarını isterdim. Zira
cebimde bir defter var, çıkarırsam o dâva uzar
arkadaşlar. Bu mesele mühimdir. Ben de onla
rı orman içinde gördüm, ormanın içinde başka
şeyler de gördüm. Şayanı teessüf bir mesele ola
rak bugün memlekette bir orman mevzuu vardır.
Bu orman mevzuunu iyi şekilde halledecek ilim
adamı Orman Fakültesinden yetişecektir. Bu
memleketin orman işindeki gidişini neden aydın
latmıyorlar? Orman meselesi mühimdir, defteri
çıkarırsak altından çok iş çıkar. (Ne çıkar sesle
ri). Şimdilik müsaade edin konuyu değişlirmiyelim.
Şunu Öğrenmek istiyorum : Hakikaten bir
meseledir, ilmî hürriyetten kastımız nedir? Han
gi âlim bu memleketin işi üzerinde ciddiyetle, sa
mimiyetle çalıştı da Devlet mâni oklu': Misal is
terim. Ilürriyeten kastımız nedir?
İh: FAHRİ KURTULUŞ (Rize)
Buna
kimse misal veremez. Böyle şey yoktur.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Sonra tek
rar edeyim ki; bendeniz hürriyeti severim. O
kadar sevmem lâzımdır ki, şu yüksek müessese
de mevcudiyetimi o hürriyete borçluyum.
Bir şeyi daha öğrenmek istiyorum; bu mües
seselere bugüne kadar ne kadar para sarf edilmiş
tir. Lütfen Millî Eğitim Bakanı söyliyebilir
ler mi?
BAŞKAN —- Gnerad Naci Tınaz.
(İl. NACİ TINAZ (Ankara) — Arkadaşlar;
Türkiye'de birkaç vilâyetimizde numune teknik
tarım teşkilâtı diye birşey yapılmıştır. Bun
ların içinde bir*tanesi de Ankara: İlidir.
Ben
bu ilde bu teşkilâtın mühimce bir kısmı ile te
masta bulundum, Emin Soysal arkadaşımın
sözlerini tamamiyle teyit ederim.
Biz ziraatçi değil, memur yetiştirmişiz. Bir
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çok paralar sarfedilerek Ankara Vilâyetinin şu
rasında, burasında, güzel binacıklar meydana
getirilmiştir, oralara zavallı gençler dağıtılmış
tır. Bazılarına da binalar yapılamamış kaza mer
kezlerine gidip oturmuşlardır.
Arkadaşlar, insana hakikaten üzüntü veriyor.
Çünkü köylülere soruyorum, asıl hakikatin tercü
manı onlardır. Ziraat memuruna, Tarım öğ
retmenine sorarsanız, şunu şunu yaptım, bunu
yaptım derler, ama, asıl hakikati köylünün ağzın
dan dinlemek lâzımdır. Köylülerimiz biz bunlar
dan istifade edemedik, ve edemiyoruz diyorlar.
Yalnız benim gördüğüm bir iki tane fedakâr
arkadaş, meslekine muhabbeti i arkadaş çalışıyor,
fakat onlara da lâyıkiyle imkân verilmiyor, üstarafı kocaman bir kadrodur, maaş alıyorlar, fa
kat köylüye öğretmenlik yapamıyorlar ve yetiş
memişlerdir; amelî olaark yetişmeni işlerdir.
Esasen 1933 te bu enstitü kurulduğu zaman bu
na birbüyük Devlet adamı demiştik ki, beğendiniz
mi burasını? Ozaman bir hissi kablelvuku ile de
miştim ki toprağı olmıyan, tarlası olmıyan ve bu
iklimde acaba bu enstitü memlekete fayda vere
cek mi vermiyecek mi, şüpheliyim demiştim.
Fakat bugün görüyorum ki ozaman bilmiyerek
bir tahmin üzerine söylediğim söz bugün bir ha
kikat halindedir. Arkadaşlar Ankara Vilâyeti,
yaylası, bir hububat ve buğday ambarıdır. Bili
yor musunuz bu sene kuraklıktan değil, sürme
hastalığı yüzünden bu vilâyet ne kadar hububa
tını kaybetmiştir, işte bu bilgisizliktendir ki, ve
kamilen 1900 memuru yetiştirip asıl kuvvetimi
zi ameliyata, vasıta vermeyişimizdendir.
Onun için Millî Eğitim Bakanı arkadaşımıza
çok yalvarırım, bir defa gitsinler, bu numune
yerlerle ve köylülerimizi görsünler ve dinlesin
ler ve ne yapıldığını anlasınlar.
Arkadaşlar; öyle numune Tarım Öğretmen
lerinin oturduğu küçük evler bilirim ki önünde
ki ağaçlar kurumuştur, amma yanındaki Jan
darma karakolu ağaç ve sebze yetiştirmiştir, fa
kat öğretmenin etrafı kupkurudur.
Dr. F A H R Î KURTULUŞ (Rize) — Ziraat
hürriyeti yoktur da ondan paşam,.
Ol. NACİ TINAZ (Devamla) — Ormanlar da
böyledir arkadaşlar. Gidip dolaşsınlar, nasıl tah
rip edildiğini görürler. Biz bu teşkilâtı orman
ları korumak için mi yaptık, yoksa ormanlar ha
rap olsun diye mi yaptık, ve ormanlar içinde
köşkler kurulsun diye mi yaptık?
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Arkadaşlar, uzağa gitmiyelim; şurada Kızıl
ırmağ'ın yanında bir Irmak İstasyonu vardır.
Oradan Zonguldak'a doğru hat ayrılır. Orada
Tarım Bakanlığının şu kadar yıl önce yapmış
olduğu bir fidanlığın, bugün ne hale geldiğini,
hastaığm önüne geçemediğini ve şimdi oradaki
fidanların ve ağaçların odun haline kalbedildiğini ve başka bir tasavvurda bulunulduğunu dü
şünecek olursak yine Ziraat Enstitüsünün bur
nunun dibindeki koskoca bir orman fidanlığının
inalıvolduğunu görmek hakikaten esef verici bir
hâdisedir. Ben böyle bir profesörü ne yapayım.
Keza Cebeci'de bir fidanlık vardır, bugün
oraya apartman yapılmasından ziyade fidan ye
tiştirmeye elverişli olmadığı için kaldırılacağını
bana sahibi salâhiyet fen adamları söylemişler
dir.
Arkadaşlar; Ankara bir armut mmtakası ol
duğu halde, burada kayısı ve elma yetiştirmek
için bocalıyorlar. Burası armut mmtakasıdır. Ve
burada armut fidanları yetiştirilerek köylülere
dağıtılmalıdır.
Hulâsa biz Ziraat Enstitüsünü bir memur fab
rikası bir profesör fabrikası olarak istemiyoruz.
Tarlalarda, ovalarda profesörle beraber amelî
olarak çalışacak memleketin her bucağına dağıla
cak ziraatçiler istiyoruz.
TARIM BAKANI O AVİ D ORAL (Seyhan)
— Muhterem arkadaşlar; gerçi Banguoğlu arka
daşımın Ziraat Enstütüsü hakkında söylediği
sözlerden sonra benim bu kürsüye gelmem fazla
bir şeydi. Fakat huzurunuzda ve memleket mu
vacehesinde bir hakikati ifade etmeliyim ki Zi
raat Enstütüsü tenkit edildiği şekilde bir vazi
yette değildir. Eğer biz .bu müessesenin kuruluş
tarihi ile aradan geçen şu kısa zamanı gözönüne
getirecek olursak bu müessesenin bu memleket
ziraatine vermiş olduğu kıymetli elamanları gör
düğümüz zaman başka memleketlerdeki ayar
ları ile ölçecek olursak bu müessesenin hakika
ten çok faydalı çok verimli bir halde karşımız
da bulunduğunu göreceğiz. Hakikati kabul
etmek lâzımdır arkadaşlar. Kendi Bakanlığım
da karşılaştığım kıymetli gençleri gördükçe ifti
har duymaktayım ve bunlardan ati için çok şey
ler bekliyeceğimize emin olabilirsiniz. Nihayet
1933 senesinde kurulmuş bir müessesedir. Bu
kadar kısa bir zamanda bundan iyi daha ne
bekliyebiliriz.
Sonra arkadaşlardan rica ederim, Ziraat il-
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miyîe mütehassısı pratisiyen ziraatçiyi ayır
mak lâzımdır.
Emin Soysal arkadaşım enstitüde diploma
sız profesör bulunduğundan bahsettiler bu doğ
ru değildir arkadaşlar. Enstitüde diplomasız
hiç bir profesör yoktur bunu da sarahati a açık
lamak mecburiyetindeyim.
ZIYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) —
Efendim, binnetice memleketin ziraatin çiftçi
liğini, hayvancılığını ele alacak ve tanzim edecek
bir müessese olan enstitünün fakülteye inkılâbı
sırasında ben de kendi müşahedelerimi ve minnet
duygularımı arzetmek zaruretini duydum.
Hakikaten şimdiye kadar bu müesseseden mem
leket, memur fabrikası olarak, gayet güzel istifa
de etmiştir. Bu güzel istatistik yapan, en güzel
teorileri yazanlar buradan yetişmiştir. Yalnız bir
şeyi arzediyorum ki, ziraat ilminden maksat ken
di memleketimizde yetişebilecek olan ve yetişmesi
mümkün olan madde ve hayvanı seçip yetiştir
mekse şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşma
dık. Bu kabahat müessesenin mi, profesörün mü,
yoksa oraya tesadüfen girmiş olan arkadaşların
mı? bunu bilmiyorum. Yalnız öyle şeyler biliyo
rum ki, son sene çıkmış olan mektep talebesin
den, bu ziraat işinde karın doyurmak mümkün
değildir diye yeniden Hukuka girmiş olanlar var
dır, isim söyliyebilirim. Ziraat Enstitüsünden
çıkmış, bakıyor ki, bundan ekmek kazanılamaz,
babasından kalmış birkaç dönüm toprağı da var
ama bundan istifade edemiyeceğini anlıyor ve
Hukuka giriyor.
En garibi de şudur, bir hâtıramı arzedeceğim,
atfınızı dilerim.
Ben liseyi bitirdikten sonra ziraate gitmek
istedim, ziraatçilik babadan sanatımızdır. Babam
dedi ki, «Aman gitme, zira falan gitti, filân gitti
ama hepsi de başka işlere döndüler, çiftlikleri
ni sattılar, bunların hepsi de vaktiyle ziraat tah
silinin peşinde idiler, öğrendiklerini bu memle
kette tatbik edemediler.» ihtimal ki, ozaman bu
memleket fennî ziraat için lâzım olan vesaiti haiz
değildi. Ama sen okumak istiyorsan, kültür ya
pacak, kafa işletecek bir yere gir de oku, dedi.
Babamın reyinden çıkmadım. Hamdolsun ziraatçiyim. Ekmeğimi topraktan çıkarıyorum; bazan
da komşularıma faydalı oluyorum. Ozamandan
bugüne kadar Ziraat Mektebinden çıkıp kendi
toprağında, kendi emeğini çıkaran bir arkadaş
görmedim. Belki şaz olarak bir tane, on tane
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vardır. Fakat onu geçmez. Binaenaleyh ne bi
zim kabahatimiz vardır, ne profesörlerde. Fakat
bu işin bir zayıf noktası vardır, onu bulmak lâ
zımdır. Profesörlerden ricanı şudur; gayet güzel
memur yetiştirmiş olan bu müesseseden çıkanla
rın toprağa bağlanması imkânını bulalım. Al
manya'da okumuş olanlar var, bu müesseseden
yetişmiş olanlar var. Ama nedense sanalı hakir
görüyor, gidiyor bir Devlet dairesinde istatistik
yapıyor, proje yapıyor, toprağa bağlanmıyor.
Sayın Ziraat Vekiline hak veriyorum, belki pra
tisyenlerle ziraat âlimleri arasında büyük bir
fark vardır. Ama eğer ziraat âlimi olmak pratis
yenlere mâni oluyorsa bu ziraat adamlarının ye
tiştirilmesi ve bunların toprağa bağlanması için
ne şekilde bir tahsil verilmesi lazımsa o yola gidil
mesini bu müesseseden, profesörlerden ve üniver
site haline gelecek olan mektepten bekliyoruz ve
bu yola gt irilmesini Yüksek Heyetten rica ediyo
rum.
BAŞKAN - Ahmet Oğuz.
AJIMKT OÖUZ (Eskişehir) - Muhterem
arkadaşlar, aldanmıyorsam mevzulunuz, ziraat
fakültelerinin üniversiteler gibi, aynı haklar
dan istifade ettirilmesini temin maksadiyle o
camiaya katılıp katılmamasıdır.
Bu arada birçok arkadaşlar, mektebin faa
liyeti, mektebin yetiştirdiği arkadaşların kifa
yetsizliği hakkında mütalâalar ileri sürdükle
rini ve ifadelerde bulunduklarını gördüm.
Hemen tereddütleri izale için, müsaadenizle,
Türkiye'deki yüksek ilim müesseselerinin te
şekkül ve tekevvününe kısa, bir nazar atfetmek
lâzımdır.
Bizde ilim müesseseleri dün, dünden daha
evvel 1860 yılı civarında kurulmuş bir kısmı ile
yalnız Devletin kendi teşkilâtında bulunmasını
zaruri gördüğü memurları yetiştirmek için ku
rulmuştur. Mülkiye Mektebi, Hukuk 'Mektebi,
dünün Ankara'daki Hukuk Mektebi, Mühendishanei Hümayun ve sair. Vekâletlere bağlı
olan yüksek mektepler yalnız bir ilim yapmak
ve ilmin gelişmesini temin etmek için değil, ilk
safta geri kalan memleketimizde bu işlerden de
anlar, Devlet ve millet teşkilâtında iş görebilir
insanları yetiştirmek maksadına matuftu.
Biz son senelerde memlekette ilim müessese
lerine muhtariyet vermeyi düşünürken, artık
biraz da Türkiye Cumhuriyeti olarak kemlimi-
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ze memur yetiştiren müesseseler temin etmek
ten ziyade bu yetişegelen ve kadrolarımızı dol
duranların, haricinde de ilmin inkişafını temin
içindi. Altıdan, yediden, iptidai ve orta mektep
lerden yüksek tahsil müesseselerine talebe alır
ken gayemiz memlekette teşkilâtın kadrosunu
doldurmak idi. Mülkiye Mektebinin durumu da
yine aynı düşüncenin neticesiydi. Binaenaleyh
bendeniz 15 yıl evvel teşekkül eden ziraat fa
kültelerinin ilk kuruluşunda mutlaka zirai ilim
lerini geliştireceğimizden ziyade; memleketin
az çok bilgi ihtiyacını karşıhyacak elemanları
temin maksadı hâkimdi ve bir bakanlığa bağlımıştık.
Hükümetin bundan birkaç yıl evvel üniver
siteye ilmî bir hususiyet ve muhtariyet verme
arzusunu bütün memleket çapında ilmî hayatın
gelişmesi için bir zaruret olduğuna inanıyor ve
bu kanunu da ancak o gözle mütalâa etmek is
tiyorum.
Denebilir ki, Ziraat Fakülteleri bugüne ka
dar 1900 küsur talebe yetiştirdi.. Ve bunların
hepsi memur oldu. ,
Arkadaşlar; Ziraat Fakülteleri işe başlar
ken yanma bir de pansiyon ilâve ettik.
Yani bizzat ziraat yapacak kimselerin ve bunun
için de ilme ihtiyaç gösterecek insanların top
lanma yeri değildi. Devletin pansiyonunda oku
yacak ve ondan sonra da Devlet teşkilâtında
vazife alacak insanlardan ibaretti.
Bir memlekette ilmin gelişmesini ilmî muh
tariyet esasına istinat ettirirken biz hâlâ Ziraat
Fakültelerini memur yetiştirir bir halde bırak
makta ısrar edebilir miyiz? Eğer burada yeti
şen arkadaşların ilmî kifayetinden, bilgilerin
de ve tatbikat sahasına geçememelerinden şi
kâyet ediyorsak bunun illetlerini aramak lâzımgelir. Bir an için düşünmek lâzımdır ki, hiçbir
yüksek mektepten ilim müessesesinden çıkan
arkadaş derhal yapıcı ve işi götürücü bir kabi
liyeti kendinde zaten cem edemez. Hangi hu
kuk mektebi mezunu, hangi mühendis mektebi
mezunu mektepten çıktığının ertesi sene veya
onu takip eden senelerde istediği gibi gelişe
bilir. Peki bunlardan hangileri muvaffak olu
yor. Arkadaşlar; intisap ettikleri muhitte ken
di meslekî kabiliyetlerini geliştirebilen, veya
hut kendi bilgilerini birçok denemelerden geçi
rerek kendilerini kemale getirenlerdir ki, ancak
muvaffak, olmaktadırlar. Ziraat Mekteplerin-
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den çıkanların yalnız iktisap ettikleri bilgilerin
noksanlığından dolayı kifayetsizlikten bahset
mek doğru olmaz. Bu arkadaşlar Devlet teşki
lâtında, bir masanın kenarında bırakılıyor
lar, mektepte edindikleri bilgilerle bunları
masa üzerinde kapalı, mücerret bir şekilde ça
lıştırırsak gayet tabiîdir k i ' o arkadaşın geliş
mesi mümkün olmaz.
Binaenaleyh bendeniz yapılan şikâyetlerin
hakikaten yerinde olduğuna kani olmakla be
raber bu arkadaşların ziraat sahasında gelişme
sağlamamalarını kendi iradeleri haricindeki bazı
sebeplerde aramanın isabetine kaniim.
Sayın arkadaşlar; biz ilim müesseselerine
bir muhtariyet verir ve kendilerinin bu yolda
inkişaflarını sağlarken Ziraat Fakültelerinin
bundan sonra aynı ölçünün haricinde tutama
yız. Nasıl olurda bir ilim müessesesinde haiz
bulunan salâhiyetler Ziraat Fakültelerinde haiz
bulunulmasın. Affedersiniz, balık baştan ko
kar tâbiri çok yerindedir. Eğer bugün yük
sek mekteplerde diğer üniversite ve ilim mües
seselerine nazaran aynı derecede bir ilerleme
görmüyorsak bu ona intisap eden tedris heyet
lerinin akademik kariyerlerinin onlar gibi ta
nınmamış olmasından ileri gelir. Bu arada bil
hassa Mülkiye Mektebini bitirmek isterim.
Mülkiye Mektebinin durumu, cidden bugün
kü haliyle kalırsa, kısa bir âtide mahiyetini
kaybedecek vaziyettedir. Oraya intisap edecek
arkadaşların, ilim adamlarının kendilerine verilmiyen hakları muvacehesinde oralarda aynen
muhtar müesseselerde olduğu gibi yetişmesini
istemek imkânsızdır. Bundan sonra ilim mües
seselerimizi memur yetiştiren mekanizma ha
linden çıkararak ilmî kabiliyetlerini her sahada
gösterebilir insanlar yetiştiren bir üniversite
camiası halinde koymak hepsinden daha isabetli
olur kanaatindeyim, mâruzâtım bundan iba
rettir.
ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) —
Arkadaşlar; vakit çok geçti. Bir müessesemize
ait bir kanunun müzakeresinin, umumi konuş
masının bu kadar uzun sürmesini Büyük Millet
Meclisinin irfan müesseselerimize ne kadar
ehemmiyet verdiğinin bir misali olarak alıyo
rum. Vaktin geçmiş olduğunu, yorgunluğunu
zu nazarı itibara alarak sabrınızı fazla suiisti
mal etmiyeceğim.
Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanununun mü-
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zakeresi vesilesiyle teferruata ait söylenen söz
leri bir yana bırakarak üç ana prensi]) üzerinde
mâruzâtta bulunacağım.
Bir defa arkadaşlar; bir yüksek irfan mües
sesine ait kanun müzakere edilirken, ondan sıç
rayarak memleketin veterinerliğine, ormancı
lığına ve ziraatine ait türlü mevzularına el at
mak ve bunlar üzerine gelişi güzel konuşmak
bence sistem ve metod adamının işi değildir. Biz
bu çok çeşitli mevzuları bu tasarı münasebetiyle
deşecek olursak asla salim bir neticeye vara
mayız.
Burada müzakere edilen kanun, Yüksek Zi
raat Enstitülerinin Ankara Üniversitesine bağ
lanması konusuna aittir. Bu vesile ile bu mües
sesenin yetiştirme işleri, araştırma faaliyetleri
ve onu terkip eden unsurların geliştirilmeleri
konuları pekâlâ Büyük Millet Meclisinin esaslı
ve yakın alâkasını eelbedebilir. Ama dışardaki
tarım teşkilâtının veyahut orman işletmelerinin
şu ve bu meseleleri ve bunlara ait işler ayrı ayrı
mevzulardır. Arkadaşlar ayrıca bunları ortaya
atarlar onlar üzerinde ciddiyetle ve etraflıca ko
nuşuruz. Binaenaleyh bazı arkadaşlarımın bugün
bu çeşit mevzuları ortaya atmalarını belki fır
satçılık telâkki ettiğimi maatteessüf arzetmek
mecburiyetindeyim.
Arkadaşlar; üzerinde duracağım ikinci nokta
şudur. Şimdi burada Yüksek Ziraat Enstitüle
rinin ve Ziraat mekteplerinin şimdiye kadar yal
nız memur yetiştirdiği meselesi üzerinde durul
muştur. Soruyorum sizlere; bu memleketin asır
larca bakımsız kalmış ziraatinin ilerlemesini ve
terinerliğinin gelişmesi, ormancılığın inkişafı
için, yeni kurulmuş olan Türk Devleti bütün
külfetleri üzerine alarak, teşkilât yapar ve bu iş
lerde halka rehberlik yapacağım der ve bû teşki
lâta eleman lâzım olursa, bu mesleklerin yüksek,
orta mektebi erinden çıkan insanların bu teşkilât
içinde vazife almak imkânları ve ihtiyaçları mev
cut olursa bunların orada hizmet görmeleri, bu
müesseselerin dışarda serbest hayatta muvaffak
olacak kuvvete ve kifayette insan yetiştirmedi
ğinin bir delili olarak alınabilir mi? bu asla böyle
mütalâa edilemez. Bu biçim mütalâa hareket nok
tasından yanlıştır ve neticesi itibariyle de varı
lan hüküm tabiî olarak isabetsizdir. Türk Dev
leti, ziraatini geliştirmek için şimdiye kadar aç
tığı mekteplerde yetiştirmiş olduğu elemanları
kendisi istihdam ediyor ve memleketin çiftçisi-
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ne şu ve bu yönden - bunun için şimdi karakte
ristik misalleri de arzedeeeğim - rehberlik et
meye çalışıyor. Onun için halihazırda mevcut
mektebi erimiz in yetiştirdiği vatan çocuklarının
ziraatei olarak, meslektaş olarak bu kadroda yer
almışlarsa, bundan onların hayatta muvaffak
olamıyacakları mânasını çıkarmak, ve bunu sa
dece memur olarak yetişdirildiklerine delil ola
rak almak zannediyorum ki, eğer kasta makrun
değilse, bir gaflet eseridir.
Arkadaşlar, bizim Ziraat mekteblerimiz ge
rek Yüksek Ziraat Enstitüsü olsun, gerek orta
mekteplerimiz olsun memleketimizin mevcut
olan şartları içinde diğer yetiştirme müesseseleri
nin karşısında hiçbir zaman yerinecek mevkide
değillerdir. Bizim memleketimizde yetiştirme ne
vaziyette ise oralarda da yetiştirme aynı seviye
dedir. Bu memlekette herhangi bir vatandaşın
köyde, dağda, şehirde, nerede olursa olsun mil
let işleri için daha iyi eleman, daha muvaffak
insan yetiştirilmesini istemek şüphesiz ki hakkı
dır. Ama burada asıl mühim mesele; şurada bu
rada belki muvaffakiyetsizlikleri münferit mi
saller olarak ele alıp bir meslek âlemini, hattâ üç
tane kocaman, Türk vatanının temelini teşkil
eden ve Türk Devletiyle Türk milletinin başlıca
dayandığı olan ormancılık, ziraat, veteriner gibi
üç büyük meslekin evlâtları için hiçbir şeye ya
ramaz hükmünü vermek zannediyorum ki haksız
lıktır ve aynı zamanda yanlış bir düşüncedir.
Arkadaşlar, ben işi uzatmıyacağım, yalnız şu
nu ilâve etmek isterim ki bizim düne nazaran
bugünkü çocuklarımız topyekûn bizden daha iyi
dir ve yarın daha iyi olacaklardır buna inanmak
lâzımdır. Eğer biz bu ümitle bu arkadaşların
daiıa çabuk gelişmelerini istersek o yerindedir.
Buna ben de boyun eğerim. K'akat erdikleri de
receyi görnıeksizin, uluorta kiritik yaparak bu
meslek müntesiplerini topyekûn hiçbir işe yara
mıyor dersek, ortada çalışanlar nevmit olurlar ve
bizi yani murakabe edenleri, hakikati göremiyor
sanırlar. Elbette her meslekte olduğu gibi Or
manda, Ziraafte, Veterinerde de eksikli olanlar
vardır. Ve ben çok tahmin ederim, kabul de ede
rini, herhangi bir yerdeki teknik ziraat merke
zinde bir ziraat teknisiyeni, bir ziraat öğretmeni
hattâ 'bir değil, iki değil, daha fazlası vazifesini
eksik görmüş olabilir. Ama buna bakarak ne hak
la bütün Türkiye'deki ziraatçilerin, veterinerlerin
köylüye, çiftçiye yaramadıklarına tamim edici
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bir zihniyetle nasıl hükmolıınabilir?
I
Ormancılık meselesini ele aldığımız takdir
Bence bu; nefse itimadı kökünden baltala- '; de durum daha ayandır. Büyük Millet Meclisi
mak olur. ve bizim neslimiz asla buna müsaade
nin kabul ettiği kanunlardan sonra memleke
etmemelidir.
timizde
1937 den itibaren ormanların Dev
Ben Enver Kök arkadaşımın aslında iyi ni
letleştirilmesi
ve
ormanlarda
Devlet
iş
yetli bir temenni saydığım sözlerine de dokun
letmesi prensipi üzerine kurulu bir ormancılık
madan geçemiyeceğim. Gene bunu temenni olarak
vardır. Bu hale göre hangi ormancı serbest ha
alıyorum.
yatta maişetini temin edecektir. Cumhuriyet
Halk Partisinin prensipleri ve Büyük Millet
Orman Fakültesinde yetişen gençlerin hiçbir
Meclisinin çıkardığı kanunlarla Türkiyede or
tecrübeye, staja tâbi tutulmadan üç ay sonra iş
mancılık Devlet işidir ve ormanlar Devletin mül
letme müdürlüğüne tâyin edildiklerini zikretti
kiyetindedir. Bu memleketin ormancı evladı
ler. Arkadaşlar bu benim zamanıma ait olsa ge
Türk Devletinin teşkilâtında çalışacaktır, öm
rektir. Hemen huzurunuzda* şunu ifade ede
rünü âmme hizmetine nezir etmiş insandır. Nasıl
yim ki, Orman Fakültesinden çıkıpta üç ay son
olurda bunlar hususi teşebbüs için kifayetsizdir
ra Orman işletme müdürü tâyin edilen hiçbir
denir.
Bu vaziyet böyle olunca ormancılar ha
mühendis yoktur. Yalnız bunların staj müddet
leri biray kısa tutulmuş, süratlendirilmiştir. Bun yatta muvaffak olamazlar, bunlar başarısızlı
ğından, beceriksizliğinden dolayı hayatta mu
ların ormanda tahribat yaptıklarından bahset
vaffak olamadıkları için Devlet kadrosu doldur
tiler. Fakat arkadaşıma şunu hatırlatayım ki,
muşlardır diye bir iddia ileriye sürülebilir, işin
yıllardanberi ormancılık yapmış olanların tec
aslı Devlet hizmetidir.
rübelilerin ne kadar tahribat yaptıklarını bizim
tesbit ettiğimizi kendileri de çok iyi bilirler.
Görüyorsunuz ki arkadaşlar vakıalar mün
Mesele erken veya geç yetişme meselesi değildir.
ferit müşahede edilirse, onların kül içindeki mü
Mesele bu arkadaşların vazifelerini samimî ve iyi
nasebetleri araştırılmazsa ve hele sebepleri ve
olarak kavramış bulunmalarmdadır. Bunun
saiklerini araştırmazsa, verilen hükümler sakat
için de yeter staj görmektedirler.
olur, burada şimdi ziraatçiler, ormancılar ve
Veterinerlere geliyorum : Burada söylenen
veterinerler hakkında yürütülen isabetsiz müta
lere göre, demek bu arkadaşlar da serbest hayat
lâalardan bu daha iyi bir şekilde anlaşılmak
ta; muvaffak olacak şekilde yetiştirilmiyorlar ve
tadır.
teşebbüs hayatına atılmıyorlar, bunlar bu mem
Son olarak şu nokta üzerinde duracağım:
leketin en önemli bir konusu olan hayvancılıkla
Köylüye hizmet edemiyoruz, ziraatçiler bir
iştigal edecekler. Arkadaşlar hangi serbest te
işe yaramıyormuş; enstitüler bir şey yapmıyor
şebbüs? Bizim memleketimizde bu hizmetler âm
muş, ıslâh istasyonları bir şey yapmamışlar.
me hizmetleri meyanmdadır ve Devletin teşki
Bunlar iyi niyetle söylendiği zaman onları
lâtına mevdu işlerdir.
bizim çocuklarımız, benim meslek arkadaşlarım,
Bugün bizim memleketimizde henüz serbest
daha çok çalışmaya, daha yüksek başarılara er
hayatta veterinerin işe .atılıp maişetini temin
mek için büyük insanların bir teşviki olarak
etme imkânları gelişmemiştir. Bu itibarla vete
telâkki ederler. Ben de bu uyandırıcı tenkide
riner serbest teşebbüse atılmıyor demeye hiç,
ahlaki mânada boyun eğerim. Ama bunlar bir
kimsenin hakkı yoktur. Bu durum Karşısında
meslek âlemini teçhil mânasına geldiği takdirde,
bir veteriner Yüksek Ziraat Enstitüsünden çık
hayır arkadaşlar, hayır ve buna sonuna kadar
mışta hayatta serbest olarak muvaffak olama
hayır diyeceğim. Çünkü hakikat öyle değildir.
mıştır diye bir iddia kimin aklından geçebilir.
Türk ziraatçileriniu başarısı vardır ve bunlar
Bugün memleketimiz hayvancılığında ötedendünyaca bilinmektedir. Bugün orta Anadolu 'nun
beri yerleşmiş hastalıklarla mücadele etmek
sürümü olan en iyi buğdayların bizim ıslah istas
için bile henüz memlekete yeter derecede eleman
yonlarımız tarafından bulunduğunu, burada ko
yetiştirmiş değiliz. Nasıl olurda Yüksek Ziraat
nuşan arkadaşlarımız biliniyorlarsa ben haber
Enstitüsünden mezun olan veteriner bilgisiz ol
vereyim, başkaları bunu bilmektedirler. Bunlar'
duğu için serbest hayatta bir mevki tutamaz
beynelmilel müesseseler de götürülmüş, tetkik
diye bir iddia varit olabilir?
ettirilmiş, sabit olmuş şeylerdir. Buna rağmen
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burada hangi, hak ve salâhiyetle bizim buğday
tiplerimiz belli değildir, hiçbir istasyonumuz
muvaffak olamamıştır diyebiliyorlar. Size ente
resan bir misal söyliyeyim. Kışın beyaz arpanın
ekilebileceğine bizim Orta Anadolu köylümü
zün çoğu kani değildi. Fakat ekildi, bunları
Türk ziraatçileri buldu, ortaya koydu. Ekono
mik bakımdan memlekete büyük faydalar sağlıyan bu işi Ziraat Vekâleti mütemadiyen tamim
etmektedir.
Yüksek Ziraat Enstitüsünü bugün bazı ar
kadaşlarımızın pekâla bildikleri gibi bazı mü
him konular üzerinde çalışmaktadır. Meselâ
buğday - çavdar melezlemesi, bunlardan bir mi
saldir. Ben onların eksiklerini örtmek için de
ğil ama mesailerini: insaflı bir adam olarak açık
lamak için söylemek mecburiyetindeyim.
Bu çalışılan konu üzerinde, tarihini pek iyi
hatırlıyamıyacağım, Rusya'da Çarlık Rusya
zamanından beri aşağı yukarı 70 - 80 senedir çalı
şılmaktadır. 10 - 12 senelik müesseseden başka
memleketlerin asırlar içindeki başarılarını bek
lemek bu adamları fütura sürükler ve bu, ciddî
mesaiyi çileden çıkarır. İlim işi sabır işidir,
ilim işi hakikaten feragat ve metanet işidir.
Buna rağmen birçok eksiklerimiz vardır. Ens
titünün çalışmalarının dört başı mamur ve ta
mam olduğu iddia edilemezse de burada çalı
şan insanların mesaisini topyekûn inkâr etmek
te cesaretleri baltalar arkadaşlar, bu bizi öy
le bir neticeye götürür ki, bu memleketin ev
lâtları bu işleri başaramaz, binaenaleyh başka
larını getirelim ve kendimizi idare ettirelim da
lâletine düşeriz ve bize yazık olur arkadaşlar.
Sonra hayvancılığımızın ıslahı meselesi. Bu
alanda da bizim yerli malzeme üzerinde ça
lışan müesseselerimiz vardır ve vâsıl oldukları
neticeler cidden müspettir. Bunlara rağmen
başka vesilelerle de burada uluorta alelıtlak
hayvancılık müesseselerimizin verimsizliği ve
kötülüğü hakkında sözler söylendi. Ben bunla
rı daha hızlı çalışmaya teşvik mânasında al
maya çalıştım. Fakat hakikat böyle değildir.
Hayvan ıslahı işi kolay bir iş değildir. Bir
ingiliz ırkının ıslahının kaç yılda kabil oldu
ğunu İngiliz hayvancılık tarihini okuyanlar
bilir. Burada söz söyliyen arkadaşların tetkik
etmesini dilerim. Bir sığır ırkının ıslahı için
kaç yıl mücadeleye devam edildiğini ve ne etek
ler dolusu para sarfedildiğini ıslah tarihi gös- 1
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terir arkalaşlara hatırlatmak isterim. Tabiat
la mücadele kolay değildir arkadaşlar. Sabır
ve feragat ister. Bu iş sihirbazlık sanatı de
ğildir. Tabiatın sırlarını çözmek için uzun
ve sabırlı mesai ister. Onun için benim ricam,
tenkit yapan arkadaşlarımızın bu müessesele
rin gelişmesini özliyen ve yetişen çocukların
çalışmalarını şevklendirici bir ruhla tenkit yap
tıklarını, bunu bir teşvik mahiyetinde telâkki
ederim, fakat bütün söylenenlerin heyeti umumiyesini bu tarzda hiçbir başarı gösterilmemiş
tir şeklinde anlamayı asla doğru bulmam.
Arkadaşlar, Yüksek Ziraat Enstitüsü fakül
telerinden mezun oları çocukların gerçekten zi
raat sahasında hiç. olmazsa bir kısmının serbest
mücadele hayatına, atılamamalarının bir sırrı «la
memleketimizde henüz, yalnız ziraat sahasında
değil, diğer sahalarda da, tahsil görmüş insanl
ınızın teşebbüs hayatına atılma zihniyetinin dün
rüşeyim halinde iken bugün filizlenmeye başla
mış olmasıdîr. Biz bunu toptan müesseselerimi
zin yetiştirme tarzındaki kusurlara hamletmeliyim. Eğer Devlet kadrosundan adamlar taşar
sa, çoğalırsa, ve memlekette hususi hayatta ka
zanç artarsa, hiç şüphe etmeyiniz ki, İni mü
esseselerden çıkanlar dışarda gayet tabiî ola
rak mücadeleye atılacaklardır ve muvaffak da
olacaklardır.. Bu biraz da kendi şartlarımızın
gelişmesine bağlıdır.
Burada dokunulan konular üzerinde tek,
tek durmak uzun sürer, yalnız bir düşüncemi
daha arzetmekten kendimi alamıyacağım.
Arkadaşlar, inceliklerine ve hususiyetlerine
vâkıf olmadıkça, ihtisas mevzuları üzerinde
sadece konkre ve. münferit hâdiseleri ele alarak
tenkit yapmak ve bunlardan çıkarılan netice
leri tatmin etmek yani umumi hükümler ver
mek hatadır. Ben hayretler içinde dinledim,
çok hürmet ettiğim Naci Paşa,, Ankara iklimi
armut iklimidir, ziraatçiler elına yetiştirmeye
çalışıyorlar dediler, bunu hangi ihtisas salâhi
yeti ile söyledi. Ama Ankara yalnız armut ik
limi değildir, aynı zamanda kayısı iklimidir,
zerdali iklimidir, vişne iklimidir. Bunları ihti
sas adamlarına bırakınız. Eğer siz ona müda
hale ederseniz bu milletin işleri altüst olur.
Gl. NACİ TİNAZ (Ankara) — Hakikat bu
dur.
(Kâfi, kâfi sesleri)
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BAŞKAN — Tasarının lehinde ve aleyhinde
kâfi miktarda konuşulmuştur. Yeterlik önerge
si de verilmiştir. Yeterlik önergesini oya koy
maya bir mâni yoktur. Binaenaleyh evvelâ onu
okutacağım.
ENVER KÖK (Sinob) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Müsaade buyurun takriri oku
tayım.

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle konuşulma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tasarının tümü hakkında konuşma bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere gçilmesi
kabul edilmiştir.
Şimdi açık oyların neticelerini arzediyorum.

Yüksek Başkanlığa
Tasarının tümü hakkındaki görüşme yeter.
Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim.
Maraş Milletvekili
Abdullah Yaycıoğlu

Bina yapımını Teşvik Kanunu tasarısına ka
bul etmek suretiyle (281) oy verilmiştir. Muamele
tamamdır. Kanun (281) oyla kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğine ait bir
önergedir.
ENVER KÖK (Sinop) — Söz istiyorum, şah
sım mevzuubahs olmuştur..
BAŞKAN — önerge kabul edilmezse o za
man size söz vereceğim.
Şahsa ait bir şey konuşıümamıştır, fikre kar
şı fikirle mukabele edilmiştir.
Yeterlik önergesini yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... yeterlik önergesi kabul olunmuştur.
Şimdi diğer önergelere geçiyorum.
MUAMMER ERÎŞ (Ankara) — Efendim, ivedilikle görüşülmesi hakkında bir önerge var
dır, bunun reye konulmasını rica ediyorum.
BAŞKAN —• Sırası ile hepsini okutacağım.
Yüksek Meclis Başkanlığına
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü Yük
sek Ziraat Enstitüsüne ait Kanun tasarısının
Hükümete geri verilmesinin oya konulmasını arz
ve teklif ederim. 28. VI. 1948
Maraş Milletvekili
Emin Soysal
BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir.
Tasarının ivedilikle görüşülmesi istenmekte
dir. Şimdi o önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Yük
sek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasarısının ivedi
likle konuşulmasını arz ve teklif ederim.
Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1942 akçalı yılı Kesinhesap Kanunu ta
sarısına kabul etmek suretiyle (234) oy verilmiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun (234) oyla ka
bul edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı
Kesinhesap Kanunu tasarısına kabul etmek sure
tiyle (243) oy verilmiştir. Muamele tamamdır,
kanun (243) oyla kabul edilmiştir.
Müsaade buyurursanız vakit geçmiştir. (De
vam devam; Çarşambaya kalsın sesleri) Nasıl
tensip buyurursanız. (Devam devam sesleri) O
halde devam ediyoruz.
Üniversiteler Kanununa ek kanun
MADDE 1. — 10 . VI . 1933 tarih ve 2291
sayılı, 18 . VI . 1934 tarih ve 2524 sayılı Kanun
larla kurulmuş olan ve bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar Tabiî İlimler, Ziraat, Ve
teriner, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri
ni kapsamak üzere faaliyette bulunan Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsünün,
a) Veteriner Fakültesiyle içine Tabiî İlimler
ve Ziraat Sanatları Fakültelerini de almak üzere
Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesine,
b) Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine
katılmıştır.
Yüksek Başkanlığa
Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanununun birinci
maddesinin (b) fıkrasının (Orman Fakültesi İs
tanbul Teknik Üniversitesine) diye tâdil edilme
sini teklif ederim.
İstanbul Milletvekili
Adnan Adıvar
ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — Ar
kadaşlar, Adnan Adıvar arkadaşım Orman Fa-
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kültesinin İstanbul Üniversitesine değil, İstan
bul Teknik Üniversitesine bağlanmasını bu takririyle Yüksek Heyetten rica etmektedir. Bütçe
Komisyonu İstanbul'da her iki üniversitenin de
mevcut olduğunu bildiği halde Orman Fakültesi
ni İstanbul Üniversitesine ilhak etmiştir. Or
mancılık tedrisatının temelini esas itibariyle ta
biî ilimler, Devlet ilimleri ki, burada da hukuk
ve iktisat ilmi vardır -Sonra da riyazi ilimler teş
kil eder. Ormancılık ilminin en geniş kaidesi tabiî
ilimlerdedir ki, bu da daha ziyade İstanbul
Üniversitesindedir. Kaldı ki, tabiî ilimler ted
risatı ise, bilhassa biyolojiye istinadeden kısım
lar ise, Teknik Üniversitede mevcut değildir. Ve
onların F. K. B. si yani P. C. N. de yoktur.
Orman Fakültesinin diğer bakımlardan da İs
tanbul Üniversitesine bağlı Fakültelerle ilgi ve
alâkaları yüksektir. Bu itibarla Orman Fakül
tesinin İstanbul Üniversitesine bağlı olması doğ
ru olacaktır. Yalnız bir noktayı daha arzetmek
istiyorum, Sayın arkadaşım Adıvar bu vesiyle
ile burada beyanatta bulunurken, Orman Fakül
tesi siyans yapamaz, amelîdir, buyurdular ve
buna istinaden Teknik Üniversiteye bağlanması
nı istediler. Şayet Teknik Üniversite siyans yap
mıyorsa buna bu adı neden vermiş oluyorlar.
Bu itibarla en doğrusu, ileri olan bütün dünya
memleketlerinde olduğu gibi, Orman Fakültesi
nin İstanbul
Üniversitesine
bağlanmasıdır.
Bütçe Komisyonundan bu husustaki maddesinin
muhterem heyetiniz tarafından kabulünü ko
misyon namına rica ederim.
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Madde kabul edilmiştir.
MADDE 3.
Ankara Üniversitesinin ZL
raat ve 'Veteriner, istanbul Üniversitesinin Or
man Fakülteleri öğrencilerine, Devlet veya liizel
ve özel kişilere ait isletme ve kurum hırda,
bu işletme ve kurumların bağlı bulundukla
rı makamların
muvafakati
alınmak
ve
anlaşma yapılmak şartiyle ve bir yılı geçmemek
üzere belirtilecek zamanlarda amelî çalışma ve
staj yaptırmaya ilgili l(1a külte dekanları yetki
lidir.
Amelî çalışma ve staj gören öğren ellerden
Devlet; ve Devlet kurumları hesabına okuyanlara
bunları okutan Bakanlık veya kurum bütçelerin
den zaruri ihtiyaçları karşılığı olarak 4936
sayılı Kanunun (50 neı maddesi uyarınca aylık
burs verilir. Bu süre için ayrıca pansiyon ücre
ti ödenmez.

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Ka
bul Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Maddeyi olduğu gibi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — 13 . VI . 1946 tarih ve 4936
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (C) fıkrasın
da yazılı Hükümetle alâkalı görevlerden Ziraat,
Veteriner ve Orman Fakültelerini ilgilendiren
lerle bu Fakülteler öğrencilerinin aşağıdaki 3 ncü
madde uyarınca yapacakları amelî çalışma ve
stajın1 esasları bu Fakültelerin mütalâaları alın
mak suretiyle Millî Eğitim ve Tanm Bakanları
tarafından birlikte belirtilerek düzenlenir.
BAŞKAN — Söz yoktur. Maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ...

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen
var mı?
KASIM ENttK (Seyhan) — Sayın arka
daşlarım ; bu maddede « bir yılı geçmemek ü/,ere » kaydı var. Yapılacak ameliye ve satış için
filvaki bazı kısımlarda bir yıl kâfidir. Mese
lâ veterinerlik için bu kâfi gelebilir. Halbuki
umumi ziraatte bir yıl bazı ahvalde çok azdır.
Bunun için bir yıl tâbirinin kaldırılmasını ve
bunun, bundan evvelki maddede sarahat var
dır, iki bakan tarafından tesbit edilmesini ricaediyorura.
(Önerge ver sesleri). Önerge de vereceğim.
Almanya'da dahi umumi ziraatte yüksek
tahsil için imtihandan önce iki yd staja ihtiyaç
gösterilmektedir. Bizde de umumi ziraatte ye
tişecek arkadaşların bilhassa pratik hayatta faz
la uğraşmamaları dolayısiyle, biraz evvel arka
daşlarımın temas ettiği, hayatta muvaffakiyete
sizliklerinin sırlarını burada aramak lâzımdır.
Ziraati daha ileri memleketlerde dahi yüksek
tahsilden evvel iki yıllık staj kabul edildiğine
göre bunun süresinin ait oldukları Bakanlıklar
ca tesbitiııe imkân vermek üzere « âzjımi bir yı
lı geçmemek » tâbirinin kaldırılmasını rica edi
yorum, bu hususta vereceğim takririmin kabu
lünü dilerim.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ALÎ KE
MAL YIĞİTOĞLU (Amasya) — Arkadaşlar;
mevzuubahis olan madde Orman, Ziraat vo Ve' teriner Fakültelerinde nazarî tahsil yapacak
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olan öğrencilerin gerek önceden, gerek sonra
dan yapacakları pratik ve stajları hakkındadır.
Ziraat Fakültesine gireceklerin nazari tahsille
rine başlamadan evvel, tıpkı mümasil memle
ketlerde olduğu gibi, evvelâ pratik yapması
şarttır. Bu sebepledir ki, buraya bu madde
konmuş bulunuyor.
Bizim memleketlerimizde ziraat tahsilinin
daha ziyade nazari olduğunu nazarı itibara
alarak bu müddetin daha ziyade uzatılmasına
memleket şartlarımız bakımından imkân yoktur.
Esas itibariyle üç sene nazari tahsil yapacak
olan Öğrencilerin bu tahsil esnasında tatbikatta
yapacakları düşünülürse bu pratiğin kâfi gele
ceği kanaatindeyiz. Binaenaleyh bu maddenin
aynen kabulü ve müddetin bir seneden fazla
uzatılmamasını rica ederim.
Bu vesile ile şunu da arzetmek istiyorum
ki; veteıiner kısmında önceden pratik yoktur.
Onlarınki, nazari tahsilden sonra yapılan staj
dır. Bunun da müddeti bir senedir. Çünkü ora
da nazari tahsil zaten hesaplanmış ve beş sene
ye çıkaıılmış bulunuyor.
Ormana gelince : Orman, pratiğini tatiller
esnasında yapmaktadır, kendilerinin bir de pra
tik talimatnamesi vardır. Fakülte dekanları bu
müddetin yettiğini Komisyonda ifade etmekte
dirler.
Hulâsa Bütçe Komisyonu bütün bu meselele
ri, bu işte sahibi salâhiyet olan, gerek fakül
te dekanları ve gerekse Tarım Bakanlığı ile
esaslı şekilde görüşmüş ve bu esası kabul etmiş
tir. Muhterem Heyetinizin hiçbir değişiklik
yapmamasını ve maddenin aynen kabul edilme
sini Komisyon adına rica ediyorum.
KASIM ENER (Seyhan) — Sayın sözcüden
şurasını anlamak ve tenevvür etmek istiyorum.
Eğer Ziraat Fakültesinde alman öğrenciler
önceden bir veya iki sene pratikten sonra derse
devam ettiriliyorlarsa, önergemi geri alacağım.
KOMİSYON ADINA ALÎ KEMAL YİĞİTOĞLU (Amasya) — Bir yıl.
KASIM ENER (Devamla) — Ayrıca bir
yıl da tahsil müddeti zarfında yapıyorlar mı?
Yani iki yılı dolduruyormu ? Önceden bir yıl ameliyat görüyor, bir yılda tahsil müddeti zar
fında görüyor, ise önergemi geri alacağım. Ak
si takdirde lâzımdır.
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ALİ KEMAL
YÎĞİTOĞLU (Amasya) — Tahsil esnasında tat-
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bikat yapılmaktadır. (Yok yok sesleri)
Amma daha evvel Ziraat Fakültesine giren
ler bir sene pratik yaparlar, yani tam 11 ay,
bir ayı tatildir.
KASIM ENER (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, şimdi vakit geçti. Yüksek vaktinizi
suiistimal etmemek için bir dakikanızı rica ede
ceğim.
Biraz evvel arzettiğim gibi, Almanya'da bi
zim bilhassa Fakültenin kurulmasında âmil olan
profesörlerini getirdiğimiz memlekette asgari
iki yıl pratik zarureti vardır.
Halbuki sayın sözcü arkadaşımız, umumi
pratiğin bir yıl olduğunu söylemek istiyorlar.
En fazla bir yılı geçmemek kaydını koyduk
tan sonra; ki ben de bir ziraatçi olarak söylüyo
rum, eğer bir öğrenci önceden bir çiftliğe gitmiş
veyahut kendi çiftliğinde çalışmış, ziraatin pra
tiğini kavramışsa dersi daha iyi anlar ve daha
çok muaffak olur. Bunu uzatmaya lüzum yoktur.
Amma bizim enstitümüz doğrudan doğruya
lise mezunu almakta ve ziraatin (Z) sini dahi
anlamadan tahsile başlatılmaktadır. (Öyle de
ğil sesleri) Öyle değilse, bir yıl pratik görüyor
sa ve ondan sonra tahsile başlayıp tahsil müd
deti zarfında da yine bir yıl pratik görüyorsa,
o zaman sözüm yoktur.
Zaten komisyonla bir fikir ayrılığımız yok,
bir yılı geçmemek üzere, tâbirinin kaldırılması
nı rica ediyorum. Ve bnun süresinin tâyin salâ
hiyetini iki bakanlığa ve rektöre bırakılması da
ha iyi olacağı kanaatindeyim. Ricam; «bir yılı
geçmemek üzere» tâbirinin kaldırılmasıdır.
BÜTÇE Kom. ADINA ALİ KEMAL YİĞİTOOLU (Amasya) — Arkadaşımızın takriri, Zi
raat Fakültesinde okuyacak olan öğrencilere ait
tir. Bendeniz tavzih edeyim.
Ziraat Fakültesinde nazari tahsile başlamadan
evvel bir yıl müddetle pratik çalışma yapılmak
tadır. Bunun mânası şudur. Yani talebe gerek
Devlet çiftliklerinde ve gerek hususi çiftliklerde
tıpkı ziraat işlerinde çalışan ameleler gibi çalış
maktadır. Ve bu suretle kendilerinin ziraat işle
rinde muayyen dereceye kadar mümarese kazan
maktadırlar. Bunun müddeti de on bir aydır.
Ve ancak birşey, öğrenciye istirahat için bırak
maktadır. Bunu yaptıktan sonradır ki nazari tah
sil içine girmektedir. Arkadaşımız ayrıca bir yıl
da tatbikat mı yaptırılıyor, buyurdular. Yaptı-
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rıimryor. Tasrih edeyim, nazari tahsil esnasında
y i n e p r a t i k meseleler üzerinde fikir sahibi olma
sı için t a t b i k a t yaptırılmalıdır. B u tatbikat lâbor a t u v a r l a r d a d ı r . Çiftliklerde değildir, hocalariyle tatil esnasında m u a y y e n yerlere götürül
mekte, memleketin muhtelif ş a r t l a r ı kendilerine
gösterilmektedir. B u ciheti arzettikten sonra ar
kadaşıma diğer bir n o k t a d a arzı cevap edeyim: Ma
c a r i s t a n ' d a A l m a n y a ' d a Z i r a a t öğrencilerine iki
yıl olarak p r a t i k y a p t ı r ı l d ı ğ ı d o ğ r u d u r , her mem
leket kendi realitesine göre yetiştirdiği i n s a n l a r a
bazı ş a r t l a r tahmil etmektedir. Ancak bizim
memleketimizde Z i r a a t tahsilinin d a h a ziyade
Devlette vazife almak üzere yapıldığı ve bunla
r ı n yatılı olarak Devlet hesabına o k u t t u r u l d u ğ u n u arkadaşıma h a t ı r l a t m a k yerinde olur. B i r se
nelik p r a t i ğ i n kâfi görülmesini şartlarınız icabı
ben de arkadaşımdan rica ediyorum.
B A Ş K A N -— Önergenizi geri alıyor musunuz?
K A S I M E N E R (Seyhan) — Alıyorum.
BzYŞKAN — O halde üçüncü maddeyi oyunu
za s u n u y o r u m . K a b u l edenler... K a b u l etmiyenler... K a b u l edilmiştir.
M A D D E 4. — 1 . X I I . 1947 t a r i h i n d e n önce
A n k a r a Yüksek Z i r a a t E n s t i t ü s ü n ü n Fakültele
r i n d e 10 . V I . 1933 t a r i h ve 2291 sayılı K a n u n a
göre kazanılmış olan öğretim üyeliği u n v a n l a r ı ,
yetkileri ve hakları saklıdır.
D r . S A Î M A L İ D İ L E M R E (Rize) — Efen
dim bendeniz komisyonun işini halletmek için
geldim, itirazım yok. Çünki dedikleri tarih, R u m i
M a r t ı n 9 u n d a Nevruzu S u l t a n i vardır, onun gi
bi birşey.
Kabul, bu d ö r d ü n c ü m a d d e d o ğ r u d u r , söyle
nen t a r i h d o ğ r u d u r , u n v a n l a r ileride verilecek
tir, onu senato filân yapsın. B u n a itirazım yok.
R a p o r t ö r l e r iyi dinleyin, b u n d a n evvel bir ilmî
u n v a n verildiği vakit b u n u kim verir? Profesör
ler meclisi verir, nasıl verirler h a v a d a n m i l
Tabiî, bir kâğıda yazarlar. Binaenaleyh bu yaz
dıkları kâğıdın tarihinden
itibaren
muteber
olması icabeder. Bir a d a m a bir u n v a n verildiği
z a m a n bir m a z b a t a yazılır, ve bir t a r i h k o n u r ,
işte o m a z b a t a m ti
o tarihi muteberdir. Yine
d e d i k l e r i dedik, o ne idi?, 1 . X I I . 1947 t a r i 
h i n d e n önce A n k a r a Y ü k s e k Ziaat E n s t i t ü s ü n 
de verilmiş u n v a n l a r b a k i d i r . P e k i ama b u n u n
b a ş l a m a t a r i h i h a n g i s i d i r ? Bildiğimiz,
profe
sörler t o p l a n ı r , bir r a p o r y a z a r ve bu r a p o r u
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imzalarlar, bu imzayı lıaııgi l a r i h t e koyarlarsa.
başlangıç larilıi olur ve makbul da odur. Bu, di
raz j.>;ö1 ürmez, Umdeni/, bir Önerge veriyorum,
Bueüuıeııiu işini kofaylaşi ırır diye. M u a m m e r
liey! burada- diyorum k i ; I XII . İ'.MT iarihiu
den buee ka.zanilmîs hakların devamı
için,
Profesörler fvleelisüıuı o ia.rihl.en evvel
veril
IMiş k a r a r tarihi m u t e b e r d i r . Şu kadareık lâfı
m a d d e n i n sonuna, da ve edin. d i y o r u m . M u a m m e r
Bey ne diyceek.se der, libiî Meclis kurarına ha
ki indir.
MI.TAT ŞAK Uİ AKTAN ( K o n y a )
Muh
t e r e m a r k a d a ş l a r , Yüksek Heyetiniz Z i r a a t ens
t i l u s ü n ü fa külteye k a i b e t m e k suretiyle
bunu
d i ğ e r üniversitelere bağlıyan bir k a n u n kabul
ediyor, yeni h ü k ü m l e r tesis ediyor. Bu h ü k ü m ler l.esis edilirken hepimizin d i k k a t i n i
çeken
d ö r d ü n c ü madde oklu. Vakıa S a y ı n Dilenire
Üstadımız da temas b u y u r d u l a r , ama. bîr h a k k ı
m ü k t e s e p \ ardır. T a s a r ı n ı n buna ait gerekçesi
yazılırken d e n i y o r ki, Üniversiteler K a n u n u
ıııiü

<;> ııeı m a d d e s i

göy. ö n ü n d e t u t u l a r a k

ya

yazılmıştır Bu ]••> ncı m a d d e hükümleri şu şe
kilde sayılmaktadır. 7b nei madde diyor ki,
bu k a n u n u n yayımı t a r i h i n d e n önce kazanılmış
olan kaklar, y e t k i l e r mahfuzdur.
Bunlardan
bahsedilirken bütün fakülteler tek tek zikredilkem sureliyle tasrih o l u n m a k t a d ı r . Buna m ü
taallik bir hakkın d o ğ r u l u ğ u , m u k a d d e m bir
t a r i h i kabul edip ondan s o n r a k i z a m a n l a r a ir
ca. elmek madelelel uygun bir hareket değildir.
Bu itibarla bendeniz bir teklifte bulunuyo
rum. Bu madde tamamen kaldırılmalıdır. Bu
karnimin neşri tarihinden önce kazanılmış hak
lar mahfuzdur
denilmelidir. B u n u n için bîr
önerge veriyorum. Bu önergeyi bazı a r k a d a ş
.iaruıı da imza etmişlerdir,
Diğer bir sualim daha vardır : Bu k a n u n a
göre kurulacak f a k ü l t e l e r d e alelfımunı eleman
lar üiya.ba1en vazife göreceklerdir. Bunun hak
kında Komisyonun izahat vermesini rica ediyoru m,
\)v. S A l M ABİ DÎBEMTM: flJîzej
Kfeu
dim. bütün a r k a d a ş l a r bilirler, bu unvan bir
ada. m a. kolay, kolay verilme/..
Doçent, profe
sör, o r d i n a r y ü s profesör, şu \ e bu... Bu iptizale
u ğ r a m a m a lıdır. Bunu da m u h a k k a k bir sos
yele, bir cemiye*, bir cemiyeti ilmîye y a p a r .
Nasıl olur da başka türlü olur? Bendeniz demi
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yorum ki ; Komisyon şöyle demiş, zaten dedik
leri dediktir. (Gülüşmeler). O tarihten sonra
olan yoktur. O tarihten evvel cemiyeti ilmiye
nin vermiş olduğu karar, mazbata, fakülte, ne
ise, onun tarihi muteberdir, demeliyiz. Valla
hi başka türlü bu işin içinden çıkılamaz.
Gl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Reis Bey ekseriyet kalmadı.

Bina yapımını

BAŞKAN — Bu madde mühimdir, reye ko
yabilmek için ekseriyet şüphelidir, müsaade
ederseniz burada müzakereyi bırakalım. (Mu
vafık sesleri).
Çarşamba günü öğleden evvel saat 10 da
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 20,25

teşvik Kanununa verilen oyların sonucu.
(Kanun kabul edilmiştir.)
465
Üye sayısı
281
Oy verenler
281
Kabul edenler
Reddedenler
0
Çekinserler
0
Oya katılmıyanlar
171
Acık Milletvekillikleri
13

[Kabul
AFYON KARAHÎSAR
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
İbrahim Raruf Ayaşlı
Hıfzı Oğuz Bekata
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Numan Aksoy
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Niyazi Aksu
Dr. Galip Kanraman
Rasih Kaplan
AYDIN
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar
Esat Akan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. Izzeddin Çalışlar
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Gl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğln
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu

edenler]
BOLU
Lûtfi Gören ı
Cemil özçağlar
ihsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Sadık Tahsin Arsal
Zehra Budunç
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Mustafa F. Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Cemil Öz
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Behçet Gökçen
Ali Rıza Kırsever
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
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Gl. Zeki Soy demir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Hasene İlgaz
Necdet Yücer
DENİZLİ
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Fethi Erimçağ
Mahmut N. Gündüzalp
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Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Dr. ibrahim Tali Ön
gören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Behçet Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Raif Dinç
Oevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Abidiıı Potuoğlu
Kemal Zeytinoğlu
GAZÎANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Rasim Yurdman
İÇEL
Halil Atalay
Saim Ergenekon
Salih Inankur
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rıfat GÜM
Sait Koksal
Kemal Turan
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Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Fuad Köprülü
İZMİR
Şevket Adalan
Münir Birsel
Dr. Hüseyin Hulki Cura
Lâtife Bekir Ceyrekbaşı
Sedat Dikmen
Rahmi Köken
Sait Üdyak
Ekrem Oran
Dr. Kâmran örs
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih llter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
(H. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
ismail Hakkı Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
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Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. F. Şerefettin Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Muhsin Adil Binal
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Rasim Er el
Şevki Ergun
Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Orgİ. Asım Gündüz
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Adnan Menderes
Ömer özdek
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
ismail Ertem
Yaşar özey
Hilmi Öztarhan
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Rıza Ert«n
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Abdülkadir Kalav
(«1. Kiazım Sevüktekiıı
MUĞLA
Nuri özsan
MUŞ
Ihı I id Onaran
NİĞDE
Ferit Eeer
Ha.I id Metıgi
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Dr, Zeki Mesut Srzer
İfam di Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Cemil Bilsel
Naşit Fırat
Rıza Tşıtan
Yakup Kalgay
Ömer Karataş
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule
Dibimi
Kasım Ener
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir

SltRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SlNOR
Iiûtfi Aksoy
Enver Kök
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
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Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Reşat Şemsettin Sirer
Gl. Fikri Tirkeş
tsmail Mehmed Uğur
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel

28. 6.1948
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VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celâl Arat
TUNCELİ
Kâmil Erbek
Neemeddin Sahir Sılan ihsan Olgun
ZONGULDAK
URFA
Şinasi Devrin
ismail Ergener
Osman Ağan
Sabrı Koçer
Atalay Akan
Naim Krom er
Vasfi Gerger
Orhan Seyfi Orhon
Razi Soyer
Nuri Tarhan
Suut Kemal Yetkin

Cemil Uybadm
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Daniş Eyiboğlu
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hamdi Orhon
Hasan Saka

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık

[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHISAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozea
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AMASYA
Bsad Uras
ANKARA
Mebrure Aksoley
Falih Rıf ki Atay
Avni Refik Bekman
ismet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Mustafa Korkut (I.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer
AYDIN
Neşet Akkor (I.)
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Hacim Çarıklı
BÎLECÎK
Memduh Şevket Esendal
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
(Baş. V.)
BİTLİS
Muhtar Ertan

Arif özdemir (1.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Celâl Sait Siren
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Niyazi Çıtakoğlu
İhsan Karasioğlu
ÇANKIRI
M. Abdülhalik Renda
ÇORUH
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (I.)
İsmet Eker (1.)
Suheyp
Karafakıoğlu
(Î-)
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman

(î.)
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Cavit Ekin (Bakan)
Feyzi Kalfagıl

Osman Ocak (I.)
İÇEL
Haydar Aslan
EDİRNE
Refik Koraltan
Dr. Bahattin öğütmen
Dr. Aziz Koksal (1.)
ELAZIĞ
Dr. Celâl Ramazanoğlu
Fahri Karakaya (I.)
Hasan Kişioğlu (I.)
İSTANBUL
Salamon Adato
ERZİNCAN
Enis Akaygen
Sabit Sağıroğlu
Ali Rıza Arı
ERZURUM
Cihad Baban
Mesut Çankaya
Celâl Bayar
nafiz Dumlu (I.)
Gl. Vehbi Kocagüney Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak
(D
Faruk
Nafiz Çamlıbel
ESKİŞEHİR
Fuad Hulusi Demirelli
ismail Hakkı Çevik
Dr. Nikola Fakaçelli
Hasan Polatkan
Mekki Hikmet GelenEmin Sazak
GAZİANTEB
Cemil Alevli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
GÜMÜŞANE
Edip Tör (1.)
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven
HATAY
Abdullah Çilli
Gl. Eyüp Durukan
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen
Suphi Bedir uluç
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Osman Nuri Koni
Dr. Mim Kemal öke
Dr. Akil Muhtar özden
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili
H. Suphi Tanrıöver (î.)
Orgl. Cemil Cahit Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Benal N. Arıman
Esat Çınar
Sami Gülcüoğlu
Atıf İnan
Haydar Rüştü öktem
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28.6 . 1948

Hasan Âli Yücel (î.)
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
Ziya Orbay (I.)
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Gl. Salih Avgın
Kâmil Gündeş
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay

İhsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Atıf Esenbel
Dr. Cafer özelçi
Şefik Tugay (1.)
MANİSA
Yunus M. Alakant
Rıdvan Nafiz Bdgüer
Şevket Raşit Hatipoğlu
Faik Kurdoğlu
Dr. M. Necdet Otaman

KOCAELİ
İsmail Rüştü Aksal
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Muhsin Faik Dün
dar
Fatin Gökmen (î.)
Ali Rıza Türel

MARAŞ
Dr. Kâmil İdil
Emin Soysal
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
Gl. Seyfi Düzgören
Dr. Aziz Uras

KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Hakkı Gedik
Memduh îspartalıgil

MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Bari Dedeoğlu

NİĞDE
Rifat Gürsoy
ORDU
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Yusuf Ziya Ortaç,
RİZE
Hasan Cavid Belûl
(î.)
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
SEYHAN
Kemal Çelik
Kasını Gülek (Bakan)
Cavid Orol (Bakan)
Dr. Kemal Satır
SİİRD
Etem tzzet Benice
SİNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Tncedayı
(Bask. V.)
Yusuf Kemal Tengirsenk
SİVAS
Sakir Uma

/ A çık Milletvekillikleri
Ankara
Aydın
Bolu
Erzincan

1
1
1
1

Erzurum
Giresun
İstanbul
Kastamonu

1
1
1
1
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Malatya
Mardin
Ordu
Tokad

TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TOKAD
Feyzi Eken
Mustafa Lâtif oğlu
Nazım Poroy (L)
TRABZUN
Faik Ahmed Barutçu
(Hakan)
Sırrı Day
Temel Göksel
Ali Sarıalioğlu
TUNCELİ
Mahmut Tan
URFA
Esat Tekeli
VAN
İbrahim Arvas (t.)
Rüştü Oktar
YOZGAD
Ziya Arkant (î.)
!)ı*. Kemal 0. Berksoy
Sırrı îeÖ5!
ZONGULDAK
Emin Erişilgil (Bakan)
Ahmet Gürel
Ali Rıza tneealemdaroğlu

j
1
1
1

t

Yozo'ad

1
13
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Devlet Denizyolları iş letme Genel Müdürlüğünün 1942 Akçalı yılı kesin hesap kanununa veri
len oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir).
Üye sayısı : 465
Oy verenler : 234
Kabul ederder : 234
Redde İmler , 2 1 3
Çekinserler :
0
Oya katılmıyanlar :
0
Açık Milletvekillikleri :
13

[Kabul edenler]
AFYON KARAHISAR İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Mehmet Aşkar
BİLECİK
Ahmed Veziroğlu
Reşit Bozüyük
BİNGÖL
AGBı
Ahmet Alpaslan
Tahsin Banguoğlu
BOLU
Halid Bayrak
AMASYA
Lûtfi Gören
Ahmet Eymir
Cemil Özçağlar
Ali Kemal Yiğitoğlu
BURDUR
ANKARA
Dr. M. Şerif Korkut
Naki Cevad Akkerman
BURSA
Mebrure Aksoley
Atıf Akgüç
İbrahim Raruf Ayaşlı Sadık Tahsin Arsal
Avni Refik Bekman
Zehra Budunç
Raşit Börekçi
Fahri Bük
Arif Çubukçu
Aziz Duru
Muammer Eriş
Abdürrahman Konuk
Cemil öz
İhsan Ezğü
Ür. M. Talât Simer
Cevdet Gölet
ÇANAKKALE
Fakihe öymen
Ali Rıza Kırsever
Gl. Naci Tınaz
Nurettin ünen
ANTALYA
ÇANKIRI
Numan Aksoy
Niyazi Aksu
Dr. Akif Arkan
Dr. Galip Kahraman
Rifat Dolunay
BALIKESİR
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan ZeynelAbdi Ağabeyoğlu
oğlu
Muzaffer Akpınar
ÇORUH
Esat Altan
Ali Rıza Erem
Fuat Bilal
Atıf Tüzün
Osman Niyazi Burcu
ÇORUM
Eminittin Çeliköz
Edip Alpsar
Süreyya örgeevren
Naim Atalay
Gl. Kâzım Özalp
Hasene İlgaz
Hilmi Şeremetli
Necdet Yücer
Fahrettin Tiritoğlu

DENİZLİ
Cemil Çalgüner
Abidüı Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
İhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğullan
Mahmut Nedim Gündüzalp
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim Tali öngö
ren
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Beh<;et Kemal Çağlar
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Al tuğ
Raif Dinç
Cevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
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Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Eşref Dizdar
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip Kenan Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan'Fehmi Ataç
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
İÇEL
Saim Ergenekon
Salih İnankur
İSPARTAA
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Kazım Aydar
Rifat Güllü
Sait TCnlcsnl

Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Dr. Mim Kemal öke
IZMlR
Şevket Adalan
Münir Birsel
Lâtife Bekir ÇeyrekbaŞİ

Esat Çınar
Sedat Dikmen
Ekrem Oran .'
Şükrü Soracoğlu
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KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Aziz Samih Ilter
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhoıı
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
61. Abdullah Alptoğan
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Eeevit
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Sait Azmi Feyzioğlu
Reşid özsoy
Faik Seler
Ömer TaşçıoğTu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Nafi Atuf Kansu
Şevket ödül
KIRŞEHİR
Nihat Erdem
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Amiral Şükür Okan
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
61. Ali Fuad Cebesoy
Sedad Çumralı
Rasim Erel

28 . 6 .1948

Dr. Sadi Irmak
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkün
Tevf ik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Orgl. Asım 6ündüz
om er Ozdek
MALATYA
A. Ulvi Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
Mahmud Nedim Zabeı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
İsmail Erten
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Memduh Necdet
Otaman
Yaşar Özey
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Abdullah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alpaya
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
61. Kiazım Sevüktekin
MUĞLA
Nuri özsan
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
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Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet. Furtım
Amiral H. Gök dal ay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Haindi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Cemil Bilset
Hüsnü Çakır
Naşit Fırat
Dr. Sadi Konuk
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Gül ek
Oavid Oral
Dr. Kemal Satır
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir

StîRD
Sabri Oeliktuğ
Ali Rıza Esen
SİNOB
Lıltfi Aksoy
Cevdet Kerim Ineedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Hikmet Işık
Muttalip ö k e r

Necmettin Sadak
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
Alildin Yurdakul
TEKİRDAĞ
bl m in Ataç
Ziya Ersin Cezaroğiu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Galib Pekel
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
Zekiye Molaoğlu
Hasan Saka
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu
Mu amme r Yarı mbıyık
TUNCELİ
Neemeddin Sahîr Sılan
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Razi Soyer
VAN
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Celal Arat
KTı.mil Krbek
ZONGULDAK
Şinasi Devrin
İsmail Ergener
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon

/Oya katılmıy anlar )
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca

AĞRI
MuştaK iiKtan
AMASYA
Zeki Tarhan
Esad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Ataj
Hıfzı Oğuz Bekata

Emin Halim Ergurı
ismet înönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz Ökmen
ANTALYA
Rasih KajJİan
Mustafa Korkut, (l.)
Tayfur Sökmen
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Nurullah Esat Sumeı
AYDIN
Neşet

Akkor

(İ.)

Gl. Rel'et Alpman
Mitat Ayduı
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Gökte]>e
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BALIKESİR
Orgl. tzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
BİLECİK
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
(Başkanvekili)
BÎTLÎS
Muhtar Ertan
Arif özdemir (t.)
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Hasan Cemil Çambel
Celal Sait Siren (î.)
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gereeker

(D
Muhittin Baha Pa-rs
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
Thsan Karasioglu
ÇANKIRI
Mustafa Abdülbalik
Renda (1.)
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl (t.)
İsmet Eker (1.)
Sühevp Karaf akıoğlu

(t) '
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Dr. Hamdi Berkman

(t)
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil

28.6 .1948
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Ali Rıza Arı
Osman Oeak (1.)
Şeref Uluğ
Cihad Baban
Celâl Bayar
EDİRNE
Gl. Refet Bele
Fethi Erimçağ
Dr. Rahattın Öğütmen Mareşal Fevzi Çakmak
Faruk Nafiz Çamlı bel
Mehmet öktem
Fuad Hulusi Demirelli
ELÂZIĞ
Dr. Nikoîa Fakaçelli
Kahrı Karakaya, (1.)
Mekki Hikmet GelenHasan Kişioğlu (1.)
beğ
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Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasarısı ve Tarım, Millî Eğitim
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/288)
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Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/846, 6 - 3285

22 . XII . 1947

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18 . XII . 1947 tarihinde Yüksek
Meclise sunulması kararlaştırılan Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Bütün derecelerdeki öğretim kurumlarının, hangi mesleke hazırlarsa hazırlasınlar, bir elden
yürütülmesi fikir ve prensipi, Devletin kültür alanındaki işlerini bir bütün olarak ele alan her
memlekette genel bir usul olduğu gibi 3 Mart 1340 tarih ve 430 numaralı Tevhidi Tedrisat Ka
nunumuzun tedvinine âmil olan esas fikir ve prensipin de ruhunu teşkil etmektedir. Bu ilkeye
uyularak 30 . V . 1940 tarih ve 3848 sayılı Kanunla Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Bakanlı
ğından, 22 . I X . 1941 tarih ve 4121 sayılı kanunla da Yüksek Mühendis Okulu Bayındırlık Ba
kanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır.
Ankara'da muhtelif tarihlerde, doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak idare
edilen Dil ve Tarih - Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleri açıldığı gibi Devletin büyük fedakârlık
lar yaparak her türlü tesisleriyle 1933 de kurduğu Yüksek Ziraat Enstitüsü de bir Üniversite
bünye ve hüviyetiyle ve bazılarının mazisi yüz yılı dolduran fakültelerle memleket yüksek kül
tür işlerinden üstüne düşen hizmeti müstakbel Ankara Üniversitesi Fakültelerinin yanıbaşında ba
şarı ile yapmakta bulunmuştur. 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunla, Ankara'da Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı fakülteler Ankara Üniversitesi halinde birleştirilince Yüksek Ziraat
Enstitüsünün de bu topluluğun yanıbaşında yerini alması ve Millî Eğitim Kurumları arasına gir
mesi tabiî bulunuyordu. 14 . VIII . 1946 tarihinde okunan ve Kamutayca onanan Hükümet progra
mında bu husus «Yüksek Ziraat Enstitüleri de Üniversiteler Kanununun şümulü içine alınacak
tır» şeklinde ifade edilmiştir.
Memleketimizde ilk Ziraat mektebi 1846 yılında istanbul'da Ayamama çiftliğinde açılmıştır.
İlk Yüksek Tarım okulu olan Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi ise ancak 1891 de kurulmuştur. Bu
raya ilkin yalnız Baytar mektebi talebesi alınmış, ertesi yıl okula Halkalı Ziraat ve Baytar mek
tebi adı verilmiştir. 1893 te Orman mektebi de buraya eklenmiştir. Sonradan Baytar sınıfları is
tanbul'da ayrı bir binaya nakledilmiş, ziraat ve orman üzerine olan müşterek öğretim 1909 yılma
kadar sürmüştür. Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi 1927 yılma kadar talebe yetiştirmiş ve bu okul
Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Âli mektepleri tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına dair olan
20. V I . 1927 tarih ve 1109 sayılı Kanunla lağvedilmiştir. 1931 de Ankara'da yeni bir Yüksek Zi-
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raat Mektebi kurulmuş i ur ki burası 19.3.3 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluşunda Zi
raat Fakültesine çevrilmiştir.
İlk Orman mektebimiz ise 1857 yılında İstanbul'da açılmıştır. 1880 de Orman Mektebi iie
Maden Mektebi birleştirilmiş, Halkalı Ziraat, Mektebi açılınca Orman Mektebi kaldırılmış ve 1803
ten itibaren ormancılık hakkındaki dersler de Jlalkalı'da verilmeye başlanmıştır.
1909 da ise Belgimi ormanı yanında Bahçekö.y'de müstakil bir Orman Mektebi Âlisi kurul
muştur. Bu yüksek okul da 1934 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünde Orman Fakültesine çevril
miştir.
Türkiye'de ilk Veteriner okulu da 1842 yılı başında açılmıştır. Bu tesis Ordu ihtiyaçlarından
doğmuş ve askeri veteriner yetiştirilmesine tahsis edilmiştir. Bu mektep sonradan kapanmıştır.
1849 da tekrar tevsi edilerek Harb Okulu içinde özel sınıflar halinde açılmış ve bu müessesede de
yine Ordunun ihtiyacı olan veterinerler yetiştirilmiştir. 1881 senesinde bu askerî mektebe sivil hiz
metler için de öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Memleketin ekonomisine, çiftçi ve köylüye hayvan hastalıklarının, yaptığı büyük zararlar Dev
let adamlarının dikkatini çekerek 1888 tarihinde Nafıa Nezaretinde (Umuru Baytariye Müfettişi
Umumiliği) kurulmuş ve ayrıca bir sivil baytar mektebinin açılmasına karar verilerek 1889 da
«Tıbbiyei Mülkiye» de ilk veteriner sınıfları tedrisata başlamıştır. Bu sırada Halkalı'daki mektep
binasının tamamlanması dolayısiyle Tıbbiyede ilk iki senelik tedrisatı bitirenler üçüncü ve dördün
cü sınıfları teşkil etmek üzere (Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi) ne nakledilmişlerdir. Sonra
dan yukarda da söylendiği gibi Baytar Mektebi İstanbul'a nakledilerek burada (Mülkiye Baytar
Mektebi Alisi) adı altında öğretime devam etmiştir.
J920 senesi Şubatında ise Yüksek Sivil ve Askerî Veteriner Mektepleri (Yüksek Baytar Mek
tebi) adı altında birleştirilmişlerdir. Bu müeessese 1933 te Yüksek Ziraat Enstitülerinin açılmasına
kadar tedrisata devam etmiş ve bu tarihte Veteriner Fakültesine çevrilmiştir.
Cumhuriyet İdaresi kurulduğu zaman Türkiye'de veteriner, ziraat ve ormancılık yüksek tah
silleri İstanbul'da Baytar, Halkalı Ziraat ve Bahçeköy Orman Mektebi Âlilerinde yapılmakta idi.
Bu Okullar, memlekete birçok değerli elemanlar yetiştirmekle beraber eski idareden devrolunan
diğer Yüksek Öğretim Kurumlanınız gibi dar bir teşkilât ve öğretim kadrosiylc çalışmakta idiler.
Tarım işlerinin ön plânda ele alınması gereken memleketimizde gerek bilim ve gerekse eleman
bakımından, bu kurumların, ihtiyaçlarımızı karştlıyamadığı belirmiş bulunuyordu. Türkiye Cumhu
riyetinin daha kurulduğu ilk yıllardan başlıyarak memleketin ekonomik kalkınmasına verdiği
enem mulûmdıır. Bu itibarla Cumhuriyet Hükümetlerinin ekonomik varlığımızın temelini teşkil
eden ziraat işlerini eski hallerinde bırakması mümkün olmadığı gibi bu işlerin başında yer alacak
kurumları meydaua getirmek, araştırmalar yap!ırmak, teknik ve bilim, adamlarını yetiştirmek hu
suslarında da ihmal göstermesi imkânsızdı. Memlekette yeni rejimle başlıyan bu zihniyet inkılâbı
neticesidir ki, Hükümet ziraat alanında teknik eleman eksikliğini telâfi için bir taraftan ziraat,
hayvancılık ve ormancılığın türlü şubelerinde ihtisas sahibi yabancı uzman ve profesörleri memle
kete davet ederek ziraat problemlerini bunlar eliyle tetkik ettirme .yoluna gitmiş ve yurdun tarım
dâvalarını en toplu ve amaca en kolay yoklan götürecek aynı zamanda dâvayı gerçekleştirecek kendi
ihtisas elemanlarımızı da sayı itibariyle çok miktarda, bilgi itibariyle de yüksek evsafta yetiştire
cek kurumların tesisini düşünmüştür.
2 0 . V I . 1927 tarih ve 1109 sayılı Ziraat ve Baytar FmstJtüleri ile Âli .mektepleri tesisine ve zi
raat tedrisatının ıslahına ait kanun bu konuda atılmış ilk esaslı adımı teşkil eder.
Bu kanunla bir taraftan Ankara'da Ziraat ve Baytar Enstitülerinin kurulması temin edilmiş
diğer taraftan bu müessese ile diğer Zirai Araştırma Kurumlarında çalışacak bilim elemanlarının
yetiştirilmesi için de birçok ormancı, ziraatçi ve veterinerler toplu bir halde Batı memleketlerine
gönderilmişlerdir. İslahı - Tedrisat Kanunu ile Halkalı iv: ek leb i kapatılmış. Baytar ve Orman mek
tepleri ise Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılmasına kadar öğrenime devam etmişlerdir. Ne
ticede kuruluşları yüz yıl önceye kadar giden Veteriner, Orman ve Ziraat Yüksek Okulları 10 . VI .
( S. Sayısı ; 176 )

1933 tarih ve 2291 sayılı ve buna ek 18 . VI . 1934 tarih ve 2524 sayılı Kanunlarla Fakülteler halin
de ve bir Üniversite karakterinde organize edilerek «Yüksek Ziraat Enstitüsü» adı altında birleş
tirilmişlerdir. Tabiî Bilimler, Ziraat, Veteriner, Ziraat Sanatları ve Orman Fakültelerinden olu
şan ve ders okutmak, kendi alanlarında biMm araştırmaları yapmak, ziraatimiz için raporlar ve'
fikirler vermek ve yayımlarda bulunmak görevleriyle görevlendirilen Yüksek Ziraat Enstitüsü,
Cumhuriyet Hükümetlerinin, memleketimiz zirai kalkınmasını sağlama yolunda faydalı olan ve
tarım dâvalarını bir bütün halinde ve her yönden incelemeye yetkili bir müessese olmuştur.
Yüksek Ziraat Enstitüsü bugün 14 neti yaşını bitirmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu mü
esseseden 281 asker, 425 sivil olmak üzere 706 Veteriner Hekim, 747 Yüksek Ziraat Mühendisi
ve 530 Yüksek Orman Mühendisi mezun olmuştur. Memleketin Önemli tarım işlerinin başarılma
sında görevli olan bu 1983 elemana artık her yıl ortalama olarak 200 genç katılmaktadır.
Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerinin Yüksek Mühendisler ve Veteriner Hekimler yetiştir
medeki bu önemli görevinin yanma memleket tarım, hayvancılık ve ormancılık şubelerinin tetki
ki yolundaki çalışmalarını da eklemek lâzımdır. 32 Enstitüye bölünmüş olan Fakültelerden herbirinin kendi alanlarında türlü konuları araştırmada ve problemleri müspet delillerle, orijinal
yayımlarla ortaya koymada görülen muvaffakiyetlerini Enstitü Fakültelerinin doğrudan doğru
ya bir Üniversite bünye ve hüviyetiyle organize edilmiş olduğunu ve Üniversiter metotlarla işle
mekte bulunduğunun sonuçları olarak kabul etmek lâzımdır.
Bu suretle memleketimizde Batı bilim alanını akademik kaidelerine riayet ederek ilmî kademeleri
esaslı bir şekilde teşkilâtlandıran ve kariyere intisap edenlere emin bir istikbal ve ilmî çalışma
imkânları sağlıyan müesseselerin ilkini de Yüksek Ziraat Enstitüsü teşkil etmektedir. İlişik ta
sarı ile «Yüksek Ziraat Enstitüsünün» 493G sayılı Üniversiteler Kanununun hükümleri şümulüne
alınmakla beraber kuruluş sebepleri ve bugüne kadar olan çalışmaları onun kendi varlığı içinde
görevine devam ettiği takdirde daha iyi gelişebileceğini gösterdiğinden müşterek vasıta ve tesis
leriyle bir bütün halinde taazzuv etmiş bulunan bu camianın Veteriner, Ziraat ve Orman Fakül
telerinden oluşmuş bir Üniversite niteliğinde muhafazası gerekli görülmüştür. Ziraat Sanatları ve
Tabiat Bilimleri Fakültelerinin ise Ziraat Fa.kültesiyle birleştirilmesi daha elverişli mütalâa edil
miştir.
Böylece Ziraat, Veteriner ve Orman Fakülteleri bugüne kadar olduğu gibi Ziraat ve Orman
Yüksek Mühendisleriyle Veteriner Hekimlerin yetişmesine hizmet edecekler ve alanlarına düşen in
celemeleri ve çözülmeleri gerekli tarım problemlerini yerine göre tekbaşına veya diğer Fakülte
lerle birlikte ve icabettikçe Tarım Bakanlığı ile de işbirliği yaparak halle çalışacaklardır.
Yüksek Ziraat Enstitüsü, yalnız teknik elemanlar yetiştirmekle de kalmıyacak ayrıca yurdu
muz için pek önemli olan tarım konuları üzerinde bilim araştırmaları yapacak ve tarım dâvala
rı için emniyetle müracaat edilecek bir danışma organı vazifesini görecektir.
İlişik tasarı 8 esas ve 5 geçici maddeden ibaret tir. ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun Yük
sek Ziraat Enstitülerinde de uygulanmasını hedef tutmakla beraber, Kurumun özellikleriyle ilgili ba
zı hükümleri de ihtiva etmektedir.
Birinci madde Yüksek Ziraat Enstitülerinin hangi esaslar dairesinde yönetileceğini bildirmek
tedir. İkinci madde müktesep hakların korunması genel prensipine uyularak 2291 sayılı Kanunun
hükümlerine göre kazanılmış her türlü hak ve unvanlarla akademik payelerin saklı bulunduğunu;
üçüncü madde de Yüksek Ziraat Enstitüsü öğrencilerinin Fakültelerinin icaplarına göre yapacakları
pratik stajların ne yolda düzenleneceğini göstermektedir.
Dördüncü ve beşinci maddeler Yüksek Ziraat Enstitülerinin kuruluşu dolayısiyle zaruri kadro
değişiklikleriyle ilgilidir.
Birinci geçici madde 1948 yılı sonuna kadar Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ödeneklerinin ne
yolda sağlanacağını belirtmektedir.
1933 tenberi 2291 sayılı Kanunun özel hükümlerine göre Yüksek Ziraat Enstitüsünde kurulmuş
olan akademik kariyerle bu mesleke hazırlanan öğretim üye ve yardımcılarının 4936 sayılı Kanun hü( S. Sayısı : 176 )

- 4 kümlerine intibak ettirilmeleri için bazı geçici hükümlere ihtiyaç görülmüş ve ikinci madde bunun
için teklif edilmiştir.
Yüksek Ziraat Enstitüsünün, Üniversiteler Kanununun şümulüne girerek daha başarılı ve verimli
bir yolda memleket kültür ve ekonomik hayatını yükseltme yolundaki eski ve sürekli hizmetlerine
devam etmesinin sağlanması yönünden büyük faydalar getirecek bu kanun tasarısının tez günde, ka
nunlaşması lüzumlu bulunmaktadır.
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Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakmalı
lar Kurulunun 18 . XII . 1947 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
ve Komisyonumuza gönderilen- Yüksek Zi
raat Enstitüleri
hakkındaki
kanunun tasa
rısı Millî Eğitim ve Tarım Bakanları, Yük
sek Öğretim Genel Direktörü ve Yüksek Ziraat
Enstitüsü Rektörü, Dekan ve Profesörleri ha
zır bulundukları halde Komisyonumuzda okun
du, incelendi:
Yüksek
Ziraat
Enstitüsü adı altında
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanuna
göre bir üniversite karakteriyle Ankara'da
ilk defa kurulmuş olan bu bilim kurulunun
bugüne kadar arzettiği gelişme alanı ve çalışma
soncuları gözümüzün önündedir. 14 yıldanberi eksikliklerini tamamlama ve üniversiter çalış
ma yolunda göze çarpan ilerlemeler kaydeden
bu fakülteler topluluğunun Hükümet gerekçe
sinde belirtildiği gibi bütün üniversite, hakla
rını bu tasarı ile bir kat daha kazanmış bu
lunduğunu sevinçle karşılamaktayız.
Beş fakülteyi içine almış bulunan bu yüksek
kurulun «Yüksek Ziraat Estitüleri» adı alton
da toplanması bir defa ilim bakımından doğru
olamaz;
Açık bir hakikattir ki, Yüksek Ziraat Ens
titüsü Batı bilim âleminin yetkili uzmanları
tarafından Avrupa üniversiteleri ve onların
her türlü organizasyon ve çalışma t a d a r ı gözönünde
bulundurularak teşkilatlandırılmıştır.
Netekim bundan 15 yıl önce memleketimizin özel
şartları ve tarım alanındaki türlü ihtiyaçları dik-

kate alınarak kurulmuş olan Yüksek Ziraat Enst ütüsü de ozamandanberi dekan ve rektörlerini
seçmek suretiyle idari bakımlardan olduğu ka
dar, doktora ve habilitasyon tezleri işletmek, dok
torluk, doçentlik, profesörlük ve ordinaryüslük
gibi en yüksek akademik payeleri tevcih etmek
suretiyle ilmî bakımda da gerekli yetkiye sahip
olduğunu göstermiş bulunmaktadır.
Bugün bütün dünyada üniversite adını taşı
makta olan kurumlar, eski klâsik şekillerinden
ayrılarak zamanın ihtiyaçlarını cevaplandıracak
bir şekle girmişlerdir. 20 nci yüz yılın başlan
gıcındaki üniversiteler ancak belirli fakültelerden
terekküp ederken, bugün her memlekette görü
len ihtiyaçlara uyularak üniversitelerde klâsik
fakültelerden birinin veya birkaçının bulunma
dığı ve bunların yerini türlü meslek kollarını
temsil eden fakültelerin almış oldukları görül
mektedir.
Hakikat bu şekilde iken fakültenin bir cüzü
olan enstitü adının, fakültelerden meydana gelen
bir kurulun
akademik özenliğini ve ilmî
varlığını ifade edemiyeeek, hattâ bu varlığın
14 yıllık
verimli
ve üniversiter
çalışma
larla
sabit
olan
seviyesini
küçültecek
derecede
geniş bir
ölçüde
kullanıldığı gö
rülmektedir. Buna göre bugün artık kurumun
her bakımdan göze çarpan özellikleri ve yüksek
ilmî seviyesini ifade etmekten çok uzak kalmış
olan yüksek enstitütü adının kaldırılarak bu
nun yerine «Ankara Tarım Üniversitesi» denme
si Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
tlisik tasarı ile Yüksek Ziraat Enstitüsü 4936
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sayılı Üniversiteler Kanununun hükümleri şü
man mühendisleriyle Tarım Teknolojisi yüksek
mulüne alınmakla beraber kurulmuş sebepleri ve
mühendislerini ve veteriner hekimlerini yetiştir
bugüne kadar olan çalışmaları onun kendi var
mek vazifesiyle mükellef olduğunu ve bununla
lığı içinde görevine devam ettiği takdirde daha
birlikte tarımsal dâvala'rın incelenmesinde Ta
iyi gelişebileceğini gösterdiğinden müşterek va
rım Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapacağını
sıta ve tesisleri ile bir bütün halinde bulunan bu
belirtmektedir.
topluluğun ziraat, veteriner, orman ve tarım
3 ncü madde Hükümetin teklif ettiği 2 nei
teknolojisi fakültelerinden meydana gelmiş bir
maddenin aynı olarak kabul edilmiştir.
üniversite halinde muhafazası gerekli görülmüş
Tasarının dördüncü madde (Hükümet tekli
tür. Tarım teknolojisi fakültesi, ziraat sanatları
finin üçüncü maddesinde) yazılı hükümlerinin,
fakültesinin daha geniş ölçüde yerini tutmak ve
uygulanması için gerekli yetkilerin fakülteler
bu fakültenin kurmak zorunda olııpta bugüne
karariyle rektöre verilmesi daha uygun müta
kadar kuramadığı Enstitü ve kürsüleri, kaldırıl
lâa edilmiştir.
ması uygun görülen Tabiî İlimler fakültelerinin
Beşinci madde (Hükümet teklifinin dördün
birleştirilmesiyle meydana getirilmiştir.
cü maddesi) deki idari müşavirlik kadrosunun
Bu fakülte çeşitli ziraat ve tabiat ürünlerini
kaldırıldığına dair olan hüküm, Tarım Bakanlı
değerlendirmek, ilmî araştırmalar yapmak, bün
ğı Fen ve İnceleme Kurulu hakkındaki kanun
yesine dâhil bütün enstitülerde doktora ve habilitasarısında aynı kadronun kaldırılmış olduğu
tasyon tezleri işletmek ve memleketin muhtaç ol
belirtildiğinden çıkarılmıştır. Bu maddenin son
duğu tarım teknolojisi yüksek mühendislerini ye
fıkrası " B u kanunun yayımı tarihinde Tabiî
tiştirmek işleriyle görevlendirilmiştir.
İlimler ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde gö
Millî ekonomimizin temelini ziraat teşkil et
revli olanlar kadrolariyle birlikte bu iki fakül
tiği halde ziraat, hayvan ve diğer birçok tabiat
tenin birleştirilmesinden meydana getirilmiş olan
mahsullerimizin gerektiği gibi değerlendirilmemeTarım Teknolojisi Fakültesine katılırlar" şeklin
leri yüzünden bu alanda istenen amaçlara vade tadil edilmiutir.
rılamadığı meydandadır. Halbuki memleketimi
6 ncı madde (Hükümet teklifindeki beşinci
zin tarım ürünleri o kadar bol ve çeşitlidir ki,
madde) yalnız «Yüksek Ziraat Enstitüleri»,
bunların sistemli bir şekilde işlenmeleri ve teknik
«Ankara Tarım Üniversitesi» şeklinde değişti
esaslara göre değerlendirilmeleri sayesinde yurt
rilmiştir.
ziraatimizde büyük ilerlemeler görüleceği mu
7 nci madde; (Hükümet tasarısındaki 6 ncı
hakkaktır.
madde)
aynen kabul edilmiştir.
Bugün bile sütçülük ve çeşitli süt mamulleri,
Geçici birinci madde: 13 . VI . 1946 tarihli
şarapçılık, biracılık, konservecilik, dericilik, yağ
ve
4936
sayılı Kanunun 32 ve 38 nci maddeleri
cılık, şekercilik, değirmencilik ve diğer ziraat sa
gereğince diğer üniversitelerde bilim üyeleriy
natları kollarında görülen ilerlemeler bu mülâ
le yardımcılarına verilmekte olan üniversite taz
hazaları kuvvetlendirmekte ve bu alanda gidil
minatı ve asistan ödeneklerinin Tarım Üniver
mesi gereken yolları aydınlatmaktadır.
sitesi Bilim üyeleri ve yardımcılarına da, bu Ka
Bu düşünce ile Ziraat Sanatları ve Tabiî
İlimler fakülteleri Tarım Teknolojisi Fakültesi $ nunun yayımı tarihinden başlamak üzere veril
mesi adalete uygun görülmüş ve Hükümetin
adı altında birleştirilmiştir,
teklif ettiği bu maddenin son fıkrası kaldırıla
Aşağıdaki mucip sebeplere dayanılarak mad
rak aynı maddede zikredilen ödenek miktarın
delerde bazı değişiklikler yapılmış ve bir esas,
da ona göre değişiklik yapılmıştır. Aynı zaman
geçici olmak üzere yeniden iki madde ilâve edil
da Yüksek Ziraat Enstitüleri adı «Ankara Ta
miştir.
rım Üniversitesi» ile değiştirilmiştir.
Tasarının birinci maddesinde yapılan deği
Geçici ikinci maddede 1933 tenberi 2291 sayılı
şikliğin mucip sebepleri yukarda açık ve et
Kanunun özel hükümlerine göre Yüksek Zi
raflı olarak belirtilmiş bulunmaktadır.
raat Enstitüsünde kurulmuş olan akademik ka
Yeniden ilâve edilen ikinci esas madde; Ta
riyerler bu mesleke hazırlanan öğretim üye ve
rım Üniversitesinin Tarım Bakanlığı teşkilâtı
yardımcılarının 4936 sayılı Kanunun hükümiçin lüzumlu olan yüksek ziraat ve yüksek or
( S. Sayısı: 176 )

lerine intibak ettirilmeleri için bazı geçi
ci hükümlere ihtiyaç görülmüş ve buna göre
değişiklik ve ilâveler yapılmıştır.
Geçici üçüncü madde, 493(i sayılı Kanunun
Teknik Üniversite için verdiği imkânlardan Ta
rım Üniversitesinin de faydalanması maksadiyle yeniden ilâve edilmiştir.
Geçici dördüncü madde olarak
(Hükümet
teklifindeki geçici o ncü madde aynen kabul
edilmiş, ancak «Ankara Yüksek Ziraat Ens1 itli
leri» adı «Ankara Tarım Üniversitesi» şeklinde
değiştirilmiştir.
Geçici beşinci madde olarak (Hükümet tek
lifindeki geçici dördüncü madde) kabul edilmiş,
ancak Hükümet tasarısı hazırlanırken yeni büt
çe yılma az bir zaman kalması dolayısiyle bu ta
sarıda gözetilen üç aylık müddet yetersiz görül
düğünden 6 aya çıkarılmıştır. .
Geçici altıncı madde; (Hükümet teklifindeki
geçici beşinci maddenin son kısmına (Ankara
Tarım üniversitesi) başlığı altında, şeklinde
ilâve yapılarak kabul edilmiştir.
Komisyonumuz bu değişiklikleri yaparken

daima bütçe mülâhazalarını da gözden uzak tut
mamakla beraber, önemli olmıyan bazı zamla
rın kabulünü zaruri görerek tasarıyı kabul et
miştir. Havalelerine göre Millî Eğitim Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Tarım Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
İzmir
Manisa
Manisa
N. Köken
Y. Özey
II. Öztarhan
Aydın
Bursa
Çanakkale
N. (Höltepe
A. Duru,
t. Karasioğlu
imzada bulunamadı
Denizli
Kocaeli
Çorum
K. C. Öncel
A. Dikmen
N. AI alay
İ m zada bulun am ad ı
Maraş
Seyhan
.1. Yayvioğiu
K. Ener
İmzada bulunamadı
Denizli
Sinob
A. Et/c
Müddete muhalifini
Siird
E. Kök
A. R. Esen

Millî Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 1/2R8
Karar No. : i

11 . II . 194H

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulu tarafından Yüksek Meclise su
nulan Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu tasa
rısı havalesi gereğince, Millî Eğitim .1 »akanı ile
Yüksek Ziraat Enetitüsü Rektörü ve Divan
üyeleri hazır bulundukları halde, Komisyonu
muzca görüşülmüş ve aşağıdaki sonuçlara va
rılmıştır :
Komisyonumuz, 10 . Yİ . 19.'):> tarihinde ku
rulan Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir üniver
site karekteri taşıdığını, bu karekterin ifadesi
olan ilmî çalışmalarda, bulunduğunu gözönünde tutmuş, Tarım Komisyonunun bu husustaki
görüşmelerini paylaşarak, Yüksek Ziraat Ensti
tüleri yerine Ankara Tarım üniversitesi deme
ği daha uygun bulmuştur.

Hükümet teklifinin birinci maddesine Zira
at, Veteriner, Orman Fakültelerinden başka
ziraat sanatlarının memleket ekonomisindeki
önemi gözönünde tutularak Tarım Komisyo
nunda Tabiat Bilimleri ve Ziraat Sanatları fa
külteleri birleştirilerek meydana gelen bir (Ta
rım Teknolojisi) Fakültesi ilâve olunmuştu.
Komisyonumuz bu kararı yerinde bulmakla be
raber Tabiî İlimler Fakültesinin, enstitü bün
yesi içinde .bugüne kadar olan ve bundan sonra
da devam etmesi zarurî bulunan fonksiyonla
rını dikkate alarak bu Fakülteye (Tarım Tek
nolojisi. - Tabiat Bilimleri) adııım verilmesini
daha uygun görmüştür. Bu Fakülte bir yan
dan memleketin muhtaç olduğu yüksek Tarım Tek
nik Mühendisleri yetiştirirken öte yandan Zira-
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at, Orman ve Veteriner Fakülteleri öğrencileri
ne meslekî karekterde tabiat dersleri verecek
ayrıca hem Tabiat Bilimleri, hem de Ziraat Sa
natları alanlarında ilmî araştırmalar yapa
caktır.
Aksi halde bugünkü Tabiî İlimler
Fakülte
si Tarım Teknolojisi Fakültesi içinde zamanla
eriyecek ve diğer fakülteler kendi bünyeleri
içinde ayrıca Tabiat Bilimleri Enstitüleri açacak
lardır ki, bu da lüzumsuz yere çok büyük mas
raflara yol açacaktır. Gerek Hükümet teklifinin,
gerek Tarım Komisyonunun birinci maddesi'
bu Yüksek Bilim Kurumunun, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu hükümlerine göre yöneltilece
ğini belirtmekle beraber Komisyonumuz, bu ka
nunun, Üniversitelerin görevlerini tesbit eden
üçüncü maddesi üzerinde bilhassa durmayı, genç
liğin Türk devriminin ülkülerine bağlı ve millî
karckter sahibi vatandaşlar olarak yetiştirilmesi
bakımından gerekli görmüş, bu maksatla da Ta
rım Komisyonunun ikinci maddesine: «Tarım
Üniversitesi 4936 sayılı ve 13 . VI . 1946 tarihli
Üniversiteler Kanununun üçüncü maddesinde
yazılı görevleri gerçekleştirmekle beraber» kaydı
nı ilâve etmiştir. Ayrıca, Tarım Üniversitesi ile
Tarım Bakanlığı arasındaki işbirliğini zaruri
görmüş, fakat Tarım Üniversitesi özerkliğine ay
kırı bir anlayışı önlemek maksadiyle Tarım Ko
misyonunun ikinci maddesini şu şekilde değiştir
miştir: «... Memleket tarımının ilmi ve teknik
meselelerini incelemek ve ihtiyaçlara göre Yük
sek Ziraat Mühendisleri, Yüksek Orman Mühen
disleri ile Tarım Teknolojisi Yüksek Mühendis
leri ve Veteriner Hekimlerini yetiştirmek yolun
da yurdun ve meslekin ihtiyaçları ile ilgili ola
rak Tarım Bakanlığının teklifleri üzerinde dü
şüncelerini bildirir ve bu konularda Tarım Ba
kanlığı ile işbirliği yapar.»
Hükümet teklifinin üçüncü maddesindeki
« ... Kazanmış oldukları unvanlar, haklar ve yet
kiler...» cümlesi, Üniversiteler Kanununun 75 ııci
maddesindeki tenazuru muhafaza etmek maksa
diyle, «... Kazanmış oldukları unvanlar, yetkiler
ve haklar...» şekline konulmuştur.
Komisyonumuz, Tarım Komisyonunun, 4936
sayılı Kanunun Teknik Üniversite için verdiği
imkânlardan Tarım Üniversitesinin de faydalan
ması maksadiyle yeniden ilâve ettiği geçici üçün
cü maddeyi, daha esaslı olarak ele almış, ÜniVer-

sitelerin Üniversite meslekî üyeliği dışında bu
lunan tanınmış bilim adamlarından
yalnız
üç yıl için değil, her zaman için fayda
lanabilmesini sağlamak maksadiyle Tarım Ko
misyonunun geçici üçüncü maddesindeki son
fıkrayı kaldırmış ve seçimin yalnız Tarım Üni
versitesi Uzmanları tarafından yapılmasını uy
gun görerek Üniversitelerarası Kurula bir va
zife yüklemeye lüzum görmemiş ve Tarım Ko
misyonunun metninde bazı ifade değişiklikleri
yaparak bu maddeyi sekizinci madde halinde
esas hükümler arasına almayı faydalı, hattâ za
ruri görmüştür.
Tarım Komisyonunun geçici ikinci madde
sinin birinci fıkrası bu durumda hiçbir öğretim
üyesi kalmadığının anlaşılması üzerine madde
den çıkarılmış, ikinci fıkrası bu değişiklik ge
reklerine göre tamamlanmış, son fıkrası da di
ğer Üniversitelerimizde uygulanan esaslar dı
şında bir hükmü ihtiva ettiğinden ve profesör
aylıklarının Barem Kanununun genel hükümle
rine göre ödenmesi gerektiğinden yine metin
den çıkarılmıştır.
Bundan başka bazı maddelerde ufak değiş
tirmeler yapılmış ve geçici bir maddenin esas
maddeler arasına alınması sebebiyle madde
numaraları da yürütülmüştür.
Ayrıca Komisyonumuz, bu kanun tasarısı
görüşülürken, 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun değiştirilmesi ve düzeltilmesi zaruri gö
rülen bazı maddeleri üzerinde hassasiyetle dur
muş ve Üniversitelerimizin özerklik ruhuna ay
kırı düşmemek şartiyle değiştirme ve düzeltme
lerin, vakit geçirilmeden yapılmasını bu vesile
ile ifade etmeyi lüzumlu görmüştür.
Tarım Üniversitesinin görevlerini hakkiyle
gerçekleştirebilmesi, bu kurulun memleketin
her bölgesindeki tarım işleri ve incelemeleriyle
devamlı bir temasta bulunmasını gerektirdiği
şüphesiz bulunduğundan Tarım Üniversitesinin
4936 sayılı Kanunun 'ikinci maddesine dayana
rak türlü ziraat konuları yönünden özellik gös
teren yei'lerde inceleme ve çalışma istasyonları
kurmak suretiyle faaliyetini derece derece yur
dun her tarafına dağıtması çok faydalı olaca
ğından Üniversitenin ödenekleri arasında bunu
sağlıyacak bir bölüm açılması hususunun te
mennisi de ayrıca yerinde görülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve-
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rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Erzurum
Urfa
Kars
r
C. Dursunoğlu
*S. K. Yetkin
T, Taşkının
Ankara
Balıkesir
Bingöl
A. R. Bcrkman
E. (Jeliköz
T. Banguoğlu
Çanakkale
Çorum
İzmir
N. tfncn
//. İlgaz
E. Çınar

Bütçe Kora

Ma ray
Dr. K. idil

Trabzon
Z. Molaoğlv.

Denizli
İkinci maddesinin yazılış tarzına ve birinci
maddenin bir tekrarı olan ikinci maddenin bi
rinci fıkrasına muhalifim.
I\. Aydınlı.

mu Raporu

T. B. M. M.
Bütçe
Komisyonu
Esas No. 1/238
Karar No. 94

22 . Vi . 1!)18

Yüksek Başkanlığa
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 22. X I I . 1947 tarih ve 6/3285 sayılı
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüleri hakkındaki kanun
tasarısı Tarım ve Millî Eğitim Komisyonları
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmek
le sabık ve lâhik Millî Eğitim Bakanları Kesat
Şemsettin Sirer ve Tahsin Banguoğlu, sabık
Tarım Bakanı Tahsin Ooşkan, Maliye Bakan;
Şevket Adalan, Bütçe ve Malî Kontrol Genel
Müdürü, Enstitü Rektör ve Dekanlarının hu-.
zurlariyle incelenip görüşüldü.
Komisyonumuzun ayırdığı uzman üyelerden
müteşekkil Tâli bir komitece Önceden esaslı bir
incelemeye tâbi tutulan ve ayrıca Komisyonun'
uzun ve sürekli çalışmalarını ve mütaaddit bir
leşimlerini işgal eden bu kanun tasarısı üzerinde
yapılan değişikliklerin mahiyetini arzetmeden
evvel Hükümet ile diğer iki komisyonun teklif
lerinin esaslarını belirtmekte fayda mülâhaza
etmekteyiz.
2291 sayılı Kanun hükümlerine göre Tarım
Bakanlığına bağlı olarak 10 . V I . 1933 tarihitıd \
kurulmuş olan ve beş fakülteden terekküp eden
«Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü» nü bu yeni
kanun tasarısı ile Hükümet 4936 sayılı Üniver
siteler Kanunu hükümleri dâhilinde yönetmeyi
hedef tutmaktadır. Yani yeni tasarı bu mües
seseye vücut veren Ziraat, Veteriner ve Orman
Fakültelerinin bir yandan Üniversiteler Kanu
nu icabı olarak idari, ilmi ve malî sahada muh-

tar olarak idare edilmesini derpiş ederken, öteyandan da bu kurumun «Yüksek Ziraat Ensti
tüleri.» adı altında topluluğunu muhafaza etmek
istemektedir.
Tarım ve Millî lOğitim Komisyonları esasla
Hükümet teklifine iltihak etmekle beraber mü
esseseye verilecek unvan ile Fakülte sayısı üze
rinde durmuşturlar. Müesseseye «Ankara Ta
rım Üniversitesi» adını vermekte birleşen her
iki komisyon Fakülte sayısında Hükümet tek
lifinden ayrılmışlardır. Tarım Komisyonu Hü
kümet teklifindeki üç Fakülteye dördüncü ola
rak «Tarım Teknolojisi fakültesini» katmakta,
Millî Eğitim Komisyonu ise dördüncü Fakülte
nin adını «Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri
Fakültesi»ue çevirmektedir. Şu hale göre Hükü
metçe tamauıiyJe Üniversite karakterinde «Yük
sek Ziraat Knstitüleri»ne Tarım ve Millî Eği
tim 'Komisyonlarınea da daha sarih olarak yeni
bir «Tarım Üniversitesine vücut verilmek is
tenmiştir.
Özel Kanununa göre kuruluş maksadı:
1. - Türkiye'nin ormancılık, hayvancılık,
ziraat kollarında tarımsal kalkınmayı sağlıyacak
memleketşümul ilmî araştırmalar yapmak ve
memleket ilmini tedvin etmek;.
2. — Üç ana meslek kolunda, ilim ve iş adam
ları yetiştirmek;
3. — Tarım Bakanlığına danışma organlığı
rolünü yapmak;,
4. — Araştırma sonuçlarını umumun fayda-
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laıııuasına arzetnıekten ibaret ulan «Ankara
Yüksek Ziraat Enstitüsünün» Üniversite bün
yesine ithali halinde sağlıyacağı faydaların ne
ler olacağı ve kendisine tahmil edilen bu görev
leri daha mükemmel olarak yapıp yapanııyacağı meseleleri Komisyonumuzda uzun bir tet
kik konusu olmuştur.
Özel Kanunla Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsüne yükletilen görevlerle Üniversiteler Ka
nunu hükümlerine göre Üniversitelere verilen
görevler arasında tam bir benzerlik tesbit eden
Komisyonumuz bu müessesenin Üniversite ca
miasına katılacak durumda olduğu kararma
ulaşmıştır.
Ankara - Yüksek Ziraat Enstitüsüne Uııiversiter bir mâhiyet ve -karekter verilmesi ka
bul edildikten sonra:
1. — Müessesenin bağlı Olacağı idari ma
kam neresi olmalıdır,
2. —- Müesseseyi toplu olarak mı muhafaza
etmeli,
3. — Yoksa onu ayrı ayrı fakülteler halin
de mevcut üniversitelere mi katmalı,
Meselelerinin incelenmesine geçilmiştir.
Yüksek Ziraat Enstntüsünün Tarım ve Millî
Eğitim Bakanlıklarından hangisine bağlanma
nın daha uygun olacağına dair ileri sürülen
tekliflerin münakaşası sonunda bu müessesenin
de diğer, ilim ve öğrenim müesseseleri gibi Millî
Eğitim Bakanlığına bağlanmasının doğru olaca
ğı ve bu halin Enstitünün unvanı ve mahiyetine
olursa olsun, kendisne verilmiş olan görevleri
ifaya bir mâni teşkil edenıiyeceği sonucuna va
rılmıştır.
özel kanunla Üniversitelere tanınmış olan
özerklik ve tüzelkişilik vahdetinin Fakültelerde
olduğunu, Fakültelerin idari, ilmî ve hattâ malî
yönlerden bağımsız birer birlik teşkil ettikleri
ni ve bu bağımsız birliklerin Üniversite top
luluğuna vücut verdiğini gözönünde tutan Ko
misyonumuz ister Enstitü ister Tavım Üniver
sitesi adı ile topluluğun muhafazasında hiçbir
amelî fayda bulunmadığını, bilâkis bütçeye malî
külfet yükliyeceğiui mülâhaza ederek Enstitü
yü terkip eden Ziraat ve Veteriner Fakülteleri
nin Ankara Üniversitesine, kuruluş yeri ayrı
ve üç sınıfı îstanbulda bulunan ve yalnız F. K.
B. sınıfı Ankara'da bulunan Orman Fakültesi
nin de İstanbul Üniversitesine ilhakının doğ
ru olacağı kararına varmıştır. Böylece yeni

bir Üniversitenin kurulması halinde ihdası za
ruri olan birtakım teşkilâtı önlemek müm
kün olmuş ve Ziraat Enstitüsündeki Rektörlük
ve Muhasebe .teşkilâtını kaldırmak suretiyle
de bütçede bir tasarrufu da sağlanmış bulun
maktadır.
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 4936
sayılı Üniversiteler Kanunu şümulü dâhiline alın
ması neticesi olarak bünye değişikliğine dair
prensipler böylece belirtildikten sonra müessese
nin iktisap edeceği yeni hüviyete göre tasarının
yeni baştan kaleme alınmasına lüzum ve zaruret
hâsıl olmuştur.
Yukarda arzedilen esaslara göre komisyonu
muzca yeniden hazırlanan bu tasarının birinci
maddesi:
Yeni kuruluşa göre enstitünün alacağı şekli
ve fakültelerinin bağlı olacağı üniversitleri ifa
de etmekte ve şimdiye kadar Ziraat Enstitüsün
de mevcut olan ve yalnız Orman, Ziraat Vete
riner öğrencilerine F K B tedrisatı yapan Tabiî
tümler Fakültesiyle teşekkülü tarihindenberi
taazzuv etmemiş olan Ziraat Sanatları Fakülte
sini Ziraat Fakültesi içinde olarak Üniversiteye
katmaktadır.
Komisyonumuz Ziraat Fakültesi içinde bulu
nan Tabiî ilimler Fakültesinin Ankara Üniver
sitesine dâhil Fen Fakültesi ile birleştirilmesi
nin faydalı olacağına ve bu işin en kısa zamanda
Ankara Üniversitesince bir karara bağlanması
nın doğru olacağına raporunda işaret etmeği
uygun görmüştür.
İkinci ve üçüncü maddeler:
özellikleri itibariyle Ziraat, Orman, Veteri
ner Fakültelerinin Hükümetle ilgili görevleriyle
öğrencilerinin muhtelif müesseselerde yapacak
ları amelî çalışma ve stajlarının nasıl düzenle
neceğini belirtmektedir.
Dördüncü madde :
2201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Yük
sek Ziraat Enstitüsünde kazanılmış olan öğre
tim üyeliği unvan, hak ve yetkilerinin mahfuz
olduğuna dair olup Üniversiteler Kanununun
75 nci maddesi gözönünde tutlarak tedvin edil
miştir. Ancak yapılan uzun incelemeler sonun
da kazanılmış olan öğretim üyeliği unvan ve
hak ve yetkilerinin tasarının Hükümetçe tanzim
tarihine rastlıyan 1 . X I I . 1947 tarihinden evvel
ki zamanlara inhisar ettirilmesini muamelenin
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selâmeti bakımından zaruri sayan komisyonu
muz maddeyi ona göre hazırlamıştır.
Beşinci ve altıncı maddeler: kadrolara ta
allûk etmekte olup şimdiki kadrolardan han
gilerinin nerelere ve ne yolda intikal ve inti
bak ettirileceğini ve bazı öğretim üyeliği un
vanlarının Üniversiteler Kanununa göre değiş
tirilmesi zaruri görülen kısımlarını ifade etmek tedirler.
GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE - Doçent ve
Asistanlarla Profesörlerin ye-ni vazifeye inti
baklarında takip edilecek usulleri tâyin etmek
tedir.
GEÇİCİ İKİNCİ MADDE — 206;} sayılı
Kanunun 4 ncü maddesine göre sağlanmış olan
döner sermayenin tasfiyesine mütaalik hüküm
leri kapsam aktadı r.
GEÇİCİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Fakültele
rin Tarım Bakanlığı Bütçesindeki ödenekle
rinin Millî Eğitim ve Üniversiteler Bütçelerine
aktarmalarını düzenlemektedir.
GEÇİCİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu Fa
kültelerin yeni kuruluş kadrolarının Meclise
gönderilme tarihini ve bunlar gelinceye kadar
yapılacak işlemi ifade etmektedir.
GEÇİCİ BEŞİNCİ MADDE — Bu tasarı
nın kabulünden sonra Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsüne çıkacak borçların tediyesi sureti
ni göstermektedir.
GEÇİCİ ALTINCI MADDE — 1948 yılı
Bütçesinin D. L. M. ve N. cetvellerinin bu ens
titüye ait kısımlarının yeni vaziyete intibakını

sağlamaktadır.
GEÇİCl YEDİNCİ MADDE — Fakültele
rin katıldıkları Üniversitelerde V.VM sayılı Ka
nuna göre seçecekleri organların seçilme usul
lerini ve seçime kadar yapılacak işlemleri gös
termektedir.
Tasarının yedinci maddesi: Hükmü ilga edi
len kanun ve maddeleri kapsamaktadır.
Yukarda tasrih edilen esaslara göre yeni
den hazırlanan tasarı Kamutayın onayına arzedilnıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
İt. Erim
Kâtip
Ankara
F.

(>um<)i

Ankara
Akkcrman
Aydın
(11. /»'. Alpnıa»
Diyarbakır
V. Dicleli

.V. ('.

Kastamonu
.1/. Akahıı
Kocaeli
Dr. F. Ş. Büryc
Samsun
.1/. . 1 . Yörükır
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Başkan Y.
Diyarbakır
/. 11. Tif/rcl
Amasya
.1. Ey mir
Ankara
c.

<;ÖI,-I

Balıkesir
E. Allan
Eskişehir
Muhalifini
A.
Poluoglu
Kırşehir
#. Ton/ut
Konya
S. (Jumralı
Tokad
h\ A. 8ev< tu/il
Yozgad
S. îçöz

Sözcü
Ankara
M. Eriş
Amasya
.1. A'. Yiğit oğlu
Antalya
N. E. Stnncr
Bursa
F. HüU

İzmir
S. Dikmen
Kocaeli
/. TL Aksal
Niğde
İL dür soy
Urfa
E. Tekeli
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HÜKÜMETİN

Yüksek

Ziraat

Enstitüleri

TEKLİFİ

Kanunu

TAHIM

tasarım

BİRİNCİ M A D D E — « A n k a r a Y ü k s e k Zira
at E n s t i t ü s ü » bir üniversite bünye ve hüviyetiy
le Ziraat, Veteriner ve Orman
Fakültelerinde
t o p l a n m a k üzere «Yüksek Ziraat
Enstitüleri»
adı altında lîî. VI . I94(i tarihli ve 493(J sayılı
Kanım h ü k ü m l e r i n e yöre yönetilir

KOMİSYONUNUN

Ankara

f'nirtrsitesi

DEO İŞTİK İSİ

Kan^nn

tasarısı

M A D D E 1.
10 . VI . İMtf tarihli ve 2291
sayılı K a n u n l a k u r u l m u ş olan " A n k a r a Yüksek
Ziraat
E n s t i t ü s ü " . 1:! . VI . 1940 tarihli ve
493(i saydı (îniversileler K a n u n u
hükümlerine
yöre yöneltilmek ve Z i r a a l . Veteriner, Orman
ve Tarım Teknolojisi
Fakültelerinden oluşmak
üzere " A n k a r a Tarım Ü n i v e r s i t e s i " ne çevril
miştir.

M A D D E 2.
Memleket tarımının bütün ilmî
ve teknik dâvalarını incelemek ve bu ihtiyaçlara
yöre Tarım Hakanlığı Teşkilâtı için lüzumlu olan
Yüksek Ziraat Mühendisleri, Yüksek Orman Mü
hendisleri ile Tarım
Teknolojisi
Yüksek Mü
hendisleri ve Veteriner Hekimleri yetiştirmek
vazifesini üzerine alan
(Tarım
Üniversitesi),
Tarım Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği y a p a r .

İKİNCİ MADDE
Bu k a n u n u n y a y ı n ı m d a
Yüksek Ziraat E n s t i t ü s ü n d e görevli
bulunan
öğretim
üyelerinin
10.V.I.19oM tarihli ve
2291 sayılı K a n u n a yöre kazanmış, oldukları un
vanlar, yetkiler ve haklar saklı t u t u l u r .

MADDE ;i.
H ü k ü m e t i n 2 ııci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

OgtİNCİi M A D D E
Yüksek Z i r a a t Ensti
tüleri öğrencilerini bir yılı geçmemek üzere Fa
kültesinin k a r a r l a ş t ı r a c a ğ ı yolda Devlete, Yük-

M A D D E 4. -- A n k a r a Tarım
Üniversitesi
öğrencilerini Fakültesinin k a r a r l a ş t ı r a c a ğ ı yol
da Devlete, Tarım Üniversitesine veya tüzel
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Üniversiteler

Kanununa

ek kanun

tasarısı

MADDUA. — 10 . VI . 1933 tarihli ve 2291
sayılı 'Kanunla kurulmuş olan '"Ankara Yüksek
Ziraat Enstitüsü" 13 . Yİ . 1946 tarihli ve 4936
sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre
yönetilmek;
a) Ziraat;
b) Veteriner;
e) Orman;
d) Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri Fa
kültelerinden oluşmak üzere "Ankara' Tarım
üniversitesi" ne çevrilmiştir.

MADDE 1. — 10 . VI . 1933 tarih ve 2291
sayılı, 18 . VI . 1934 tarih ve 2524 sayılı Kanun
larla kurulmuş olan ve bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar Tabiî İlimler, Ziraat, Ve
teriner, Ziraat Sanatları ve Orman Fakülteleri
ni kapsamak üzere faaliyette bulunan Ankara
Yüksek Ziraat Eııstntüsünün,
a) Veteriner Fakültesiyle içine Tabiî İlim
ler ve Ziraat Sanatları Fakültelerini de al
mak üzere «Ziraat Fakültesi» Ankara üniver
sitesine,
b) Orman Fakültesi istanbul Üniversitesi
ne katılmışlardır.

MADDE 2. ~~r Ankara Tarım Üniversitesi,
13'.' VI . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler
Kanununun üçüncü maddesinde yazılı görevleri
gerçekleştirmekle beraber memleket tarımının
ilmî ve Teknik meselelerini incelemek ve ihtiyaç
lara göre Yüksek Ziraat mühendisleri, Yüksek
Orman Mühendisleri ile Tarım Teknolojisi Yük
sek Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerini yetiş
tirmek yolunda yurdun ve memleketin- ihtiyaç
ları ile ilgili olarak Tarım Bakanlığının teklifle
ri üzerinde düşüncelerini bildirir ve bu konu
larda Tarım Bakanlığı ile işbirliği yapar.

MADDE 2.
4936 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin (C) fıkrasında yazılı
Hükümetle
alâkh görevlerden Ziraat, Veteriner ve Or
man Fakültelerini ilgilendirenlerle bu Fakül
teler öğrencilerinin
aşağıdaki 3 ncü madde
uyarınca yapacakları amelî çalışma ve sitajın
esasları bu Fakültelerin mütalâaları alınmak
suretiyle Millî Eğitim ve Tarım Bakanları ta
rafından birlikte belirtilerek düzenlenir.

'MADDE 3. — Bu kanunun yayımında Yük
sek Ziraat Enstitüsünde görevli bulunau Öğre
tim üyelerinin 10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sa
yılı Kanuna göre kazanmış oldukları unvanlar,
yetkiler ve haklar saklı tutulur.

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin Zi
raat ve Veteriner, İstanbul Üniversitesinin Or
man Fakülteleri öğrencilerine Devlet veya tü
zel ve özel kişilere ait işletme ve kurumlarda,
bu işletme ve kurumların bağlı bulundukları
makamların muvafakati alınmak ve anlaşma
yapılmak şartiyle ve bir yılı geçmemek üzere
belirtilecek zamanlarda amelî çalışma ve staj
yaptırmaya ilgili Fakülte Dekanları yetkilidir.
Amelî çalışma ve staj gören öğrencilerden
Devlet ve Devlet kurumları hesabına okuyan
lara bunları okutan Bakanlık veya kurum büt
çelerinden zarurî ihtiyaçları karşılığı olarak
4936 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca
yıllık burs verilir. Bu süre için ayrıca pansiyon
ücreti ödenmez.

MADDE 4. — Ankara Tarım Üniversitesi
öğrencilerini, ilgili fakültelerin kararlaştıracağı
yolda Devlete, Tarım Üniversitesine veya tüzel

MADDE 4. — 1 . XII . 1947 tarihinden önce
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Fakültele
rinde 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı Kanuna
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sek Ziraat Enstitülerine veya tüzel ve özel kişi
lere ait işletme ve kurumlarda bunların bağlı
bulundukları makamların muvafakati alınarak
ve anlağına yapılmak şartiyle belirtilecek zaman
larda pratik staj yapmak üzere çalıştırmaya,
Millî Eğitim Bakanının onamiyle Rektör yet
kilidir. Bu suretle staj gören öğrencilerden
Devlet ve Devlet Ekonomi Kurumları hesabına
okuyanlara bunları okutan Bakanlık veya ku
rum bütçelerinden yiyecek ve giyecekleri karşı
lığı olarak ayda 75 lirayı geçmemek üzere burs
verilir.
Hu süre için ayrıca pansiyon, ücreti alınmaz.

ve özel kişilere ait işletme ve kurumlar da, bun
ların bağlı bulundukları makamların muvafaka
ti alınarak ve anlaşma yapılmak şartiyle belir
tilecek zamanlarda ve sürelerde staj yapmak
üzere çalıştırmaya llektör yetkilidir. Bu suret
le staj gören öğren ellerden Devlet ve Devlet
Ekonomi Kurumları hesabına okuyanlara bun
ları okutan Bakanlık veya Kurum bütçelerin
den zaruri ihtiyaçları karşılığı olarak ayda ye
tecek kadar burs verilir. !»u süre için ayrıca
pansiyon ücreti ödenmez.

DÖRDÜNCÜ MADDE - - Devlet Memurları
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan
80. VI. 1939 tarihli ve 8656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı, 3 . V I . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Ka
mına bağlı (1) sayılı, 3 . VIII. 1944 tarihli ve
4651 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin
Tarım Bakanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısım
larındaki kadrolar dördüncü dereceden bir ida
ri müşavirlik kadrosu kaldırılarak bu kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla
birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro
ları hakkındaki 10 . V I . 1946 tarih ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin üçüncü bölü
müne aktarılmıştır. Ancak 10 . V I . 1933 tarihli
ve 2291 sayılı Kanunda yazılı ordinaryüslük,
profesörlük, doçentlik ve asistanlık unvanlarındaki sınıf kaydı kaldırılmış ve şef, başasistan
unvanları asistan olarak değiştirilmiştir. Bu ka
nunun yayımı tarihinde Ziraat Sanatları ve Ta
biat Bilimleri Fakültelerine ayrılmış olan kadro
lar Ziraat Fakültesine katılır.

MADDE 5. - - Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, 3 .
VI . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı 3 . VII1 . 1944 tarihli ve 4651 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Ba
kanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımlarındaki
kadrolar bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolarla birlikte Millî Eğitim Bakan
lığı Kuruluş Kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946
tarih ve 492(5 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin üçüncü bölümüne aktarılmıştır. Ancak
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanunda ya
zılı Ordinaryüslük, Profesörlük, Doçentlik ve
Asistanlık unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırıl
mış ve şef, başasistan unvanları asistan olarak
değiştirilmiştir.
Bu Kanunun yayımı tarihinde Tabiî İlimler
ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde görevli olan
lar kadrolariyle birlikte bu iki 'Fakültenin bir
leştirilmesinden meydana getirilmiş oları Tarım
Teknolojisi Fakültesine katılırlar.

BEŞİNCİ MADDE
Yüksek Ziraat Ens
titülerinin ek görev tazminatı kadroları bağlı
(2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve 3 . VI 1944 ta
rihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cet
velin Yüksek Ziraat Enstitüsü kısmındaki ek
görev tazminatı kadroları kaldırılmıştır.

AIADDK (i.
kaimi edilmiştir.
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ve özel kişilere ait işletme ve kurumlarda bun
ların bağlı bulundukları makamların muvafa
kati alınarak ve anlaşma yapılmak şartiyle be
lirtilecek zamanlarda ve sürelerde staj yapmak
üzere çalıştırmakla rektör ödevlidir. Bu suretle
staj gören öğrencilerden Devlet ve Devlet Eko
nomi Kurumları hesabına okuyanlara bunları
okutan Bakanlık veya Kurum bütçelerinden
zaruri ihtiyaçları karşılığı olarak ayda yetecek
kadar burs verilir. Bu süre için ayrıca pansiyon
ücreti ödenmez.

göre kazanılmış olan öğretim üyeliği unvan hırı,
yetkileri ve hakları saklıdır.

MADDE 5. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VT . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı,
3 . V I . 1944 tarihli ve 4644 sayılı Kanuna bağlı
(İ) sayılı, 3 . VIIJ . 1944 tarihli ve 4651 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Ba
kanlığı Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımlarındaki
kadrolar bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolarla birlikte Millî Eğitim Bakan
lığı kuruluş kadroları hakkındaki 10 . VI . 1946
tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin" 3 ncü bölümüne Ankara Tarım Üniversi
tesi adı altında aktarılmıştır. Ancak 10.VI.1933
tarihli ve 2291 saylı Kanunda yazılı Ordinar
yüslük, Profesörlük, Doçentlik ve Asistanlık
unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırılmış ve Şef,
Başasistan unvanları asistan olarak değiştiril
miştir. Bu kanununun yayımı tarihinde Tabiî
ilimler ve Ziraat Sanatları Fakültelerinde gö
revli olanlar kadrolariyle birlikte, bu iki fakül
tenin birleştirilmesinden meydana getirilmiş
olan Tarım Teknolojisi - Tabiat Bilimleri Fa
kültesine katılırlar.

MADDE. 5. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, o ,
VI . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı, 3 . VIII . 1944 tarih ve 4651 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvellerin Tarım Bakan
lığı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kısımların
daki kadrolar bağlı (3) sayılı kadrolar hariç ol
mak üzere, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolarla birlikte Ziraat, Veteriner
ve Orman Fakülteleri başlığı altında Millî Eği
tim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkındaki 10 .
VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin 3 ncü bölümüne aktarılmıştır. An
cak 10 . VI . 1933 tarih ve 2291 sayılı Kanunda
yazılı ordinaryüslük ve profesörlük, doçentlik ve
asistanlık unvanlarmdaki sınıf kaydı kaldırılmış
ve şef, başasistan unvanları asistan olarak değiş
tirilmiştir.

MADDE 6. —• Ankara Tarım Üııüversitesinin
ek görev tazminatı kadroları bağlı (2) sayılı
cetvelde gösterilmiş ve 3. VI . 1944 tarih ve 4644
sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Yüksek
Ziraat Enstitüsü kısmındaki ek görev tazminatı
kadroları kaldırılmistir.

MADDE 6. — Bu kanuna bağlı (2) sayılı
cetvelde gösterilen ek görev tazminatı kadroları,
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları hakkın
daki 10 . VI . 1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvelin birinci bölümüne eklen
miş, 3 . VI . 1944 tarih ve 4644 sayılı Kanuna
bağlı (3) sayılı cetvelin Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü kısmındaki ek görev tazminatı kadro
ları kaldırılmıştır.
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ALTINCI MADDE — 8 . VI . 1930 tarihli
ve 1695 sayılı, 10. V I . 1933 tarihli ve 2291 sa
yılı. 1 8 . V I . 1934 tarihli ve 2524 sayılı, 9 . IV .
1945 tarihli ve 4713 sayılı Kanunlarla 6 . V I I I .
1932 tarihli ve 2063 sayılı Kanunun dördüncü
ı n addesi kaldı rılmıştır.

MADDE 7. — Hükümetin
nen kabul edilmiştir.

(iEÇlCl MADDE 1. — 1948 Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmındaki bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen
tertiplerinden (2 667 156) lira indirilmiş ve ay
ın cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında
(Yüksek Ziraat Enstitüleri) başlığı altında yeni
den açılan tertiplere bağlı (4) sayılı cetvelde
yazılı (2 667 156) lira olağanüstü ödenek olarak
konulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüleri 1949
yılı katma bütçesi yürürlüğe girinceye kadar
Enstütüleriıı ve yurtlarının ihtiyaçları bu öde
neklerden sağlanır. Ancak 13 . VI . 1946 tarihli
ve 4936 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince
ödenecek üniversite tazminatı ve 38 nci madde
uyarınca verilecek asistan ödeneklerine ilişkin hü
kümler 1 Ocak 1949 dan basılıyarak uygulanır.

GECJİCÎ MADDE 1. — 1948 Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı
kısmındaki bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen
tertiplerinden (2 667156) lira indirilmiş ve aynı
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında (An
kara Tanın Üniversitesi) başlığı altında yeniden
acılan tertiplere bağlı (4) sayılı cetvelde ya
zılı (2 870 156) lira Olağanüstü ödenek olarak
konulmuştur. Ankara Tarım Üniversitesi 1949
yılı Katma Bütçesi yürürlüğe girinceye kadar
üniversitenin ve yurtlarının ihtiyaçları bu öde
neklerden sağlanır.
13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun
32. maddesi gereğince ödenecek Üniversite taz
minatı ile 38. madde uyarınca verilecek asistan
ödenekleri bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren uvgulanır.

6. maddesi ay

OEÇİCİ MADDM 2. — Bu kanunun yayımı
gününde Yüksek Ziraat Enstitülerinde görevli
bulunan Öğretim üyeleriyle yardımcıları hakkın
da 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun
ilgili geçici maddeleri aynen uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. - • Bu Kanunun yayı
mından önce Yüksek Ziraat Enstitüsünde uygu
lanan esaslara göre Doçentlik imtihanlarını ba
şarmış veya Doçent olmuş veyahut Fakültele
rince Profesörlüğe veyahut Ordinaryüslüğe yük
seltilmeleri teklif edilmiş olup ta Kanunun ya
yınlandığı tarihte işlemleri tamamlanmamış
olanların hakları saklı tutulur.
Bu Kanunun yayımından önce fakülteler
tarafından Doçentlik tezi verilerek habilitasyon
çalışmalarına başlamış olanların işlemleri ve im( S. Sayısı : 176 )
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MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. —• Ankara Tarım Ünüversitesi
meslek derslerinin profesörlüklerine, Fakülte
Profesörler Kurullarının üçte iki çoklukla yapa
cakları teklif Senato salt çokluğunun uygun gör
mesi şartiyle meslek çalışmaları, eserleri ve ya
yınlar ile üstün başarılı uzman olarak tanuiimış
kimseler dahi tâyin olunabilir.
GEÇİCİ BlRlNCÎ MADDE — Tarım Komis
yonunun geçici birinci maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ ÎKINCÎ MADDE — Bu kanunun
yayımından önce fakülteler tarafından Doçent
lik tezi verilerek habilitasyon çalışmalarına baş
lamış olanların işlemleri ve imtihanları eskiden
uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır. Bu suretlo eylemi doçent olanlar 13 . VI . 1946 tarihli
ve 4936 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin son
fıkrası hükmünden de faydalanırlar.
a) Yukariki fıkra ile bu kanunun yayımın
dan önce Yüksek Ziraaat Enstitüsünde uygulanan
esaslara göre imtihanlarını başarmış veya do-

GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayı
mından önce Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü
Fakülteleri tarafından doçentlik tezi verilerek
habilitasyon çalışmalarına başlamış olanların
işlemleri ve imtihanları 2291 sayılı Kanundaki
esaslara göre sonuçlandırılır.
a) Yukariki fıkra gereğince veya bu ka
nunun yayımından önce Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsünde uygulanan esaslara göre doçentlik
imtihanlarını başarmış veya doçent olmuş olan
larla,
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tihaniarı eskiden uygulanan esaslara göre sonuç
landırılır.
1. nci ve 2. nci fıkralar şümulüne giren Do
çentler ayrıca 13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 sa
yılı Kanunun 19. maddesinin son fıkrası hük
münden faydalanırlar.
a) Yukardaki fıkralar hükümleri gereğince
Doçent olanlarla,
b) Bu Kanunun yayımı tarihinde şef ola
rak hizmette bulunanlardan,
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre Do
çent olanların Profesörlüğe seçilebilmeleri için
Doçentlikte geçirmeleri gereken asgari hizmet sü
resinden doktora verdikten sonra geçirdikleri sü
renin iki yıldan fazlasının yarısı düşürülür.
Bu suretle indirilecek süre iki yıldan fazla ola
maz.
Bu Kanunun yayımından önce fakülteler tara
fından doktora tezi verilerek doktora çalışmala
rına başlamış olanların işlemleri 4936 sayılı Ka
nunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
hükmü gözönünde bulundurulmak üzere imtihan
ları eskiden uygulanan esaslara göre sonuçlan
dırılır. Ancak bunların doçent olmaları Üni
versite Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültelerinde Pro
fesörlük unvanını kazanmış olanların aylıkları
10 . VI . 1933 tarihli ve 2291 sayılı Kanundaki
Profesörlük asgari aylığı olan 4 ncü derece üze
rinden verilir.

(1EÇÎCÎ MADDE 3. — Yüksek Ziraat Ens
titüleri kuruluş kadroları hakkındaki kanun ta
salısı en yok Eylül 1948 sonuna kadar Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bu kadrolar kabul edilince
ye kadar bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe
kadar bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte

CÎEyiCl MADDE 3. - Tarım Üniversitesi
meslek derslerinin Profesörlüklerine, meslek
çalışmaları, eserleri ve yayınları ile üstün ba
şarılı uzman olarak tanınmış kimseler de Fa
külte profesörler kurullarının üçte iki (.'okluk
la yapacakları teklif seuotaca uygun görülmek
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çent ohniLş olanlarla,
1)) Bu kanunun j r ayıııu tarihinde şet olarak
hizmette bulunanlardan.
4936 sayılı Üniversiteler Kanuna göre eylem
li Doçent olanların Profesörlüğe seçilebilmeleri
için Doçentlikte geçirmeleri gereken Askeri
hizmet süresinden doktora verdikten sonra geçir
dikleri sürenin iki yıldan fazlasının yarısı indi
rilir. Bu süre iki yıldan fazla olamaz.
Bu kanunun yayımından önce fakülteler ta
rafından doktora tezi verilerek doktora çalış
malarına başlamış olanların işlemleri ve imti
hanları 4936 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desinin ikinci fıkrası hükmü gözönünde bulun
durulmak üzere eskiden uygulanan esaslara göre
sonuçlandırılır. Ancak bunların doçent olma
ları Üniversiteler Kanununun Genel hükümlerine
bağlıdır.

b) Bu kanunun yayımı tarihinde şef olarak
hizmette bulunanlardan,
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa
göre
eylemli doçent tâyin edilenlerin profesörlüğe se
çilebilmeleri için doçentlikte geçirmeleri gereken
akademik hizmet süresinden doktora verdikten
sonra geçirdikleri sürenin iki yıldan fazlasının
yarısı indirilir. Bu suretle idirileeek süre, iki
yıldan çok olamıyacağı gibi aylık yükselmeleri
için fiilen geçirilmesi gerekli hizmet sürelerinde
de nazara alınmaz.
Bu kanunun yayımından önce aynı fakülte
ler tarafından doktora tezi verilerek doktora ça
lışmalarına başlamış olanların işlemleri ve imti
hanları, 4936 sayılı Kanunun geçici 12 nci mad
desi hükmü gözönünde bulundurulmak üzere
eskiden uygulanan esaslara göre sonuçlandırılır.
Ancak bunların doçent olmaları Üniversiteler
Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.

GEÇİCİ MADDE 2. — 6 . VII . 1932 tarih
ve 2063 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayanı
larak sağlanmış olan döner sermaye bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok altı
ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarnn Bakan
lıkları ile Ankara Üniversitesi tarafından birlik
te belirtilecek esaslara göre tasfiye edilir. Tasfi
ye sonunda menkul ve gayrimenkul mallar An
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesine ve paralar
da Hazineye devrolunur.
GEÇÎCÎ MADDE 3. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Tarım Bakan
lığı kısmındaki 829 ncu (Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü giderleri) bölümüne konulmuş olan
ödeneklerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar harcanmıyan kısmı ile, bu kanunla
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bulunan Yüksek Ziraat Enstitüleri kadrolarının
uygulanmasına devam olunur. Şu kadar ki, mev
cut kadrolardan ihtiyaç görülenler adlarına ba
kılmaksızın 4936 sayılı Kanunun gerektirdiği
hizmetler için görevlendirilebilir.

ve Üniversitelerarası kurulca onanmak şartiyle tâyin olunabilirler. Bu maddenin uygulanma
müddeti üç yıldır.

GEÇİCİ MADDE 4. — 6 . VII . 1932 tarihli
ve 2063 sayılı Kanunun dördüncü maddesine da
yanılarak sağlanmış olan döner sermaye bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok
üç ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlıkları ile Yüksek Ziraat Enstitüleri tarafın
dan birlikte belirtilecek esaslara göre tasfiye edinr Tasfiye sonunda taşıtlı ve taşıtsız mallar
Yüksek Ziraat Enstitülerine ve paralar Hazineye
devroluııur.

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Tarım Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki kanun
tasarısı en geç Eylül 1948 sonuna kadar Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bu kadrolar ka
bul edilinceye kadar bu kanunun yayımı tari
hinde yürürlükte bulunan Yüksek Ziraat Ens
titüsü kadrolarının uygulanmasına devanı olunur. Şu kadar ki mevcut kadrolardaki idare
memuru ve hizmetlilerden ihtiyaç görülenler
adlarına bakılmaksızın 4936 sayılı kanunun ge
rektirdiği hizmetler için görevlendirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 5. - - 6.7.1932 tarihli ve
2063 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine dayan ı
larak sağlanmış olan döner sermaye bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok
6 ay içinde Maliye, Millî Eğitim ve Tarım Ba
kanlıkları ile Ankara Tarım Üniversitesi tara
fmdan birlikte belirtilecek esaslara göre tasfi
ye edilir.
Tasfiye sonunda taşıtlı ve taşıtsız mallar An
kara Tarım Üniversitesine ve paralarda Hazi
neye devrolunur.
fcs.
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Tarım Bakanlığı kuruluşundan kaldırılan memur
ve hizmetli kadrolarının yıl sonuna kadar olan
aylık, ücret ve çeşitli istihkak ve kesenekleri kar
şılığı olarak konulmuş olan ödenekleri, 829 ncu
bölümün 7 nei maddesi hariç olmak üzere, Tarım
Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden indiri
lerek bir taraftan aynı cetvelin 489 ncu "(Ankara
Üniversitesine) ve 490 ncı (İstanbul Üniversite
sine) bölümlerine aktarmaya, diğer taraftan An
kara ve İstanbul Üniversiteleri 1948 yılı Bütçe
kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerde mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere
eklemeye veya olağanüstü ödenek olarak koy
maya mezkûr üniversite rektörlerinin teklifi ve
Millî Eğitim Bakanlığının tasvibi ile Maliye Ba
kanı yetkilidir.

*

GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Tarım Üni
versitesi kuruluş kadroları hakkındaki kanun ta
sarısı en geç Eylül 1948 sonuna kadar Büyük
Millet Meclisine sunulur. Bu kadrolar kabul ediI inceye kadar bu kanun ile Millî Eğitim Bakan
lığı Teşkilâtına aktarılan kadroların uygulan
masına devam olunur.
Şu kadar ki, mevcut kadrolardaki İdare me
muru ve hizmetlilerden ihtiyaç görülenler görev
unvanlarına bakılmaksızın 4936 sayılı Kanunun
gerektirdiği hizmetlerde çalıştırılabilirler.

GEÇİCİ MADDE 4. — Ankara Üniversitesi
Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle İstanbul Üni
versitesi Orman Fakültesinin kuruluş kadro
ları hakkındaki kanun tasarıları en geç Ekim
1948 ayı sonuna kadar Büyük Millet Meclisine
sunulur.
Mezkûr kadrolar kabul edilinciye kadar, bu
kanun ile Tarım Bakanlığı kuruluşundan Millî
Eğitim Bakanlığı kuruluşuna aktarılan memur
ve hizmetli kadrolarında halen istihdam edilen
ler için yeniden bir tâyin işlemine lüzum bulun
madığı gibi, idare memur ve hizmetlilerine ait
kadrolarda istihdam olunanlarla yeniden tâyin
edileceklerin kadro unvanlarına bakılmaksızın
görevlendirilmeleri caizdir.
Bu kadroların her fakültenin ihtiyacına gö
re dağıtımı ilgili üniversite rektörleriyle Ziraat
Veteriner ve Orman Fakülteleri Dekanlarının
teklifleri göz önünde tutularak Millî Eğitim Ba
kam tarafından yapılır.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tarım Komisyonuun geçici beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yayımı
tarihinden sonra kaldırılan Ankara Yüksek Zi
raat Enstitüsü adına çıkacak borçlar, ilgisine
göre Ankara ve İstanbul Üniversiteleri bütçe
lerinin borç tertiplerinin ait olduğu fakülte
maddesinden ödenir.
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GEÇİCİ MADDE 5. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D), (L), (M), (N) ve (R) işaret
li cetvellerin Tarıra Bakanlığı Yüksek Ziraat
Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı cetvel
lerin Millî Eğitini Bakanlığı kısımlarına akta
rılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 6. — Hükümetin 5 nei mad
desi aynen kaimi edilmiştir.

YEDİNCİ MADDE - Bu kanun yayımı tari hinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bu kanunu Bakan-

MADDE 9. — Hükümetin 8 inei maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

SEKİZİNCİ MADDE
I ar Kurulu yürütür.
Başbakan
Haşan Saka

Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Bagb. Yardımcısı M. A. Renda
Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Devrin
Münir Birsd
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. H. Göle
N. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
H. N. Keşmir
Reşat Ş. Sirer
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G E Ç 1 C J M A D D E 5. — 1948 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (D), (L), (M), (N) ve
(R) işaretli cetvellerin Tarım Bakanlığı Yüksek
Ziraat Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı
cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına
«Ankara Tarım Üniversitesi» adı altında aktarıl
mış ve (E) cetveli tertibinden alman kadrolar da
Millî Eğitini Bakanlığı (E) cetveli kadroları ara
sına konulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 6. — 1948 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D), (L), (M), (N) işaretli cet
vellerin Tarım Bakanlığı Ankara Yüksek Ziraat
Enstitüsü başlığı altındaki kısımları aynı cet
vellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısımlarına Zi
raat, Veteriner ve Orman Fakülteleri adı allın
da aktarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 7. - - Bu kanımla Ankara
Üniversiteesine katılan Ziraat ve Veteriner. İs
tanbul Üniversitesine katılan Orman Fakülte
lerinin 4936 sayılı Kanun hükümleri gereğince
seçecekleri organlar bu kanunun yayınımı takip
eden 30 gün içinde seçilir. Ancak Senato üye
lerinin seçim süreleri katıldıkları üniversite se
natosunun ilk seçim dönemi sonunda nihayet
bulur.
Seçimleri yapılıncıya kadar bu kanunun
yayınımdan önce tâyin, edilmiş olan Dekanlar
görevlerine devam ederler. Bu dekanlar bu ka
nunun hükümlerince Dekan seçilmedikleri ve
öğretim görevinde bulundukları takdirde 4936
sayılı kanunun 7 nci maddesinde sözü geçen
(önceki dekan) sıfatiyle fakültelerinin yönetim
kurullarına girerler.
MADDE 7. — 3 . VI . 1930 tarih ve 1695 sa
yılı 10 . V I . 1938 tarih ve 2291 sayılı, 18.VL1934
tarih ve 2524 sayılı, 9 . V I . 1944 tarih ve 4713
sayılı kanunlarla 6 . V I I I . 1932 tarih ve 2063
sayılı kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır.
MADDE 9. — Hükümet teklifinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Bayındırlık Bakam
Gülek
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı
Dr. B. Uz
Tarım Bakanı
T. Coşkun
Ticaret; Bakam
M, A', (lündmaly

Ekonomi Bakanı
C. Ekin
Gümrük ve Tekel B.
Ş. Adakm
Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
Çalışma Bakanı
T. B. Balta

Hükümetin, teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
IIJ.

Bölüm

Yüksek Ziraat
1)

4
(i
7
6

Enstitüleri

Görevin yeşidi

Sayısı Aylık

Genel Sekreter
Zatişleri Müdürü
Yazıişleri Müdürü
Fakülte Sekreteri

I
I

90
70

1

BO

70

[2] SAYILI CETVEL
Görevin yeşidi
Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi
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Sayı
i
;!
54

Üorel
400
.210
50

~2B~~
[8] SAYILI CETVEL
Ödenek
Idra

B.

M.

747

Aylıklar
1 Memurlar aylığı
Ücretler
1 Hizmetliler ücreti
2 Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
1 Çocuk zammı
3 Doğum yardımı
4 ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
1 Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
1 Yiyecek giderleri
2 öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
3 Yönetim giderleri
4 Telif ve yayım işleri
5 Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
6 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
7 Stajiyer öğrenci ödeneği
8 Muhtaç öğrenci harçlığı
,
9 Onarma ve su kurmaları
10 Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
11 Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım îşJeri Kurumuna verilecek tazminat
12 Başka giderler
13 Taşıt giderleri
Emekli keseneği
*

748

750
751
752

756
761
776

ödeneğin çeşidi

TOPLAM
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955 950
307 380
42 600
2 700
36 000
25 000
12 000
3 000

1 500
1 000

525 671
123 500
80 000
19 000
5 000
9 500
50 000
7 600
9 500
345 254
1
30 000
10 000
65 000
2 667 166

[4] SAYILI CETVEL
Yüksek Ziraat

Enstitüleri
ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
Aylıklar
Memurlar aylağı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü ve lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım îşleı-i Kurumuna verilecek tazminat
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli keseneği
TOPLAM
Tarım Komisyonunun

değiğtirişine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL

D.

III. Bölüm
Ankara Tarım Üniversitesi
Görevin çeşidi
Sayısı Aylık
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1
1
r-t

4 Genel Sekreter
6 Zatİşleri Müdürü
7 Yazıişleri Müdürü
6 Fakülte Sekreteri

3

90
70
60
70

942 600
307
55
2
36

380
950
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
80
19
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 667 166
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[2] SAYILI OBTVBL
Görevin çeşidi
Rektör
Dekan
Lâboratuvar şefi

Sayı ücret
1
3
54

400
210
50

[8] SAYIU CETVEL

B.

M.

747
1
748
1
2
750
751
752
1
3
4
756
1
761
776
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
Aylıklar
Memurlar aylığı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, deı-shane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedrâ heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü lâboratuvarlan ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve i ine giderleri
îk tazminat
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tanm tşleri Kurumuna verilecek
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli kepeneği
TOPLAM
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955 950
307
42
2
36

380
600
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
80
19
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 607 156
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[4] SAYILI OBTVBL
Ankara Tamm Üniversitesi
ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
aylıklar
Memurlar aylığı
Ücretler
Hizmetliler ücreti
Ek görev tazminatı
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar
Çocuk zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Posta ve telgraf ücretleri
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri
Yiyecek giderleri
öğrenci, stajiyer öğrenci giyecekleri, dershane, yatakhane ve mutfağa
ilişkin genel gereç, döşeme ve demirbaş karşılık ve giderleri
Yönetim giderleri
Telif ve yayım işleri
Memur ve hizmetlilerle öğrenci ve tedris heyeti yollukları
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
Stajiyer öğrenci ödeneği
Muhtaç öğrenci harçlığı
Onarma ve su kurmaları
Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri, malzeme ve işletme giderleri
Karasığır tecrübeleri için Devlet Tarım ÎŞİeri Kurumuna verilecek tazminat
Başka giderler
Taşıt giderleri
Emekli keseneği
TOPLAM
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942 600
307
55
2
36

380
950
700
000

25 000
12 000
3 000
1 500
1 000
525 671
123
19
80
5
9
50
7
9
345

500
000
000
000
500
000
600
500
254
1
30 000
10 000
65 000

2 667 156

Bütçe Komisyonunun değistirişine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
Veteriner, Ziraat, Orman Fakülteleri
D.

Görevin çeşidi

6 Fakülte sekreteri

Sayı

Aylık

3

70

[2] SAYILI CETVEL
Veteriner, Ziraat, Orman Fakülteleri
Görevin çeşidi

Sayı Ücret

Dekan
Lâboratuvao* şefi

3
54

210
50

[3] SAYILI CETVEL
İ).

Görevin çeşidi

Sayı Aylık
1
i
1
1
2

•Mfı

r-t

4 idari müşavir
7 Muhasebe Müdürü
10 Muhasebe şefi
11
»
memuru
»
12
»
•»
»
13
13
»
kâtibi
9
»
mutemedi
11
»
veznedarı

3
1
1

n
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90
60
35
30
35
20
20
40
30
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S.Sayısı: 162ye ek
Bina yapımım teşvik kanunu tasarısına dair Adalet Komisyonu
raporu ( 1 / 3 5 1 )

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/351
Karar No. 42

25. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Ge
çici Komisyon tarafından incelenerek Kamutaya
sunulan işbu tasarı Kamutayca Adalet Komisyo
nuna tevdi Duyurulmakla Bakanlık mümessilleri
huzuriyle incelendi.
Tasarının Adalet Komisyonuna havalesini ge
rektiren başlıca sebep; mesken yaptıracaklara
belediyelerce devredilen arsaların sahipleri na
mına tescili ve kanunun tâyin ettiği süre içinde
inşaata başlanmaması veya bitirilmemesi halinde
tapu sicilindeki kaydın iptaliyle yeniden beledi
yenin mülkiyetine
geçirilmesi belediyelerin
tek taraflı takdirine ve bu takdire dayanan
müzekkereye
bırakılmasının
adalet ve hak
kaniyet kaideleriyle telifi kabil olmadığı ve
Medeni
Kanunumuzun
ana
prensiplerine
uymadığı yolundaki mütalâalara dayanılarak
verilen önergenin Kamutayca nazara alınma
sıdır.
Tasarının güttüğü gayeyi memnuniyetle karşılıyan Komisyonumuz meskensiz
yurttaşlara
mesken edinmek imkânlarını sağlıyan ve kısmen
mesken buhranını da önliyecek olan tasarının
tümünü oybirliğiyle kabul etmiştir.
Birinci maddede Belediyelere devredilecek
arsaların «Genel, Katma ve özel Bütçeli İdare
lerin mülkiyetinde bulunan» arsalar olduğu ka
bul edilmiştir. Bu cümleden Vakıflar İdaresi
gibi idarelere ait arsaların da devri lâzımgeleceği
yolunda bir mâna çıkması mümkün olduğuna
Hükümet mümessilleri temas etmişlerdir. Bu
noktada iltibas husule gelebileceğini düşünen
Komisyonumuz, Belediyeye devredilecek arsa
ların Devlet ve Özel İdarelerin mülkiyetinde bu

lunan arsalar olması lâzım olduğu kanaatine va
rarak ibareyi «Hazinenin ve özel İdarelerin
mülkiyetinde bulunan arsalar» şeklinde değişti
rilmiştir.
Bu fıkraya Komisyonumuz «Devletin hüküm
ve tasarrufu altında» bulunan cümlesini de ekle
miştir. Şehir ve kasabaların imar sınırları için
de bu kabil arsa bulunamıyacağı ve böyle bir
hükme lüzum olmadığı ifade kılınmış ise de ikin
ci maddenin son fıkrasında «Bu kanundaki arsa
tâbiri inşaata elverişli araziyi ifade eder hükmü
mevcuttur. Şehir ve kasaba içinde arazi buluna
mıyacağı tabiidir. Diğer taraftan Bina Vergisi
Kanununa göre kıymeti belli olmıyan arsaların
yine o kanun mucibince kıymeti takdir edileceği
hakkında tasarıda ayrı bir hüküm daha vardır.
Bununla da daha ziyade şehir ve kasabalar dışın
da kalan ve belediyelerin istikbaldeki inkişafı
nazara alarak sınırları içine soktukları boş arazi
kastedildiği anlaşılmaktadır. Cümlenin ilâve
sinden doğabilecek bir mahzur da mülâhaza edil
memiştir.
Hazine ve özel İdarelerin Belediyeye devre
decekleri arsaların ancak kanundaki maksat için
kullanılacağı hakkındaki hükmü takiben bu mak
sat dışında kullanılan arsaların devir tarihinde
ki rayiç değerinin Belediyelerce eski sahipleri
ne ödeneceği hükmü konulmuştur. Bu hüküm;
arsaların maksat dışında dahi kullanılabileceğini
kabul etmekte ve ancak rayiç değerin verilmesi
gibi tesirsiz bir müyeyide koymaktadır. Halbu
ki istenen şey; devredilen arsaların kanunun
maksadı dışında kullanılmasını önlemektir. Bu
sebeple «Bu arsaları Belediyeler
Kanununda

yazılı maksatlar dışında kullanamazlar» diye
kesin hüküm koymayı Komisyonumu/ muvafık
görmüş ve raütaakip fıkrayı kaldırmıştır. Arsa
ları; maksat dışında kullanmak vezife ve salâ
hiyeti kötüye kullanmaktır ve binaenaleyh suç
tur. Belediye başkanı ve komisyonu üyeleri so
rumludur.
Şu izahattan anlaşılacağı üzere birinci mad
de Hükümetin ve Geçici Komisyonun maksadı
nı daha açık ve kesin ifade edebilecek bir şek
le konulmuştur.
İkincil maddede kendilerine maliyet bedeli
üzerinden arsa verilecekleri; aynı şehir ve ka
sabada kendisinin veya eşinin evi bulunmıyanlar şeklinde tahdit etmiştir. Evi bulunmıyanların arsası bulunabilir. Arsası bulunanlara
bir arsa daha vermek güdülen maksada uymaz.
Bu sebeple maddeye «evi» kelimesinden sonra
«ve arsası» kelimesi ilâve edilmiştir.
Bu maddede mesken yaptırmak üzere özel
kişilere ve kooperatiflere devrolunacak arsala
rın kura ile verileceği yazılıdır. Kura her za
man ve her arsa için lüzumlu olmıyacağı gibi
kooperatiflerin tüzel kişi ve bir olarak mı yok
sa koperatife dâhil hissedarlar sayısınca mı ku
raya gireceği, özel kişilerin mi kooperatiflerin mi takdim edilmesi lâzımgeleceği, kurayı kimin
ve ne suretle çekeceği, meskeni olmıyanların
arsa tevzii işini ne suretle öğrenebileceği ve ku
raya girebilmek için taleplerin ne zaman ve na
sıl yapılacağı ve taleplerin ne zaman arkası
alınmış sayılacağı hakkında bir hüküm mevcut
olmaması her belediyenin maddeyi münasip
göreceği tarzda tatbikin a ve türlü şikâyetlere
yol açacağı düşünülerek maddeye bu boşluğu
dolduracak hükümler ilâve edilmiştir.
Tkinei madde Hazine ve özel idare veya
belediyelerin devir alacağı arsaları; akaar inşa
edilmek üzere ve 2490 sayılı Kanun hükümleri
dâhilinde artırma yoliyle satabileceği hükmü
nü de ihtiva etmekteydi. Bu hüküm, tamamen
kanunun maksadı dışındadır. Bu fıkra beledi
yelerin akaar inşasına müsait kıymetli arsaları
ucuz bedelle Hazine ve özel İdarelerden alıp
müzayede ile satarak gelirlerini artırmak im
kânı veren ye tatbikatta türlü zorluklar ve
ihtilâflar doğurabilecek bir hüküm olmakla
îayyedilmiştir.
Üçüncü maddenin birinci fıkrasında bina in

şasına süresinde başlanmaması ve başlanıpta
bitirilmemesi muhik sebeplere dayanmakta ise
sürenin birer yıl artırılması esasen kabul edil
miş olmakla bu maksadı açıkça göstermek için
«Birer» kelimesi ilâve edilerek her iki halde
sürenin uzatılabileceği açıklanmıştır.
Süre uzatılmış olsun olmasın bina inşasına
başlanmamış veya başlanıpta bitirilmemiş ise
yukarda da izah edildiği üzere belediyenin bir
taraflı takdiri ve tezkeresi ile gayrimenkulun
geri alınması ve tapu sicilinin değiştirilmesi ada
lete ve Medeni Kanun ve hukuk prensiplerine
aykırı olduğundan hem adalet ve hukuk ve Me
deni Kanun hükümlerini mahfuz tutmak hem de
devrettiği arsalara mesken inşa edilmediği tak
dirde belediyelerin geri almak ve diğer ihtiyaç
sahiplerine vermek yetkisini sağlamak üzere
vefaen satış akdi yapma esası kabul edilmiştir.
Medeni Kanunumuzun bir müessesesi olan ve
faen satış mukavelesi Tapuda tarizim ve sicile
şerh verilecek ve bu mukavele de bina inşasına
başlama ve bitirme şartları tesbit edildiğinden
bu şarta riayet edilmezse mukavele gereğince sa
tış akdi bozulacaktır. Bu hususta salahiyetli
mahkemeler hüküm verecek ve uzamayı önlemek
için basit muhakeme usulü tatbik edilecektir.
Üçüncü maddede bu esas kabul edildikten son
ra buna mütenazır olarak dördüncü madde ka
leme alınmış, sahibine verilecek arsa ve yapı
bedeli hakkında ihtilâfı önliyecek ve işi uzatmıyacak esaslar kabul edilmiş ve bu suretle
geri alınacak gayrimenkul!eri sahibine verile
cek bedel ile almaya talip bulunmazsa açık ar
tırma ile satılabileceği hakkında yeni basları
hüküm konulmuştur. Bu sebeple beşinci madde
de tamamen kaldırılmıştır.
Hükümetin altıncı maddesi beşinci madde
olarak aynen kabul olunmuştur.
Yedinci madde ise üçüncü maddede esasen.
TTükümet ve (Teçici Komisyonca kabul edilmiş
olan «Bu arsalar hakkında yine İkinci madde
hükmü uygulanır» hükmüne aykırı mâna ve
mefhum taşıması itibariyle ve üçüncü maddenin
arzolunan son fıkrasına uygun olarak bu arsalar
hakkında da bu kanunun kabul ettiği devir, baş
lama ve bitirme, uzatma ve vefaen satış ve
geri alma hükümlerinin tamamen uygulanacağı
şeklinde açık bir hüküm konulmuştur. 2490 sa
yılı Kanun gereğince artırma ile satılan gay
rimenkul! er hakkında hususi bir hüküm vazma
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lüzum görülmemiş ve yedinci madde olarak ye
niden yazılmıştır.
Sekizinci madde; maliyet kıymeti üzerinden
arsa alabilmek hakkını o şehirde altı aydan
Hazla oturanlara hasretmekte idi. Bu tahdit tam
olmadığı gibi lüzumlu da görülmediğinden tayyedilmiştir.
Geçici Komisyonun dokuzuncu maddesi ye
dinci madde olarak kabul ve ifadeye vuzuh ve
rilmiştir.
Geçici Komisyonun 10 ncu maddesi sekizinci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Geçici Komisyonun onbirinci maddesi doku
zuncu madde olarak ve yalnız «gib& kelimesi
ilâvesiyle aynen kabul olunmuştur.
Geçici Komisyonun onikinci maddesi ise onun
cu madde olarak ve 50 bin metreküp kaydı kal
dırılmak ve katran ve kavak kelimeleri ilâve
olunmak suretiyle yeniden yazılmıştır.
Gümrük resimlerinin artırılması Gümrük Ka
nununun yirmi sekizinci maddesinin Hükümete
yüklediği mecburiyetten doğmakla son fıkra bu
na göre tashih olunmuştur.
Geçici Komisyonun onüçüncü maddesi onbi
rinci madde, ve ondördüncü maddesi onikinci,
ve onbeşinci maddesi onüçüncü madde olarak bazı
kelime değişiklikleriyle aynen kabul olunmuştur.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on yıl yürürlükte kalacağı Geçici Komisyon ta
sarısının onaltmcı maddesinde kabul edilmiş ise
de kanunun yılın ortalarında yürürlükten kalk

masının tatbikat ve mali bakımlardan zorluk ve
mahzurlar doğuracağı Maliye Bakanlığı mümes
sili tarafından ifade edilmesine ve komisyonu
muzca da varit görülmesine binaen kanunun yü
rürlüğe girdiği yılı takip eden takvim yılı ba
şından itibaren on yıl meriyette kalacağı tasrih
edilmek suretiyle ve ondördüncü madde olarak
kabul edilmiştir.
Hükümetin onbeşinci maddesi aynen kabul
edilmiştir.
Arz ve izah edilen esaslar dairesinde hazır
lanan tasarı ivedilikle Kamutayın Yüce tasvibine
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu Baş.
Bu rapor Sözcüsü
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4 GEÇÎCl KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRÎŞİ

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Bina Yapımını

Teşvik Kanunu

tasarısı

Bina Yapımı Te§vik Kanunu

tasarısı

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarında
imar sınırları içinde genel, katma ve özel büt
çeli idarelerin mülkiyetinde bulunup, belli bir
ihtiyaç ve maksada tahsis edilmemiş arsalar,
belediyelere istekleri halinde, 10 yılda 10 eşit
taksitte ödenmek şartiyle, devir tarihinde Ara
zi Vergisine matrah olan kıymet üzerinden dev
redilir. Vergi kıymeti bulunmıyan arsaların
kıymetleri 1833 sayılı Arazi Vergisi hükümleri
ne göre tadilât komisyonlarınca takdir olu
nur,
Belediyeler, kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar için kulla
nırlar. Bu maksatlar dışında kullanıldığı takdir
de adı geçen arsaların, devir tarihindeki rayiç
bedelleri ile belediyelere devir kıymetleri ara
sındaki fark arsaların eski sahiplerine defaten
ödenir.
Belediyelere devir tarihinden itibaren, ikin
ci madde gereğince beş yıl içinde satılamıyan
arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şar
tiyle, evvelki sahiplerine, istekleri halinde, iade
olunur.

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde genel ve özel bütçeli idare
lerin mülkiyetinde bulunup belli bir ihtiyaç ve
maksada tahsis edilmiş arsalar istekleri halin
de. 10 yılda 10 eşit taksitte ödenmek şartiyle
devir tarihinde Arazi Vergisine matrah olan
kıymet üzerinden Belediyelere devredilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsala
rın kıymetleri, 1833 sayılı Kanun hükümleri da
iresinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o ma
halde tahririn yapıldığı tarihteki rayiç nazara
alınmak suretiyle emsallerinin kıymetine nispet
le takdir olunur. Ve bu kıymetler devirde esas
tutulur.
Belediyeler, kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar için kulla
nılır. Bu maksatlar dışında kullanıldığı takdir
de adı geçen arsaların, devir tarihindeki rayiç
bedelleriyle belediyelere devir kıymti arasında
ki fark, arsaların eski sahiplerine defaten öde
nir.
Belediyelere1 devir tarihinden itibaren ikinci
madde gereğince beş yıl içinde satılmıyan ar
salar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle
evvelki sahiplerine (istekleri halinde ) iade olunur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince be
lediyelerin eline geçen arsalarla, belediyilerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli
edilecek arsalar, bina yapacaklara, 2490 sayılı
Kanun hükümleri dâhilinde artırma yolu ile sa
tılır. ihale tekemmül ettikten sonra gayrimen
kulun bu kanun gereğince müşterisi namına tes
cili için tapuya tezkere yazılır.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder. Birinci ve ikinci madde hü
kümleri Ankara Belediye sınırları içindeki ar
salara uygulanmaz.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince bele
diyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli
edilecek arsalar aynı şehir ve kasabada ken
disinin veya eşinin evi bulnmıyanlardan ev yap
tıracaklara ve kooparatiflere kura ile ve ma
liyet kıymeti üzerinden devrolunur.
Yukarıki fıkrada zikri geçen arsalardan lü
zum ve ihtiyaca mebni belediye meclislerince akar inşaatına tahsisi tensip edilenler 2490 sa
yılı Kanun hükümleri dâhilinde artırma yoliyle satılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten, sonra gayrimekulün bu kanun gereğince müşterisi namı
na teseili Tapuya tezkere yazılır.
Devir ve ihale tekemmül ettikten sonra gay
rimenkulun bu kanun gereğince müşterisi na
mına tescili için Tapuya tezkere yazılır.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli
araziyi ifade eder.
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ADALET KOMİSYONUNUN DBĞÎŞTİEÎŞİ
Bina Yapımım

Teşvik Kanunu

tasarısı

MADDE 1. — Şehir ve kasaba plânlarının
imar sınırları içinde Hazinenin ve özel İdarele
rin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunup belli bir ihtiyaç ve makşada tahsis edilmemiş bulunan arsalar, istekleri
halinde bedelleri; Arazi Vergisine matrah olan
son kıymet üzerinden on yılda ve on eşit taksitle
ödenmek şartiyle belediyelere devredilir.
Vergide kayıtlı kıymeti bulunmıyan arsaların
kıymetleri, 1833 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ve 2901 sayılı Kanun gereğince o mahalde
tahriren yapıldığı tarihteki rayiç nazara alnımak suretiyle emsallerinin kıymetine nispetle
takdir olunur ve bu kıymet devirde esas tutulur.

j
j
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Belediyeler kendilerine bu suretle geçen ar
saları bu kanunda yazılı maksatlar dışında kulla
namazlar.
Belediyelere devir tarihinden itibaren ikinci
madde gereğince beş yıl içinde devir olunmıyan
arsalar, ödenmiş taksitleri geri verilmek şartiyle
evvelki sahiplerine iade olunur.

MADDE 2. — Birinci madde gereğince bele
diyelerin eline geçen arsalarla belediyelerin
mülkiyetinde olup belediye meclislerince belli edi
lecek arsalar, aynı şehir ve kasabada kendisinin
veya eşinin evi veya arsası bulunmıyanlardan
ev yaptırılacaklara ve kooperatiflere aşağıdaki
esaslara göre kura ile ve maliyet kıymeti üzerin
den devrolunur.
Bu suretle devrolunacak arsaların son ilân
tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat eden
lere tevzi edileceği ve şartları birer hafta fasıla
ile üç defa mahallinde cari usuller dairesinde
ilân olunur.
İlân üzerine vukubulacak talepler, talep ta
rihine göre bir deftere sıra numarası altında
kaydedilir.
İstekliler parsellenmiş arsa sayışma müsavi
veya az olduğu takdirde en küçük numarayı ta
şıyan adadan başlamak suretiyle her isteklinin
kayıt sıra numarasına tekabül eden numaralı
( S . Sayısı : 162 ye ek )
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Geçici K.

MADDİ"] ;'». —• İkinci madde gereğince arsa
satmalanlar ihale ta.rahindeıı itibaren bir yıl
içinde imar plânına uygun olmak üzere bina
inşasına başlayıp bu müddetin hitanımdan iti
baren. iki yıJ içinde bitirmeye mecburdurlar.
Müddetinde inşaata başlanmaması veya has
bin ip bitirilmemesi muhik sebeplere dayanıyorsa
bu müddetler belediye encümenlerince bir yıl
dalıa uzatılabilir.
Bu madde gereğince bina inşasına başlan
mış sayılması için bütün temel kagirinin, te
mel taban seviyesinden itibaren bir metre yük
selmiş olması ve binanın bitmiş sayılması için
2290 sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanunu
nun 11 nci maddesi gereğince binanın inşaat
plânına uygun olarak tamamlanmış bulunması
lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlanmazsa satış sıra
sında arsa için sahibi tarafından belediyeye
ödenen bedel, yüzde 10 noksaniyle idarece mil
lî bankalardan birine yatırılır. Alınacak mak
buzun tarihi ve sayısının belediyece mahallî Tapu
İdaresine bildirilmesi üzerine Tapu sicillerindeki kayıt terkin olunur ve arsa yeniden beledi
yenin tasarrufuna geçer. Bu arsalar hakkında
yine ikinci madde hükmü uygulanır.

MADDE ;>.
Jkinci madde gereğince arsa
sa.tınalaıılar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl
içinde imar plânına uygun olmak üzere bina
inşasına başlayıp bu müddetin hitamından iti
baren iki yıl içinde bitirmeye mecburdur.
Müddetinde inşaata başlanmaması veya baş
lanıp da bitirilememesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu müddetler belediye encümenlerince bir
yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince bina inşasına başlanmış
sayılması için bütün temel kagirinin temel ta
ban seviyesinden itibaren bir metre yükselmiş
olması ve binanın bitmiş sayılması için de 2290
sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanununun 1J
nci maddesi gereğince binanın inşaat plânına
uygun olarak tamamlanmış bulunması lâzımdır.
Müddetinde inşaata başlanmazsa satış sıra
sında arsa için sahibi tarafından belediyeye öde
nen bedel yüzde 10 noksaniyle idarece Millî
bankalardan birine yatırılır. Alınacak makbuzun
tarihi ve sayısının belediyece mahalli Tapu 1daresine bildirilmesi üzerine Tapu sieillermdeki
kayıt terkin olunur ve arsa yeniden belediye
nin tasarrufuna geçer. Bu arsalar hakkında
yine ikinci madde hükmü uygulanır.
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u. 7 —
Ad. K.
parsel verilir.
istekli sayısı arsa sayısından fazla olursa be
lediye escümeninde noter huzuriyle çekilecek
kur'a ile tevzi olunur.
İstekli çıkmaz veya arsa artarsa arsanın ta
mamı veya artanı talip olan kooperatiflere verilir.
Devir tekemmül ettikten sonra aşağıdaki mad
delerde yazılı süreler içinde inşaata başlanmadı
ğı veya başlampta bitirilemediği takdirde üçün
cü maddede tâyin edilen esaslar dairesinde gay
rimenkulu geri almak hakkının bulunduğuna
dair tapuda bir vefaenbey mukavelesi tanzim
olunur. Gayrimenkul müşteri namına tescil ve
mukavele Medeni Kanunun 660 ncı maddesi ge
reğince sicile şerh verilir.
Bu kanundaki arsa tâbiri inşaata elverişli ara
ziyi ifade eder.
521.8 sayılı Kanunun şümulüne giren saha
lara. birinci ve ikinci maddeler hükümleri uy
gulanmaz.
MADDE 3. — İkinci madde gereğince arsa
alanlar, aldıkları tarihten itibaren bir yıl için
de imar plânına uygun olmak üzere bina inşa
sına başlayıp bu sürenin hitamından itibaren
iki yıl içinde bitirmeye mecburdurlar.
Süresinde inşaata başlanmaması veya. başla
nıp ta bitirilmemesi muhik sebeplere dayanı
yorsa bu süreler belediye encümenlerince birer
yıl daha uzatılabilir.
Bu madde gereğince inşaata başlanmış sayıl
ın ası için bütün temel kâ girinin temel taban sevi ycsinden itibaren bir metre yükselmiş olması
ve binanın bitmiş sayılması için de 2290 sayılı
Belediye Yapı ve Yolları Kanununun onbirinci maddesi gereğince binanın inşaat plânına uy
gun olarak tamamlanmış bulunması lazımdır.
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MADDE 4. —• Üçüncü maddede yazılı arsa
lar üzerine inşaata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği takdirde arsa üzerin
deki yapı ile birlikte belediyelerce sahipleri
adına ve 2490 sayılı Kanunun hükümlerine gö
re artırma yolu ile satışa çıkarılır. Birinci ar
tırma neticesinde tahmin edilen bedelin yüzde
75 i bulunmazsa, ihale 15 gün sonraya bırakı
lır. tkinci artırmada bedel kaçı bulursa bulsun
arsa en çok artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin tahmininde arsa
için ayrı ve yapı kısmı için ayrı bedel takdir
olunur. İkisinin mecmuu muhammen bedeli
teşkil eder. Arsa için tahmin edilen bedel hiçbir
zaman ilk satış bedelinden aşağı olamaz.
Bu gayriraenkuller üzerinde ipotek varsa,
gayrimenkul sahibinin 5 rıci madded' yazılı
esasa göre belli olacak istihkakından evvele
mirde ipotekli alacaklının istihkakı ödenir ve
alınacak-makbuzun tarihi ve sayısı belediyece
mahallî Tapu idaresine bildirilmesi üzerine ipo
tek kaydı silinir ve yeni sahibi adına tapu kay
dı tesis olunur.

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı ar
salar üzerine inşaata başlanmış olduğu halde
müddetinde bitirilmediği ve bu müddet beledi
yece temdit edilmediği takdirde arsa üzerindeki
yapı ile birlikte belediyelerce sahipleri adına
ve 2490 sayılı Kamımın hükümlerine göre artır
ma yolu ile satışa çıkarılır. Birinci artırma ne
ticesinde tahmin edilen bedelin yüzde 75 i bu
lunmazsa, ihale 1.5 gün sonraya bırakılır. İkin
ci artırmada bedel kaçı bulursa, bulsun en çok
artırana ihale edilir.
Satışa esas olacak bedelin tahmininde arsa
için ayrı ve yapı kısmı için ayrı bedel takdir olu
nur. İkisinin mecmuu muhammen bedeli teş
kil eder. Arsa için tahmin edilen bedel hiçbir
zaman ilk satış bedelinden aşağı olamaz.
Bu gayrimenkuller üzerinde ipotek varsa
gayrimenkul sahibinin beşinci maddede yazılı
esasa göre belli olacak istihkakından evvelemir
de ipotekli alacaklının istihkakı ödenir ve alı
nacak makbuzun tarihi ve sayısı belediyece ma
hallî Tapu İdaresine bildirilmesi üzerine ipotek
kaydı silinir ve yeni sahibi adına tapu kaydı
tesis olunur.

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı gayrimenkullerin satış bedelleri, muhammen bedeli
bulduğu veya daha fazla olduğu takdirde arsa
için tahmin eidilen bedel ile arsanın ilk satış
hedeli arasındaki fark belediyeye irat kaydo
lunur. Geri kalan para gayrimenkul sahibinin
istihkakını teşkil eder. Satış bedeli muhammen
bedelden az olursa, yapı için tahmin edilen
bedel ile arsanın ilk satış bedeli tutarı gayri
menkul sahibinin istihkakını teşkil eder. Bu is
tihkakın dışında artan para belediyeye irat kay
dolunur.

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Süresinde inşaata haşlanma
dığı veya başlandığı halde bitirilmediği takdir
de belediyenin haiz olduğu vefa hakkı se
bebiyle gayrimenkulun
mülkiyetinin bele
diyeye iadesi malike
bildirilir. Malik bu
nu
kabul
ederse
satış
bedeli
ve
inşaat tutarı kendisine iade olunur. Aksi halde
belediye gayrimenkulun kendi namına tescili
için mahkemeye müracaat eder. Bu dâvalar ba
sit muhakeme usulüne göre yürütülür.
İnşaata başlanmamış arsalar için belediye
yalnız kendisine ödenen bedeli, ve başlanıp ta
bitirilmemiş
olanlar için de
arsa bedeli
ile belediyenin müzekkeresi üzerine mahallî hu
kuk mahkemesi tarafından seçilecek üç kişilik
bilirkişi heyetince takdir edilecek yapı bedeli
sahibine geri verilir.
Geri verilecek bedelden varsa ipotek tutarı
tenzil olunur. Geri verilmesi bu suretle taayyün
edecek bedel; malikin takrir verdiği veya hük
mün kesinleştiği tarihten itibaren iki ay zarfın
da belediyelerce sahibine ödenir.
Bu suretle belediyenin mülkiyetine geçen
gayrimenkul hakkında da ikinci madde hükmü
uygulanır.
Bu bedel ile almaya istekli çıkmazsa 2490
sayılı Kanun hükümlerine göre artırma yoliyle
satışa çıkarılır. Birinci artırma neticesinde bu
bedelin c/c 75 i bulunmazsa, ihale on beş gün
sonraya bırakılır, ikinci artırmada bedel kaçı
bulursa bulsun en çok artırana ihale edilir.
İhale bedeli, iade olunan bedelden fazla
olursa fazlası belediyeye irat kaydolunur. Nok
san olur ve ipotekli borcu ödemeye yetmezse
bu noksanı belediye evvelki sahibine tazmin
ettirir.
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Satış bedeli, aneak yapı muhammen bedeli
nin tutarı veya bundan az olursa, satış bedeli
gayrimenkul sahibinin istihkakını teşkil eder.
Yapı ve arsa için tahmin edilen bedellere tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içinde sahibi ve ipo
tekli alacaklı mahkemeye itirazda bulunabilir.
Al A DDE 6. — İkinci maddedeki hükümler
dairesinde satmalımın arsalara bina yapılıp ta
mamlanmadıkça bu gayrimenkuller üzerinde tem
liki tasarruf yapılamaz. Kiraya verilemez ve
üzerine haciz konamaz. Ancak inşaat karşılığı
ipotek yapılabilir. İpotekli alacaklı üçüncü mad
dedeki sürenin bilimine kadar alacağının tah
sili için ipoteğin paraya çevrilmesini istiyemez.

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Gayrimenkulu beşinci madde
hükümlerine göre satınalanlar, satış şartlaşmasmdaki süre içinde işe başlamak ve bitirmek ödevindedirler.
Şartlaşmada tesbit edilecek inşaat süreleri bir
yıldan az ve iki yıldan fazla olamaz.
Üçüncü maddenin ikinci fıkrası bu gibiler
hakkında da uygulanır.
Bu gibiler diğer hususlarda dördüncü madde
hükmüne tabidirler.

MADDE 7. —- Hükümetin yedinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Belediyeler bu kanun hüküm
lerinden faydalanarak, belediye sınırları içinde
altı aydan fazla oturanlardan kendisine veya eşi
ne ait meskeni olmıyanlara peşin para veya tak
sitle satmak veya kiralamak maksadiyle mesken
yaptırabilirler.

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — İster sahibi tarafından kulla
nılsın, ister başkasına kiraya verilsin, mesken
olarak kullanılan yapılardan 1837 sayılı Kanu
nun altıncı maddesi hükümleri dairesinde iki ay
zarfında beyennamesi verilmek şartiyle, bu ka
nunun yayımı gününden sonra bitirilecekler 10
yıl müddetle Bina Vergisi ve Bina Vergisiyle
birlikte alman Buhran ve Savunma vergilerin
den muaftırlar.

MADDE 9. — îster sahibi tarafından kulla
nılsın, ister başkasına kiraya verilsin (Apart
manlar dâhil) mesken olarak kullanılan yapılar
dan 1837 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hüküm
leri dairesinde iki ay zarfında beyannamesi ve
rilmek şartiyle, bu kanunun yayımı gününden
sonra bitirilecekler on yıl müddetle Bina Ver
gisi ve Bina Vergisiyle birlikte alman Buhran
ve Savunma Vergilerinden muaftırlar.

MADDE 10. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar, Bina Vergisi
Kanunun 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü
bakı kalmak şartiyle 9 neu maddede yazılı mua f 1 ıklardan faydalanamazlar.

MADDE 10. — Mesken olarak kullanılmakta
iken kısmen veya tamamen, meskenden gayri
maksatlara tahsis edilen yapılar, Bina Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci ve dördün
cü fıkraları hükümleri baki kalmak şartiyle
9 ucu maddede yazılı muaflıklardan faydalana
mazlar.

t
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MADDE 5. — Hükümetin 6 neı maddesi
nci madde olarak aynen kabul olunmuştu!'.

MADDE 6. — Üçüncü madde gereğince be
lediyenin mülkiyetine geçen gayrimenkulu deviralanlar hakkında da bu kanunun başlama,
bitirme, temdit, vefa ve iade hükümleri uygu
lanır.

MADDE 7. — Bu.kanunun yayımı tarihin
den sonra bitirilecek yapılardan (Apartman dâ
hil) mesken olarak kullanılanlar «ister sahibi
taı-afından kullanılsın ister başkasına kiraya
verilsin» 1837 sayılı Kanunun altıncı maddesi
gereğince iki ay zarfında beyannamesi veril
mek partiyle on yıl müddetle Bina Verdisinden
ve bina vergisiyle birlikte alman Buhran ve Sa
vunma vergilerinden muaftırlar.
MADDE 8. — Geçici Komisyonun 10 nen
maddesi 8 nci madde olarak aynen kabul olun
muştur.
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MADDE 11. — Çimento, tuğla, kiremit, yu
varlak inşaat demiri, taş, kum ve çakılın Devlet
Demiryolları ve Devlet Denizyolları ile nakille
rinde o cins maddeler için uygulanacak asgari
tenzilât Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

MADDE 11. — (jimento, tuğla, kiremit, in
şaat yuvarlak demiri, inşaat kerestesi, sıhhi te
sisler, taş, kum ve çakılın Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile taşınmalarında o cins
maddeler için uygulanacak asgari tarifede ten
zilat Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.
MADDE 12. — Yıllık ithalâtı elli bin metre
külulen az olmamak üzere inşaata mahsus ((Jam
ve köknar cinslerinden) tomruk, kalas lata ve
tahta halinde gayrimamul olarak hariçten ithal
edilecek kereste (Dâhildeki emsaline de teşmil
edilmek üzere) on yıl müddetle Muamele Vergi
sinden muaftır ve keza on yıl müddetle ({ümrük
resmi de (7 Eylül) kararından önceki miktar
üzerinden alınır,
-:

MADDE 12. — Aynı şehir- ve kasabada
kendisine veya eşine ait meskeni olmıyan yurt
taşlarla, bu gibilerin meesken edinmek üzere
kurdukları kooperatiflere mesken yapmak ve
yaptırmak üzere ipotek mukabilinde Türkiye
Emlâk Kıredi Bankasından Bankaca tahmin
edilen inşaat bedelinin yüzde <i5 ine kadar ve
yüzde beşi geçmemek üzere Maliye Bakanlığın
ca tesbit edilecek faiz nispeti üzerinden borç
verilebilir.
Verilecek paralardan faizden gayri her ne
nam ile olursa olsun masraf ve komisyon alın
maz.

MADDE 13. --"- Aynı şehir ve kasabada ken
dine veya eşine ait meskeni olmıyanlar bu gibile
rin mesken edinmek üzere kurdukları kooperatif
lere mesken yapmak veya yaptırmak üzere ipotek
mukabilinde Türkiye HImlâk 'Kredi Bankasından.
bankaca tahmin edilen inşaat bedelinin (Yüzde
65) ine kadar ve (Yüzde f>) i geçmemek üzere
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek faiz nispeti
üzerinden borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek paralardan faizden
gayrî her ne nam ile olursa olsun masraf ve
kondisyon alınmaz.
Mesken olarak inşa edilmiş olan binaların kıs
men veya tamamen kiraya verilmiş olmaları, sa
hiplerinin bu madde hükümlerinden faydalan
malarına mâni teşkil etmez.

MADDE Kî. — İkinci madde gereğince sa
tın alman arsalarla 8 ve 12 rıci maddelerden
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin sa
hipleri adına tescillerinde ferağ ve intikal har
cı alınmaz. Bunlardan ipotek muameleleri, pul.
resim ve harçlardan muaf tutulur.

MADDE 14. — ikinci madde gereğince satınalman arsalarla, sekizinci ve 13 ncü maddeler
hükümlerinden faydalanmak suretiyle yapılan,
meskenlerin ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası
tarafından gerek ferağ va'di voliyle ve gerekse
doğrudan doğruya yapılan binaların sahiplerine
veya isteklilerine tescillerinde Ferağ, İntikal Har-
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MADDE 9 Çimento; tuğhij kiremit; tle-miiy kereste, sıhhî tesisler, taş* kum ve çakiİ
gibi inşaat ''malzemesinin Devlet Demiryolları
ve Devlet Denizyolları ile taşınmalarında o
cins maddeler için uygulanacak asgari tarifede
tenzilât yapılır, Bu tenzilât Bakanlar Kurulun
ca tesbitolunur.
MADDE 10. — Hariçten İthal edilecek Y&=
ya dâhilde imal edilecek kavak, katran',- çam ve
ya köknar tomrııklariyle bunlardan vücuda £**»-;
t irilen kalas, lata, ve tahtalardan Muamele
Vergisi almmıyacağı gibi bu maddeler (rünırük
Tarifesi Kanununun; 28 ııci maddesine dayanı
larak 9 . XII . 1946 tarih ve Ş/Ö024 sayılı Ba
kanlar Kurulu karariyle Gümrük resimlerine
yapılmış olan zamlardan istisna edilir',
M A D D E ! 1. - Ayni şehir ve kasabada1 kfeiidisine veya eşine ait meskeni 'dmlyanİarla bit
gibilerin mesken edinmek üzere kiîKİvvkİari
kooperatiflere
mesken
yapmak veya yap
tırmak üzere ipotek
mukabilinde Türkiye
Emlâk
ve Kredi
Bankasından,
bankaca
talimin edden inşaat
bedelinin %6ö
ine
kadar ve %î) i geçmemek üzere Maliye Bakaiıbğınea tesbit edilecek faiz nispeti ürerinden
borç verilebilir.
Bu suretle borç verilecek paralardan faizden
gayri her ne nam ile ulursa olsun masraf ve'
komüsyon alınmaz,
i
Mesken olarak inşa edilmiş olanların kisirien |
Veya tamamen icara verilmiş olmaları, sahiple- '
tinin bu madde hükümlerinden faydalanmaları
na mâni teşkil etmez,
îkideu fazla müstakil dairesi olan meskenler
de kiraya verilen kısım bu madde hükmünden
faydalanmaz. Şu kadar ki, bu kanundan isti
fade edecek kimselerin birleşerek kendilerine
yeter sayıda dairesi olan bina yaptırmaları ha
linde de bu madde hükmünden faydalanırlar.
MADDE 12. — İkinci madde gereğince satı
lan arsalarla yukarıki madde hükümlerinden
faydalanmak suretiyle yapılan meskenlerin ve
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından gerek
satış va'di yoliyle ve gerekse doğrudan doğru
ya yapılan binaların sahiplerine veya isteklile
rine tescillerinde ve belediye mülkiyetine geçi(S, Sayısı : 162 ye ek)

H
llü.

Geçici K.
eı ve her nevi Damga Resmi alınmaz.
Bunların borçlanmadan mütevellit ipotek
muameleleri de Damga ve Pul ve diğer Resim ve
harçlardan muaf tutulur.
MADDE 15. — Bu kanun hükümleri yürür
lükte kaldığı müddet içinde 4947 sayılı Kanu
nun 9 neu maddesinde tesbit olunan ipotek kar
şılığında verilecek ödünç paraların kredi nis
petleri, (% 70 nispetine bağlı kalmaksızın), her
yılın icaplarına göre Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve tesbit olunur.

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve 10 yıl müddetle yürürlükte
kalır.

MADDE 16. — Hükümetin 14 neü maddeci
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
Başbakan
Devlet Bhkanı
II. Saka
fŞ|
Başb. Yardımcısı

MADDE 17. — Hükümetin 15 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı
Ş. Devrin
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
Münir Birsel
M. H. Göle
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Ar. Sadak
8. Adalan
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Gülek
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
C. Ekin
Dr. B. Uz
Gümrük ve Tekel Bakan ı
Tarım Bakanı
§. Adalan
T. Co§kan
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
M. N. Gündümlp
Çalışma Bakanı
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ri İni esinde Tapu Harcı ve her nevi Damga Resmi
alınmaz.
Bunların borçlarından a mütevellit ipotek
muameleleri de damga ve pul ve diğer resim
ve harçlardan muaftırlar.
MADDE 13. — Geçici Komisyonun 15 nci
maddesi 18 ncü madde olarak kabul olunmuştur.

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği yılı ta
kip eden takvim yılı başından itibaren on yıl
süre ile yürürlükte kalır.
MADDE 15.
yürütür.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu
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S. Sayısı: 179
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı
tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu
(3/192,1/337)

Denizyolları Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kes_inhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/192)
T(J.
Sayıştay
274958, 389

,
10 . / / . 1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Denizyolları Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabına
şik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.

ait uygunluk Bildiriminin ili
Sayıştay Başkanı
S. Oran

Uygunluk Bildirimi
1.—- Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunu gereğince Ulaştırma Bakanlığından Sayıştay'a gön
derilen Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabı ve bilançosu
Sayıştay'ca incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve görülen fark ve
mübayenetler bağlı cetvellerde verilen meşruhatla izah edilmiştir.
2. — Sözü edilen Genel Müdürlük Merkez Saymanlığının 1942 malî yılı işlemleriyle ilgili müsbit evrakının incelenmesi ve hesabın yargılanması sırasında; deniz binbaşısı iken talebi üzerine
1 . X . 1933 tarihinde rütbe maaşı olan 45 lira üzerinden tekaüdü icra edilip 27 . VI . 1938 tarihin
de mülga Denizbank Fenerler ve Tahlisiye Fen memurluğuna 100 lira ücretle tâyin olunarak muh
telif işlerde çalıştırıldıktan ve Denizyolları Umum Müdürlüğünün teşkili üzerine bu müesseseye 150
lira ücretle alındıktan sonra 30 . XI . 1940 tarihinde yapılan intibak muamelesi neticesinde 170
lira ücretle 2 nci sınıf kaptanlığa ve 31 . X I I . 1940 tarihinde, güverte espektör şefliğine tâyin
kılınmış ve 15 . I . 1942 tarihinde de istifa suretiyle ayrılmış olduğu anlaşılan Emrullah Apak'ın;
bundan sonra 27 . I . 1942 tarihinde ozaman imtiyazlı şirket olan Şirketi Hayriyeye intisab ettiği,
burada müstahdem iken 16 . I I . 1942 tarihinde (yani bu şirkete intisabından 19 gün sonra) 3888
sayılı Kanunun (.... ve Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları Umum Müdürlükleri kadrolarmdaki kaptan ve makinistlerin istihdamları şekli hakkında da 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin
istisnai hükümleri tatbik edilir.) diye yazılı bulunan 4 ncü maddesiyle istisnai görev olarak kabul
edilen 260 lira kadro ücretli Denizyolları iç hatları 2 nci kaptanlığına tâyin kılındığı ve ancak; 3656 sayı
lı Teadül Kanununun istisnai vazifelere getirileceklerde aranılacak şartları gösteren 6 ncı maddesinde
(Devlet memurluğuna ilk defa alınacak olanlardan Umumi Müfettişlik, Riyaseti Cumhur Dairesi
memurlukları, Hususi kalem Müdürlükleri, mütercimler, Elçiler, Valilikler ve Hukuk Müşavirlik
lerine bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı kayıtlara tâbi tutulmaksızın kadrodaki derece maaşı ile
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memur tâyini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunanlarm muayyen terfi müddetlerini doldurdukça
aynı vazifelerin yüksek derecelerine terfileri de yapılabilir. Şukadar ki bunların bulundukları bu
dereceler tekaütlük hesabında ve diğer memuriyetlere nakil ve tahvillerinde müktesep hak sayılmaz.
Bu gibilerin tahvil ve tekaütlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetlerine göre iktisap
edebilecekleri derece maaşları esastır. Evvelce Devlet memuriyetinde buunduğu halde bilâhare ay
rılmış ve en az beş seneyi ınüstemirren memurluk haricinde geçirmiş olanlar da bu va
zifelere aynı suretle tâyin olunabilirler. Şu kadar ki dairesinin bağlı bulunduğu vekâlete tâbi
alelûmum teşkilât haricinde diğer bir vekâlet teşkilâtına dâhil yukarda sayılı memuriyet
lerden birine ilk defa, olarak tâyin edilecek herhangi bir derecedeki Devlet memurları hakkında
da birinci fıkra hükmü tatbik olunabilir. Bu madde hükmüne göre yapılacak tâyin ve terfiler adıgeçen vazifelerin fiilen ifasiyle mukayyettir) denilmekte olup bu madde hükmüne göre istisnai
vazifelere tâyin olunabilmek için ;
A)

Devlet memurluğuna ilk defa alınmış olmak;

B) Evvelce Devlet memuriyetinde bulunduğu halde bilâhara ayrılmış ve en az beş seneyi ara
lıksız olarak memurluk dışında geçirmiş olmak;
O) Dairesinin bağlı bulunduğu Bakanlığa tâbi alelûmum. teşkilât dışında diğer bir bakan
lık kuruluşuna dâhil istisnai görevlerden birine ilk defa olarak alınmış olmak, gibi üç şartın ta
hakkuku gerekmektedir, halbuki memuriyet safhaları yukarda izah edilen bahis konusu Emrull a h ' A p a k ' m ; durumu; bu maddede açıklanan vaziyetlerden hiçbirine uymamakta bulunması ha
sebiyle kendisinin istisnai görev olan ikinci kaptanlığa tâyini ve aylık istihkakının 260 liradan
tesviyesi Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünce doğru görülmediği cihetle bundan evvel
Denizyolları İdaresinde bulunduğu göreve muhassas 170 lirayı almaya başladığı tarihe göre
terfi müddetini ikmal eylediği 19 . XII . 1943 tarihinden itibaren ancak 210 liraya hakkı olabile
ceği ve kendisine .16 Şubat 1942 den itibaren 260 lira üzerinden verilen istihkakından fazla mehuzu bulunan mebaliğııı istirdatı icabedeceği düşüncesiyle Genel Muhasebe Kanununun 82 nci
maddesi hükmüne dayanılarak bu bapta, âmiri itanın mesuliyet deruhte etmesi talebinde bulu
nulması ve Genel Müdürlükçe keyfiyetin Ulaştırma Bakanlığına ar/edilmesi üzerine adıgeçen Ba
kanlıktan Umum Müdürlüğe hitaben yazılan ve ozanıan Bakanlık Makamında bulunan Amiral
Fahri Engin'in imzasını taşıyan 23 . IX . 194.3 tarih ve 4291/10319 sayılı cevabı tahriratta;
3888 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi delaletiyle 3656 sayılı Kanunun 6 ııcı maddesinin 3 ncü fık
rası hükmüne dayanıldığmdaıı bahisle tâyininde kanuna uyarsızlık görülmiyen adıgeçeniıı istih
kakının kemafissabık 260 lira üzerinden tesviyesine devam olunması bildirilmekle Bakanlıkça
bu hususta deruhtei mesuliyet edildiği görülmüştür. Memuriyet ve safhaları yukarda izah edil
miş bulunan adıgeçeniıı durumu 3656 sayılı Teadül Kanununun 6 ncı maddesinde gösterilen hal
lerden hiçbirine uymamakta olduğundan istisnai göreve tâyini doğru bulunmamış olmakla bera
ber 170 lirayı almaya başladığı tarihe göre terfi müddetini ikmal eylediği 19 . XII . 1943 tarihin
den itibaren 210 lirayı fiilen bir terfi müddeti almadıkça kendisine 260 lira üzerinden ücret ve*
fümesine de kanuni mesağ görülememiş ise de birinci derece âmiri itanın bu hususta mesuliyet
deruhte etmiş bulunmasına ve Genel Muhasebe Kanununun 13 ncü maddesinin birinci fıkrasın
da, varidat ve masraf tahakkuk nıemurlariyle muhasiplerin tanzim ettikleri evrakın sıhhatin
den ve kavanine mutabatmdan mesul oldukları gösterildikten sonra memurların kanuna muha
lefetinden bahisle ifasından imtina ettikleri tediyatın icrası âmiri italar tarafından tahriren teb
liğ olunursa mesuliyetin emri veren âmiri italara raci olacağı açıklanmış olmasına göre Bakanlı
ğın emrine imtisaldı yapılmış olan bahis konusu tediyeden dolayı muhasiple tahakkuk memu
runa zıman tevcih edilememiş ve Genel Muhasebe Kanununun sözü geçen 1.3 ncü maddesinin son
fıkrasında - birinci derece âmiriita bulunan vekillerin mesuliyetlerinin tâyini Büyük Millet Mec
lisine ati olduğu - tasrih kılınmış olduğundan bu hususta ittihaz buyurulacak karara göre muame
le yapılmak üzere bu muhasipliğin hesabına ait ilâma ihtirazı kayıt konulmakla iktifa, olunmuş
tur.
( S. Sayısı : 179 )

3.) Kesinhesapta, bilanço, kâr ve zarar hesaplarında gösterilen rakamların bağlı cetveller
de yazılı meşruhat gözönünde tutulmak suretiyle kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz.
1 0 . 1 1 . 1948
1).
:
2
Başkanı
D.
: 3 Başkanı
Sayıştay Başkanı
D. : 1 Başkanı
Â. Özgen
Y. Z. Adan
F. Eke
S. Oran
Üye
Üye
D. : 4 Başkanı
Üye
M. Menemencioğlu
M. t. Erenli
N. Başak
R. Bakuy
Üye
Üye
Üye
Üye "
A. A. Hemen
A. R. öğel
M. A. Apak
F. özbudun
Üye
Üye
Üye
Üye
A. K. Ançay
F. Aktulga
F. Ipk
A T. D engel
Savcı
Üye
E. Arkun
F. Beşkardeş

Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun tasarısı (1/337)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı :• 71 - 387, 6/1486
Büyük Millet Meclisi Yüksek

30 - VI. 1945

Başkanlığına

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 bütçe yılı Kesinhesabı hakkında Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . VI . 1945 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Başbakan
S. Saraçoğlu

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı
gerekçesi

Kesinhesap

Kanun

tasarısının

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı giderleri bilançoya bağlı gider
kesinhesap cetvelinde de görüleceği veçhile 12 013 791,96 liradan ibaret olup bu giderlerin bölüm ve
maddelere ne suretle ayrılmış olduğu cetvelde gösterilmiştir.
Genel Müdürlüğün bu yıla ait gelirleri gelir kesinhesap
cetvelinde de görüldüğü
üzere
13 629 587,55 lira olarak tahakkuk etmiş ve bu paradan 12 911 612,83 lirası yılı içinde tahsil
olunarak artan 717 974,72 lirası da bilançonun ak W kısmında görülen cari ve borçlu hesaplar içine
alınmıştır.
Yılı içinde harcanınıyan ödenek artımları bat lal edilmiştir.
3633 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince idare kesinhesabı, gelir ve gider cefvelleriyle kâr ve za
rar bilanço tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekküp etmekte olduğundan bu ka
nuni lâzimeye nazaran bilanço düzenlenmiştir.
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Sayıştay Kor ıisyonu Raporu
7'. B. M. M.
Sayıştay Komisyonu
Kms No. 1/HH7, H/19:1
Karar No. ,'li

23 . VI.1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1942 akçalı yılı Kesin hesabı hakkında
Başbakanlığın 30 . V 1.1945 gün ve 71-387/0 -1486 sayılı yazısiyie teklif olunan kanun ta
sarısı Sayıştaym Uygunluk Bildirimiyle birlikte
ve Sayıştay 1 ne i Daire Başkanı Faik Eke ve
Denizyolları Genel Muhasebe Müdür muavini
.Abdullah Artış ve Şehir hatları işletmesi so
rumlu saymanı Faik Serçek hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu.
1. Ödenekler:
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve son
radan ilâveten alınan ödenek miktarı kesinhesapta 14 242 312 lira, olduğu halde Uygunluk
Bildiriminde 43 699 lira 48 kuruş fazlasiyle
14 286 011 lira 48 kuruş bulunduğu görülmüş
tür.
Yapılan incelemede:
Bu farkın (Mütenevvi masraflar) adı altın
daki 5. bölümün 4. (Eski yıllar borçları ve
reddiyat) tertibinde olduğu ve bu tertipte büt
çe ile konulan 32 500 lira ödeneğe karşılık
76 199 lira 48 kuruş harcandığı cihetle ara
daki 43 699 lira 48 kuruşun Mülhak Bütçe Ka
nununun 8 nci maddesi gereğince ödeneğe ilâ
veten gösterilmesi icabettiği halde idarece bu
işlemin yapılmamış olmasından ileri geldiği an
laşılmış ve Uygunluk Bildiriminde gösterilen
14 286 011 lira 48 kuruş ödenek olarak kabul
edilmiştir.
2. Giderler:
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde bir
birine uygun olarak 12 013 791 lira 96 kuruş
tur.
3. Ödenek bakiyesi:
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere
ve giderlere göre 2 272 219 lira 52 kuruşun
.yokedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
4. Gelirler:
Tahakkukat - Kesinhesapta ve Uygunluk Bil
diriminde birbirine uygun olarak 13 629 587

lira 55 kuruş olduğu görülmüştür.
Tahsilat- Kesinhesapta ve Uygunluk liikliviminde birbirine uygun olarak 12 911 512 lira
83 kuruş bulunduğu görülmüştür.
5. Uygunluk Bildirimi:
Uygunluk Bildiriminin Kesinhesa.bin Sayıştayca incelenmiş ve yargılanmış olan Sayman
idare hesaplarının karşılaştırılmış olduğundan
bahis 1. fıkrası hakkında muktaza tayinine
mahal görülmemiş ve bağlı cetvellerdeki meş
ruhat gözönünde tutulmak üzere kesinhesapta,
yazılı rakamların kabule şayan olduğu hakkın
daki 3. fıkrası için yukarda yazılı fıkralarda
karar ittihaz edilmiştir.
Uygunluk Bildiriminin 2. fıkrasında:
Şirketi llayriyede 170 lira ücretle istihdam
edilmekte iken 16 . Tl . 1942 tarihinde 3888
sayılı Kanunun 4 ve 3656 sayılı Kanunun 6 ncı
maddelerine dayanılarak Devlet D. Yolları İç
hatları ikinci kaptanlığına tâyin kılınan Emrullah Apağa 260 lira ücretin verilmesinden
hahsile muayyen terfi müddetinin ikmali tarihi
olan 19 . X I I . 1943 den itibaren 210 lira ücrete is
tihkakı bulunduğu hususunda bu idarenin sorum
lu saymanlığınca itiraz ve Genel Muhasebe Ka
nununun 13 ncü maddesi gereğince sorumlulu
ğun deruhde edilmesi talep edildiği ve buna
karşılık Bakanlık makamının 23 . IX . 1943
gün ve 4291/10319 sayılı emriyle 260 lira ücre
tin verilmesinde ısrar olunması hasebiyle Ge
nel Muhasebe kanunu hükmüne göre sorumlu
luğun tâyini gerekmekte bulunduğu beyan
olunmakta ise de Sayıştay Başkanlığınca ahi
ren celbolunan Bakanlık emrinin aslında Ba
kanlık Müsteşarı Kadri Musluoğlu'nun imzası
görülmüş ve bu sebeple Sayıştayca kaza hakkı
nın kullanılmasına mâni bir cihet olmadığı an
laşılmıştır.
Yukarda arzolunan sebeplerle kabul edilen
giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına göre
değişik olarak ve idarenin bilançosu ile kâr ve
zarar hesabının tasdiki hakkında bir madde
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eklenilmek suretiyle düzenlenmiş bulunan ka
nun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Sivas
Niğde
Yozgad
Abidin Yurdakul
Ferit E cer
Kâmil Erbek

Bolu
Bursa
Çankırı
Cemil özçağlar Zehna Budunç A. 1. Zeyneloğlu
İstanbul
Manisa
Muğla
8daman Adato
İsmail Ertem
Abidin Çakır
Sivas
Tokad
Şakip Uma
Mustafa' Latif oğlu
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1942 Bütçe yılı Kesinkesap Kanunu tasarısı

Devlet Denizyolları İsletme Genel Müdürlüğünün
1942 Akçalı yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı

MADDE 1. — Devlet Denizyolları İşletme
Genel Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı giderleri
bitişik (A)
cetvelinde. gösterildiği
üzere
12 013 791,96 liradır.

MADDE 1. — Devlet Denizyolları Genel Mü
dürlüğünün 1942 Akçalı yılı Genel gideri ilişik
(A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi (12 013 791)
lira (96) kuruştur,

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlü
ğün aynı yıl gelirleri (B) cetvelinde gösterildiği
üzere 12 911 612,83 liradır.

MADDE 2. — Bu idarenin aynı yıl genel ge
liri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi
(12 911 612) lira (83) kuruştur.

MADDE 3. — ödeneklerden
harcanmıyan
ve (A) cetvelinde
bir
sütunda
gösterilen
2 272 219,52 lira ödenek artımı battal edilmiştir.

MADDE 3. — ödenekten 1942 Akçalı yılı
içinde harcanmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir
sütununda gösterilen (2 272 219) lira (52) ku
ruş yokedilmiştir.

MADDE 4. — Genel Müdürlüğün (C) cetve
linde gösterilen 1942 Bütçe yılı bilânçosiyle kâr
ve zarar hesabı onanmıştır.

MADDE 4. — Adı geçen Genel Müdürlüğün
1942 akçalı yılı bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır.

MADDE 5.
yürürlüğe girer.

Bu kanun

yayını

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Ulaştırma ve Ma
liye Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Bu Kanun yayım
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları vürütür.

Ad. B.
M. Sa. Ba.
Başbakan
R. Türel
A. R. Artunkal
S. Saraçoğlu
Dışişleri B. V.
Maliye B.
içişleri B.
N. E. Sümer
N. E. Sümer
Hilmi Uran
Bayındırlık B.
Eko. B.
Millî E. B.
Sırrı Day
Fuad Sirmcn
Yücel
Sa. ve Sos. Y. B.
Gümrük ve T. B.
Suad H. Ürgüblü
Dr. S. Konuk
Ulaştırma B.
Tarım B.
A. F. Cebesoy
S. R. Hatipoğlu
Çalışma B.
Ticaret B.
Dr. S. Irmak
R. Karadeniz
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A - CETVELİ
B.

4
5
6
7
8
9
10
11

11

ödeneğin çeşidi

ödenekleı

Giderler

Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sayılı kanu
na göre verilecek zamlar
•3 503 000
2G 000
Harcırah
Ecnebi memleketlere gönderilecek memur
134 700
ve talebelerin ücret ve harcırah masrafları
280 001
İçtimai yardım, tahsisat, tazminatlar
196 700 48
Mütenevvi masraflar
182 000
Daimi idare masrafları
İşletme masrafları
8 494 001
Sosyete Şilebin mubayaası için çıkarılan
226 740
bononun itfa ve sair acio masrafları
94 944
Cumhuriyet Merkez Bankası hisesi
Devlet Reisine ait deniz vasıtalarının bilû
665 925
mum ücret ve işletme masrafları
A) 4306 sayılı Kanun mucibince para
sız verilecek giyim eşyası bedeli ve mas
300 000
rafları
B) 1940 ve 1941 malî yıllatrı karşılıksız
182 000
borçları
Toplam

14 286 011 48

Battal edilen

3 117 36!
23 449

57
53

203
333
309
074
102

82
39
66
97
76

223 784
94 944

11

426 925

60

112
234
185
159
7 175

K4 160

385 638 43
2 550 47
22
45
11
22
1 318

496
667
390
925
898

18
61
82
03
24

2 955 89

238 999

40

215 840

177 142

55

4 857

45

12 013 791

96

2 272 219

52

B - CETVELİ

B.

M,

B ütçesindt »yazıllı
ol an muhammenat
Lira
K

Gelirin çeşidi
İşletme hasılatı
Muntazam posta seferleri hasılatı
İstanbul ve civarı iç hatları ve Yalova
hattı hasılatı
İzmir körfez hattı hasılatı
Zuhurat seferleri hasılatı
Van işletmesi hasılatı
Haliç işletme hasılatı
Tâli işletmeler hasılatı
Fabrikalar, doklar ve atelyeler hasılatı
Gemi kurtarma hasılatı
Kılavuzluk ve romorkörlük hasılatı
»Silebcilik hasılatı
Müteferrik hasılat
Devlet Reisine ait deniz vasıtaları için
Umumi muvazeneden yardım
Genel toplam
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Tahsilat
K.
Lira

6 100 000

7 799 936

1 250
230
300
50
170

000
000
000
000
000

l 824
300
278
G3
271

250
250
100
800
90

000
000
000
000
000

109
156
131
955
354

88

208 06
226 05
234 15
701 13
567 43
083
546
915
363
905

494 400

665 925

10 084 400

12 911 612

04
67
59
01

— 7 -^
Bilançosu
Aktif:

Pasif
Müfredat

Kasa
145,249.03
Bankalardaki mevduat
2,172,383.80
Esham ve tahvilât
11,362
Muhtelif borçlular
5,760,545.07
Muhtelif borçlular
3,316,306.33
Tarife hasılatı carisi
634,982.69
Borçlu muvakkat hesap
lar
1,809,256.05
İştirakler
762,113.
Stok ve derdesti imal mal
zenıc
2,149,537.67
Malzeme ambarları
1,733,196.28
Kömür depoları
150,944.27
Mazot depolan
56,213.29
Bankerler
158,131.45
Gemi iaşe hesapları
29,124.10
Derdesti imal
16,928.28

Yekûn

Müfredat

Yekûn
Asli sermaye
İhtiyat sermaye
Tecdit sermayesi
Sigorta sermayesi
Çıkarılan bonolar
Avans ve istikrazlar
Muhtelif alacaklılar
Muhtelif alacaklılar
Bütçe. emanatı
Alacaklı ve muvakkat
hesaplar

16,607,223.46
858,050.85
3,830,466.94
1,815,730.72
1,800,000.
491,125.47
4,468,397.11
3,334,190.34
445,794.24
688,412.53

Kâr ve zarar
1942 yılı kârı
1,174,163.05
% 20 ihtiyat sermayeye
naklinden
234,832.61
Nâzını hesaplar

939,330.44

1,009,908.87

Sabit kıymetler
18,637,414.43
Arazi ve arsalar
789,818.65
Binalar
1,261,190.63
Sabit tesisat
3,565,588.15
Vasıtalar ve envanterleri 11,871,421.40
Makina alât ve mütehar
rik te.
804,146.68
Demirbaş eşya ve mef
ruşat
345,248 92
Derdesti ikmal işler ve
siparişler
'1,171,719.99
Dertesti .ikmal işler
1,171,719.99
Nâzım hesaplar
1,009,908.87
31,820,233.86

( S. Sayısı : 179 )

31.820,233.86
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Kâr ve Zarar tablosu
Masarif at :

Varidat :
Yekûn

Umumi İdare masrafları
İşletme masrafları
Tamir masrafları
Amortismanlar
Dahilî sigorta
Yatlar

1 814 503,51
0 830 951.94
2 111 798.41
701532.81
569 751.60
426 886,23

Yekûn
İşletme hasılatı
Fabrika ve doklar hasılatı
Mütenevvi hasılat
Vatlar hasılatı

12 475
121
366
065

087.08
737.11
237.46
925

12 455 424.50
ihtiyat sermayeye nak
lolunan
1942 yılı kâr bakiyesi
1942 yılı kârı

234 832.61
939 330.44

1 174 163.05

1 174 163.05
13629587.55

(S. Sayısı : 179)

13 629 587.55

S. Sayısı: 180
Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Tekel
Genel Müdürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve
Sayıştay Komisyonu raporu ( 3 / 2 0 0 , 1/71)

Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Malî yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunuluğuna
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/200)
T. C.
Sayı

Sayıştay
J 77. 274954
\ H.
385

10 .11 . 1948

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 Malî yılı Kesinhesabına ait Uugunluk Bildiriminin ilişik olarak
sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
Sayıştay Başkanı
S. Oran

Uygunluk Bildirimi
Anayasa ve Genel Muhasebe Kamunu hükümlerine uyularak Gümrük ve Tekel Bakanlığından
Sayıştaya gönderilen Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 malî yılı Kesinhesabınm Sayıştayca incele
nip yargılanmış olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerdeki meşruhat
ve izahat gözönünde tutulmak üzere lûsinhesapta yazılı rakamların kabule şayan bulunmuş oldu
ğunu arzeyleriz.
1(J ü
J948
Sayıştay Başkanı
S. Oran
D. : 4 Başkanı
R. Bakuy
Üye
F. özbudun
Üye
A. K. Ançay
Üye
F. Beşkardeş

I). : 1 Başkanı
F. Eke
Üye
M. Menemeneioğlu
Üye
M. A. Apak
Üye
F. Aklıda a
Savcı
E. Arkun

I). : 2 Başkanı
A. Özgen
Üye
M. t. Erenti
Üve
A. A. Hemen
Üye
,1. T. T)engel

1). : 3 Başkanı
Y. Z. Aslan
tiye
N. Başak
Üve
A. R. öğel
Üye
F. fşrk
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Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı

Kesinhesabı

hakkında

Kanun tasarısı (1/71)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Vmum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/370, (i'lior,

25 . VI . l!)lfj

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Tekel Umum Müdürlüğünün 1942 Bütçe yılı Kessin hesabı hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 19 . V I . 1945 tarihinde Y'üksek Meclise sunulması Karar
laştırılan Kanun tasarısının Gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
>Ş\ Saraçoğlu

Tekel Umum. Müdürlüğü 1942 Bütçe yılı Kesin hesap Kanun

tasarısı

gerekmesi

i942 Bütçe yılı gideri olan 9 247 644 lira ve 20 kuruşa ait bölüm ve madde bakımından müfre
dat ekli (A) cetvelinde gösterilmiştir.
1942 Bütçe yılı geliri olan 145 225 019 lira ve 55 kuruşun müfredatı ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terilmiş ve bütçe tahin inlerine göre vukuageleıı fazlalık ayrıca bir cetvel ile anlatılmıştır.
1942 Bütçe yılı içinde harcanmayı]) battal olunan 1 684 192 lira ve 80 kuruş ödenekten
ötürü gereken izahat (A) cetvelinde ayrıca bir sütunda tutarı gösterilmekle beraber ayrı bir cet
vel. ile de izah edilmiştir.
İdarenin 1942 Bütçe yılı kâr ve zarar hesabı ilişik ('(•) cetvelinde bildirilen bilançosu ile gös
terilmiştir.

Sayıştay Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Sayıştay Komisyonu
tisasNo. 1/7.1, 3/200
Karar No. 23

23. IV. 1,9İS

Yüksek Başkanlığa
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yılı
kesmhesabı hakkında Başbakanlığın 25 . VI .
1945 gün ve 6/1405 sayılı yazısiyle teklif oluııan Kanun tasarısı Sayıştaym Uygunluk Bild irinliyle birlikte ve Sayıştay (1. Daire Başkanı
Faik Eke ve Tekel Genel Muhasebe şeflerinden Kadri Taner hazır oldukları halde) tetkik
ve müzakere olundu.
1. Ödenekler:
1942 akçalı yılı bütçesiyle konulan ve sonradan ilâveten alınan ödenek miktarı kesinhesapta (18 142 486) lira (5) kuruş olduğu halde

Uygunluk Bildiriminde (506 022) lira (68) kurıış fazlasiyle (18 648 458) lira (78) kuruş bulunduğıı görülmüştür.
Yapılan incelemede :
Bu fark kesinhesabıu noksanı olan (518 022)
lira, (68) kuruş ile fazlası olan (7 000) liranın
tefazuludur.
Kesinhesaptaki noksanlık :
2159 sayılı Kanunun I.J. maddesi gereğince
Özel İdareler ve Tayyare payı olarak ayrılan pa
rai ar, nâzım bölüme irat ve mukabili ödenek
kaydedilmek suretiyle ödenmekte ve o yıl için-
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de ödenıniyeıı paralar ise ertesi yıla aktarma
edilmektedir.
1941 akçalı yılı içinde ödennıiyen ve adı ge
çen yıl Kesinhesap Kanunu ile 1942 yılına ak
tarılan (513 022) lira (68) kuruşun idarece
1941 yılında bütçe emanatı hesabına alınmış ol
masından dolayı kesinhesaba dâhil edilmediği
ve bu yüzden kesinhesapta yazılı ödenek, gelir,
gider miktarlarının (513 022) lira (68) kuruş
eksik bulunduğu görülmüştür. Kesinhesaptaki
fazlalık ise, (Merkez ve taşra masrafları) adı
altındaki 2. Balümün 2. (Mahkeme masrafları)
tertibine ait olup bütçe ile konulan ödenekten
ancak bir kısmının harcanmış olduğu ve Mııhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesin
de sayılan tertiplere konulan ödenek yetmedi
ği takdirde ilâveten harcanan miktarın ödene
ğe ilâvesi gerektiği halde dairesince önce tah
minî olarak harcanmasına mezuniyet alman
paralardan harcanmıyan kısmının da ödene
ğe ilâve ve-Kesinhesaba ithal edilmesinden ile
ri geldiği anlaşılmış ve uygunluk bildiriminde
gösterilen (13 648 458) lira (73) kuruş ödenek
olarak kabul edilmiştir.
2. Giderler:
Kesinhesapta ve uygunluk bildiriminde bir
birine uygun olarak ("9 247 644) lira (20) ku
ruş bulunduğu görülmüştür!
3. ödenek bakiyesi:
Komisyonumuzca kabul edilen ödenekler ve
giderlere göre ödenek bakiyesi (4 400 814) lira
(53) kuruş olup bundan (2 773 621) lira (73)
kuruşun özel İdarelerle tayyare payı olarak
1942 yılma devri ve bu miktarın çıkarılmasiyle
kalan (1 627 192) lira (80) kuruşun yokedilmesi gerektiği anlaşılmış ve bağlı cetveller bu esa
sa göre düzenlenmiştir.
4. Gelirler:
Tahakkukat: Kesinhesapta (148 1.11 489)
lira (72) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildi
riminde'(148 418 773) İka (44) kuruş bulundu-

ğu görülmüştür.
Tahsilat: Kesinhesapta (145 225 019) lira
(55) kuruş olduğu halde Uygunluk Bildirimin
de (145 737 859) lira (25) kuruş olduğu görül
müştür.
Tahakkukatta görülen farklar, çeşitli say
manlıklarca para cezası olarak tahakkuk ettiri
len paralardan hapse çevrilen ve terkini icabeden, emanete ayrılan (206 326) lira (65) ku
ruşun Kesinhesaba alınmış ve ödenek kısmında
bahis konusu edilen (513 022) lira (68) kuru
şun tahakkukat ve tahsilat gösterilmemiş olma
sından ve diğer bazı mübayenetlerden ileri gel
mektedir.
Sayıştayca hesapların yargılanmaları so
nunda düzeltilmeleri hususunda vâki tebligatın
idarece yerine getirilmemiş olduğu anlaşıldı
ğından Uygunluk Bildiriminin esas ittihaz edil
mesi uygun görülmüş ve bağlı cetveller ona gö
re düzenlenmiştir.
Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len giderler, gelirler ve ödenek miktarlarına gö
re değişik olarak ve idarenin 1942 yılı Bilan
ço ve kâr ve zarar hesabı ayrıca tetkik edilerek
arzedileceğinden bunların tasdikma ait madde
hariç bırakılmak suretiyle düzenlenmiş bulu
nan kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibi
ne arzedilmek üzere sunuldu.
Başkan
Sivas
1. Yurdakul
Üye
Bolu
C. özçağlar
Üye
İstanbul
S. Adato
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Üye
Niğde
§. Süer

Sözcü
Niğde
F. E cer
Üye
Bursa
Z. Budunç
Üye
Manisa
/. Ertem

Kâtip
Yozgad
K. Erbek
Üye
Çankırı
.1. /. Zeynelo,
Üye
Muğla
A. Çakır
Üye
Tokad
M. Lâtif oğlu
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HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Tekel Umum Müdürlüğünün
Kesinhesap kanunu

SA V f ŞT A V K OMİS Y< )M MI N D EĞ IŞT1 KİŞİ
Tekel Genel Müdürlüğünün 1942 akçalı yıh
kesin hesap kanun tasarısı

1942 Bütçe yılı
tasarısı

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğünün
1942 Bütçe yılı gideri ilişik (A) cetvelinde gös
terildiği üzere 9 247 644 lira ve 20 kuruştur-.

MADDE l
Tekel Genel müdürlüğünün
1942 akçalı yılı genel gideri ilişik (A) işaretli Cet
velde gösterildiği gibi (9 247 f>44) lira (20)
kuruştur.

MADDE 2. — Tekel Umum Müdürlüğünün
1942 Bütçe yılı geliri (B) cetvelinde gösterildiği
üzere 145,225 019 lira ve 55 kuruştur.

MADDE 2
Bu idarenin aynı yıl genel ge
liri ilişik ( B ) işaretli eedvelde gösterildiği gi
bi ( 145 737 859 ) lira ( 25 ) kuruştur.

MADDE 3. — Bu İdarenin 1942 Bütçe yılı
içinde hareanmayıp battal olunan ödenek baki
yesi (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği
üzere 1 034 192 lira ve 80 kuruştur.

MADDE 3
Özel İdarelerle Tayyare pa
yı olarak İspirto ve İspirtolu içkiler satış kâ
rından ayrılan paralardan 1942 akçalı yılı içinde ödenmiyen ve ( A ) ve ( B ) cedv'ellerin
de özel sütunlarda gösterilen ( 2 773 (521 ) lira
( 73 ) kuruş 1943 yılma aktarılmıştır.

MADDE 4. — Tekel Umum Müdürlüğünün
ilişik (C) cetvelinde gösterilen 1942 Bütçe yılı
Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesabı onanmıştır.

MADDE 4 - - Ödeneklerden 1942 akçalı yı
lında harcanmıyan ve ( A ) cedvelinin ayrı bir
sütun unda gösterilen ( 1 «27 192 ) lira ( 80 )
kuruş yok edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun yayım
yürürlüğe girer.

MADDE 5
rürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel
Bakanı yürütür.
Başb.
Ad. B.
Ş. Saraçoğlu
R. Türel
İçiş. B.
Dışiş. B. V.
Hilmi Uran
N. E'Sümer
M. E. B.
Ba. B.
Yücel
Sırrı D ay
Sa. ve So. Y. B.
G. ve T. B.
S Had H. Ürgüblü
Ula. B.
Ti. B.
A. F. Cebesoy
R. Karadeniz

Bu kanun yayını tarihinde yü

MADDE (i
Bu Kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.

M. S. B.
A. R. Artunkal
Ma. B.
N. E. Sümer
Eko. B.
Fuad Sirmen
Ta. B.
S. R. Hatipoğlu
Çalış. B.
Dr. S. Irmak
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A - CETVELİ

B.

ödeneğin çeşidi

ödenekler
K.
Lira

1943 yılına dev
redilen ödenek
Giderler
K.
Lira
K:
Lira

1 Ücretler
4 410 165 59 3 965 613 27
2 Merkez ve taşra masrafları
942 250
868 182 25
oo

Daimî memuriyet harcırahı

»
4 Muvakkat »
5 Müfettişler harcırahı
6 Tecrübe, ıslah, mücadele

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

85 000
100 000
75 000

88 000
masrafı
Kaçağı kovalama ve tütün
436 000
ekim masrafı
1918 sayılı Kanun ile ekle
ri hükümlerine göre veri
lecek ihbariye ve ikrami
yelerle kaçak takibatında
ölen veya sakatlananlara
verilecek tazminat
10 000
Sabit kıymetler masrafı
1 155 000
Nakil vasıtaları masrafı
100 500
Tütün ve müskirat, kahve
ve çay, fabrika, atelye,
imalâthane, tuzla ve yap
rak tütün bakım ve işleme
evleri ücret ve masrafları
688 408
Ecnebi mütehassıslar üc
ret ve harcırahı
35 000
Muhtelif masraflar
51 501
Memurlar ikramiyesi
50 000
Tekaüt sandığına iştirak
268 000
20 000
Reddiyat
40 000
Geçen yıl borçları
15 000
Eski yıllar borçları
• 2 000
Muhammen aidat
10 000
Hükmolunan borçlar
3530 sayılı Beden Terbiye
si Kanununa göre yapıla
15 000
cak masraflar
4178 sayılı Kanun muci
bince verilecek çocuk ve ,
yakacak zamları
65 000
Müskirat ve şarap fabri
kaları inşa ve tesis masrafı
417 000
1715 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cum
huriyet Merkez Bankasına
94 860
verilecek itfa karşılığı

.......

64 428 30
95 330 96
74 990 15
77 004 15

Yokedilen
ödenek
K.
Lira

32
75
70
04
9 85

444 552
74 067
20 571
4 669

10 995

85

389 322 06

46 677 94

1 586 32
648 486 24
25 581 86

8 413 68
506 513 76
74 918 14

1 459 243 56

229 164 44

26 246 55
38 441 83
49 400
268 000
12 321 77
35 897 54
11 189 77
1 912 87
1 416

8 753 45
13 059 17

2 160 88

600
7 678 23
4 102 46
3 810 23

87 13
8 584

12 839

12

48 393 67

16 606 33

286 481 79

130 518 21

94 860

(S. Sayısı: 180)

6
B.

Ödeneğin çeşidi

H. F. Bütçe Kanununun 9 ncu
maddesi mucibince tasarrufattan mahsup edilecek
kıymetler
» Nâzım masraf Hususi İda
re hissesi ve Hazine tay
yare resmi
Toplam

ödenekler
Lira
K.

359 152

41

3 115 621 73

1943 yılma dev
redilen ödenek
Giderler
Lira
K.
lira
K.

Yokedilen
ödenek
Lira
K.

359 152 41

2 773 621 73

342 000

13 848 458 73 9 247 644 20

2 773 621 73 1 627 192 80

B - CETVELİ

B.
1
2
3
4
5
6

Gelirin çeşidi
Satış kârları
Muhtelif rüsum
Para cezaları
Muhtelif hasılat
İstirdat
Tütün ve müskirat Müdafaa
Vergisi
Nâzım varidat (Hususi İdare
hissesi ve Tayyare Resmi)

Gelir ve ödenek
Bütçesinde
kaydedilmek
yazılı olan üzere 1943 yıl ımuhammenat na devredilen
Lira
Lira
K.

K.

Tahsilat
toplamı
Lira
K.

70 086 218
400 000
55 000
120000
25 000

89 429 713 75
408 844 41
82 918 77
169 827 97
33 963 33

89 429 713 75
408 844 41
82 918 77
169 827 97
33 963 33

47 780 000

52 496 969

29

52 496 969 29

342 000

00

3115 621 73

118406218

2 773 621

73

2 773 621

73
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Tahsilat
Lira

