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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kocaeli Milletvekili Sedad Pek'in Millî Ko
runma Kanununun 30 neu maddesinin yorum
lanması hakkındaki önergesi, Geçici Komisyona 
verildi. 

Hatay Milletvekili Suphi Bedir Uluç'un, Ha
tay bölgesinde soğuklardan donan narenciye 
malta eriği ve zeytin ağaçlarının yeniden yetiş
tirilmesi için ne düşünüldüğüne; 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, İran'da 
çıkan sığır vebası salgınının memleketimiz hay
vanlarına sirayet etmemesi için ne gibi tedbir
ler alındığına; 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlırnun, 
yazlık ekim için çiftçiye tohumluk ve hayvan 
yemi verilip verilmiyeeeğine dair olan sözlü so
rularına Tarım Bakanı cevap verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık Aldo-
ğan'ın, muhalif partilere mensup vatandaşların 
siyasi toplantılarda izhar ettikleri siyasi fikir ve 
kanaatler ile muhalif gazete başyazarları hakkın
da yapılan kovuşturma hakkındaki sözlü sorusu
nu, Adalet Bakanı cevapladı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 
edilen ve üye Devletlerin tasdikına sunulan «Bir
leşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair Sözleşme» ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü

metinin katılması hakkındaki Kanun tasarısının 
birinci görüşülmesi bitirildi. 

Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memle
ketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolu-
lan Anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak 
malların menşelerinin tesbiti hakkındaki Kanun 
tasarısının birinci görüşülmesi, tamamlandı. 

Köy inşaatı clolayısiyle köylülerle muhtarlar
dan aranılan Kazanç vergilerinin silinmesi hak
kındaki Kanun tasarısının birinci görüşülmesi, 
sonuçlandırıldı. 

İsparta Gül Yağı Fabrikasının Tekel İdare
since İsparta Belediyesine devri hakkındaki Ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 4753 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

13 . İ l i . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

C K. Incedayı C. Akstı 
Kâtij.) 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Vras 

Sorular 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, 
Çine İlçesinin Abak köyünde 13 vatandaşa ya
pılan işkence hakkındaki sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/467); 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çinar'ın, 
bâzı şahıslara verilen vaizlik müsaadesi hakkın
daki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. 
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2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Av Vergisinin'kaldırılmasına dair Ka

nun iasarısı (1/755) (Bütçe Komisyonuna); 
2. — Sürekli görevle yabancı memleketlerde 

bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
mın tasarısı (1/756) (Dışişleri ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

Raporlar 
'). — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin (>-

zaroğlu'nun, tarım m akmaları ve pulluklarla ta
rımda kullanılan her nevi aletler, araçlar ve 
bunların yedek parçalarından Gümrük Resmi 
alınmaması hakkında Kanun teklifi ile Tarım 
Komisyonu mütalâası ve Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/211) (Gün
deme). 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1949 yılı 
Aralık ve 1950 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/117) (Gündeme). 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Benizli Milletvekili Hulusi O rai'in, Us-
kişehir sel baskını hakkındaki demeci 

BAŞKAN — Buyurun, Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Aziz arkadaş

larım; Eskişehir su taşkını felâketi dolayısiyle 
arkadaşlarımızdan Sedad Pek, Sahir Kurutlu-
oğlu ile beraber mahalline gittik. Felâkete se
bep olan suların yataklarını, yıkılan evleri ve 
felâkete uğrıyan vatandaşları gördük ve ziya
ret ettik. Bunların % 95 inin işçi aileleri oldu
ğunu gördük. Kendileriyle görüştük ve nihayet 
hepsini görmek imkânı olmadığı için sendikalar 
işçi mümessilleriyle bir toplantı yaparak bu 
mevzu üzerinde konuştuk. B. Millet Meclisi 
muhitinde, kendileri hakkında, hâsıl olan tees
sürleri ve intibaları anlattık. Çok memnun kal
dılar. Büyük Millet Meclisinin, Hükümetin ve 
milletin kendilerine karşı gösterdikleri sevgi, 
saygı ve muhabbeti hürmetle selâmladıklarını 
ve kendilerinin de Büyük Millet Meclisine kar
şı saygılarının iblâğını rica ettiler. Bendeniz de 

huzurunuzda bu vazifeyi ifa ederek onların se
lâmlarını, duygularını ve saygılarını arzederim. 

Dr. AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşımız 
Eskişehir'e Meclis tarafından mı gitmişlerdi? 

BAŞKAN — Hayır, kendi namlarına gitmiş
ler, görmüşler ve orada gördüklerini izah etti
ler. 

l)ı\ AZİZ KOKSAL (İçel) — Bu şekilde iza
hatta bulunmak Hükümete ait bir iştir. Kendi
leri gittilerse bu izahata ne lüzum var? 

.BAŞKAN — Bunun için muayyen bir şart 
yoktur. Bakan da, her hangi bir milletvekili ar
kadaş da böyle bir hâdise karşısında mahalline 
gider, konuşur ve izahat verebilir. Allah göster
mesin; fakat başka bir hâdise olur ve siz gider 
ve oradaki gördüklerinizi izah etmek isterseniz 
size de bol bol söz veririm. , 

Arkadaşımız bu hareketleriyle Yüksek Mec
lisin tahassüsatma tercüman olmuştur. Kendi
lerine bu hareketlerinden dolayı teşekkür et
meyi vazife bilirim. 
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/. — Fikir Eserleri Kanunu tasarısının Ge
çici Komisyona, havalesi (1/737). 

Buyurun Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI FIJAD SİRMEN (Rize) 
—. Büyük Meclise Fikir Eserleri diye bir Ka
nun tasarısı sunulmuştur. Bu tasarı halen Millî 
Eğitini Komisyonundadır, aynı zamanda Adalet 
Komisyonuna da havale edilmiştir. Bu kanun, 
çıktığı takdirde, memlekette büyük bir boşluğu 
dolduracaktır ve fikir sahasında çalışan münev
ver bir zümreyi tatmin edecek mahiyettedir. 

Yüksek Kamutaydan istirhamım, her iki ko
misyondan mürekkep geçici bir komisyon teş
kili ile bu tasarının orada görüşülmesini ve bir 
an önce kanuniye! iktisap etmesinin temini
ni rica ediyorum. 

AHMKT TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ba
kandan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Çıka
cağı mevzuubahis olan bu kanun, muayyen bir 
işçiyi ilgilendiren, içtimai mahiyette bir pren-
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4. — GEÇÎCÎ KOMİSYON KURULMASI 

sip kanundur. Böyle gün meselesi olacak kadar 
ehemmiyetli bir vaziyet var mıdır, esas encü
menlere havale edilmiş olan bir kanunun niçin 
acele çıkmasını arzu ediyorlar? 

ADALET BAKANİ' Fi AD SİRMBN (Rize) 
— Bu kanun, memlekette çok eskiden yapılmış 
bir kanunun yerine kaim olacak bir kanundur. 

Bugün mer'i olan kanını, memleket ihtiya
cını karşılamaktan çok uzaktır. Bu tasarı, esas 
lı bir şekilde hazırlanmış ve Yüksek Kamutaya 
sunulmuş bulunmaktadır. Tasarı, iki komisyo
na muhavveldir. Binaenaleyh bu iki komisyon
dan seçilecek muayyen miktardaki arkadaşlar 
dan mürekkep bir Geçici Komisyonda telkih 
edilirse, memleketin büyük ihtiyacı daha çabuk 
karşılanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Fikir eserleri kanun tasarısının 
Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarından mü
rekkep bir (ia'vici Komisyona havalesi teklif 
edilmektedir. Tensip ederseniz Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonlarından yedişer üye olmak 
üzere bir Geçici Komisyon kuralım. Bu ciheti 
yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

7. — Kütahya .Milletvekili Hakkı Gedik'in, 
Devlet kalkınma plânına, hususi teşebbüse ve
rilecek is sahasına, devletçilik rejimine ve Dev
let iktisadi Teşekküllerine dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı vekili Cemil Sait Barlas'ın sözlü cevabı 
(6/462) 

Yüksek Başkanlığa 
11 . II. . 1950 tarihli önergemle, Başbakanlık

tan, Devlet kalkınma plânına, hususi teşebbüse 
verilecek iş sahasına, Devletçilik rejimine ve 
J)evlet İktisadi Teşekküllerine dair sormuş ol
duğum sözlü soruyu İçtüzüğün 154 ncü madde
sine tevfikan yenilediğimi arzeder ve gereğinin 
yapılmasını rica ederim C . III . .1.950 

Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
edçrim, 

.1. — Sayın Şemsettin (.«iinalfay Hükümeti 
niu programı Büyük Millet Meclisinde görüşü
lürken Başbakan, iş başına geldiği zaman meni 
Ieketin kalkınma istikametlerini ve imkânlarını 
tâyin ve tesbit eden bir Devlet plânının mevcut 
olmadığını gördüğünü ve fakat lüzumuna inan-
dığt böyle bir plânı hazırlatacağını i faile etmiş
ti. Aradan bir seneyi aşan bir zaman geçmiş 
olmasına göre bu müddet zarfında vâdolunan 
plân hazırlanmış mıdır? Hazırlanmış ise kimler 
tarafından ve ne gibi suallere ve nı«todlara daya 
nılarak meydana, getirilmiştir. Mahiyeti ve mes
netleri nelerdir;? Henüz ihzar ve ikmal edilme-
mişse gecikme sebebi nedir ve ejyevm ne vazi
yettedir? 

Hükümet kalkınma plânının nıhiyef ve şü
mulü hakkında umumi bir prensip kararı almış 
mıdır, mahiyeti nedir? 

2. — Sayın Şemsettin (Jünaltay, İstanbul Ŝeil
gisini açış nutkunda, hususi teşebbüse daha ge
niş ve emin iş sahaları sağlamak maksadiyle 
devletçiliğin hududunu kesin şekilde tâyin ve 
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tcsbit edecek bir komisyon kurulduğunu bildir- j 
misti. Bu Komisyonun vardığı netice nedir?... I 
.Hükümet hususi teşebbüs ve sermayenin geliş
mesi için bir prensip kararma varmış mıdır, bu 
hususta. ne!or yapmıştır, yapmayı düşündüğü 
şeyler nelerdir? 

3, Bugüne kadar tatbik edilegelmekte olan 
Devletçilik rejimi, hususi, sermaye teşekkülünü 
desteklememiş ve bilâkis onan taazzuv ve inki
şafına mâni. olmuştur. Binaenaleyh, Hükümet 
bu rejimde ne gibi değişiklikler düşünmektedir. 
Güttüğü iktisat politikası hususi teşebbüs ve ser
meyelim mi yoksa Devlet kapitalizminin mi ge
lişmesi esasına dayanmaktadır? 

4. Hükümet, İktisadi Devlet işletmelerinin 
bugünkü usullerle doğrudan, doğruya Devlet ta
rafından idaresi sistemine aynen tatbikte de
vam fikrinde midir yoksa bunların yerli ve ya
bancı hususi sermayenin de iştirak edeceği. Ano
nim şirketler halinde tamamen ticari usuller ve 
anlayışlarla idaresi hakkında bir fikre, bir ta
savvura sahip midir? 

Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAK-
DIMCrST VEKİLİ CEMİL STÎD BAR LA S 
(Gazianteb) — • Efendim, sayın Kütahya Millet
vekili Hakkı Gedik'in. sunilerine bir bir cevap 
vereceğim. 

Birinci sualleri, Devlet plânları, hakkında 
Hükümetin ne yaptığıdır. Hükümetin beyanna
mesinde Devlet plânı hakkında hükümler var
dır. Hükümet bu plânın yapılması işinin basit 
ve kolay olmadığını bilmektedir. Bunun için 
Devlet plânı hazırlanması hususunda, ana çizgl-
leri çizecek mütehassıs aranmakta idi. Bu mü
tehassıs için aplikasyon yapılmış ve bu iş için. 
biri bulunmuştur. Bunun dışında ayrıca imar 
A'-e Kalkınma Bankası ile temas ettik. Bu banka
dan üç gün evvel aldığımız bir mektupta mem
leketin iktisadi yönden, iktisadi bünyesini na
zarı itibara alan bir plân hazır'lyaeakları bil
dirilmektedir. Memleketin gelişmesini plânla
mak hususunda gelecek mütehassıslarla müte
hassıslarımız teşriki, mesai ederek bir plân ha-
Zirlıyaeaklardıi'. 

İkinci sualleri husm.i teşebbüsün gelişmesini 
sağlamak için Devlet teşebbüsü ile hususi teşeb
büsün faaliyet, sahasının çerçevelenmesini iste-
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mislerdi. Bu hususta da, Halk Partisi iktidarda 
bulunduğuna göre Halk Partisinin programı ga
yet sarihtir. Devletçi olarak tatbik ettiğimiz 
prensip şudur: 

Ağır sanayi, harb sanayii, büyük elektrik 
santralleri, ve âmme hizmetine taallûk edem 
vasıtalar ve bunun dışında da hususi, teşebbü
sün yapamadığı fakat memleketin iktisadi ve 
içtimai yönden muhtaç olduğu tesislerin De\'-
let eliyle işletilmesidir. 

Yine sayın Kütahya Milletvekili üçüncü su
al olarak hususi teşebbüsü, geliştirmek için Hü
kümetin bir tedbiri var mıdır diyorlar. 

Ümit ederim ki gazetelerde okumuşlardır, 
Hususi teşebbüslere kredi, imkânını sağlıya-

cak ecnebi sermayenin de iştiraki i!e bir banka 
kurulmuştur. Bu bankanın sermayesinin üçte 
biri Merkez Bankası tarafından, üçte biri, bida
yette obligasyon verilmek, suretiyle millî ban
kalar tarafından, üçte biri de İmar Bankası ta
rafından, hariçten gelecek tesisler için temini 
edilmektedir. 

Dördüncü sualleri; İktisadi Devlet işletme
lerinin bugünkü, usuller'e doğrudan, doğruya. 
idare edilmesi meselesidir. 

Hakkı -Gedik arkadaşım bilirler ki; bunların. 
3460 sayılı Kanun mucibince kurulmuş bir umu
mi heyetleri Acardır. Bu umumi heyet, lüzum 
gördüğü takdirde, bunlardan her hangi birisinin 
anonim, şirket haline ifrağını teklif edebilir, 
Hükümet de bu ciheti düşünür. Hükümet ola
rak bugün, biz böyle bir ihtiyacı duymamakta
yız. 

BALKAN --- Hakkı Gedik. 
HAKKİ GEDİK (Kütahya) — Efendini, bir 

iki :l:M'a talihsizliğe uğradıktan sonra bugün. 
kürsüye gelmiş olan sual takririme; Sayın Baş
bakan adına Sayın Devlet Bakanı Ginıil Saicl 
Barlas cevap verdiler. 

Arkadaşlar, sual takririmde kaydedilen hâ
diselerin-verilen cevaplarla tatmin «edilmiş olup 
olmadığını takdirinize bırakırım. Ben, sorduğum 
suallere bunların cevap teşkil ettiğine kani de
ğilim. 

Dediler ki; henüz Devlet pılânı hazırlan
mamıştır. Arkadaşlar, böyle bir pılân hazırlan
mamışı ir dei ıck '..~:: memleketin kalkınmasında 
takip edilmesi lâzımgeleıı ekonomik politika
nın mahiyeti, istikameti, henüz tâyin olunmamış, 
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pılâ ILSIZ, is t ikametsiz ve ist ikrarsız görüşler , indî 
müta lâa ve te lâkki ler henüz ber taraf edilmemiş 
demekt i r . Her hangi bir binanın inşası için ev
velemirde bir pılâna sahip olmak lüzumu, her
kesçe kaimi edilen bir h a k i k a t , bir zarure t ol
duğu halde, memleket çapında bir imar ve kal
k ınma mevzuunda, bu ihtiyaç; üzerinde ehem
miyetle duru lmamış olması cidden hazindir , 
elimdir. 

Plân hazı r lanmamış mütehassıs getir teceğiz 
denildiğine göre bunun et raf ında fazla konuş
mak imkâm kalmamış oluyor. Yalnız bu p ı lâmn 
hazır lanması için ta ki]) edilmesi lâzımgeien, 
al ınması icabeden ve her halde lüzumlu bulu
nan bâzı sual ler vardı r ki, Hüküme t henüz 
bun la r üzer inde bile durmamış t ı r . Sadece müte
hassıs getir teceğiz demekle bu. muazzam dâvanın 
suali, cevaplandır ı lmış olmaz. 

Arkadaş lar , bir memleketin ka lk ınma pılânı-
nırı hazırlanabilmesi ancak birçok şar t la ra , ilmî 
esaslara, usul ve kaidelere uyulmakla müınün 
olabilir. 

Plânın kimler la rafından ve no gibi usu Here 
ve met odlara dayanılarak hazırlandığı suali ele 
tamamen cevapsız kalmıştır. Böyle bir plân hiç
bir zaman bâzı bakanlıkların mahdut kadroları 
muayyen servisleri taraf ından bürokrasi çarkı 
içinde ve masa başında hazırlanamaz hazırlansa 
da faydalı, verimli ve isabetli olamaz. 

Esasen başında ve Ön saflarında bulunduk
ları Bakanlıkları bile rasyonel bir çalışma ni
zamına. sokmamış veya bu.ua imkân bulamamış 
olan bir kadrodan, idari Devlet cihazından ser
best, tarafsız bir kanaat içinde ve memleket ça
p ında isabetli, rantabl bir plân beklemek abe.-; 
olu/. 

Çünkü, memleketin mütenevvi bölgelere göre. 
evvel emirde, zirai ve sınai kudretleri , kabiliyet
leri kabili zeri arazisi meraları , ormanları , hay
vancılığı, deniz mahsulleri, yer altı servetleri gi
bi mühim istihsal kaynaklarının mahiyetler ' , 
miktar lar ı randıman derece ve nispetleri,- iklim 
şart ları , münakale durumlar ı sâyin, sermayenin 
ve toprağın verim imkânları, takatleri ve yekdi
ğeriyle olan münasebetlerinin, i r t ibatlarının ma
hiyet ve şümulleri, muhtelif bölgelerde yaşıyan 
halkın, hayat seviyeleri, istidatları, istihsal vası
taları , kalite ve kanti le bakımından kifayetleri, 
sağlık, sosyal ve kül tür durumlar ı mütahassıs 
elemanlar ve mütaaddi t ekipler, komisyonlar ta

rafından yer yer tctkika, ayrı ayrı tesbito tâbi Ilı
nı lmadan ve hakiki vaziyet böylece malûm ol
madan isabetli bir kalkınma plânı hazırlanamaz. 
Medeni miiterekki memleketlerin umumi yun. 
kalkınmalarında tu t tuklar ı yola, takip ve tatbik 
ettikleri usule, metoda aykırı bir yol ve istika
met takip edilirse netice, âkibet elbette hazin ve 
hüsraulı olur. 

Binaenaleyh, isabetli ve verimli bir kalkm-
ma planı ancak, adına ister iktisadi kalkınma 
şûrası, ister ekonomi genel meclisi denilsin, yer
li ve yabancı mütahassıslardan, meslekî teşekkü1 

ler, ilmî ve teknik, malî ve iktisadi müesseseler 
mümessillerinden, iş adamlarından müteşekk'l 
bir heyet taraf ından, arzettiğim etüdler, tetkik
ler, Devlet vasıtasiyle ve imkânlar ından âzami 
istifadeler sağlanarak, yapt ı r ı ldıktan ve tanzim 
olunan etüdler, rapor lar v umumi mahiyette 
toplanacak diğer malûmat bir arada mütalâa / l 

tetkik edildikten ve hali ha ara, yakın âtiye ai 
vaziyetler, imkânlar ihtimaller hesaplaudıkimı 
sonradır ki, tanzim ve tesbit edilebilir. 

Halbuki Hükümet bu zaruretlere intibak eder. 
bir yol ve istikamet takip etmektedir. (Jeçenlec 
de Ekonomi (Jenel Meclisi teşkiline ait Kanım 
tasarısı münasebetiyle bu kürsüden Hükünıe! 
adına vâki. beyana t t a umumi plânın hazır lanma-
siy'e Ekonomi Menci Meclisinin teşkili arasında
ki sıkı münasebetin henüz takdir edilememiş o'• 
duğu, evvela plân mı hazırlanmalı.'. Yoksa gen.-1. 
ekonomi meclisi mi kurulmalı. ' . Plânla bu meclis 
arasında münasebet olup olmadığı mevzuunda 

| Hükümetin bir kanaate sahip bulunmadığı :<Me>" 
i üs nasıl isterse öyle olsun» -denilmek suretiy!«ı 

< izhar edilmiş bulunmaktadır . 
i Binaenaleyh, bu mevzuda, da izah ettiğim ve 
j malûm olan hal ve vaziyetlerin elem ve keder ve-
i lici olduğunu ifade edersem bu ifademi de prole-
I terya edebiyatına kıymetli bir malzeme d i \ " 
i kullanmak lâzmıgelir. Rakamlara, hâdise vakıa 

lara dayanan tenkidleri, çetrefil, akortsuz bir 
'•ade ile, davullu zurnalı bir politika pcşrcviyle 
hitabet yaparak çürütmeye çalışmamak icabede' . 
Sunu arzetmek isterim ki, Betoven'in senfonile
rini, Marş Füneberiyi kimin davul zurna ile çal-

j eıak ieisdiği akıl ve izanın halk şuurunun meç-
! külü değildir. Bu itibarla plânı, programı, İsta-
j tüsü örmeden tesbit edilmeden atmosferi, andan-
! Mer i , allegroları önceden teemmül edilmeden bir 
i kalkınma senfonisi hazırlanamıyaoağını yirmi 
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milyonluk bir halk kitlesinin iştira gücünü birkaç 
bin kişinin sinemalara, tiyatrolara lokantalara 
gitmekte olmaları ile ölçenlerin, kavramamak;;/! 
ihtimali de gayrimümkün telakki edileme/. 

Arkadaşlar, Sayın Şemsettin Cîünaltay 1-111-
kümetindeu ricam şudur; Muhterem Ba ı̂lcaka
nın da bir sene evvel lüzumuna kani olduğunu 
ifade ettiği kalkınma plânı, medeni ve müterekki 
memleketlerde takip ve tatbik olunan usuller v" 
me'ıodlar dâhilinde bir mesai nizamına, prensipi-
ne bağlanarak bir an evvel «hazırlansın. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı, lütfen 'ko
nuşmalarınızı ona göre ayarlayınız. 

HAKKİ GEülK (Devamla) — Beş dakika
mız kalmış. Bu kadar mühim bir mevzu 15 da
kikaya sığar mı"? 

BAŞKAN — Karar Meclisindir. Bu vaziyet
te Riyasetin durumunu da takdir buyurursunuz. 
Arada kaybolan zamana mahsuben iki dakika 
ilâve ediyorum. 

IIAKKT GEDİK (Devamla) — Sözlü soru
mun ikinci maddesiyle, Başbakanın hususi te
şebbüse daha geniş ve emin iş sahaları sağlamak 
maksadiyle Devletçiliğin hududunu kesin şekil
de tâyin ve tesbit etmek için kurulduğunu bil
dirdiği komisyonun vardığı neticenin neden iba
ret olduğu, hususi sermaye ve teşebbüsün geliş
mesi için bir prensip kararı alınmış mıdır? Şek
lindeki suallerim de maalesef cevapsız kalmış
tır. 

Arkadaşlar, 3 neü madde ile, hususi serma
yenin teşekkülüne mâni olan Devletçilik reji
minde, iktisadi politikada bir değişiklik yapılıp 
yapılmıyacağı ve Devlet kapitalizminin devam 
edip etmiyeceği hakkında sorduğum sualler de 
müspet cevaplarla karşılanmamış, sadece Dev
letçiliğin aynen takip ve tatbik edileceği ifade 
olunmuştur. 

Arkadaşlar, bu memlekette takip ve tatbik 
olunan Devletçilik rejimıi, yurt kalkınmasında 
mühim vazifeler görebilecek mahiyet ve kabili
yette hususi sermayenin teşekkülünü destekle
memiş, bilâkis çeşitli imtiyazlar ve inhisarlarla 
vergi sistemleriyle, yüksek faizli ve avantajlı 
istikraz siyasetiyle, kararnameler ve kanunlar 
serisiyle onun taazzuv ve inkişafına engel ol
muştur. 

Devletçilik rejiminin bünyesi, takip olunan 
iktisadi ve malî politika ve bunları destekliyen 
mevzuat üzerinde cerrahi bir ameliyat yapma-
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dan yurt kalkınmasını, hususi sermaye teşekkü
lünü sıhhatli bir inkişafa mazhar kılmak im
kânı elde edilemez. 

Hakikat odur ki, Hükümet müdahalesi hâlâ, 
her iktisadi sahada kendisini hissettirmekte, he
gemonyasını yürütmektedir. Her çeşit sanayi iş
letmeleri büyük mikyasta Devlet elinde, en bü
yük bankalar, kredi müesseseleri birer Devlet 
müessesesi halinde veya Devlet nüfuzu ve tesiri 
altındadır. 

Dış ticaret, permi lisans, ve döviz gibi ihti
yaçlar d'ölayısiyle Devlet çarkına, onun Devlet
çilik politikasına bağlıdır. Kömür ve her çeşit 
yakma ve yapma ihtiyaçlarının taksim ve tevzi 
işleri bürokratik bir Devlet sistemine mevdu
dur. Tütün, çay, kahve, tuz, kibrit, her nevi 
içki Devlet inhisarındadır. Demir ve havayolları 
işletmeciliği tamamen, deniz işletmeciliği büyük 
mikyasta Devlet imtiyazları ile örülmüştür. 

Binaenaleyh, bunlar gibi sıralanabilecek di
ğer mevzular üzerinde âdeta Devlet sosyaliz.-' 
minin tipik bir misalini teşkil eden Devletçilik 
rejimi böylece hâkim kaldıkça bu memlekette 
hususi sermayenin teşekkülüne bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da imkân hâsıl ol
maz. Eğer iktidar Partisi hükümetleri yerli ve 
yabancı hususi teşebbüsün, sermayenin bu mem
lekette yerleşmesine ve gelişmesine samimiyet
le taraftar iseler iktisadi ve malî politikalarını 
ona göre yeni ıbaştan ele almaları, istikrarlı ve 
emniyet sağlayıcı kararlara varmaları, mevzua
tı da o suretle ayarlamaları ve bilhassa tatbi
kata geçmeleri lâzımdır. Ancak o takdirdedir 
ki, bu memlekette sermaye terakümü derhal 
canlanır, kuvvetlenir ve hususi teşebbüslere 
yurt kalkınmasında semereli gayretler, rantabl 
faaliyetler sarfetmek imkânları verilmiş olur. 

Arkadaşlar, dördüncü maddedeki suallerime 
gelince, Sayın Devlet Bakanının bu kısma ait 
verdiği cevaplar, Devlet işletmelerinin aynı 
usullerle Devlet tarafından idaresine devam olu
nacağı ve bu işletmelerin yerli ve yabancı hu
susi sermayelerin de iştirak edeceği anonim şir
ketler halinde ve tamamen ticari usuller ve an
layışlarla idaresine Hükümetin mütemayil ve 
taraftar bulunduğu mahiyetindedir. Demek ki, 
Hükümet, bütün vaitlerine rağmen, gene eski 
yolda ve zihniyette Devletçiliği devam ettirmek 
niyetindedir. 

— 311 — 
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Fakat, arkadaşlar, iktisadi Devlet işletme

lerini tamamen bürokratik bir idare sistemi ile 
ve yekûnu müstehlike ve mükellefe çektirmek 
suretiyle yürütmeye artık imkân ve tahammül 
kalmamıştır. Mevcut Devletçilik rejimini ve 
idare sistemini idame ettirmeye gerek iç ve ge
rekse dış âlemlerin bugünkü iktisadi, ticari an
layışlar] ve temayülleri asla müsait değildir. 

Binaenaleyh Devlet edinde bulunan ve ma
hiyetleri tamamen iktisadi, ticari olan iş ve iş
letme mevzuları bir program dâhilinde hususi 
teşebbüsün, sermayenin faaliyet sahalarına in
tikal ettirilmeleri ve Devlet faaliyetleri, başarıl
maları büyük sermayelere, uzun zamana ihtiyaç 
gösteren âmme işleri ve müessseeleri, sahası, şü
mulü, ehemmiyeti gittikçe genişliyen, artan sos
yal dâvalar üzerinde teksif edilmelidir. Birinci 
ameliyenin muvaffakiyetle başarılabilmesi için 
de Devlet, hususi teşebbüse uzun vadeli ve ucuz 
kredi sağlamalı, diğer taraftan da fertleri iş 
hayatına teknik bilgilerle, modern iktisat kül-
türiyle mücehhez olarak ve bir an evvel yetiş
tirmek üzere talim ve terbiye sisteminde, ted
ris usulünde bu bakımdan tadilât ve ıslahat ya
pılmalıdır. 

Hususi teşebbüslerin genişlemesi ve anonim 
şirketler halinde büyük sermayelerin teşekkül 
ve taazzuvu için idari ve hukuki formaliteler 
ihtisar edilmeli, vergi sisteminin, bilhassa Mua
mele Vergisinin ağırlığı, üzücü ve dağıtıcı şekli 
gidermeli, her çeşit iktisadi teşebbüslerde, işlet
melerde farklı ve imtiyazlı vergi usulleri terk 
edilmelidir. 

Her nevi işletmelerin, iktisadi müesseselerin, 
ister Devlete, ister hususi teşebbüse ait olsun, 
bugünkü dünya fiyat realiteleri karşısında çok 
yüksek olan istihsal maliyetlerini ve satış fiyat
larını, rasyonel çalışma esaslarına uyarak in
dirmek mecburiyetinde kalmaları için, seyyali-
yet ve elastikiyet taşıyan, bir program dâhilinde, 
ithalâtta kolaylıklar, gümrük tarifelerinde ten
zilâtlar yapmak lüzumu göz önünde tutulmalı
dır. Nihayet, yabancı sermayenin iktisadi iş sa
halarımızda yer almasını, iştirakini güçleştiren 
kayıtları ıslah, sermayenin ve temettüüu trans
ferlerini teshil etmeli ve bunları emniyet ve iti
mat sağhyan müstakar müeyyidelere bağlamalı-
dır. 

Yine'esefle, elemle kaydetmek isterim ki îk-
tidar Partisi Hükümetlerinin müstaceliyet arze-
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don bu meseleleri, mevzuları ciddiyetle ele al
dıklarını, çıkar yol üzerinde yürüdüklerini mü-
eyyet fiilî emarelerden, delillerden hâlâ mah
rum bulunmaktayız. 

HAŞKAN Vaktiniz tamam. 
HAKKI (İEDİK (Devamla) - • Vaktimiz ta-

manımiş ölendim. 
DEVLET HAKANI VE HAŞHAKAN YAR-

DlMdlrtl VEKİLİ CEMİL SAİD BAKLAN «ia-
zianteb) -- • Efendim, Sayın Hakkı (»edik arka
daşımızın sözleri eğer bir proleterya edebiyatı
na hakikaten, mesnet teşkil edecek deliller ol
saydı, nen, bundan, bir zevk duyardım. Fakat 
maalesef büyük bir iktisadi dâvayı teşrih eder 
gibi konuşurken; ne bileyim, proleterya değil, 
i>.n proleteryayı tenzih ederim, onlar hakikaten 
esaslı kitaplarla yetişmişlerdir, Hakkı Gedik ar
kadaşım. ise bir sistemin müdafiidirler; hiçbir 
ilmî sisi eme dayanmadan, konuştular. 

Ben bir iki diye cevap verdim. Tatmin •edil
mediklerini söylediler. 

Evvelâ, kürsüden söylemek mecburiyetinde
yim ki, Devletçi bir partinin Hükümetine men
sup bir arkadaşınızım. Devletçi olmakla gurur 
duymaktayım. Ve Devletçiliğin bu geçen 25 se
nede yaptığı eserler kadar', belki onlardan daha 
çok eserler yaparak memleketin gelişmesini 
sağlıyacağız. 

İkinci söyliyeceğim şey; bu Devletçiliğe rağ
men vereceğim rakamlar, memlekette hususi 
sermayenin, terakümünün bariz bir ifadesidir. 

1924 te bankalardaki mevduat .l.'î milyon 
Türle Lirasıdır. 

1929 da bankalardaki mevduat 117 milyon 
Türk Lirasıdır. 

B);->1 de bankalardaki mevduat 11(> milyon 
Türk Taraşıdır. 

19:>f) te bankalardaki mevduat l:>9 milyon 
Türk Lirasıdır. 

19:>8 de bankalardaki mevduat 227 milyon 
I1 ürk Lirasıdır. 

1944 te bankalardaki mevduat 444 milyon 
Türk Lirasıdır. 

1948 ide bankalardaki mevduat 813 milyon 
Türk Lirasıdır. 

1924 senesinde Türkiye'de Millî bankaların 
sayısı 19 iken 1948 de Millî bankaların sayısı 32 
dir. Bu rakamlar memlekette Devletçilik yanın
da hususi mevduat erbabının da biriken serma-
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ye miktarını göstermektedir. Bunun yanında en-
vestismana yatmış hususi sermaye miktarını 
kendilerinin de tetkik etmesini rica edeceğim. 

Bundan başka, muhterem arkadaşım diyor
lar ki; Hükümet yapacağı pılâııı bilmiyor, me
deni. memleketlere bakılarak ona benzetilsin. 

Arkadaşım Fransızca biliyorlar lütfen tetkik 
etsinler, göreceklerdir, ki, bugün Fransa'da da 
(Monet) pil ânı tatbik edilememektedir. Bu pı
lâııı hazırlamak için otuz muhtelif komisyon 
toplanmış ve muhtelif mütehassıslar çalışmış
lardır. Ve maalesef orada tatbik edilemiyen 
bir şey yapmışlardır. Bizde de bu iş tamamiyle 
mütehassıslar işidir. Yoksa senin aklın eriyor, 
benim aklım eriyor diye çizilecek yollardan hal
ledilecek bir iş değildir. 

Sonra bir noktayı daha belirtmek isterim; 
arkadaşım; yazdıkları sözlü soruda diyorlar ki ; 
Halk Partisi Devlet kapitalizminden ne vakit 
vaz geçecek? Ben bunu zühul eseri olarak yaz 
mış zannettim, gördüm ki, iktisadi meslekleri 
ya aceleye getirdi veyahut da yanlış konuştu 
veya ters anladı. 

* İktisadi sistem, ismine göre; kapitalizm, sos
yalizm ve etatizın gibi birtakım isimler alır. 
Bunların vasfı fârikı sermayedir. Bir yerde ser
maye hâkim olursa ve bunda da hâkim olan yal-

» nız rekabet faktörü olursa, bu maddeciliğe ve 
mutavassıtın gelişi güzel istismar etmesine mün
cer olur ki, bu, kapitalizmdir. 19 neu asrın vasfı 
fârikı budur. Buna karşı 19 neu asır ortaların
da sosyalizm prensipleri ilmî esaslara göre mey 
dana ç.ıklılar. Evvelki asırlarda da birtakım 

, sosyalizm prensipleri vardı. Fakat Marksizm 
bu prensipi ilim şekline soktu. Bunlar, istihsalde 
ve istihlâkte iştiraki kabul ediyorlardı. Biliyor
sunuz ki ; istihsal ve istihlâkte iştiraki kabul 
eden bu sisteme karşı sosyalistler ayrıldık;. 
Bugün için istihsalde iştiraki tam olarak kabul 
etmiyorlar. Yalnız istihsalde bâzı hususlarda 
iştiraki kabul ediyorlar. 

Birinci Dünya Harbinden sonra bâzı mem
leketlerde ferde kıymet vermiyen, yani geç
miş asırlarda Firauıılarm esirleri çalıştırdığı 
gibi ameleleri çalıştıran bir sistem, meydana 
çıktı. Devlet kapitalizmi, bizim sistemimiz bu 
değildir. Bizim sistem Devlet kapitalizmi siste
mi değiliz. Bizim sistemimiz, doğrudan doğru 
ya Devletçilik sistemidir. İstismar ettirmemek 
bakımından sosyalislere benzeriz Müstehliki , 
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sermayeye asla istismar ettirmedik, ettirmiyo
ruz ve hiçbir zaman da ettirmiyeceğiz. Yani 
bâzılarının istediği gibi, Kayseri fabrikalarım 
maliyet fiyatı namı altında harbden evvelki fi
yata satılığa çıkarıp % 500 kârla tekrar bir baş
kasına sattırmak niyetinde değiliz. (Soldan 
bravo sesleri) Bizim devlel('iliğimiz, sizin anla
dığınız Devlet kapitalizmi, değildir. Biz, koope
ratiflere ehemmiyet veriyoruz, sosyalislerdeıı 
farkımız, istihsalde iştiraki kabul etmiyoruz fert 
mülkiyet ve mesaisine kıymet veriyoruz. İstih
sal ve kredi kooperatiflerimiz bunun birer mi
salidir. Şunu da söylemek isterim ki, son zaman
larda moda oldu, Türk köylüsü aç değildir, de
mek âdeta bir cürüm telâkki ediliyor, efkârı 
umumiyede böyle bir hava yaratılmak isteniyor 
Ben Karadeniz sahilerine en karlı bir zamanda 
gittim, Türk köylüsü aç değildi, Orta - Anado
lu'yu evim gibi bilirim, orada da Türk köylü
sünün vaziyeti harbden evvelkinden daha üs
tündür. Kendi bölgem de öyledir. İstihlâk mik
tarları rakamlarını karşılaştırırsak 19]4 e nis
petle öz Türk köylüsünün, yabancı olanlar, ya
bancı kanlardan olanlar değil, hayat seviyesinin 
yükselmiş olduğunu görürüz. Bu Devletçilik 
sayesinde olmuştur. 

Yine arkadaşımız birtakım musiki aletlerin
den bahsederek misaller getirdiler. Bendeniz 
musikiden anlamıyorum, ama edebiyat da ya
pıyorum sanılmasın. Bizim köylü bahsettiği alet
lerden ziyade davul zurnadan anlıyor, eğer kö
ye davul zurna götürmek ieabediyorsa, bunu da 
devletçiliğin icabı sayarak götüreceğim. 

Münakale vasıtalarının hususi teşebbüslere 
bırakılmadığından bahsettiler. Modern Ameri 
ka'da bile santraller devletin elindedir, bir za
man dünyanın en liberal memleketi olan İngil
tere bile demiryollarını, madenlerini ve ağır 
sanayiini Devletleştirirken ben 18 nci asra dön
mek niyetinde değilim. Eğer bunun aksini dü
şünenler varsa, Halk Partisi üyesi olarak, her 
yerde kendileriyle mücadele edeceğim ve Halk 
Partisinde bulunuşum da, bu partinin kendi köy
lümü, kendi şehirlimi, kendi amelemi başkaları
na istismar ettirmemek için programında Dev 
letçiliği esas almış olduğu içindir. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Sayın Bar-
las, çok sinirli konuştular. Hakikaten asabileş-
tiklerine şahit oldum. Halbuki ben, asabileşti-
recek bir şey söylemedim. Dedim ki, Hükümet 
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bundan bir sene evvel Başbakan ağziyle şöyle 
söylemiştir: İş başına geldiğim zaman, bir Dev
let plânına ihtiyaç hissettim, bir 'Devlet planı
nın olmadığını, hazırlanması lâzımgeldiğini gör
düm, bunu hazırlatacağım, dedi. Ben bu plâ
nın ne olduğunu, sordum. Şimdi Cemil Said. Bar-
las' arkadaşımız diyor ki, bu plânı, hazırlamak 
iein bir mütehassıs getireceğiz, fakat halen de 
plânsız yürümüyoruz.. Bunun mânasını anlıya-
nıadını, Başbakan plânın olmadığından bahse
diyor, sayın. Bar'as da plânı hazırlataeağım dı-
yoı'. Binaenaleyh plânın, henüz mevcut bulu--
maması plânsız hareket edildiğini ifade etmez
ini? «Plânsız yürümüyoruz» sözü tamamen yer
siz ve mânâsız kalmıyor mu'?.. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI VEKİLİ CEMİL SAİD BAKLAN 
(Gazianteb) — Programda bir ana. pirinin bulun
duğunu söyledim. Ana, plân vardır. 

IlAKKi: GEDİK (Kütahya Devamla) — Kal
kınma plânı olmadığını söyledim. Henüz böyle 
bir plân hazırlanmış olduğuna göre, mevcut 
değil demektir. 

Hususi teşebbüslerin geçmiş senelere naza
ran bugün dahi iyi vaziyette ve mevkide bulun
duklarını söylediler ve bâzı rakamlar verdiler. 
Bütün rakamları elbette, derhal zapdetmeye im
kân yoktur, fakat iki mühim rakamı zapdettim. 
Evvelâ, şunu belirtmek isterim ki, bankalardaki 
mevduat, hususi teşebbüsün, sermayenin daha 
iyi bir vaziyette olduğunu ifade etmiyeeeği gi
bi 1938 de vatandaşların bankalara, mevduatının 
227 milyon lira olduğunu, 1949 da ise bunun 81 o 
milyon lira olduğunu söylemekle de mevduatta 
paranın iştira, gücü bakımından, hakiki bir ar
tış vukuu ispat edilmiş olmaz. Cünki 19118 deki 
eşya fiyatları 1949 da bire beş nispetinde yük
selmiştir. Bunu nazarı itibara, alarak hesaplaya
cak olursak 1938 deki 227 milyon liralık mev
duatın 1 milyar lirayı, 1949 da çok geçmiş ol
ması lâzımgelirken 813 milyonda kaldığı esefle 
görülür. Bu da mevduatın, artmadığım, bilâkis 
eksildiğini, ifade etmektedir. 

Dediler ki biz hususi teşebbüsleri ihmal et
miyoruz. Halbuki, Marshall Plânından, 1949 -
1950 senesi için, alman. 114 milyon dolardan hu
susi teşebbüslere yalnız iki milyon dolar ayır
dıklarını ve üst tarafını Devletçilik işleri için 
sarf ettiklerini, düşünürlerse, «ihmal etmiyoruz» 
sözünün hiçbir kıymet ve hakikat ifade etme

diğini anlarlar. Bunlar üzerinde uzun boylu ko
nuşulabilir. Fakat vakit ve zaman müsait de
ğildi t'. 

Bir de şunu ileri sürdüler. Dünyada, iktisadi 
üç doktrin vardır: Sosyalizm, kapitalizm ve bir
de etatizm. Hayır; arkadaşlar yalnız iki dokt
rin vardır. Birisi liberalizm, diğeri de sosya
lizmdir. Diğerleri, bunların kollarıdır. İktisadi 
ve sosyal inkişafların icaplarına göre adlandı
rılmış formüllerdir. 

Yine dediler ki biz, bugünkü Devletçilik sis
temini idame ettireceğiz ve bu sistemin memle
kete faydalı olduğuna kaniiz. Ben bilmünasebe 
şunu hatırlatmıştım, bizdeki Devletçilik siste
mi en çok sanayie ehemmiyet vermiştir, ziraati 
tamamiyle ihmal etmiştir. Sanayi işinde ise, 
Başbakanın İzmir'de verdikleri nutukta, bu 
memlekette kurulan fabrikalar mamullerinin 
fiyatlarının hariçten getirileceklere nazaran 
çok yüksek olduğu ve sanayiin rasyonel şartla
ra, icaplara istinat ettrilmediği ve binnetice 
rantabl olmadığı şeklinde hakiki ifadesini bul
muş ve bu itibarla devletçilik rejiminde, bilhas
sa. hatalı, basiretsiz yollar takip edilmiş olması 
yüzünden, bu memlekete çok zararlı olmuş ve 
hususi sermaye terakümüne meydan vermemiş
tir. Devlet kapitalizmi, bu memleketin en çok 
fakir ve muayyen gelirli halk kütlelerini istis
mar etmiştir; türlü sanayi hamlelerinin, külfet
li masraflarının yüklerini, fena idaresinden ile
ri gelen yüksek maliyetlerin, ağır sikletini yine 
bu müstehlik kütle, bilh köylü çekmiş bu
lunmaktadır. Memleket nüfusunun yüzde 97 si
ni teşkil eden çiftçinin, esnafın, memurun fakir, 
perişan hali, 40 bin köyün ve köylünün harap 
ve acıklı durumu karşısında 25 senedir bu mem
lekette tatbik edilen devletçilik rejiminin bir 
faydası olup olmadığını görmek, anlamak müm
kündür ve nihayet, sayın Barlas'ın «icabında 
devletçiliği köye de götüreceğiz» sözünden, 
Devlet kapitalizmi zihniyetinin ne kadar müfrit 
ve ölçüsüz bir hırs taşıdığını anlamak kabildir. 

CLMİL SAİD BARLA S (Gazianteb) — Bir 
rakam tashih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKAN! CEMİL SAİD BARLAS 

(Cazianteb) ----- Efendim, bir rakam tashih ede
ceğim-. Çünkü bilhassa hususi teşebbüs erbabına 
Marshall Yardımından iki milyon dolar yardım 
yapılıyor diyorlar. 
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Hakikaten tenkid buyurdukları ve sanayici

liğe ayrıldığını söyledikleri iki milyon dolar 
yalnız çimento için ayrılmış bulunmaktadır. 
Geçen sene 22 milyon dolar ve bu sene de 14 
milyon dolar ziraate verdik. Bu dolarlarla mem
lekete hususi teşebbüs vasıtasiyle ziraat maki
ne ve filetleri getirilecek ve köylüye bunlar ta
rafından kredi ile verilecektir. 

Köylüyü halktan kasdetmiyorlar mı ki bu 
dolarlardan bunların istifade ettiklerini söyle
miyorlar. Köylü, hususi teşebbüs bundan istifa
de etmektedir. 

Arzettiğim gibi iki milyon doları yalnız çi
mento için ayırdık, bir milyon 800 bin dolar da
ha ayrılması için teşebbüste bulunduk. Bizim 
i m k ani arı m ı z budur. 

2. — Balıkesir Milletvekili Eminittin VeMk-
öz'ün, Körfez mıntakasında Zeytincilik Ensti
tüsü tesisi Edremit'deki tapulu ve tapusuz zey
tinliklerin köylüye dağıtılması ve Zeytincilik Ka
nunu tasarısının ne vakit Meclise getirileceği hak
kında Başbakunlıktan olan sorusuna Tarım Ba 
kanı (Uıvid Oral'ın sözlü cevabı (6/463) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım, üç. sorunun sözlü olaıa-

rak Tarım Bakanının cevaplandırmasına müsaa
delerini derin saygılarımla dilerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Celiköz 

Horu : 1. (Edremit, Ayvalık, Burhaniye) 
kısaca körfez mıntakasında bir zeytincilik ensti
tüsünün tesisi düşünülüp düşünülmediği; 

Soru : 2. Edremit köylerinin tapulu tapusuz 
zeytinciliklerinin Orman İdaresinden çıkarılıp 
köylülere ve sahiplerine hemen maledilip dert
lerinin tezce unutulması için ne düşünüldüğü; 

Soru : 3. Zeytincilik kanun tasarısının ne 
zaman Meclise sunulacağı. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı; Siz mi cevap 
vereceksiniz! 

TARIM BAKANI OAVÎI) ORAL (Seyhan) 
-— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANİ CAVtl) ORAL (Seyhan) 

— Körfez mıntakasında, bir zeytincilik enstitü
sünün kurulmasına dair Bakanlıkça alınmış bir 
karar yoktur. Zeytincilik kanunu tasarısı, mü
talâaları alınmak üzere bakanlıklara sunulmuş-
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tur. Bunlardan cevap alınmış olup halen Ma
liye Bakanlığınca tetkik edilmektedir. Bu tet
kikler bittikten-sonra, Meclise sunulacaktır. 

KMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; Tarım Bakanımız Sayın Cavid 
Oral üç sorumu cevapladı, ben duyamadım. İs
tediklerimi yapacaklarını pek kati anlıyamadım. 
af buyursunlar. Çok geniş konuşmak niyetinde 
bulunduğum bu üç konuya cevabı dolayısiyle, kı
saca temas ve bâzı mütalâalar ileri sürmek iste
rim. 

Edremit, Ayvalık, Burhaniye Körfez mınta
kasında ve münasip bir yerinde mutlaka bir 
zeytincilik enstitüsü açılmalıdır. Buna şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Niçin lâzımdır, tahliline geçmiyeceğim, am
ma; iştigal edeceği konuları düşünmek, zeytin ve 
mahsulünün memleketimiz için ne değer olduğu
nu teemmül etmek vazifemi kısaca yapmadan ge-
çcmiyeceğim: 

Akadeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yabani 
ve mahsuldar olarak - ortalama - 100 milyondan 
fazla zeytin ağacımız vardır. Bu miktarın 31 
milyonu ehli ve geri kalanı da, ki 79 milyondur, 
yabanidir. Eskiden memleketimiz, cihanın yağ 
ambarı gibiydi. Ozamanlarda daha elde edilen 
zeytin yağları deniz kıyılarına kadar muntazam 
yo 11 ardan akıtılın aktaydı. 

Bu gibi tesislere halen İçel'in Kızlarkaleşin
de, E feste, Muğla'da ve Menderes nehirlerinin 
(lüney kıyılarının birçok yerlerinde rastlanmak-
maktadır. 

Bugün zeytincilik cihanda evrensel bir ma
hiyet almıştır. Bize birçok istatistikler dünya 
zeytinciliği yanında bizimkinin çok cılız olduğu 
fikrini veriyor. Yazığımıza gitmez mi"? 

Cihan zeytinciliğinde bize düşen mevki, elde 
ettiğimiz zeytinyağı bakımından altmeılıktır. Bu. 
bizi düşündürmemeli mi'? 

Bakınız, Balıkesir İlinde 1948 yılı zeytin kam
panyasında T) 35,0 000 zeytin ağacından 68 mil
yon altı yüz bin kilo zeytin tanesi alınmıştır. Bu 
hesaba göre ağaç başına vasati olarak on üç kilo 
zeytin tanesi düşer. Bu, aşağının aşağısı bir ve
rimdir. 

i Zeytinliklerin bakım işlerini fennî şartlar dâ
hilinde yapan memleketlerde randıman, vasati 
olarak bizdekinden beş altı misli fazladır. 

Bunun sebebi açıktır : 
i Ağaçların fidandan yetiştirilmemesi ve ağaç-
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larnı pek fazla yaşlanın iş olması ve yaşlıların da 
yenilendirilnıemesidir. 

Tarım Bakanlığının İzmir - Bornuva bucağın
da küçük mikyasta bir zeytin fidanlığı varsa da 
bu fidanlık mahallî ihtiyaçları dahi karşılamak
tan çok uzaktır. 

İler meyve ağacında olduğu gibi zeytinin de 
en eyisi çekirdekten yetiştirilen fidanlarla temin 
edilir. 

Fidanlık mühim sermaye ister, ziyade tekniğe 
dayanır. 

Herkesin, bu, yapacağı iş değildir. Değme 
kişilerin fidancılık yapmaya sermayesi ve bilgisi 
yetişmez. 

Bundan başka memlekette hastalığa mukavim 
zeytin ağacı çeşitlerini intihapla teksir etmek 
ve fazla nefis yağ veren zeytin varyetelerini üret
mek işleri de ancak fidanlıklarda yapılabilir. 

Bu işler, zeytin ıslahının en başında gelen 
tedbirlerdendir. 

Zeytin ıslahı ile uğrajşmıya muhtacız. Hükü
met bu işle meşgul olmalıdır'. Bu ıslah işi, şah
sın işi olmaktan çok uzaktır. 

Zeytincilik teşkilâtımız var. Onlar, imkân
ların verdiği müsaade nispetinde çalışıyorlar ve 
faydalı da olmuyorlar değildir. 

Teşkilâtın çabuk ve şümullü olarak zeytinci
likteki gaye ve maksatlarına ulaşabilmesi için, 
modern zeytinciliğe sembol olacak bir enstitüye 
bağlı olması ve teşkilâtın bu enstitüdeki teknik 
tecrübelere istinaden direktif alması suretiyle 
kabil olacağı mutlaktır ve tabiîdir. 

Kurulacak enstitü, zeytincilik enstitüsü, Dev
letimizin hayatında dikkate aJınamıyacak kadar 
kısa bir zamanda istenilen çok büyük gayelere 
zeytincilikte, bizi ulaştıracaktır. 

Bugün dünya istihsalâtı, Şark zeytin yağın
dan habersizdir. Bu hal bizi sıkmaz mı? 

Bir zeytincilik enstitüsüne muhtaçlığımız ar
tık kabul olunmalıdır. 

Türkiye zeytinciliğinin en ziyade nıütekâsif 
ve inkişafına ziyade müsait olan ve merkezi bir 
vaziyette bulunan Edremit İlçesinin Zeytinli, 
KızılkeçiH veya Güre köylerinin birinde Türkiye 
zeytincilik umumi esaslarını hazırlayıp dünya 
zeytinciliğinin son durumlarını kovahyacak bir 
enstitünün vücuda getirilmesi, bu yolda atılacak 
adımların en başında gelmektedir. 

Bu suretle kurulacak öz temel üzerine teşki-
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lâtnı diğer aksamı ve ıslah istasyonları, yurdun 
gerekli yerlerine serpilirse, teşkilâttan yüzde yüz 
hattâ bence yüzde yüz elli istifade imkânları sağ
lanmış olur. 

Zeytin; yağcılığı ile iştigal eden İtalya, ispan
ya, Yunanistan gibi devletlerde zeytincilik ens
titüleri've birçok pratiksiyenleLİıı yetiştiği mek
tepleri olduğu halde bizde olmaması tahammül 
edilir şey değildir. Çünkü memleketimiz zeytinin 
neşvünema ve teğaddisi için bütün tabiat ve iklim 
faktörlerini içine almış en güzel ve verimli bir 
toprağa sahiptir. Böyle olduğu halde tek bir 
zeytincilik enstitüsünün bulunmaması bize pek 
acı geliyor. 

italya'nın üç eyaletinde üç dikkati calip zey
tincilik enstitüsü vardır. Yirmiyi geçen, zeytin 
pratiksiyen yetiştirici okulu vardır. 

Bütün bilgilerimizi İtalyanlardan, İspanyol-
hırdan, Ceza ir'deki yerlilerden (iğrenmeye ça
lışıyoruz. 

Amerika, inciri bizden alıp Kaliforniya'da. 
yetiştirmeye başladı. Arksmadau ziraatçileri gön
derip Amerika'da incir ziraatı öğretmeye çalışı
yoruz, 

Aynı Amerikalılar şînıdî, bizden alıp zeytin 
yetiştirmeye başlamışlardır. 

Bizim iklim şartlarımıza, bizim topraklarımı
zın hassalarına uymıyan iklim ve topraklarda 
yetişen incir veya zeytinin yetişme şartlarını 
öğrenip de ne kazanacağı? 

Edremit'te arzettiğim yerlerin birinde bir 
zeytincilik enstitüsü kurmak çok daha hayırlı 
ve faydalı olacaktır. 

Kendisi de o tarafları gördü, hem de eleman
la riyle birlikte. Genç, çalışkan, görgülü, ileri 
için adım atmaktan çekinmez, Sayın Tarım Ba
kanının bir zeytincilik enstitüsü açılmasının ted
birlerini hemen almasını isterim. Bu isteyiş hal
kın dileğidir, hakkın da istediği budur. 

Hükümetin de bu cihete dikkatini çekedim, 
hem do önemle. 

îkinci sorum arkadaşlar, halkın elinde bulu
nan zeytinliklerin tapulu, tapusuzları ne zaman 
kendilerinin olacaktır. 

Bu hususda canınızı sıkmamak için çok kısa 
olarak arzedeceğim. 

1948 senesinde 3116 numralı Orman Kanunu 
mucibince Tahdit Komisyonu Kaz dağını hudut-
lamaya gitmiştir. Kaz Dağının eteklerinde Ed
remit kenarından başlıyarak bir şerit halinde 
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uzayıp giden zeytinliklerimiz vardır. Bu zeytin
likler maalesef Tahdit Komisyonunca ormanlar 
içine alınmıştır. Bu hususta feryat edilmiş, te
şebbüse geçilmiştir. 2'2 numaralı Tahdit Komis
yonu o sırada başka yere gönderilmiş, fakat bu 
komisyonun gönderildiği zamana kadar olan, 
- ki yarısıdır - tahdit edilen kısımların cetvel
leri hazırlanmıştır. Kanunun emri mucibince üç 
ay içinde dâva edenlere ait kısımların dâvası 
sürmektedir, dâva etmiyenler de kalmışlardır. 
Bu yüzden halk telâşlı ve iç üzüntüsü içindedir. 
Söylemek lâzımdır ki, iki yıldır alâkadarlar bu 
işle bihakkın meşgul idiler, çareler aradılar, 
hattâ bir aralık Zeytincilik Kanununun müsa
adesi nispetinde deliceleri aşılıyarak ve imar 
edenlere verildiği bir komisyon marifetiyle bun
ları kendilerine vermek düşünüldü. Olamadı, 
olamadı. En son olarak da geçenlerde Zeytinci
lik Kongresi toplanarak Zeytincilik Kanunu ta
sarısı üzerinde uzun uzadıya konuşuldu. Cavid 
Oral arkadaşım da aynı şeyden bahsettiler. Ba
kanlar Kurulundan geçirip Büyük Millet Mecli
sine getireceğiz dediler. Bu tasarının biran ev
vel getirilmesini çok rica ederim. Zira arkadaş
lar, bundan dört gün evvel oradan aldığım bir 
feryat üzerine, mahalline kadar gittim. Yüz ya
şından tutunuz 500 yaşlılarına kadar zeytinlikler 
orman içerisindedir. Halk bu vazivetten çokmüte-
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essirdir. Çünki elinde bulunan tapuların iptali için 
Orman işletmeleri mahkemelere müracaat etmiş 
halk bizardır, mahkemeler, devam ededursun, 
hak da kendini koruya dursun. Yalnız şu Zey
tincilik Kanunu, bir an evvel geisin. Meclis ta
til olunacak diyorlar, DU tatil elmadan evvel 
gelsin, ve bu kanun çıksın. Ricam budur, 

AHMET TA1ITAKIL1Ç (Kütahya) — Ne za
man tatil olacak? Biz de öğrenmiş olalım. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Memleketimiz için gerek gıda bakımından ve 
gerek döviz getirme bakımından zeytincilik üze
rinde ehemmiyetle durmaktayız. Bunun için eli
mizde mevcut 3573 sayılı Zeytincilik Kanununu 
değiştirmek lüzumunu hissettik. Çünkü bu ka
nun, günün realitelerine uymamaktadır. Bu 
maksatla bir de kongre topladık. Bu kongreye 
bizzat Eminittin arkadaşımız da iştirak etmiş 
bulunmaktadır. Hükümetiniz bu işi ehemmiyet
le takip etmektedir. Ancak bir kanun tasarısı
nın, Meclise nasıl geldiğini ve ne gibi formalite
lere1 tâbi olduğunu arkadaşımız bilirler. Bu ta
sarı, bakanlıkları dolaşacak, hepsinin fikirleri 
alınacak. Bakanlar Kurulunda görüşülecek ve 
ondan sonra Meclise sevkolunacaktır. Kanun, bu
na rağmen yakında B. M. Meclisine sunulacak
tır. Arkadaşımız, bu iş üzerinde lâyıkı veçhile 
durmakta olduğumuza emin olsunlar. 

6, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Erzincan'da yaptırılacak Meskenler 
hakkındaki 52J3 saydı Kaııuna ek Keman tasarısı 
ve Bayındırlık re Bütçe Komisyonları raporları 
(t/611) 

BAŞKAN — Bu, tasarının beşinci maddesi 
Adalet Komisyonuna gitmişti. Şimdi bir rapor
la gelmiştir. 

AHMET TAIITAKILÎÇ (Külahya) — Alâ
kalı Bakan yok. 

BAŞKAN —- Alâkalı Bakanı çağırınız, bura
dadırlar. 

Bayındırlık Bakanı geldi. 
Şimdi Adalel Komisyonu raporu ile hazırla

dığı 5 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Erzincan'da yapılacak meskenler hakkında 
5243 sayılı Kanana ek Kanun tasarısının Ka
mutayda müzakeresi sırasında : Tasarının beşin

ci maddesindeki taahhütname verenler devir ve 
temliki tamamlayıncaya kadar Hazine elinde 
bulunan evlerin Hazinece ve bankaya devredil
miş olan evlerin banka tarafından taahhütna
me sahipleri tercih edilerek kiraya verileceği 
ve kira bedellerinin taksitlere mahsup edileceği 
hükmü ile sekizinci maddedeki, otuz yılda otuz 
eşit taksitle ödenmek üzere satılan evlerin ilk 
taksitinin temlik tarihinden itibaren üç yıl son
ra !başlıyacağı hükmü arasında tenakuz olduğu 
için beşinci maddenin Komisyonumuzda tetkiki 
kararlaştırılmış olduğu cihetle mevzu incelendi : 

1. Süknaya elverişli bir hale gelmiş olan 
evlerin, temlik muameleleri ikmal edilmediği 
için taahhütname sahiplerine de kiraya verilme
leri ve bunların kira bedeli ödemeye mecbur tu
tulmaları, temlik tarih inden üç yıl sonra bağlı
yacağı 8 nci maddede tasrih edilen taksit be
dellerini, önceden tediye etmeleri demektir. Bu 
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itibarla, temlik muameleleri ikmal edilmeden 
taalhhütname verenlere teslim edilen evlerde 
bunlar kiracı olarak değil mal sahibi sıfatiyle 
oturmalıdırlar. Bu suretle taksit bedellerinin 
temlik tarihinden itibaren üç yıl sonra öden
meye başlanacağına dair, eşhas lehine kabul 
edilen 8 nci madde hükmü de maksadına göre 
tatbik e*dilmi§ olacaktır. 

2.' Ancak, her hangi bir sebeple taahhütna
me verenlere teslimi kabil olmıyan evlerin baş
kalarına kiraya verilmesi gerekeceği için bu 
takdirde maddede yazılı esaslar uygulanacak
tır. 

o. Devri ve temlik muameleleri tekemmül 
eden evlerin maliklerine teslimi için kiracılar
dan tahliyeleri usulü hakkında, maddeye konu
lan hüküm, normal tahliye usullerinin tatbikm-
da mahzur görülen ve neticeyi süratle istihsal 
bakımından emsali kanunlarda daima kabul edil
miş. bulunan hükümdür. 

4. Evlerin, devir ve temlik muameleleri ya
pılmadan taahhütname sahiplerine teslim e'dil-
mesi esası kabul edildiği için, bunların devir ve 
temlik muamelelerini geciktirmek veya yapma
mak suretiyle haklarını suiistimal etmelerini 
önliyeeek bir hükmün tesisine de zaruret hâsıl 
'olmuştur. Çünkü 8 nci maddeye göre taksit be
delleri, temlik tarihinden itibaren üç yıl Son
ra bağlıyacaktır. Evi teslim alan ve kullanmaya 
başlıyan kimse için maksat hâsıl olduğundan 
'temlik muamelelerini yapmamak veya geciktir
mek, taksitleri daha geç bir zamandan itibaren 
ödemeye başlamak gayesiyle ihtiyar edilebilecek 
açık bir yol olarak kalacaktır. Bu sebeple, ev
leri teslim alan taahhütname sahiplerinin tem
lik muamelelerini yapmaları için maddeye bir 
müeyyide hükmü eklenmiştir. 

Yüce Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Konya Bursa 

H. Karagülle A. Konuk 
Ankara Balıkesir Bursa 

E. H. Ergun O. N. Burcu A. Akgüç 
Denizli Erzincan İsparta 

N. Küçüka A. Fırat İt. Güllü 
Kastamonu Mardin Rize 

Dr. F, Eçevit M, K. Bkiran Dr. S. A. Dilenire 
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MADDE 5. — Siiknaya elverişli bir hale gel

miş olan evlerden, Hazine elinde bulunanlar Ha
zinece ve bankaya -devredilmiş olanlar banka 
tarafından, devir ve temlik işlemlerinin ikmal 
edilmesi beklenmeksizin, taahhütname vermiş 
olanlara bir zabıt tanzim edilerek derhal teslim 
olunur. 

Taahhütname verenler mütaaddit ise, evin 
kime teslim edileceği adçekme sureti ile belli 
edilir. 

Taahhütname verenlere teslim edilemiyen 
evler, Hazinece ve banka tarafından kiraya ve-
riiirelr. Kira bedelleri ile idare kurulunca tak- . 
dii' olunur ve sonradan evin taahhütname veren 
sahibine teslimi halinde taksitlere mahsup edi
lir. t 

Devir ve temlik işlemleri tekemmül eden ev
lerin maliklerine teslim edilmek için kiracılar
dan tahliyeleri hükme hacet kalmaksızın o böl
genin en büyük mülkiye âmiri tarafından icra 
dairesinden istenir, icra dairesi evde bulunan
lara bir tahliye emri tebliği suretiyle 15 gün 
içinde tahliye ve teslim etmelerini bildirir. Bu 
MÜre bitince, ev usulü dairesinde tahliye ve sa
hibine teslim olunur. İcra dairelerinin yapacak
ları bu işlemler harç ve resme tâbi değildir. 

Temlik işlemlerinin ikmali beklenmeksizin 
laahhütnanıe vermiş olanlara teslim edilen ev
lerin temlik işlemlerinin yapılması, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası tarafından yazı ile ken
dilerine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 
üç ay içinde devir ve temlike ait şartlar hakkın
da talep olunan taahhütleri yapmıyanlar, hak
larından feragat etmiş sayılırlar. Bu takdirde 
yukarda yazılı tahliyeye dair hükme göre evler 
tahliye ettirilir. 

AHMET TAT'I T AKILI O (Kütahya) —Efen
dim ; bu mevzuun acıklı tarafını bir yana bıra
kalım. Fakat acaba Hükümet Erzincan'daki H00 
evin kanun çıktıktan sonra başka bir meselesi 
kalıp kalmadığına dair bize bir teminat verebi
lirler mi? 

Şimdi diğer maddeler geldi geçti. Kaldı tem
lik meselesi. Temlik meselesinde şimdiye kadar 
arsa meselesinin evvelden halleçlilmemesi, muh
telif şayi hisseler hakkında bir karar verileme
mesi evlerin kimse tarafından alınmak istenil-
'.romesi, fiyatların pahalı olması, bunların Er
zincan'ın hayatına, tabiî şartlarına uymayışı 
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gibi bin tane mesele vardır. Bu güçlükler zan
nediyorum ki bunlardan doğuyor. 

Şimdi Hükümetten bir noktada teminat ist i -
yeceğim, vaktiyle de böyle bir teminat istemiş 
-'.» Kışa kadar bu evler yapılabilecek mi demiş
tim, yapılacaktır, dediler, yapamadılar. 

Şimdi bu kanun çıktıktan sonra, Erzincan 
evlerinin hasta tarafları kalıyor mu, kalmıyor 
mu? Bu hususta katî 'bir teminat istiyorum. 

BAYİNDİRLİK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Efendim, arkadaşımın suali 
bu tasarının tümüne taallûk etmektedir. Kendi
leri Bütçe Komisyonunda üyedirler. Tasarının 
incelenmesi sırasında bulunmadılar. Tümü konu
şulduğu zaman da bulunmadılar. Şimdi tümün.'1 

taallûk eden ve bu madde ile ilgisi bulunmıyan 
bir sual soruyorlar. Bununla beraber cevap vere
yim : 

Bu kanun kabul edildikten sonra tamamiyle 
ihtiyacı karşıhyacağımızı ümit ediyoruz ve bu
na kani bulunuyoruz. 

Bu binalann pahalı okluğuna temas ettiler. 
1950 Bütçesinin heyeti umumiyesi konuşulurken 
yine bu mesele mevzuubahis oldu. O zaman da 
verdiğim cevapta, rakamlar zikrederek bu bina
ların pahalı olmadığını ve ihtiyacı karşıhyaca-v 
şekilde olduğunu arzetmiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Tahtakıhç. Madde 
hakkında konuşun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mad
de hakkında konuşacağım. Efendim, eğer mev
zuu briaz deşersek.. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA 
LAN (İzmir) — Deş, deş... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — t a 
kanın verdiği izahat tamamiyle siyasidir. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Sizin yaptığınız siyasidir. 

• AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ve 
acıdır. 

Ne acı birşeydir ki, taş, taş üstüne koyma'; 
şeklinde, 10 yıldır Erzincan'a milletin verdiği 
milyonlar, heder olmuştur. Şimdi diyorlar ki,.. 

BAŞKAN — Rica ederim Ahmet Bey madde 
hakkında konuşun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim, Tahtakıhç Bütçe Komisyonunda âza idi. 
Bütçe Komisyonuna gelseydi, diyorlar. Benim 
Meclis komisyonlarındaki çalışmalarım gaye1 

açıktır. Komisyonu, kendisi kadar lakayıt bir 

zihniyetle takip ve telâkki etseydim... 
BAŞKAN — Sizin hakkınızda lakayıt dense 

incinmez misiniz?. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aynı 

şeyi söyledi. Niçin ona müdahale etmediniz?. 
BAŞKAN — Öyle birşey yoktur. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Reis 

Beyi memnun etmek için söylediklerini tercüme 
edelim. 

BAŞKAN — İsabet edersiniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Eğer 

Devlet işlerinde, benim Meclis içinde gösterdi
ğim alâkayı Adalan Bey gösterseydi, memleke
tin yüzü başka türlü olurdu. Değil mi Reis Bey?. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (İzmir) — Senin görüşün. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
Onun için şimdi kanun çıktı, son maddesi gel
di, bir milletvekili çıkıp da yeniden bir kanun 
kanun üstüne, tadil, tadil üstüne artık bu me
selenin halledilmiyen bir tarafı kaldı mı? Di
ye bir milletvekili soraıvsa ve bir Vekil de böyle 
cevap verirse bu, acayiptir. Bakınız maddeyi 
okuyorum, kaç safhası vardır. Mesele içinde 
mesele, mesele içinde mesele. Bir Erzincan işini, 
Erzincan felâketzedelerine mesken yapmak işi
ni, bu kadar acıklı bir işi bu kadar karıştıran 
bir Hükümete artık ne demek lâzmıgelir, bunu 
size' bırakıyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etıniyenler... Madde kabul 
edildi. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul, edenler... Etıni
yenler... Madde kabul edildi. 

MADDE .10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edildi. 

Ta.sarmm tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Ankar'a Üniversitesi Kuruluş kar doları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlar ra
porları (1/549) \^] 

[1 j 215 sayılı basmayanı hdanağm sorumdadır, 
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kındaki 10 . VT . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 3 neü bölümüne 
aktarılan kadrolar kaldırılın ıştır. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yoktur. Maddeyi ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇİCÎ MADDE 1. — Millî Eğitim Bakan
lığı 1950 yılı Bütçesinin 202 nci (Hizmetliler üc
reti) bölümünün 3 neü (Ktiy öğretmenleri ücreti) 
maddesinden (105 000) lira indirilerek Maliye 
Bakanlığı. Bütçesinin 605 nci (Ankara Üniversi
tesine yardım) bölümüne aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

CEÇÎCİ MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 
1950 yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin, 
bu kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde gösterilen 
bölüm ve maddelerine (105 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 
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BAŞKAN —-'Efendim Öncelik hakkında bir 

önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan. 5 numaradaki Kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif eylerim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN Efendim, gündemin beşinci 
maddesi olan Ankara üniversitesi Kuruluş kad
roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 
tasarısının öncelikle görüşülmesi hakkındaki 
önergeyi kabul, edenle!... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyen
ler.'.. Maddelere geçildi. 

Okunan önergede ivedilik teklifi de vardır. 
Bu teklifi kabul edenler.. Etmiyenler... ivedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadraları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE I. — Ankara Üniversitesi Veteri
ner ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadroları, Ankara Üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 6 . VII , 1948 ta
rihli ve 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele ve bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar. 
aynı kanuna bağlı cetvelin .Fen Fakültesi kıs
mına ve bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar, aynı cetvelin Rektörlük kısmına eklenmiş
tir. 

BAŞKAN Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2'. — Ankara Üniversitesi Veteri
ner ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (4) sayılı 
cetvelde gösterilen ek görev tazminatına ait 
kadroları, 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen. yoktur. Maddeyi 
cetvelle kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

MADE 3. — 30 . VI . 1948 tarihli ve 523-i 
sayılı Üniversiteler Kanununa ek Kanun ile 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hak-

[5] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. Ödeneğin çeşidi Lira 

201 Aylıklar 82 017 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 5 207 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 7 376 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince veri
lecek Üniversite tazminatı 10 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

((ieçici ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(İEClCf MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Veteriner ve Ziraat fakültelerine ait 
kısmı kaldırılmış-ve yerine, bu kanlına bağlı (6) 
«ayılı cetvel konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur Maddeyi cet
velle beraber kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunla kadroları 

kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, izin ve staj gibi' kanun 
sebepleriyle görevi başında bulunmayanlar, üni
versite kuruluşunda aylıklı bir göreve tâyin olun
dukları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıkları verilmeye devam olunur. Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan 
kadro aylık ve unvanları değiştirilmemiş olanla
rın yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp hakların
da yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

BALKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmivenler... Kabul olundu. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
venler... Kabul olundu. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. — Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkın
daki Kanunun 2 nci ve 6 neı maddelerinin değiş
tirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/690) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle görüşül
mesi hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler arasında 

bulunan 6 numaralı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle görüşül 
meşini Bütçe Komisyonu teklif ediyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade eder
seniz sırasi'yle gidelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyuran biz onları 
takdir ederiz. Takdir etmeye de mecburuz. 

| l j 217 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
dar, 
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Tasarının öncelikle görüşülmesini oyunuza su

nuyorum. öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmivenler... Tasarının öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. Bu tasarının ivedi
likle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
Kanunun ikinci ve altıncı maddelerinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3433 sayılı Askerî Hastabakıcı 
Hmşireler hakkındaki Kanunun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Askerî hastabakıcı hemşire yetiştirilecekler 
25 yaşından yukarı olmamak ve en az ortaokul 
öğrenimini veya muadillerini bitirmiş olan istek
lilerden, Millî Savunma Bakanlığınca belirtile
cek kabul şartlarına göre seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 neı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okulundan ve
ya 5216 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğin
ce diğer okullardan yetiştirilecek Askerî Hasta
bakıcı hemşireler Millî Savunma Bakanlığınca 
tâyin edilecekleri ordu sağlık kurumlarında üç 
yıl. mecburi hizmete tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum . Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte hastabakıcı hemşire okulları
nı bitirmiş olarak hizmette bulunanların mecbu
ri hizmet süreleri .hakkında da bu kanun hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde ! 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —~ Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının 
kanunlıığu kabul edilmiştir. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imza edilmiş oları Anlaşma gereğince temin edi
len paraların kullanılmasına dair Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında imzalanan Anlaşmaların 
onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/731) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarının da öncelikle gö
rüşülmesi teklif ediliyor, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 8 numaradaki kanun tasarısının Ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü 
Hatay 

Dr. Abdurrahman Melek 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini Dışişleri Komisyonu teklif ediyor. Bu tek
lifi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. öncelik 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Maddelere geçilmiştir. 

ivedilik teklifi de var, ivedilik teklifini ka-^ 
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. İvedilik kabul 
edilmiştir. 

1] 220 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hüldimeti arasında imza edi
len Anlaşma gereğince temin edilen paraların 
kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında imzalanan Anlaşmanın onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 27 Şubat 194İİ tarihinde Kahire'de im
za edilen Anlaşma gereğince temin edilen pa
raların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında 27 Aralık 1949 tarihinde 
Ankara'da imza edilen Anlaşma onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabu [edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Ankara'da imzalanan Yugoslavya'daki 
Türk Emlâk ve Menfaatlerinin tazminine müta-
allik protokol ve eklerinin onanması hakkında, 
Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/706) [1] 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında komisyon tarafından 
bir teklif vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 9 numaradaki Kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü 
Hatay Milletvekili 

Dr. A. Melek 

[1] 221 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme

sini kabul edenler.. Etmiyenler.. Kaimi edilmiş
ti*. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunu/a sunuyorum ; 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçil-
miştiv. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul, edenler.. Etmiyen
ler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Yugoslavya'daki Türk emlâk ve men
faatlerinin tazminine mütaallik Protokol ve 

eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. —• Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tarihinde An
kara'da imzalanan Yugoslavya'daki. Türk Em
lâk ve menfaatlerinin tazminine mütaallik Pro
tokol ve ekleri, kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle.. Eimivenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edilmistiı 

• Bu kanun, yayımı tarihimle 

Kaimi edenler.. Ktmivenler.. 

Bu kanunu Bakanlar Kuru'u 

Kabul edenler., ftt nüveni er.. 

MADDE :') 
yürütül1. 

BAŞKAN 
Kabul edilmiş t ir. 

Tasarının, tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6'. — Hava Müdafaa Gerici Komuta/ıiUğ-ının 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(t/691) [11 

BAŞKAN — • (Umdemin altıncı maddesinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkında bir 
önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 10 numaradaki Kanun tasarısı-

li" 9 9>; sayılı basmayazı tutanağın sonun da -
dır. 

nııı öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz vo 
teklif, ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu Millet vekil i 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 
Tümü. hakkında söz istiyen. var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. 
AHMET T Ali TAK İLİÇ (Kütahya) ~- Ki

min tarafından efendim? 
BAŞKAN — • Bütçe Komisyonu tarafından. 

Önerge okundu. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) - . O ön

celik teklifidir. Bir daha. okutur musunuz? 
BAŞKAN — Okunsun. 
(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Oldu mu efendim? 
İvediliği kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarı

nın ivedilikle görüşülmesi kabul edildi. 

Hava taarruzlarına karşı Korunma Kanununa 
ek Kanun 

MADDE 1. — Yurdun hava tehlikesine kar
şı savunması işleri, Millî Savunma Bakanlığın
ca görevlendirilecek komutanlıklarca yürütü
lün 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Büf&n yurda şâmil hava ko
runma plânlarının hazırlanması ve 3502 sayılı 
Kanunda yazılı Hava Savunma Genel Komutan
lığına ait olan vazifeler de bu komutanlıklarca 
yapılır. Bu maksatla görevlendirilecek komutan
lık ilgili bakanlıkların ve müstakil kurumlarla 
kurulların mütalâasını alır ve bunlarla dağru-
dan doğruya muhabereye yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bakanlıkların hava Savunma
sına ait işlerini düzenlemek üzere, Genelkurmay 
Başkanının Başkanlığında Kara, Hava Kuv-
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vetleri Komutanları ile Bakanlıklar müsteşar
larından mürekkep bir (Yüksek Hava Korunma 
Komisyonu) kurulur. Kara Kuvvetleri Komu
tanı Komisyonun asbaşkanıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3231 sayılı Kanur- sürürlük
ten kaldırılmışın?. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu. Kınım yayımı tarifinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler-... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6, -— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütü?. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının kanun luğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı
nın kanun luğu kabul edilmiştir. 

Efendim, çalışmalarımızın tanzimi bakımın
dan gündemimizde mevcut olan tasarıların mü
zakeresi için tensip buyurursanız her gün saat 
15 te toplanalım, muvafık mı efendim, yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tensip buyurursanız, bu çalışmaların netice 
verebilmesi için soruları da önümüzdeki Pazar
tesi gündemine koyalım. Muvafık mı efendim1? 
(Muvafık sesleri). Soruların önümüzdeki Pa
zartesi gündemine konulmasını kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya konulan tasarılara oy vermiyen 
var mı? On toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı madelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı ile Trabzon Milletveki Ulus
ta fa Reşit Tarakçıoğlu'nun, Yayla ve meraların 
köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınması veya 
kamulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi ve 
Tarım, t çişleri Komisyonları raporları ile Mali
ye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/315, 2/82) 

BAŞKAN — Çiftçiyi Topraklandırma Ka-
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nununun görüşülmesine devanı ediyoruz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade bu
yurursanız sıra Hatipoğlu mdadır. Bendeniz de 
söyliyeyim, Hatipoğlıı konuşmalarında 'bendeni
ze de cevap versin. 

BAŞKAN — Hatipoğlıı muvafakat ederlerse 
konuşunuz. 

ŞEVKET RAŞİT HATÎPOĞLU (Manisa) — 
konuşsun. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar; 'bendeniz bu tasarı hakkında söz söy-
leme'k istemiyordum. Ancak Hatipoğlıı'nu din
ledikten sonradır ki, birkaç kelime söylemek 
zaruretinde kaldım. 

O. H. Partisinin Büyük Kurultayında, Top
rak Kanunu gerek heye'ti umunıiyede ve gerek 
Komisyonda müzekere edilirken, memleketin 
dört bucağından gelen delegelerin hepsi birden 
15 nci, 16 nci, 17 nci ve 'bir de 43 neti ma'd'deye 
hücum ettiler ve bunların behenıahal tadili lü
zumunda ısrar gösterdiler. 17 nci maddenin, he
pinizce malûm olduğu gibi, kahramanı olan Ti-
ritoğlu.. (Burada bulunmıyan bir arkadaş hak
kında konuşmayın sesleri)-O, bunu duyar ve 
'gazete ile cevap verir. - Büyük müdafaaya giriş
ti, Hatipoğlıı'ndan evvel, Fakat o da mağlûp 
oldu. 

Gerek Halk Par'tisi kongrelerinde ve gerek
se karşı partiler kongrelerinde yapılan bütün 
görüşmelerde 'bu maddeleri ti tadili lüzumuna 
işaret olunmuş hu tadili karar altına almışlar
dır. Hattâ kendisinin, Sayın Raşit Hatipoğlıı'-
nun mensup olduğu Manisa O. H. P. İl Kongresi 
de bu husuŞta karar almıştır. 

AHMET TAHTAKTLÎÇ (Kütahya) — Be
yaz oy mu verdiniz o zamıan? 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Sana ne 
oluyor, aziz kardeşim? (Gülüşmeler). 

Sonra, muhterem arkadaşımız mensup oldu
ğu, kendi dairei intihabiyesinin kongresinin ka
rar altına aldığı 'bir şey aleyhinde bu kürsüde 
ifadede bulundu. Ona diyeceğim yok, partile
rinde konuşur, diyeceğim yok. (Kâfi kâfi ses
leri). 

Bendeniz Hatipoğlıı 'mm kanaatine tamamen 
zıt olarak 17 nci ve diğer maddeleri tadilen 
Meclisi Âliye getiren Hükümete hu kürsüden 
şükranlarımı sunaı-ım. 

AHMET TAHTAKJLIÇ (Kütahya) — Sizin 
I de imzanız var oradıı, 



B : 63 13.3 
İBRAHİM ARVAS (Devamla) — B'enkn im

zam yok orada. Hatipoğlu kaç defa söyledi, hat
tâ ispat ederim, imzamın olmadığını; sana ne 
oluyor, imazm olmadığını söylüyorum, imza et-

"* m edim, iftira ediyorlar. 
BAŞKAN — Efendim rica ederim, karşılıklı 

.muştalayınız, kendileri imza etmedim diyor
lar. 

AHMED ULUS (Giresun) — ibrahim Bey 
sinirlenmeyiniz. 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Niçin bu 
tasarının ..tadilinden bugün izharı memnuniyet 
edildi? Tiritoğlu'nun ve Hatipoğlu'nun o, ucıı-
bei hilkat olan 17 nci maddesinin bıraktığı 
ağır ve şiddetli havayı, memleketin her yerinde 
zuhura gelen aksi tesirleri izale ettiğinden do
layı bugün her tarafta bir ferahlık duyulmak
tadır. 

Tiritoğlu, bu madde ile memleketi gül, gü
listan gösteriyordu. Hatip'oğlu arkadaşımız da. 
(Şahıslardan bahsetme sesleri). 

Aman efendim, adamın arazisini elinden alı-
* yorlar, 15 sene evvelki vergi kıymeti üzerinden. 

Mukabilinde ne veriyorlar1? 20 sene ve yirmi 
taksitte bono veriyorlar. O da araziye mahsuben 
ki, değer fiyatın ancak kırkta biri eder, bunun 

t adına prensip diyor. Gadirdir bu, prensip de
ğildir. 

Öyle çıktı ki, Büyük Millet Meclisinden: ar
zımı açtırıp söyletmeyin beni bu kürsüden (N-.i-
sıl oldu bu sesleri.) (Gürültüler). 

BAŞKAN — İbrahim Bey sükûnetle konu
şunuz. 

İBRAHİM ARVAS (Devamla) - - Saym 
Başkan; celâdetini göster bunları sustur. 

Tiritoğlu, binbir rica ile bunu koridorda bu
za ettirmiş, bana bunun için dört defa geldiler. 

Bu yeni kanun tasarısı, prensipleri ihlâl çi
miyor, hayır, hayır Şevket Raşit Hatipoğlu ar
kadaşım; prensipi ihlâl etmiyor; adaleti temsil 
ediyor, ihkakı hak ediyor. Evvelki 17. madde va
tandaşın elinden malını yok pahasına ald-ğı için 
zaten Anayasaya mugayirdi. Çokları rey ver 
inekten istinkâi' etmişlerdi. Ziraat Bakanlığı za- i 
mamnda yapılmış olan bu eski kanunun tâdilin- j 
den, Hatinoğlu'nun müteessir olmaması lâzımge- | 

I 

lir. Bilâkis, tadil tasarr-unı getiren yeni Bakana, \ 
teşekkür etmesi lâzım; çünkü kendisini büyük bir | 
vebalden kurtarıyor. Tiritoğlu bu vebalden kur- ; 
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tul inak için Mekke'ye kadar gitti. (Gülüşmeler) 
Daha ne istiyor?. Yalnız bunun pek iyi bir ci
heti var. Aziz arkadaşlarını, onu da huzurunuz
da tebarüz ettirmeden geçemiyeceğim. 

17 nci ve diğer onun arkadaşı olan maddele
rin ağır havasından dolayı, infial duyan bâzı 
arkadaşlar ayrıldılar ve bugün memnuniyetle 
müşahadc ettiğimiz demokrasinin nüvesini kur
dular. Bundan dolayı Raşit Hatipoğlu'na teşek
kür ederim. Günkü Cumhuriyetin feyzi ve De
mokrasinin ışığı altında çok ümitliyim ki, bu 
memleket gayet kısa zamanda en yüksek terakki
ye nail olacaktır. 

Yalnız bu yeni tasarıda, benim kanaatime uy-
mıyan bir cihet var. O da, maddelerde yapaca
ğım teklifle, açıklanmış olacaktır. 

Şimdi ödeme şeraitine geçiyorum. 20 sene de
niyor. Günah, günah vallahi. Elinden arazisini 
alacaksın, bundan bu memleket evlâdıdır, istifade 
edecek. Hepiniz vatanperversiniz. Şimdi hiç ol
mazsa dört senede, beş senede bu parayı kendi
sine verelim, götürsün, yumurta alsın, satsın da 
çoluk çocuğunu geçindirsin. 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN - Şevket Raşit Hatipoğlu. 
ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) — 

Muhterem arkadaşlar, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun tadilini istihdaf eden tasarının 
konuşulması vesilesiyle bugün .söz alan İbrahim 
Arvas arkadaşımız, bu güzel vatanın bir köşesi
nin diyalekti ile konuşurken sevimli okluğunu 
bir kere daha ispat etti. 

Ne yapayım ki, bu insanı, bir vatandaş ola
rak seviyorum. Toprak Kanununun müzakeresi 
•vesilesiyle burada ciddiyetle ve ehemmiyetle bâ
zı noktaları cevaplandıran İbrahim Arvas ko-
nuşmasiyle arkadaşların gönüllerine ferahlık 
ve huzur verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Ama İbrahim Arvas'in benim şahsımı istih
daf ederek konuştuğu noktalarda, tamamiyle 
yanlış anlayış içinde olduğuna inanıyorum. 
Hiç darılmıyorum. Bu konu birçok adamların 
siyasi hayatına mal olacak derecede, Türk Mil
letinin. yarınını yapacak derecede, ehemmiyetli
dir. Onun için bütün milletvekili arkadaşların 
istedikleri gibi ve beni de hedef tutarak, arzu 
ettikleri şekilde konuşmalarına karşı ben, .Ha
tipoğlu, şahıs olarak, asıl gönlümde bir incin
me duyımyacağım. Bunu önceden tesbit ettik-
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tikten sonra .şimdi asıl bugünkü mâruzâtıma 
geçiyorum. 

Hecen (Jıınıa, günü 4Tr>;> sayılı Kanunun mü
zakeresi sırasında bugünkü Kanun tasarısında 
yani. zikrettiğim kanunun tadiline ait tasarıda, 
Yüksek Meclise bâzı mâruzâtta bulundum. Bu
nun karakterini elbette sizler sezmişsinizdir. 
Bu mâruzâtınım karakteri iki noktada belirir. 

Birinci nokta; ben tıpkı bir teknik eksper 
gibi konuştum, elimdeki tasarıyı, konuşmamın 
konusu yaptım ve objektif mütalâalar- söyledim. 
Binaenaleyh bana verilecek cevap; .yine ayın 
suretle, elde bulunan tasarının, dokunduğum 
noktalarına ait, benim mülâhazalarım] cerlıe-
decek derecede ehemmiyetli, mantıki, delilli ol
ması ica hederdi. 

İkinci belirtmek istediğim nokta; ben gecen 
Cuma günü konuşmamda, bu milletin toprak 
derdinin, bir dâva olarak huzurunuzda müdafa
asını yapmadım. Bu, beş yıl evvel konuşuldu. 
Bunun üzerinde Ilalipoğlu bütün yüreğinde 
toplanan ıstırabını, irfan ve izanının ve vicda
nının emrettiği gibi. bildiğini huzurunuzda, uzun 
uzadıya serdetti. İhı defa. bu tasarı konuşulur
ken, ben bunları tekrar etmeyi Yüksek Meclisi 
iz'aç addettim. Onun iyin. arkadaşlar Puma gün
kü mâruzâtımda asla toprak derdi ve dâvası 
diye bir dâva ortaya koymadım; bütün mâru
zâtını 47511 sayılı iner'i olan Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu vardır, bu kanunun eksik, aksak, 
ne tarzda- görüşülürse görüşülsün, taraflarını 
tadil edici bir tasarı huzurunuza gelmiş ve bu 
tasarı üzerinde madde madde gayet bitaraf bu
lunmak şartiyle sözümü ,şahsi mülâhazalarımı 
arzetmeye çalıştım. Ası! Türk Milletinin yıllar
dan beri sürüp gelen bilhassa 25 yıldan beri 
edebiyatını yaptığımız dâvayı, teşrih için tek
rar burada, huzurunuzda edebiyat yapmadım. 

Benim mütalâalarıma karşı mütalâa derme-
yan eden arkadaşlar, tauıamiyle benim ortaya 
koyduğum konuları bir tarafa bırakacak müta
lâalar serdettiler. Benim konuşmalarıma: karşı 
verilen cevapların üç hususiyetini huzurunuzda 
belirtmek mecburiyetindeyim. Birincisi; yanlış 
anlamadan mütevellit mütalâa. Bu mümkündür. 
Çünkü, bir hatip kürsüde konuşurken, dinî iyen 
arkadaşlardan bâzıları onun fikrini tauıamiyle 
yanlış anlıyabilirler. Yanlış anlamaktan müte
vellit mukabil mütalâa. İkincisi; tauıamiyle be
nim ortaya koyduğum konular dışında ve yal-
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nız, yalnız kendi kafalarına ve kendi inanışları
na göre mülâhazalar dermeyanı ve fakat keza-
Jik benim ismimin de"beraber zikredilmesi ve 
bana, benim söylemediğim bâzı şeylerin atfedil
mesi şeklinde tecelli etti. 

!! ncü nokta arkadaşlar; şahsımı istihdaf 
eden ve benim sizin huzurunuzda, Türk Milleti
nin karşısında, bütün hayatım boyunca her ic
raatımdan bir kısım ele alınarak bu tasarı ve
silesiyle şahsımı istihdaf eden konuşmalardır. 

Arkadaşlar, tasdik edeceksiniz ki ben bugü
ne kadar Büyük Millet Meclisinin huzurunda, 
daima mevzuun içerisinde kalmaya çalıştım. 
Hiçbir zaman polemik yoluna sapmadım. Çün
kü burada konuşan hır tabiatı eşyanın dışında 
vâki mütalâalardan içtinabı ahlâk edindikleri 
takdirde milletin işleri selâmetli neticeye vara
bilir. Ben. huzurunuzda buna ermeğe çalıştım 
ve asla bugüne kadar hayatımda şahısları istih
daf etmemeyi hedef edindim. Ama ne yapayım 
ki, kader ('uma günkü konuşmamda, sizin de 
hoş görmediğiniz ve benim de beğenenıediğinı 
bir şekilde mülâhazalarımın dışında mütalâalar 
dermeyan edildi. Bu sebeple bir defaya mahsus 
olmak üzere, Büyük Millet Meclisi izin versin 
de, Hatipoğlu da metodunu değiştirsin. Çünkü, 
1.1illet dâvası konuşulurken hiçbir iddiası olnıı-
yan bir adam, memleketin bir köyünden kalkıp 
buraya kadar' gelmiş olan bir adam, Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda ıstırabını ifade eder
ken, onun bu ifadesini, şu veya bu şekilde şah
sını hedef tutmak suretiyle 'değiştirenler olursa, 
B. M. M. nin bunu hoş görmiyeceğine eminim 
arkadaşlar. 

Bakınız arkadaşlar; kendisine insan olarak 
hakikaten sevgi ve saygı beslediğim ve bundan 
beş sene evvel 4753 sayılı Kanunun komisyon 
çalışmalarında ve heyeti umumiye müzakerele-
rindeki noktai nazar ihtilâflarımıza rağmen on
dan sonra da daima büyük saygı ve sevgi bes
lediğim ve soyumun bana telkin ettiği terbiye 
icabı muhterem bir adam olarak bildiğim Sabit 
Sağıroğlu neler konuştu. 

Ounıa günkü konuşmasının ana hatlarını, şu 
roktahırla belirteceğim .- 1. buyurdular ki, eğer 
Hatipoğlu konuşmasaydı bu tasarı üzerinde ben 
de söz alıp konuşrmyacaktım. 2. Ben zaten bu 
îaşariyi okumadım. Yalnız iyi bir tasarı hazır
landığını işittim. 
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Hatipoğlu, Toprak Kanunu, Orman Kanunu 

gibi kanunları çıkarmakla esasen bu memlekete, 
bilmiyorum bu kelimeyi kullandılar mı, fenalık 
yapmış insanlardan birisidir, gibi bir şey söyle
diler. Bunun neticesi olarak Hatipoğlu, millete, 
Hükümete, kendisine felâket getirdi buyurdu
lar. Bu arada, Hatipoğlu vaktiyle bir kitap yaz
mış; oradaki kanaatleri ile bundan evvelki ka
naatleri ayrı imiş, bugün yine mi kanaat değiş
tiriyor, diyor. O muhtereme şöyle baktığım za
man yaşına ve başına yakıştıramıyacağım şekil
de polemik yapmaya kalktı. Şimdi Sabit Sa
ğıroğlu, benim bu nokta üzerindeki düşünceleri
mi huzurunuzda dinliyecektir. 

Arkadaşlar, bir milletvekili, memleketin 
temel hayatına taallûk eden bir kanun tasarısı 
konuşulurken kürsüye gelmeyi düşünmüyor, f i 
kat bu kanun üzerinde vaktiyle emek çekmiş onun 
işçiliğini ameleliğini yapmış bir adam bu tasarı 
hakkında söz söylediği için kürsüye gelmeyi, 
konuşmayı zahmet ihtiyar etmeyi düşünüyor 
bu tasarı mevzuunu, teferruat hükümlerini ih
tiva eden bu tasarıyı okumamış bir kimse ola
rak konuştuğunu söylüyor. Buna benim bir di
yeceğim yoktur. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bizini vazifemiz 
okumak değildir, biz kanun yaparız. 

ŞEVKET RAŞlT HATlPOÖLU (Devamla) 
— Sizin vicdanınıza, bırakıyorum. Türk Mil
letinin bu tarzda konuşan, böyle düşünenler 
hakkında hüküm vermesini sükûn ve huzur ile 
bekliyorum. Bundan maksat nedir? öyleya Ha 
tipoğlu kürsüye gelmiyecek korkacak. Benim 
çok sevdiğim ve kendilerine hürmet ettiğim Sa • 
bit Sağıroğlu kürsüye gelerek ona çatacak on
dan sonra Hatipoğlu; bir köylü çocuğu olan ve 
küçük yaşta yalınayak çapa çapalayan ve b'r 
ortaçağ sistmi olan ortakçılık sistemi içinde ça
lışmış, bu memleketin derdini içine sindire sin-
dire yetişmiş olan, bu memleketin evlâdı bei; 
bu tasarı üzerinde söz söylemiyeceğim. 

Arkadaşlarım, muhterem Sabit Sağıroğlu 
iyi bilsin ki, Türkün ruhunu iyi bilen, köylü
nün derdine yakinen vâkıf olan ve susmayı da 
söylemeyi de pek iyi bilen fakat zamanında 
hakikati hayatı pahasına da olsa söylemek ce
saretini kendinde bulan bir vatan evlâdı karşı-
smdadır. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, sizlere asıl söylemek istediğim 
nokta şudur: Cuma günü Çiftçiyi Topraklar. 
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dırma Kanunu konuşulmazdan evvel Sabit Sa
ğıroğlu oturduğum sıramın önüne geliyor. Ben 
bunları söylemek istemezdim ama kader beni 
mecbur etti affedin, siz konuşacak mısınız diyor, 
bana soruyor, konuşacağım diyorum, iyi olmaz 
diyor, ben de iyi olur iyi olur diyorum. Öyle 
ise biz de konuşacağız diyor. Bunun mânasını 
anlamamıştım, Meclisin açılmasına ve Toprak 
Kanununun müzakereye başlanmasına 10 - İH 
dakika kalmıştı, Muhterem Sabit Sağıroğlu, 
Manisa Milletvekili Hatipoğlu'na soruyor, bu 
tasarı üzerinde konuşacak misiniz diyor? Ben de 
konuşacağım diyorum, konuşma diyor ve yine 
konuşacağım diyorum. Arkasından ilâve ettiği 
şey şu, biz de konuşacağız, diyor. Ben inamım 
ki meseleyi iyi niyetle karşıladım, başka mâna 
vermedim, fakat muhterem Sabit Sağıroğlu kür
süye çıkıp da arzettiğim noktalar üzerinde mü
lâhazalarını serdettikten sonra, benim önüme 
oturum açılmadan evvel gelip de konuşmasında
ki mânayı, hazin bir şekilde anladım. 

Arkadaşlar, demek Sabit Sağıroğlu arkada
şımız Toprak Kanunu üzerinde konuşulmamas'. 
için telkin yaptı. Bilâkis benim gönlüm isterdiki 
Erzincan Milletvekili vaktiyle bu kanunun 
emektarlığını yapmış insanın kendi inançlarına 
göre hatalı noktaları tadil edilirken konuşma
ya davet etsin fakat böyle olmadı. Şimdi arka
daşlar, Sabit Sağıroğlu arkadaşım, (isim çok 
zikrediyorum, affedin, bendeniz şahıslardan ko
nuşmayı sevmiyorum, fakat mecbur oldum. Ta
lihimin en kötü tecellisi budur.) Hatipoğlu 
vaktiyle bir kitap yazmıştı, ondaki kanaatları 
başka, şimdiki kanaatları başka kanaat değiş
tiriyor dediler. 

Arkadaşlar; bu bir vesiledir. Parlâmento 
konuşmalarında tekrar edilen bu meseleyi hu
zurunuzda bir kerre daha vazıh olarak ifade 
edeyim: Evet, vazıh olarak ifade edeyim ki, 
kati' şekilde düzelsin, önce ifadeyi düzeltelim. 
Hatipoğiu'nun yazdığı kitaplarda bu mevzu 
yoktur. Yazsaydım bile Sabit Sağıroğlu arka
daşımızın okumaya vakti olmazdı. Bu bir ko
misyon raporudur. 

Mevzuubahis ettikleri şey, tarihi iyice hatı
rımda değildir, vaktiyle Dahiliye Vekâleti ta
rafından hazırlanan bir Toprak Kanununa kar
şı Ziraat Vekâletinde kurulan bir komisyonun 
üyesi olarak çalıştım. Ve bu tasarıya karşı da 
komisyonun mütalâaları bir rapor halinde tes-
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bit edildi. Söylenmek istenen bu rapordur. Ko
misyonun üyesi olarak mülâhazalar dermeyan 
eden Hatipoğlu'da buna dâhildir. 

Dikkat buyurursanız, bütün mütalâalar beş 
kişilik komisyonun müşterek ve müttehit kana
atleridir. Hatipoğlu'nun şahsi mesuliyeti altın
da bütün efkârı umumiyeye neşrettiği ve ken
dimin dediği eser değildir. Oradaki mülâhaza
lardan bahis edilmek istenen mülkiyet mesele
sine aittir, bunları bendenize karşı tekrar bu
yurdular. Müsaadenizle bunun neyin aksüla-
meli olduğunu, ve niçin verildiğini bir defa da
ha huzurunuzda tekrar edeyim. 

Bizim mukabil mütalâa yazmak vazifesini 
aldığımız kanun lâyihasında aşağı yukarı şöy
le bir madde vardı; arkadaşlar: 

«Bütün Türkiye'de tapu sahipleri tapuda 
kayıtlı bulunan arazi miktarları nispetinde mül
kiyet hakkına miliktir» ondan ötesi Devletin 
malıdır.» 

İşte o komisyonda Hatipoğlu hususi mülki
yetin haklı dâvasını müdafaa eden adamdır. 
Çünki bütün bunlar bir konsifikasyondur. Bu 
kanun lâyihasının mevcudu vardır. Ve bütün 
Türk milletine bunları bir kitap halinde neşre
debilirim. Bugün de bu tarzda bir kanun geldi
ği zaman, sizin huzurunuzda ,ilk defa hayır di
yecek Hatipoğlu'dur. 

Şimdi vaktiyle böyle bir tasarıya karşı gös
terilen aksülameli bütün vatandaşlara bildir
meksizin ve bir mephumiyet içine sokacak Hatip
oğlu dün böyle düşünüyordu, bugün böyle dü
şünüyor, kanaat değiştirmiştir, diye, yarım ya
malak müphem şeyler söylemek!... 4753 numa
ralı Kanunun tadili tasarısı ile bunun münase
beti ne? Ben muhterem Sabit Sağırağlu'na 
tavsiye ederim, o raporu okusun maatteessüf 
tamamen Hatipoğlu'nun şahsi mülkiyetinde ol
mamakla beraber, o raporda Sabit Sağıroğlu'-
nun baba yurdunda da cari ortakçılık şekille
rine ait ağır hükümleri tekrar tekrar okusun
lar, o zaman anhyaeaklardır ki, Hatipoğlu, kanaat 
değiştirmiyor, insanlığı sosyal dâvalar üzerinde 
duran cemiyet bünyesinin, muhtemel tehlikelere 
karşı bugünden korunması zekâsına ermeye uğra-
işan, çalışanlar adam mıdır, değil midir? Daha 
iyi takdir edecekler. Ben bu hususta insaflarını 
ümit ederim. Bu konuda hakikati teslim etmek 
bitmemiştir, tükenmemiştir. 

Arkadaşlar; arkadaşımız millete Toprak Ka
nunu ve Orman Kanunu felâketler getirmiştir 
ve kendine felâkel getirmiştir diyor, Ben bir-
şey demiyorum, hüküm sizindir ve siz bu husus
ta hüküm verirseniz boynumu eğerim, bir mah
kum adam diye, Türkımilleti arasında dolaşırım. 
Bana söyler misiniz? Toprak Kanunu Türk Mil
letine felâket mi getirdi? Hükümete de felâket 
getirdi, buyurdular. Sorarım hangi Hükümete 
felâket getirmiştir? Kendisine de felâket getir
miştir, diyorlar. Çok şükür Tanrıya Bugün sıh
hatteyim. Kafam işliyor, vicdanım ayakta, uya
nık, memleket derlerini düşünmek azim ve ira
desini hâlâ kaybetmedim. I» e IT bir felâkete uğra
mış adam değilim. Saadetin en lezzetlisini sonu
na, kadar tadan adamım. Kğer muhterem Sabit 
Sağıroğlıı; bugün benim herhangi bir mevkide 
bulunmamış olmamı veyahut bir Hükümet için
de hizmette bulunmalımın: bir felâket addedi
yorsa, yok... Muhterem Sabit Sağiroğlu'ına haber 
vereyim; ben nefsimin ötesindeyim, ben Devlet 
hizmetlerini, Devlet mevkilerini millete hizmet 
için katlanır ve ancak şerefi taşınır yev olarak 
bilirim. Arkadaşlar; bu memlekette kanun
lar nasıl çıkar? Milletvekilleri kanunları teklif 
ederler, Hükümet daireleri kanunları hazırlarlar. 
ekisperlerin elinden geçer. Topyekûn Hükümet 
olarak bunlar üzerinde durulur, tetkik edilir ve 
bir kollektivinte eseri olarak Hükümet, Büyük 
Millet Meclisi huzuruna getireceği kanuna evet 
der ve ondan sonra, kanunu Büyük Mıillet Mec
lisine sevkeder. Bununla da bitmez, Büyük 
Millet Meclisi, Hükümetten gelsin, bir Millet
vekilinden gelsin elde ettiği kanun üzerinde 
ihtisas komisyonlarında bütün dikkat ve ze
kâsı ve mücadelesiyle uzun uzun uğraşır, ça
lışır ve Yüksek huzurunuza, kanun lâyihası 
g'dir. Burada da tartışılır. Buradan, çıktık
tan sonra da kanun, kanun olur ve memleket
te hükmünü yürütür. Ne belâlı adammış bu 
Hatipoğlu, ne zordu adammış bu Hatipoğlu ki, 
Toprak Kanunin gibi bir kanunu, bütün bu 
merhalelere dikte etmiş ve çıkarmış. Ne ya
man bir adammış bu Hatipoğlu ki, yurda fe
lâket getiren Orman Kanunu gibi bir kanunu 
dikte ettirip Büyük Millet Meclisinden çıkart
mıştır. İfadelere göre anlaşılan budur. iş 
öyle değil arkadaşlar; kanunlar Büyük Mil
let Meclisine gelir ve Büyük Millet Meclisi ka-
ınunları tamamlar çıkarır, tatbikatta eksikleri 
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görülürse yine Büyük Millet Meclisine gelir tay 
ve ekler yapılır. Ama arkadaşlar huzurunuz
da vicdan sükûniyle şunu ifade edeyim ki, bun
lar benim değil bana maledilmiştir, bu talihin 
bana bir mazhariyetidir. Çünkü bu inkilâp 
kanunlarının şerefi, benim değildir, asıl kader 
getirip benim omuzlarıma . yükledi, kabul edi
yorum Birgün bunlardan dolayı Hatipoğlu'nu 
mahkûm etseler bile ben vicdanımın sesine 
uyarak hizmet arzusiyle bumu yaptım diyece
ğim. 

Hiç tefahür etmeden şunu arzedebilirim ki, 
çocuklarıma bırakabileceğim tek şeref mirası, 
budur. 

Şimdi Erzincan Milletvekili, kendisini çok 
sevdiğim ve saydığım Sabit Sağıroğlu'ndan so
ruyorum. Toprak Kanunu tadil tasarısı üzerin
de söyliyecekleri mütalâalar bunlar mı olmalıy
dı arkadaşlar? Ben, Hatipoğlu, Cuma günü 
bunlara vesiyle verecek şekilde huzurunuzda 
mütalâa dermeyan ettim mi? Teknik bir eksper 
gibi maddeler üzerinde durdum ve maddeler 
üzerinde mütalâalarımı, dermeyan ettim. 

Artık daha fazla üzerinde durmıyacağım. 
Bundan sonra ne söyleseler umurumda değil. 
Çünki Büyük Millet Meclisinde kanunu okuma
dan kabul edenler için söyliyecek bir sözüm 

i yoktur. 
Arkadaşlar, gene Cuma günkü konuşmamın, 

muhterem arkadaşım Kasım Ener de bâzı nok
talarına temas ettiler. Evvelâ konuşmalarında 
söyledik] erini bir hulâsa edip hatırlatayım: 

1. Kendileri, benim konuşmalarımın bir hü
lâsasını verdi. Ve üzerinde durduğum noktala
rı belirttiler. Onlara da, kendi ölçülerine göre, 
ehemmiyetli gördükleri noktalarına cevaplarını 
söylediler. Bunlardan birincisi; düzenli işletme 
meselesi. Kasım Ener arkadaşımın mütalâasiyle 
benim mütalâamı arzedeyim ki mukayese edip 
hak ve haksızlığın ne tarafta olduğunu tekdir 
edip hükmünüzü verebilesiniz. 

Mesele şudur: Beş bin dönüme kadar arazi, 
sahibi tarafından, düzenli bir şekilde işletildiği 
takdirde istimlâkten muaf kaydı vardı. Bu de
fa bunlar kaldırılmış, madde kayıtsız şartsız 
konmuş. Bunun mukayesesini yaptım. Kasım. 
Ener arkadaşım, düzenli işletmenin tarifinin 
müşkül olduğunu ileri sürdüler ve her hangi 
bir şekilde yapılan tarifi misal alarak polemik 
konusu yaptılar. Dediler ki, düzenli işletme ta-
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rifine ait kısımda sermayenin % 25 inin yapıya 
yatırılacağı tebarüz ettiriliyor, arkadaşlar; her
kes her hangi bir madde hükmünün isabeti ve
ya isabetsizliği hakkında kendi görüşüne ve 
işine gelen şekilde bir mâna verirse bu, sağlam 
bir iş değildir. Bir ilim adamı, bir teorisiyen 
düzenli işletmenin vasıflarını bu şekilde, bir di
ğeri de başka şekilde tesbit edebilir. Ben ken
dilerine haber vereyim ki, bu memleketin tabi
at şartlarına, mahallî şartlara, ekonomik imkân
lara göre, bizim hedef tuttuğumuz düzenli iş
letme tarifi o kadar zor değildir ve bunun için 
polemik yapılmaz... 

Amerika Tılar geldiler, Adana'daki çiftlikle
ri gösterdik, kerpiç binalardan dolayı bizi ten-
kid edersiniz sualini koyduk orta yere. Bana 
verdikleri cevap; hayır, sizin hususiyetinize bu 
uygundur beton binalar yaptırsaydınız tenkid 
ederdik, bilâkis bu, sizin şartlarınıza uygun. 
Doğru şekilde hareket etmişsiniz buyurdular, gi
bi ifadede bulundular. 

Düzenli işletme tâbirinin, ekistramini nazar
larınızda canlandırmaya çalıştı. Böyle bir şeyi 
güya biz yerleştirmeye uğraşmışız gibi gösterdi. 

Şimdi arzedeyim, mübalâğaya lüzum yok, 
ben bu memleketin çiftçilik hayatını bilirim. Ken
di, mahallî şartlarına göre yapamıyacağı, düze
ni istemeyi aklımdan geçirmem. Eski ve kendi
sinin tarif ettiği tabiat şartları içindeki hali de 
izah edebilirim. Mâruzâtımı açık ve vazıh ola
rak söyledim. Bir kimseyi sözlerini mübalâğa 
ederek mahallin kriteryumlarını bilmiyor gös
tererek çürütmeye çalışmak edebiyattır arka-
daş'lai'. Müsaade ederseniz ben de, darılmazlarsa 
ben de biraz polimik yapayım. Ahlâkım değil
dir, fakat acaba Amerika'lıya kerpiç binaları 
gösterdiği gibi Çukurova'nın Temmuz ve Ağus
tos güneşinin sıcağı altında kavrula,. kavrula 
derileri kabuk kabuk olmuş Çukurova pamuk 
ortakçılarının sefil yaşayışj arını da gösterdiler 
mi, yine bu işletmelerde çocuğuna salıncak bu-
lamıyanlarm ve sazların altında sıtmadan kıv
rım kıvrım kıvrandıklar]m gösterdiler mi? Eğer 
işi bu kadar ifrata gîtirirJerse benim de konu
şacağım pek çok şeyler vardır. 

Arkadaşlar; Kasım Ener arkadaşımızın te
mas ettikleri ikinci konu dinlendirme mevzuu
dur. 

Mevzuun aslı şu: Yurt topraklarının sürekli 
işletilmesi, yani Çiftçiyi Topraklandırma Ka-
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nnnuımn maksatların bitine dokunuyor. Bunun 
için maddelerin birisinde şu hüküm konmuş, 
(üç yıl üstüste işietilmiyen arazi istimlâke tâ
bi tutulur). 

Dikkat buyurun, bundaki zihniyet sudur; 
topraksız çiftçiye toprak vermek için toprağı 
işletmiyenden alarak işletene vermek, ekono
mik ve sosyal zihniyet. Bunun için de üç yıl mü
samahayı yerinde gördük. Ancak eski kanunda 
mazeret olarak da sürekli hastalık ve askerlik 
müstesna demiş. Bu hallerde arazi istimlâke ko
nu teşkil edemez. Bu tasarıda ise bu mülâhaza 
terkedilmiş ve ölçü bozulmuş, şu şekilde yani 
makbul mazeretler arasına dinlendirme, nadas 
ve otlatma unsurları da konmuş. Ben dedim ki 
arkadaşlar, eğer bu dinlendirme makbul maze
ret olursa, bu nevi arazinin istimlâki imkânı 
bulunmaz. İstimlâk edin, diye ısrar etmedim. 
Bilen adamın mülâhazasıydı bu.. Hakkımı kul
lanarak arzettim. Kasım Ener arkadaşım unu
tuyorum ; şimdi de gözümün önündedir: Ciddî 
bir eda ile Hatipoğiu ilimden anlarlar; bilirier-
ki dinlendirme şimdi ziraat ilminde zaruri ol
muştur gibi mütalâalarım beyan ettiler. 

Şunu söyliyeyim ki, dinlendirmenin zaru
reti ve lüzumunu ilimde dey ve hypotez yapan
lar vardır. Ve olabilir, fakat realite öyle değil
dir. Arzedeceğim, hattâ kendisine daha başka 
şeyler haber vereyim: işte bir noktainazar : 

Kimyevi gübre ile gübrelenen arazinin ne-
. batlarını yiyenlerin kansere tutulacağı iddia edil

mektedir. ingiltere'de hattâ bunun için cemiyet 
kurulmuştur. Bu, noktainazara göre nebatların 
gübresizyetiştirilmesi isteniyor. Ama yine o ingi
lizler ki Birleşmiş Milletler Ekonomik iş Birliğin
de istihsalinin paylaştırılmasmda ingiltere'ye faz
la kontenjan ayırtmak için eırmak eırmak müna
kaşaya t utuşm aktad ı rlar. 

Dahası var. Amerika'daki bâzı ilmî noktai 
nazarlara göre toprağı işlemeye, derin sürmeye 
lüzum yoktur, rutubetin kaçmasına vesile olur, 
eğer arzın sırtım kaşır gibi toprak kabuğunu ki 
rarsanız yeter derler. Ama yine o Amerikan en
düstrisi harıl haııl traktör yapmakta, 20 - 30 -
40 em. lik pulluklarla harıl harıl topraklar iş
lenmektedir. 

Bundan başka daha böyle ilimde Hipotez ola
rak yahut da yeni tez olarak ileri sürülen noktai 
nazarların mevcudiyetine dair birçok misal ve
rebilirim. Fakat koca realite bambaşkadır. Haki-
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kalen Kasım Ener'in size arzettiği gibi o büyük 
ilmî hakikati nazarı dikkate alırsak yandı bâzı 
Avrupa memleketleri Avrupa'da Holânda, Dani
marka gibi memleketler entansif ziraat yapar
lar, iklim müsait olmadığı halde bîr yılda iki 
defa mahsul almak için mütemadiyen toprağı 
yumruklamaktadırlar. 

İlim böyle emretmiş, bu memleketler bir za
man için bir kısım topraklarını dinlendirmeye ter-
kedecekler. Hayretler arkadaşlar. İşte bu tezi, 
dinlendirme tezini müdafaa için Hatipoğiu'nur» 
ilmî hüviyeti de karıştırılarak Büyük Millet Mec-. 
lisi kürsüsünde müdafaa ediliyor. 

Ziraatin iki asırlık inkişaf tarihinin hakikat
lerini şöyle bir tarafa bırakalım. Lavvazye, 
Lirebig'in vâsıl olduğu toprağın gübrelenmesi 
entansif ziraat hakikatları hepsi birden atılacak 
ve dinlendirme esasına dönülecek vay geldi Av 
rupa'da arazisi dar olan ve ilmin emrettiği şekil
de ziraat yapan memleketlerin başına. . 

Yok arkadaşlar; başınızı ağrıtıyorum fakat 
hu hakikatlerin çıplak olarak aydınlatılması lâ
zımdır. Yarım yamalak mütalâalarla buradaki 
şeyler çürütülemez. 

Fakat arkadaşlar ben kendi kendime şunu so
ruyorum? Niçin Kasım Ener arkadaşım dinlen
dirme işinin müdafaasını yapıyor? Niçin biliyor 
musunuz? Bir tek şey için. Bu, Toprak Kanunu 
tasarısına dinlendirme -mazeretinin de konması 
için. Zaten üç yıl sürekli surette işlememeye ka
nunda müsamaha var ancak üç yıldan sonra da 
bu toprağın kullanılışında dinlendirme mazereti 
de kabul edilsin. Böylece artık işin bu derecede 
teferruat noktasına kadar dinlendirme ilmî tez
leri müdafaa edilmiştir. Bakınız işin ne kadar 
ince noktalarına gidiliyor. 

Dinlendirme; nüfusu seyrek, iktisadî henüz 
cihaz ve malzeme bakımından geri bir entansite 
haddine eri İm emiş devirlerde çobanlıktan ziraata 
geçildikten sonraki zamanlarda dinlendirme asıl 
olarak kullanıldı. Ama benim memleketimin bu
günkü realiteleri icabı olarak, buna lüzum gös
teriliyor. Buna amenna. Bu hakikati gördükten 
sonra, bunu ilmin bir zarureti diye ifade etmeye 
lüzum yoktur arkadaşlar 

Kasım Ener arkadaşımız birde benim bir ifa
demi yanlış anladılar, istimlâkte bedel olarak 
vergi değerinin dört misli takdiri, adaletsiz bu
luyor. Hatipoğiu dediler. Meselâ açık, zabıtlara 
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şimdi müracaat edeyim, dinleyenlerin de hatı-
rındadır. Ben Öyle birşey söylemedim. Eğer 
bedel için Büyük Millet Meclisi verilen, eski mik
tarları az buluyorsa ve bunu da az görüyorsa, 
dört misli, beş misli koyun, diyeceğini yok. Para 
bulursanız peşin para ile satın alın sözüm yoktur 
dedim. Bu kadar vazıh konuşan arkadaşa kürsü
den etendim dört misli bedeli adaletsiz buluyor 
denir mi? Hayır; dediğim şu: bedel bütün arazide 
seyyan tutulmaz. Arazide vakıa dört misli bedel 
vergi matrahı değerinin dört mislidir bir mıntaka 
da aynı zamanda tahrire mâruz kalmıştır. 

Ama tahrir yapıldığı zamanlar arasındaki 
zaman mesafesinde her hangi bir vatandaş ara
zisini imar etmişse, su getirmişse, işlemişse ya
nındaki komşusu da arazisini bomboş bırakmış-
sa ikisine de aynı muameleyi tatbik etmek va
tandaşların kafasında adaletsizlik duygusunu 
uyandırır mı mülâJhazası aklıma geliyor dedim. 
Başka bir şey söylemedim. Binaenaleyh kendi
lerine haber vereyim, maksadım budur, zehap
larım tashih buyursunlar. Dört misli bedeli siz
ler eğer az görürseniz beş misline çıkartınız fa
kat hemen ilâve edeyim : Çiftçilik yapanları ve 
toprak istiyenleri topraklandırmanın da yolunu 
bulunuz, yolunu bulalım. Nihayet arkadaşlar, 
Kasım Ener arkadaşımız, canım Hatipoğlu'nun 
tasarıya itirazları kelimelere, şuna ve buna 
münhasırdır buyurdular. Burada bunlar tashih 
edilir, dediler. Eğer kendileri bunu mümkün 
görüyorlarsa izah ederler, tashilh ederler, bir di
yeceğim yoktur. Ama, ben tezatları birer birer 
belirterek, işlemiyen tarafları, gösterdim, bun
ların heyeti umumiye müzakereleriyle düzeltile-
miyeceği mülâhazasında bulundum. Yoksa Mec
lis karar verir, tashih eder, karar verir hiç dü
zeltme yapmadan kanunu çıkarır, ama ben va
zifemi yapmak mecburiyetindeyim. Bu itibarla 
tasarının üzerinden bir misal daha veriyorum, 
bakınız hatırıma geldi; 5 nci maddede şunlar 
var ; bir yerde Devlet arazisini belirtmek için 
mülk sahipleri şu, şu, şu şekilde beyanname ve
rirler der ve sonuna kadar merasimi zikreder. 

Altıncı maddesi de şunu der : Bunlar alınıp 
tetkik edildikten sonra, hususi mülkler belli 
olunca, Hazinenin arazisi de meydana çıkar.. 
Güzel. Ama biliyor musunuz beşinci maddeye 
ne ilâve edilmiş : tki bin dönümden aşağı olan
lar bu beyannamelerden muaftır.. Soruyorum size 
founa göre Hazinenin arazisini nasıl belli ede-
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çeksiniz? Soruyorum, nasıl? tki bin dönümden 
aşağı olanlar beyanname vermekten muaf, tes-
bit etme imkânı yok, ama beşinei madde bir sü-
rü merasim koymak suretiyle birçok vatandaş
ların neticesiz, rahatsız olmasına meydan vere
me durumunda... 

Sizlere şunu arzedeyim : Eğer böyle olursa 
bu tesbit neticesizdir. Vazgeçin böyle şeyden.. 
Vatandaşlar! rahatsız edersiniz, bu, külfetli* 
zor bir iştir. Ve yine Toprak Kanunu tatbikat! 
için değil, Türkiye'de ekzakt bir arazi istatis
tiği için de lâzımdır ve şarttır. Bunu belki bir 
Amerikalı gelir söylerse bunun zarureti daha 
iyi anlaşılır. (Gülüşmeler). 

Nihayet Kasım Ener arkadaşımız, hiç kendi
sinden beklemediğim ve ummadığım şekilde, 
beni vazifeye davet ettiler ve bir nevi B. M. M, 
ndeki vazifeme ait ufak bir ironik ihtarda bu
lundular, dediler ki; bu Toprak Kanununun ta
diline ait tasarı şu şu encümenlerden geçti, 
madem ki, böyle düşünceleri vardı, Hatipoğlu 
arkadaşımız gelmeli, bunları zamanında düzelt
meli idi. Entressan. Ne lüzum var. Bakınız ar 
kadaşlar; tasarının şu şu eksikleri vardır diy<* 
Heyeti Umumiyede bunu söylemek hakkım de
ğil midir? Kim diyebilir ki, bir milletvekili yal
nız bunları komisyonlarda söyliyebilir. Bunu 
söylemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama ger
çeğin aslı şudur: Ben bu tadil tasarısının geç
tiği komisyonların üyesi değilim. Tarım Ko
misyonunun, değilim, İçişleri Komisyonunun, 
değilim, Bütçe Komisyonunun, değilim. Bu ko
misyonlara gelip bu tasarıyı takip etmemekli-
ğim politik bir takdir nezaket meselesidir. 
Çünkü eski kanunun çıkmasında çalışan be
nim. Arkadaşımın bunu anlaması lâzımdı. Bunu 
ben takdir ederim. Bu vaziyette olan adama 
komisyona gelmedi, alâkadar olmadı, şimdi bu
rada iş çıkarıyor diye konuştular. Artık bilmi
yorum, kendisinin aklına çok itimadım vardır, 
biraz mülâhaza ederlerse bunları uygun bulur
lar mı? Ben huzurunuzda şunu söyliyeyim.. Söy
lemem doğru değildir, fakat kendileri bana kı
yarak, konuştular, bu komisyonların hiç birisine 
gelmemiştir, buyurdular. Kasım Ener arkada
şıma huzurla şunu söyliyebilirim; ben zannedi
yorum ki, vazifesine âzami itina etmek ahlâkı
nın peşinde koşan insanlardan birisiyim ve Bü 
yük Millet Meclisinden kendi işlerimi tedvir et
mek için dahi izin almadım. 
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Ben, Hariciye Komisyonu üyesiyim. Binaen

aleyh komisyonlarda bulunmamaklığım, b!1' 
özür olarak, bir polemik mevzuu yapılamaz. He
le beni bu şekilde vazifeye davet edecekler ara
sında muhterem Kasım Ener, en son gelir. 

Bir arkadaşımız, Toprak Kanununun tadili
ne ait mülâhazaları kendi zaviyelerinden başka 
türlü kavramışlar ve burada ona göre mütalaa 
serdettiler. Ben bu mülâhazaların tamamiyle 
yanlış anlayıştan ileri geldiğini tahmin ediyo
rum. Onun için bir açıklamada bulunmama mü
saadelerinizi rica ederim. Buyurdular ki Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu dokunulmaz şekilde 
gösterilmeye çalışıldı, bu Anayasa değildir. Bı
rakalım bu kanunları, hattâ kendilerine şunu 
arzedeyim ki Anayasayı bile muayyen kayıt'a* 
ve şartlar dâhilinde Büyük Millet Meclisi değiş
tirebilir, yalnız benim burada, tasarı üzerinde 
yürüttüğüm mülâhazalar, mutlaka Çiftçiyi Top 
raklandırma Kanununa asla dokunulmasın mer
kezinde, istikametinde değildir, yapılan tadil 
lerin mahiyeti ve meydana getireceği karışıklık 
l an üzerindedir. Söyledim arkadaşlar, birinci 
maddenin prensipi sağlam, fakat altındaki ma/1 -
deler çürüktür, kanun tekniği, bakıra ridan 
isin doğrusu, kanamı külliyen ortalan kaldır
maktır. 

Onun için Topraklandırma Kanunu da pek
âlâ tadil edilirken istenildiği şekilde değiştirilir, 
Meclisin arzusu ne ise o hale getirilir. 

Ortakçılık ve Türk vatandaşlarının hakkı 
meselesinde şunu ilâve edeyim, ne eskisi ve ne 
de yenisinde iddiamız; ortakçılığı yasak etmek 
değildir, yalnız kıstas koyuyor. Dağıtılacak top
raklar için istimlâk kıstası olarak ortakçılıkla 
işletilen topraklar bunun içine almıyor. Bunu 
uygun bulursunuz, tatbik edilir, uygun bulmak
sınız pekâlâ. Fakat benim anlayışım, bunun daha 
faydalı olduğu merkezindedir. 

Hulâsa arkadaşlar; dikkat buyrulursa iti
razların bir kısmının mahiyeti tamamiyle Top
rak Kanunu vesilesiyle bana taallûk eden, şah
sına ait hücumlardır. Bir kısmı, yanlış anlama -
dan mütevellit olan itirazlardır, bir kısmı da be
nim konuştuğum mevzularla hiç ilgisi olmıyan 
mülâhaza ve mütalâalardır. 

Şimdi arkadaşlar, bugünkü tasarı üzerinde mü
lâhazam şu; Şu, noktayı iyice belirtmek isterim. 
Doğrudan- doğruya çiftliğini işleten vatandaş
lar için diyeceğim yoktur. Onların korunması 
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yerindedir. Bunlardan sonra Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu prensiplerini alt üst etseniz 
yine diyeceğim yoktur. Bir tek düşüncem teknik 
olarak itirazım şöyledir. Prensipler lüzumsuzsa 
açık olarak, kanun hükümlerinden çıkarılmalı
dır, yoksa hem prensipler mahfuz, hem de is
tisnalarla hükümsüz bırakılırsa kanun işlemez. 
Vatandaşları rahatsı/ eder, takdir sizlerindir. Bu
nun arksıııdan kısaca şu nokta üzerinde duraca
ğım; Toprak Kanunu çıkarıldı, memlekette iyilik 
getirdi, fenalık getirdi, güzel. İzin verirmisiniz 
arkadaşlar, llatipoğlu'nun kanunu, Hatipoğlu'-
ııun davasıdır. Bu da güzel, kabul ediyorum. 
Ama hâtıralarınıza müracaat ediyorum. Türki
ye'de bütün milletin toprak derdi ne Cumhuri
yet devrinde, ne de onun kapısının önündeki 
devirlere doğmuştur. Bu daha çok eski zamanla
ra kadar gidiyor. Cumhuriyet devri toprak der
dini dâva haline getirmiştir. Şimdi hatırlayınız; 
25 yıldır bunun edebiyatını yapmaktayız. Yirmi 
beş yıldan beri programlarımızda toprak re
formu, toprak dağıtımı yer almıştır. Beyanla
rımızda Türk köylüsünün topraklandırılması 
yer alınıştır. Rahmetli Atatürk B. M. Meclisi 
huzurunda bu konuya kaç kere dokunmuş, mem
leketin bu büyük derdi üzerine nasıl parmağını 
koymuştur. Hatırlayınız; nihayet arkadaşlar bir 
parti olarak da bundan evvelki zamanlara ait 
olan bütün dilekleri bir defa karıştırın, en can
lısını vereyim size : Anayasada da tadil yapıl
mıştır. Bu dâva için; unutmayınız arkadaşlar. 

25 yılın sonunda, programına sadık, memleke-
leketin derdini kendi ölçüsüne göre anlıyan 
bir insan, kendi emeğini buna katarak ve gö
zünde hiçbir şey gözetnıiyerek bu kanun üzerin
de çalıştı, huzurunuza getirdi. Kanunu beğen
mezseniz kaldırırsınız. Ama 25 yıldır Türk Mil
letine edebiyatını yaptığımız bu dâvayı realize 
etmek istiyen adamları suçlandıramazsmız. 

Kısaca son sözlerim: 
Bu memlekette bir toprak derdi vardır, Rea

liteyi akıllarına kadar örtbas ederse etsin ha
yat mütemadiyen hıçkıra hıçkıra yüzümüze 
bunu haykıracaktır. 

Bu memekette mezarının dahi mülkiyetini 
elerinde tutamayan köyler vardır. Bu memle
kette yüz yıllardan beri ekip biçtiği topraklara 
benimdir diyemiyen miyonlar vardır. Nihayet 
arkadaşlar biz insanlığın yeni bir istihalesinin 
dönüm noktasında bulunuyoruz. Zamanların tel-
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kin ettiğini sezemezsek çocuklarımıza salgın 
bir cemiyet, mamur ve masun bir vatan bıraka
nıyız. Türk Milletinin birliğini kundaklayıcı ilk 
ocağı, düşman, burada bulacaktır. Bundan son
ra bana söylenecekler benim umurumda değillir. 
Ve siz bana toprak derdine çareyi bulunuz. 
Başka bir isteğim yoktur. (Alkşlar) 

ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, iyi bir okuyucu güzel bir kitap okuduk
tan sonra veyahut çok kuvvetli bir hatip ilmî 
vukuf ve kavrayışı ile çok esaslı bir ana davayı 
izah ettikten sonra, ondan eksik bir okuyucuyu 
veya o kuvvetli hatibe çırak olabilecek bir hati
bi dinlemek hakikaten çok sıkıcıdır. İşte şimdi 
benim talihim budur. 

Akaclaşlar, ben de köyde doğmuş, harmanda 
yalınayak koşmuş bir köylü çocuğuyum. Ve bu
gün de yine köylere, köyüme, bağlı kalın 1ya ça
lışan bir insanım. Fazla olarak, köylü kadar, 
dâvasının geç kaldığına inanmış olan bir zümre
nin de arkadaşlığını yapmaktayım. 

Arkadaşlarım, bu köylü namı altındaki va
tandaşlarımız arasında mavi gökün büyük çatı
sı altında ve onun geniş atelyesini, toprak teşkil 
etmektedir. Bugün bu alanlarda çalışan bir mil
yon 600 bin tarım işçisi mevcuttur. Bunun en az 
600 binini toprak işçisi teşkil etmektedir. Ben
den evvekli hatip; benim izah edemiyeceğim bir 
şekilde bunun mânâsını büyük bir vukufla teba
rüz ettirdiler. • 

Arkadaşlar; köylerde ğezdğim zam an Toprak 
•Kanunu köylünün hayrına tadil edilecek ümidi 
izhar edilmişti, öyle tahmin edilmekte idi, oku
dum. Aksini gördüm. Görmüş olmak için son 
senelerde Meriç'ten, Seyhan'a, Antakya'dan, Si
lifke'ye ve nihayet İzmir'den, Samsun'a ka
dar olan kısmı görmeye çalıştım. Ve oralarda 
ortakçı vasfını ve durumunu tetkik ettim. 12 
yaşından beri bu ıstırabı görmekte ve sezmek
teyim. Ben Toprak Kanunu, bizim Kemalizmm 
ana esaslarını ve bizim Partimizin, İktidar Par
tisinin halkçılık ve inkilâpçılık esaslarını daha 
geniş şekilde tatmin eder ümidi ile bu kanunu 
bekledim ve tekrar tekrar okudum. Gördüm 
ki, bundan evvel getirilen kanun ile girişilen , 
reform bu kanun ile takyit edilmektedir. Ve bu 
kanunda eski kanunda mevcut olmıyan bir esas 
eski derebeyliğin bellibaşlı bir vasfı ve mirası 
olan ortakçılık takviye edilmektedir. Babadan 
miras kalan geniş çiftliğini yalnız ortakçı eliy-
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le idare eden ve onun sırtından geçinmek isti-
yen bâzı zevata bu kanun, eski kanundan dah:ı 
fazla yer ve fayda vermektedir arkadaşlar. 
Hatıra gelmesin ve zannedilmesin ki, ben mül
kiyet hakkının nezsedilmesini istiyen bir arka
daşınızım, böyle birşey hatırıma gelmez. Tediye 
müddeti 20 sene olmasın kabilse 4 - 5 senede 
hattâ mümkünse defaten verilmesini isterim. 
Ve bunun çaresini de aramalıyız. Parasız alın
masın, değerinin 3, 4, 5 misli verilsin fakat ica-
bettiği zaman kanını ve canını dün vermiş, bu
gün vermekte ve ilerde de verecek olan bu nes
lin çocuklarının mutlaka kendi mülkiyetine da
yanan bir yuvası, bir çatısı, bir toprağı olması 
matlûp ve mukadderdir arkadaşlar. 

Hiç şüphesiz ortakçılarına çok iyi muamele 
eden insanlar mevcut olabilir ama arkadaşlar, 
ben ortakçının öylesini bilirim, askere gittiği 
zaman bıraktığı çiftliğe döndüğü zaman ana
sını, babasını orada bulamamıştır. İsim vere
bilirim. Sonra arkadaşlar, bugün toprak reformu
nu yapmış memleketler vardır. Bu memleketlerde 

vaziyet toprak dağıtılmadan evvelki durum dağıtıl
dıktan sonraki durumdan çok iyidir. Daha ziyade 
müreffehtir. Arkadaşlar ortakçı hiç bir zaman 
daimî ve müstakil bir fonksiyon olamaz ve ola-
mıyacaktır. Efendisine sonmadan bahçesine 
bir ağaç bile dikemez. Tabiî eğer tam mâna-
siyle bir ortakçı durumunda ise; müstesnaları 
kasdetmiyorum; o çitini tamir etmek isterse 
efendisinin müsaadesini alacaktır. Nihayet o 
toprakta her şeyde ortaık değildir, ancak bâzı 
şeylerde ortaktır. Ortakçının istediği kadar 
hayvanı olamaz, hattâ istediği kadar tavuk ba-
kamaz ve civciv çıkaramaz.' Böyle olan yerler 
ve ortakçılıklar vardır ve çoktur. Toprak re
formu Kemalizmin en esaslı temellerinden bi
ridir. Bunun tahakkuku için ne kadar evvel 
harekete geçer ve ne ıkadar Toprak Kanunu iyi 
şekilde bu cemiyetin bünyesine uygun olarak 
çıkarılırsa muvaffakiyet o kadar büyük olacak
tır, ne kadar gecikirse, vebali de o kadar fazla 
olacaktır. 

Bu münasebetle diğer bir noktaya temas et
mek isterim: Rakamlar bize gösteriyor ki, 1947 
den 1948 sonuna kadar 10 ilçede 1427 çiftçi 
ailesine arazi taksim edilebilmiştir. Arkadaş
lar Türkiye'de ilce 440 küsurdan fazladır. 
Bir senede 10 ilce bittiğine göre hepsi için 44 
sene lâzımdır. Yani bu kanunun tatbik edile-
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bilmesi için aşağı yukarı yarım asır lâzımge-
leeektir. Onun için bu kanunun her yerde tat-
bikma kadar Tapu Kanununun 6 ncı maddesine 
başvurmak lâzımdır. Devlete ait olup istifade 
edilmiyen fundalık çalılık gibi toprakların imar 
hakkı yeniden bahşedilmelidir. Nitekim, ko
nuştuğum birçok kimseler bana « bize sıra ge-
linciye kadar Tapu Kanununun bu altıncı mad
desinden istifade edelim » demişlerdir. (O mad
de var sesleri). 

Bu hususu, maddesinde konuşmak isterim. 
Bu meseleye sırası gelince, temas edeceğim. 
Göreceksiniz ki, onda da sarahat yoktur. İstan
bul'un çok yakınında da, gezdiğim yerlerin çok 
uzağında da aynı ıstırabı dinledik ve dinlemek
teyiz. 

Benim Yüksek Meclisten rica etmek istedi
ğim nokta, reform için kabul ettiğimiz bu ana 
kanundan daha mütekâmil bir kanun çıkarma
ya çalışılsın. Kanunda maddesi gelince de arze-
deeeğim, ortakçılık yapmamak ve yaptırmamak, 
kaydını koyalım. (Gürültüler) Efendim; son 
sözüm şu olacaktır. Biz geniş arazi sahiplerine 
dilediği gibi kullanacak kayıtsız ve şartsız iki 
bin dönüm bırakmıyalım. Kendilerine istedikle
ri parayı verelim, yardımı yapalım. Fakat or
takçıyı efendisinin elinden kurtaralım, kurtar-
mıya çalışalım, kendisi, kendisinin efendisi ol
sun kemalizmi ve kendi prensipimizi yerine ge
tirelim. 

Maddelere taallûk eden noktai nazarımı ar-
zedeceğim, sizleri izahatımla tasdi ettim af fini
zi rica ederim. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Sayın arkadaşlar; kabul etmek lâzımdır ki Tür
kiye'de bir toprak ve çiftçiyi topraklandırma 
dâvası vardır. Maziden aldığımız birçok kötü 
işleri tasfiye ede ede memleketi, milleti, devleti 
itibarlı hale getiren Cumhuriyet rejimi, bunu 
da halletmekle mükelleftir. 

Hepimiz biliriz ki, Selçuk devirlerinden, Os
manlı devirlerinden beri bu memleketin, Anado
lu'nun, Misakı Millî hududu içindeki güzel Türk 
yurdunun bir iskân vaziyeti, köy durumu var
dır. Siyasi hâdiseler, tabiî hâdiselerle yan yana, 
modern bir cemiyetin yaşamasını kolaylaştırıcı 
esasların tatbikma engel olarak vukubulmuş-
tur. Ve bu hal kısmen bugün dahi böylece de
vam etmektedir. 
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İkinci mesele, Cumhuriyetin ilk yıllar başın

da 12 milyon raddesinde olan Türk nüfusu, bu
gün 20 milyona varmış bulunmaktadır. Biz su
reti umumiyede bunun 15 - 16 milyonunu köylü 
olarak kabul ediyoruz. Binaenaleyh 12 milyon
dan 20 milyona varan bu nüfus, sureti umumiye
de ilmî, zirai, içtimai icaplara göre teessüs et
memiş olan köylerde bilhassa çoğalmıştır. 

Bugün bu sebepten dolayıdır ki, hakikaten 
bazan münakaşa ederiz, köylünün durumu iyi 
mi, kötü mü. Türk köylüsünün durumu bugün 
zirai bakımdan, sıhhat bakımından, içtimai du
yuş ve yaşayış bakımından inkâr kabul etmez 
ki dünden bugün daha iyidir. Sıkıntıyı başka 
yerde aramak lâzımdır. Bu sıkıntı, böylece he
sapsız kurulmuş, tekevvün etmiş köylerde arazi 
meselesi halledilmemiş, ihmal edilmiş bir cemi
yette dar sahada çoğalan nüfusun husule getir
diği geçim ıstırabmdandır. 

Hulâsa arkadaşlar, birçok cihetlerden Tür
kiye 'de toprak ve topraklandırma dâvası var
dı r. Bunu halletmeye mecburuz, halkçı bir ida
re olarak mecburuz. İleri gitmek, medeniyeti 
artırmak istiyen heyecanlı, bilgili bir Devlet 
kurmuş olarak, mecburuz. Ondan başka her bü
yük Cihan Harbinden sonra her memlekette in-
saniyetçilik zihniyetine, şekline giren birtakım 
amprik ve yampri mezhepler, propagandalar 
husule gelir; Bu gibi şeyler muhitimizi sarmış 
ve memleketin selâmetini bozmak istiyen cere
yanlara, bir taraftan fiilî, diğer taraftan kanu
ni, nizami tedbirlerle karşı koyarak önlemek 
mecburiyetindeyiz. Bütün bu sebeplerden Tür
kiye'de toprak dâvası, topraklanma dâvası var
dır. Arkadaşlar bunu inkâr edemeyiz. Bunu va
zifelerimizin başında saymazsak bugün biz, ya
rın başkaları bu milleti idare eden insanlar, ta
rih huzurunda, gaflete düşmüş, günah işlemiş 
ol urla i*. 

Şimdi; bu tasarı dolayısiyle konuşan arka
daşlardan bâzıları bu dâvanın mevcudiyetinden 
hepimiz müttefik olmakla beraber, eski tasarı 
memleketi kötü bir duruma düşürmüş gibi çok 
sert mütalâalar yürüttüler. Bir kısım arkadaş
larda da bu tadil tasarısı, toprak mevzuunu 
külliyyen zedeliyor, kaldırıyor gibi bir fikir 
var. ikisi de mübalâğalı görüş ve mübalâğalı 
konuşuştur arkadaşlar. 

Bizim bu tasarı ile aradığımız ve arıyaea-
ğımız şey, artık makinalı ve bol istihsalli ziraat 
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bu vatanda da bir zaruret olduğuna göre, bir 
taraftan çiftçiyi, çiftliği koruyacağız, diğer ta
raftan vatandaşı, küçük çiftçiyi yaşatacak, top
rağına vatanına ruhu gibi bir de hesabiyle bağ
lıyacak olan tapulama, topraklama işidir. 

îşte tasarı bunu sağlarsa, her ikisini koru
yarak bunu temin ederse, ggeçende yaptığımız 
kanunun tatbikmda gördüğümüz mahzurları 
izale edecek ve bki hakiki, isabetli yola görü-
recektir. 

Yine bu arada bir iki arkadaş bunu konu
şurken bir noktayı da söylediler. 

Efendim, çiftliği dağıtıp köylüye veriyo
ruz, apartmanın bir katını da kapıcıya veredlim 
gibi; arkadaşlar içtimai hayatta bunlar başka 
başka şeylerdir. Onunla . bunun münasebeti 
yoktur. Bu bambaşka bir iştir. Toprak ve top
raklandırma, bir milletin nüfusunun beşte dör
dünün köylü olduğu bir cemiyette, bu bambaş
ka bir iştir. Köylü toprak sıkıntısından hayat 
bulmak için kasabalara yığıldığı zaman cemiyet 
yıkılır, yaşamaz. Bu bambaşka bir dâvadır. 

Şimdi bendeniz bu- meselenin birkaç yerinde 
şüphe ve huzursuzluk duyuyorum. Bunun biri 
üzerinde durulan işletme meselesinde çiftlik sa
hibine fazla, ötekindeki zorlayıcı ve elinden çift
liği şöyle veya böyle müsmir kılmıyacak şekil
de, semereli olmak tedbirini koymadan almak 
kötülüğü yanında bunda da çiftlik sahibine 
fazla müsamaha eden ve yurda nâfi kılmadığı 
geniş arazisini elinde tutmak için, işletmeden 
elinde tutmak için, kanunun birtakım hükümle
ri içinde birtakım hilelere sapıp muhafaza et
mesine imkân veren bir müsamaha vardır. Mad
delerde ıbu iki şekli muvazenelemek lâzımdır. 
Ötekinin mahzuru da arzettiğim gibi, tedbirini 
almadan, nâfi kılacak hale koymadan orta ve 
büyük çiftlik sahibi insanların elinden aldık
tan sonra da* hurdahaş edecek hükümler vardır. 
Bunda ise, o sertlikten kaçınarak, orta ve bü
yük çiftlik sahibini istihsal bakımından hem 
ürkütecek, vatana nafi kılmıyacak, hem de Dev
letin iktidarı olduğu zaman alıp arazisiz insan
lara vermek imkânım selbedecek, zorlaştıracak 
hüküm vardır. 

Arkadaşlar, bu ikisini maddelerde iyi tevzin 
etmek lâzımdır. Bunun üzerinde hepimiz mad
delerde sırası geldiği zaman, çok hassas olalım. 
Maksadımız yapıcı olmaktır. Şimdi burada mad
delere geçmiyorum. Yalnız öteki ile beraber bu 
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'kusur karşılıklı mütezat haldedir. Öteki maksa
da ulaştırmamıştır, bu da maksattan uzaklaştı
racak mahiyettedir. 

Şimdi bir noktaya geliyorum. Bizim memle
kette büyük çiftlikler vardır. Trakya'da, Ege'
de, ve Cenupta., Şarkta ve hattâ Anadolu'nun 
merkezinde büyük çiftlikler vardır. Bu çiftlik
lerin içinde 1, 2, 3, 5 ve hattâ yedi, sekiz köy 
vardır. 

Şimdi arkadaşlar bu çiftlikler içinde bu köy
lerin ecdadı tim ar, ziaamet devrinden beri otu
rup yaşamaktadırlar. Bu çiftlikler falan muh
tarlığın bir mahallesi olarak kütüğe geçmiştir. 
Vergi meselesi de bu haldedir. Ama bu insan
lar burada hiçhir şeye sahip değillerdir. Yer 
kendinin değil, bina kendinin değil. Damı ba
şına çökecek, dişinden tırnağından ayırıp yap
sa, insan gibi yaşıyacak bir hale getirse kime 
ne, ne için yapacak? Bu, memlekette bir ıstırap 
kaynağıdır ve içtimai adaletsizliğin bunun ka
dar aşikâr olan bir misali yoktur. Bu yüzdendir 
ki, vatan mamur da olamıyor. 

Arkadaşlar, Toroslardan inin, Toroslardan 
indiğiniz zaman Mısır gibi bir iklim dediğimiz 
ve memleketin en zengin mmt akalarından olan 
Adana ovalarında, Tarsus ovalarında, mamur 
bir köy alın,Türk gözü, eğer ilk defa gidiyorsa. 
sukutu hayale ve inkisara uğrar. Çünkü hep çift
liktir, köy halindedir, meskenler, ecdattanberi yağ
mur ve güneşin şiddetli aksinden tam manasiyle 
muhafaza edemiyecek bir vaziyettedir. Hatay da 
aynı \ aziyettedir. Her yer böyledir arkadaşlar. 
Binaenaleyh bu kanunla bir maddeyi daha sağla
mamız lâzımdır. Hiç olmazsa bu kanunun neş
rinden evvel 10 sene evvelinden itibaren ilerive 
doğru her hangi bir çiftlikte köy hüviyetini al
mış köylerin halkı için yine o çiftlikte ortakçıdır, 
o arazi sahibinin, anlaşmalarla ortaklama işlerini 
görürler. Fakat köyün bulunduğu saha, bu ka
nundan evvelin topraklandırma esası içindeki hü
kümler dairesinde ona verilmiştir. Eğer bu yer
deki binaları kendisi yapmışsa yeri verildiği için 
bina da kendisinin olur. Yok, binalar çiftlik sa 
bibi tarafından yaptırılmışsa bu gayrimenkulle-
ri'n de köyün müesses bulunduğu saha ile bera
ber, Topraklandırma Kanunun hükümleri daire
sinde, köylüye maledilmelidir, tapusu verilme
lidir. Hiç olmazsa bunlar bu köy benimdir, ben 
bu köylüyüm, bunun içinde ağanın çiftliğinde 
sâyime mukabil bîr hakla çalışıyorurdum, şimdi 
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benimdir, evimin yanında 50 tavuklu bir kümes ya-
pup bir çift at alayım, bir ahır yapayım der. Bütüi' 
bunlar da onun hakkıdır arkadaşlar. Zannederim 
ki, bütün çiftlik sahipleri de milletvekilleri de ve 
bütün Türk vatandaşları da buna hiçbir suretle 
itiraz edemezler. Bendeniz bunun için Yüksek 
Riyasete bir madde teklifinde bulundum. Za
manı gelince tabiî yüksek oyunuza sunulacaktır, 
Sayın Tarım Bakanı ve onun değerli arkadaşla-
riyle de görüştüm. Bu hususta onlar da mutabık
tırlar. Eğer teklif ettiğim maddeyi bu kanuna 
koyarsak büyük bir içtimai derdimizi halletmiş ve 
köylümüzün de ıstırabının önüne geçmiş oluruz. 
(Çok münasip sesleri). 

BAŞKAN — Oylama sonuçlarını arzediyo-
rum. 

Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkın
daki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısına (279) oy verilmiştir. (278) ka
bul, (1) ret. Nisaplar vardır, muamele tamamdır, 
tasarının kanunluğu (278) oyla kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısına 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Mustafa 
Korkut 'undur. 

MUSTAFA KORKUT (Antalya) — Arka
daşlar ; yurdun köşesinde bucağında milyonlarca 
vatandaş Yüce Kamutayın âli kürsüsünden yük
selen seslere kulak vermiş dinlemektedir. Vere
ceğiniz karar Trükiye'de çiftçiliğin ehemmiyeti 
ölçüsünde tesirli, vereceğiniz karar Türkiye'de 
çiftçi nüfusunun yekûnu kadar ehemmiyetlidir, 

Arkadaşlar, çiftçiyi topraklandırma dâvası 
yurttaşın bu cennet ülkede maddi ve mânevi te
minat içinde yaşaması davasıdır. Bunun yanın
da Millî gelirin artması refahın gerçekleşmesi 
davasıdır. Ben dâvaya yeni bir istikamet verir
ken. elimizdeki tasarının yaptığı iki esaslı deği-
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(271) oy verilmiştir. Nisaplar var, muamele ta
mamdır, tasarının kanunluğu (271) oyla kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edil
miş olan Anlaşma gereğince temin edilen para
ların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında imzalanan Anlaşmaların onanması 
hakkında Kanlun tasarısına (268) oy verilmiştir. 
Ret. ve çekinser yoktur. Nisap vardır. Muamele 
tamamdır. Tasarının kanunluğu (268) oyla ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanan Yugoslavya'daki Türk Emlâk ve 
Menfaatlerinin tazminine mütaallik protokol ve 
eklerinin onanması hakkındaki tasarıya (256) oy 
verilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Nisap var
dır. Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 
(256) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat etmek üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

siklik vardır: Önce kanunun bâzı eksiklerini 
tamamlamak sonra da elinden toprağı alınacak 
olan yurttaşlarla kendilerine toprak verilecek 
yurttaşlar için adaletli bir hüküm tesis etmek. 
Tasarı, toprağı kamulaştırılacak olan. kimsele
rin de yurttaş olduklarım hatırlatıyor, kendini 
bir miktar toprağın sahibi görerek çetin hayat 
mücadelesinde emniyet hissi ile yaşamaya çalışır
ken bir anda topraksız ve parasız endişesini kal
dıran bu tasarı dâvayı kabili tatbik bir hale 
getirmiştir. Davanın bu tarzda halledilmesi için 
gerekli olan yüksek kararınızı istirham eder ve 
sözlerime son veririm. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak-

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) Hilmi Öztarhan (Manisa). 
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landırma Kanunu hakkında Türk vatandaşının 
çok kötümser olduğunu ve bunun tatbikatında 
Türk vatandaşının Hükümete karşı olan itimat 
ve emniyetinin kalmıyacağmı nazarı itibara 
alan Hükümet, yeni bir tasarıyı Meclise sunmuş 
ve iki seneden beri komisyonlarda incelendik
ten sonra, tetkik edildikten sonra 23 maddesi
nin tadili ve birçok maddelerin ilâvesinin gö : 

rüşülmesi için tasarı bugün yüksek huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, ben bu kanunu yukardan aşağı-
ya dikkatle okudum. Bir maddesi ufak tefek 
tadillere uğramıştır, maddelere sıra geldiği za
man üzerinde konuşacağız. Hattâ o maddeler ta
dil edilmese dahi bu kanun yüz ağartıcı bir ka
nun haline gelmektedir, bundan dolayı bu tasa
rıyı Meclisimize getiren Hükümete ve bunu in-
celiyen Tarım, İçişleri, Adalet ve Bütçe Komis
yonlarına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

Yalnız bu kanunun tümü hakkında konuştu
ğum için bâzı şeyleri hatırlatmak isterim. Hâlâ 
meriyette bulunan bu kanun, eski 4753 sayılı 
Kanuna göre tatbiki lâzımgelirken, çünkü niha
yet elde bir kanun vardır, o kanun tatbik edile
cektir. Maatteessüf böy.c bir L-.nnun olduğu hal
de geçen sene 1948 senesinde, şimdi çiftliğin is
mini hatırlıyamıyorum; vâsi arazisi bulunan 
çiftlik sahibi ile toprak işleri müdürü umumisi 
arasında kanunsuz, keyfî olarak bir anlaşma ne
ticesinde mal sahibine sekiz bin dönüm arazi bı
rakılmıştır, kanunsuz taksim etnıştir. Bu kanu
na aykırıdır arkadaşlar. 

Buna mümasil Çatalca'da da bir hâdise ol
muştur. Toprak işleri umum müdürünün değil, 
Başvekilin dahi yapamıyacağı bir şekilde kanu
na aykırı olarak aralarında yaptıkları bir anlaş
ma ile olmuştur. Arkadaş görüyorsun ki bu ka
nunda imzan var, bu kanunu tasvip edelim, ka
nunun 17 nci maddesinde 50 dönüme kadar olan 
madde fena, ölümden beter bir şeydir. Bu hepi
mizin nazarı dikkatini celbediyor. Fakat arka
daşlar; böyle kanunsuz dağıtılan arazi sahiple
rini de kanunun içerisine alınmasını sizden rica 
ederim, maddelerde görüşmek üzere şimdilik 
sözlerime nihayet veriyorum. 

SABÎT SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar, Toprak Kanunu partimize mal 
•olmuştur. Kurultayda bunun için görüşülmüş; 
ve programa da dâhil olmuştur. Her halde bu 
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mesele memleketin menfaatine muvafık surette 
halledilecektir. 

Dün buradaki bâzı sözlerime karşı muhterem 
Hatipoğlu, biraz fazla müteessir olmuşlar. Ben 
kendilerine demişim ki, sen konuşacak mısın"? 
Evet konuşacağım demiş, bunun üzerine, ben de 
konuşacağım demişim. Bunu tuhaf bir vaziyette 
istismar etti. Acıyorum. (Gülüşmeler) 

Ben geçerken Hatipoğlu ile daima konuşu
rum, görüşürüm. Arkadaş, sen söz söyliyecek 
misin dedim, evet söyliyeceğim dedi ben, söyle-
mesen iyi olur dedim, evet söyliyeceğim dedi, 
öyle ise ben de söyliyeceğim dedim, böyle, bu 
mahiyette lâtife tarzında konuştuk. Ben ona 
görüşme dedim. Her halde kendisini sevdiğim
den dolayı, yani daha fazla çürümemesi için bel
ki bir arzumdan ibarettir. (Gülüşmeler) 

Burada birtakım.. 
BAŞKAN — Bu çürümemek tâbirini lütfen 

tavzih buyurunuz. 
SABÎT SAĞIROĞLU (Devamla) — Pekâlâ 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Mesele yok, bitti. 
SABÎT SAĞIROĞLU (Devamla) — Sonra, 

birtakım başka şeylerden bahsetti. Okuma
mışım, okuyamadığım halde gelmiş, burada mü-
lâtaada bulunmuşum. Ben hakikaten, tasarıyı 
tamamen okumadım. Komisyonlara da gitme
dim. Çünkü evvelce yapılmış olan normal ka
nun her halde bir şekil alacaktı, bizim mütehas
sıs arkadaşlar bunu güzel bir durette çıkaracak
lardı, buna emin idim. Lâkin böyle birşeyi ken
dine âdeta maletmiş bir sıfatla Hatipoğlu yine 
bu işe karıştığı zaman ben de sinirlendim ve 
onun için söz aldım. 

Şimdi Hatipoğlu, birçok şeyler söylediler. 
Hakikaten hatip. Hatibolmak birçok ayıpları, 
birçok kusurları örtüyor. Bunu ben biliyo
rum. Lâkin ben, geçen kanunun müzakeresinde 
bir arkadaş sen evvelce bunun hilâfında yazdın, 
şimdi onun hilâfında söylüyorsun, sözüne kar
şı: «Ben o vakit o kanaatte idim, şimdi bu kana
atteyim » dediği sözünü burada sarahaten zik
retmedi. Birtakım şeyler, bilmem ne, nasılmış, 
nasıl olmuş, bilmem hangi komisyona. girmiş de 
falan. 

Arkadaşlar, zabıtlar mevcuttur, getirtir ve 
okursunuz. 

Sonra, bu kanun, normal çıkmış diyorlar, Mec
lis bunu normal olarak kabul etmiş. Bu kanun 
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hakikaten o kadar tatlı bir şekilde çıkmadı. 
kanunun müzakeresi sırasında, belki hepiniz 
de biliyorsunuz, 300 imzalı bir takrir geldi ki, 
şimdiye kadar Büyük Millet Meclisinde böyle 
bir şey vâki olmamıştır. Bana da bu takriri im
za için getirdiler. Dedim ki, arkadaşlar, siz bu
nu bâzı daha yüksek makamların da güya böyle 
bir emri varmış gibi istismar ediyorsunuz, böyle 
300 imzalı bir takrir Meclise gelmez. 

Bulnun adına takrir demezler, buna tuğrayi 
gaırrası tahtında müstetir fermanı hümayun der
ler. 

Büyük Millet Meclisine böyle 300 imzalı tak
rirle gelen bir kanun çıkmaz. Madem ki, 300 im
zalı bir takrir vardır, o halde ekseriyet daha gü
zel temin edilmiştir. Niçin müzakereye koyu
yorsunuz? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ya
şasın Millî İrade, 

SABİT SAÖIROĞLU (Devamla) — Bu ar
kadaş, hakikaten hitabetine güvenerek ve keli
meler üzerinde oynıyarak birtakım uzun sözler 
söyledi. Evet, Hatipoğlu'nun zamanında iki ka
nun çıktı. Birisi Toprak", diğeri, Orman Kanu
nudur. Bunlar mahiyetleri itibariyle bugün 
tetkik ediliyorlar. Ben ne icraat yaptım, bunu 
hepiniz bilirsiniz, diyor, evet icraatını gördük. 
Ben halk çocuğuyum, diyor. 

Bir Donatım Kurumu vücuda getirdi, bir de 
Adana'da birtakım atelyeler yaptı. Bilmiyorum. 
'kaç milyon liraya mal oldu. Bunun mahiyeti 
şimdi nedir, lütfen Tarım Bakanı izah buyur-
şunlar. 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTÖÖLU (Urfa) — Şimdi 
Toprak Kanununu müzakere ediyoruz. 

Ben bunları uzun boylu söyliyecek değilim, 
ve uzun boylu onun kadar kelimeler üzerinde 
oymyacak liyakatte değilim. Yalnız Allah, böy
le nazara ilimler uğrunda memleketimizi birta
kım gadirlere uğratan allâmelerden muhafaza 
buyursun. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Emkı Sazak. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) - Bu kanun şah

sımı da alâkadar ettiği ve vaktiyle de çok uğ
raştığımız için konuşmamayı tercih etmek isti
yordum. Fakat Halk Partisi Kongresi kararma 
rağmen, hâlâ bu kanunun eski şekilde, muzir 
bir halde bırakmak istiyen zihniyetler karşısın
da, amele mebusunun dediği gibi, taksim edive-
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relim talebinden sonra biz de toprakla alâkadar 
olarak... 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Söz istiyorum. 
(İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'ya hita

ben) 
BAŞKAN — Amele Mebusu demekle size bir 

tariz yoktur, İngiltere'de Amele Partisi vardır 
bilâkis bu sizin için bir şereftir. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Bu gelen yeni 
kanunun aleyhinde bulunanlar unutuyorlar ki 
Devletin vazifesi sade yıkmak değil, yapmaktır. 
Bir kanunu kolayca yapabilirsiniz, adına da in-
kılâp diyebilirsiniz, toprağı taksim eder, çab-
şunları felce uğratır, memleket aç kalır, sonra da 
hariçten buğday getirtilir. Bunlar kolay iş ama 
karın doyurucu değildir. Devletin vazifeleri 
vardır: Bataklığı kurutur, gölleri kurutur, ken
di toprağını verir ondan sonra da kendisinde 
kudret görürse diğer topraklara da göz atar. 
Dünyanın neresinde % 60 dan fazla insanın top
rağı var. En fazla toprağı olan yerlerde bile bu 
nispeti geçmez. Çünkü nüfusunun içinde bakka
lı var, tücctrı var, memuru var, sanatkârı var
dır. Ben Hatipoğlu'na, gel sana bin dönüm he
diye edeyim desem ertesi günü yanından kaçar. 
Çünkü toprakla uğraşmak o kadar kolay iş de
ğildir. 

Arkadaşlar, Türk. Milleti mâkul olunca top
rak sahibi de olsa olmasa da bunu kabul eder, 
kendi toprağını vermekten- de ürkmez. Adamın 
toprağını işlemek için bir çift öküzü var, ölü
yor da yerine yenisini veremiyoruz. Bunun bin, 
beş bin misali vardır. Çiftçi sabanına mibzer 
alamıyor. Tohumunu bile dağıtamıyoruz. Hal 
böyle iken nazari hareketler, yıkıcıdır, yemin 
ederim yıkıcıdır, memlekete fayda temin eden 
bir zihniyet değildir. Emsalini görüyoruz. 

Şimdi bâzı şeyler düşünüyorlar, toprak sahi
bi iyi yerini alacakmış. A birader bu malî ga
nimet midir ki, iyi yerini mal sahibi alacak di
ye endişe ediyorsun? Toprağı buldun da iyisi 
olmadı diye mi endişe ediyorsun? Adamın top
rağı bu. Yok yarın adamın altınım ve sair eş
yasını da taksim etsek, hiç olmazsa altının iyi
sini Reşadiye ve saireyi onlara verirdik. (Gü
lüşmeler) 

Arkadaşlar, hakikaten ben bu parti Hükü
metini tebrik ederim, hatanın neresinden döner
sen kârdır. Zararın neresinden dönersen, kârdır. 

I Memleketten bu toprak vergisini kaldırmak, 

— 338 — 



B : 63 13.3 
memleketin zararınadır. Ben faraza iki çocuğu- I 
mu Amerika'ya göndersem de ziraatçi yapsam 
diyorum, diyorum ama insanın bu gibi vaziyet
leri görünce cam sıkılıyor, toprakta karnını 
doyuramıyacak olduktan sonra gitsin, ne cehen
nemde karnım doyurursa doyursun, diyeceği 
geliyor. İnsaf edin arkadaşlar, neresinden gider
seniz memleketin zararınadır. Dvlet vazifesini 
yapsın. Memlekette bulunan bataklıkları ufaV 
bir para ile kurutup da muhtaçlara dağıtabilir-
se o zaman, memlekette ekilecek toprağa hiç 
kimse hasret çekmez. 

Hakikaten hiç temas etmek istemezdim ama, Ha-
tipoğlu darılmasın, söylemek mecburiyetinde 
kaldım, burada çok ûlâmalık yaptı. Kanun böy
le demiyormuş da ekonomik kısımları, uzun vâ 
deli, türel bilmem neler filân diye uzun boylu 
lâflar söylediler. 

Ben, Toprak Kanunu yapılırken, bir tasnif 
mi yapıyorlar acaba dedim. Meselâ Adana'ya, 
sen pamuk ekiyorsun buğday ekme, falan yere 
sen şunu ekiyorsun bunu ekme diye. Bu lüzuma 
kani olduğum için böyle bir tasnif mi yapı
yorlar diye sevinmiştim. 

Meğer o bambaşka bir şeymiş. Ben de haki 
katen Hatipoğlu'nun zekâsına ve çalışkanlığına 
hayran olmuştum. Fakat maalesef eserleri, ken
disini hiçbir vakit mesuliyetten kurtaramıya-
cak derecede kötüdür. Ortada bir orman işi 
var. Yarın bunun bir sorgusu yapılsa, kendi 
sini mesuliyetten kurtaramaz. Bu yüzden bugün 
millet, belki de 500 milyon lira zarar istiyecek 
tir. Bir Donatım Kurumu yaptı, 10 milyon 
sermayesi var, 15 milyon binaya sarf etti, çıktı. 
Bunun iktisadi düşüncesi bu olursa, bize iktisa
di telkin ypması güç olur. Ben hiç kimseyi in
citmemeye çalışıyordum. Ama hâdise böyledir. 
Burada bu gelen kanun aleyhinde bulunmak. 
memleketin lehinde konşmak değildir. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ye

terlik aleyhinde konuşacağım. 
YUNUS MNAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Söz alan kaç arkadaş var? 
BAŞKAN — 4 kişi vardır. Birisi yeterlik 

aleyhinde, birisi şahsına dokunulduğu için söz 
almıştır ve bunlar konuşacaklardır. Bunlardan 
başka da Necati Erdem ve Cezaroğlu var. Şimdi 
Müsaade ederseniz Hükümet konuşsun, evvelâ. 
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Kim konuşacak? Adalet Komisyonu mu, Tarım 
Komisyonu mu, hangisi konuşacak ? 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Müsaade eder
seniz bendeniz konuşayım. 

BAŞKAN — Evvelâ Tarım Komisyonuna 
söz veriyorum, lütfen kısa inayet buyursunlar, 
arkasından Adalet Komisyonu. 

KASIM ENER (Seyhan) — Bendeniz fazla 
konuşmıyacağım, lütfederseniz kısa keserim. 

BAŞKAN — İki kişi daha konuşmak istiyor, 
yeterlik önergesi sahipleri müsaade ederlerse 
oya koymıyayım. Bu arkadaşlar da konuştuk
tan sonra yeterliği oya koyarım. 

Buyurun Kasım Ener. 
KASIM ENER (Seyhan) — Muhterem a rk -

daşlar; cuma günkü konuşmam, doğrudan doğ
ruya teknik olarak, Hatipoğlu'na bir cevaptaı. 
başka bir şey değildi. Yüksek takdirleri
nize bırakıyorum, sözlerimde ne polemik vardı:, 
ne de edebiyat yapmışımdır, ben böyle bir şey 
yapmadığıma kani bulunuyorum ve esasen bunu 
bilerek yapmaya da tenezzül edecek bir insan 
değilim. 

Arkadaşlarım, ccııma günü Sayın Hatipoğlu, 
üç esas üzerinde durmuşlardı, kanun tasarısının 
umumi görüşülmesi münasebetiyle. 

Birincisi, bu kanun tasarısı ile hissedarların 
hisselerinin ayrı gösterilmesi, dinlendirme vo 
ortaklığın konulması. 

İki bin dönüme kadar ortakçıya verebilme 
imkânının mal sahibine bahşı. Bunlar, topraksız 
ve yeter toprağı olmıyan çiftçi vatandaşlara 
toprak vermk ve kamulaştırma imkânlarını ak
satacaktır. 

İkincisi; toprak verilecek kimselerin süratle 
donatılması suretiyle müstakillen müstahsil va 
ziyete getirilmesi. 

Diğeri de toprakların sürekli olarak işletil
mesini temin etmek. Bu üç konudan Hatipoğlu 
ikincisi üzerinde hiç durmadı, bendeniz de buna 
temas etmedim. Yalnız Sayın öncel'in bunun 
üzerinde'durduğunu beyanla iktifa etmiştim. 

Birinci madde üzerinde ele aldığı hissedar
ların hisselerinin ayrıca gösterilmesi üzerinde 
durmuştum. (Af buyurun bir esas noktayı unut
tum :) Son üçüncü konu olarak da düzenli iş
letme üzerinde durdular. Bunda tezada düşü
yorlar. Buna dair bu defa cevap lütfetmedi
ler. Buna mâkul cevap vermeleri lâzımdı. 
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Toprakların dinlendirme meselesinde ise il

men de bu zaruridir diyener de vardır ve dill
endirmeye lüzum yoktur diyenler de vardır bu
yurdular. 

Düzenli üzerinde, yine kısaca Amerika'lıla-
rm bir vaziyetinden faydalanarak Yüksek 
Meclisi tenvir etmek kasdiyle bir misalcık arz-
ederek ve teknik olarak konuşmuştum, Edebi
yata, mübalâğaya kaçmış değilim. Meclisi âlinizi 
edebiyat yaparak, Amerika'lıyı misal göstererek 
yüksek fikirlerinizi imale edecek kudreti ken
dimde görmüyorum. Meclisi âliniz bunu benden, 
ondan iyi takdir eder. «Fikirleri imale ediyor» 
sözleri kendinin, ortaya attığı bâzı misallerle 
maalesef polemiği yaptığını göstermektedir. Bu
nun şaheser misallerini burada göstermiş bu
lunuyor. 

Hatipoğlu akadaşım buyuruyor ki, ana dâva 
ikidir: 

1. Düzenli olmak kayıt ve şartiyle orta işlet
me lâzımdır. Ve 5000 dönüme taraftardır. 

2. Toprakların süreli işlenmesi için beheme
hal dinlendirme, otlâkiye ve sairenin kaldırılma
sı lâzımdır. 

Çünkü vatandaşların toprak sahibi, olabilme
si için bunların mazeretler meyanma konmama
sı gerektir. Burada bendenizce en mühim ve 
esaslı dâva teknik bakımdan düzenli meselesin-
dedir. Diğerleri, Cuma günü de arzettiğim gibi, 
birer teklifle tayyı kabul edilebilecek basit bi
rer konudur. Nitekim kendileri de dinlendirme
ye lüzum vardır, olabilir, diye cevap verdiler. 

İkinci mühim konu toprağı olmıyan ve yeter 
toprağı bulunmıyan, çiftçilerimize toprak ver- ; 
mek, onları müstakil ve müstahsil hale getir- i 
mektir. Bendeniz bu hususta da, bunun en ul- , 
vi bir gayemiz olduğunu ve kendilerini tatmin ; 
edecek şekilde bunu arzu edenler meyanında 
bulunduğumu ifade ettim. Gelelim meselenin 
ruhuna; 

Sayın Hatipoğlu 'nım ilmî kudreti ve sairesi 
dedim. Bu hususta biraz geriye dönmek zorunda
yım. Arkadaşım acayip bir tezada düşüyor Bu
yuruyorlar, ki topraksızlara toprak vermek za
ruridir ve şu, şu sebeplerle de verlmez. Öbür ta
raftan eski kanunun müdafii olarak da Yüksek 
Mecliste zamanında ve yine şimdi de o kanunun 
ruhuna prensiplerine aykırı gördüğü bu tasa
rıyı tenkid etmekle, müdafaa ettikleri kanunda-
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ki 17 nci maddenin medlulüne yanaşmamakta-
dırlar. 

Sayın arkadaşlarım 17 nci madde diyor, k i : 
ortaklıkla, kira ile ve orada oturan işçilerle iş
lenen arazi 50 dönüme kadar kamulaştırılabilir; 
yani sahibine icabında 50 dönümden fazla veril
mez; bunun bugüne kadar, eğer Hatipoğlu bu 
işi müdafaada devam ederse, ki maalesef o ka
nunu müdafaa etmektedir. (Etmiyor sesleri.) 
(Etmiyorsa ve kendi kanaatine muhalif idi ise 
istifa edebilirdi.) Türk köylüsüne, topraksızla
ra en büyük gadri yapmışlardır. Sebebi: 

Bugün farzedelim birer çiftliğimiz vardır ve 
köydedir. Benim elli dönüme kadar düşebilecek 
bir tarlam olduktan sonra (17 nci madde ile) 
çoluk çocuğumuz, ve bütün geçimimiz ve evlât
larımızın istikbali bu toprağa bağlı olduktan 
sonra elli dönüme kadar düşecek vaziyete geti
rir miyiz? Ortaklığa, kiraya vermeyiz; haricen 
de işçi kullanırız. 

Bunun neticesi, bunun kötü neticesi bugün 
Çukurova'da görülmektedir. Köylü vatandaşlar
la can ciğer yaşıyan çiftçilerin arası maalesef 
açılmaktadır. Çünkü çiftçi bir taraftan toprak
sız olmaya gitmemek için, ki kısmı âzami alın 
teriyle kazanmıştır, bu 17 nci maddeyi göz önün
de tutarak topraklarını kiraya, ortakçılığa ver
memekte ve hattâ mahallin işçisine de verme
mektedir. Köylü ne yapıyor arkadaşlar? Köylü 
perişan vaziyettedir, durumu hakikaten acıklı
dır. îşte biz bu mülâhaza ile Tarım Komisyonun
da 1000 dönüme kadar ortaklığa verilebilsin ve 
bu suretle köylü vatandaşlar bundan faydalan
sınlar, dedik. Köylüyü düşünüyorum, köylünün 
topraksız olarak ortakçı vaziyetinde çal ışıması
nı düşünüyorum da içim sızlıyor, diyen Hatip
oğlu için böyle bir imkân sağlamak çok yerin
de bir iş olurdu. 17 nci madde ile eğer kanaa
tine muhalif idi ise bunu müdafaa etmezdi, 
vaziyet çok kötü bir şekil almıştır. 

Bu arada Amerika'lılara temas edeceğim. 
Ben de polemik yapmak isteseydim, Amerika'-
lılara bağrı yanık ortakçıların hali pürmelâlini 
ve sıtmadan kıvranan köylülerin perişan duru
munu göstermedin mi, diye sorabilirdim dediler. 
17 nci madde ile bu arttı Yoksa her hangi bir 
çiftçi Çukurova'da, ileri bir ziraatte hep ortak
çı ile iş görüyor, pamuk çapasına mukabil üçte 
ibir mahsul vermek suretiyle nakit yerine ayni
yat, veriyordu. 
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Çiftçi bu vatandaşlara, işçisi, aşçısı ve ara

bacısı da dâhil; kırk elli ve hattâ yüz dönüm
lük hazırlanmış bir vaziyette pamuk ekiyor ve 
teslim ediyordu. Bugün maalesef bu kalkmış
tır. Hep bu 17 nci maddenin korkusundan. Ay
nı zamanda benim yardımcım, yani yarıcım, 
nakliye işlerini de görürdü. Hakikaten bu mad
de ile feci bir vaziyet meydana gelmiştir. Yok
sa arzettiğim gibi topraksız köylüye toprak ver
mek evsiz vatandaşlara ucuz evler temini ile 
sosyal yardımları haddi âzamisine çıkarmak 
malî imkân olsa, her Türkün, insan olan Türk 
çocuklarının en büyük idealidir. Bunda hep be
raberiz. Biz bu kanun tasarısının Cumhuriyet 
Halk Partisi Kurultayının kararma uyarak en
cümenlerde tetkik ettik ve o karara uymak su
retiyle Meclise getirdik. (Tarım Komisyonu 
Sözcüsü değilim. Geçenlerde Tarım Komisyonu 
Sözcüsü arkadaşım yoktu da onun namına ko
nuşmuştum.) Tarım Komisyonundaki şahsi ka
naatim ne ise bugün de odur. 

Bedel işinde bir imada bulundular, ki, san
ki ben bedel azlığına muteriz imişim; memleke
tin âli menfaati karşısında bedel mevzuübahis 
değildir. Ancak bu âli menfaatle birlikte âli ada
let de göz önünde tutulmalıdır. Toprak alan da 
Ibir Tıirk vatandaşıdır, toprağı verilen de onun 
•bir kardeşidir. Büyük kardeşler, küçük kardeş
lerine biraz fedakârlık yapsın. Bu fikirde bu
lunan bir arkadaşınızım. Aynı zamanda Toprak 
Kanuniyle de ilgim yoktur. 17 nci madde öy
le bir maddedir, ki, topraksız halkı tatyip et
mekten ileri gitmiyor. Ama tamamen onun aley
hinde işliyor. Yoksa eski kanunun 16 nci mad
desi, düzenli olmak kayıt ve ş/artiyle, beş bin 
dönüme 'kadar müsaade etmektedir. Benim mm-
takam zaten düzenli çalıştığı için Toprak Ka
nunundan bir telâşı yoktur. Dâvamız, memleke
te, vatandaşa hakikaten hayırlı olacak ve rea
liteye uyacak bir kanun meydana getirmektir. 
Ve nereden dönersek, bir haksızlığı ne kadar 
süratle tashih edersek o kadar vicdan hazzı du
yarız. Kendilerinin komisyonlarda bulunmayış
larının mucip sebebi olarak : Komisyonda üye 
değildim, diyorlar. Bendeniz de Adalet ve diğer 
komisyonlarda üye değilim ama memleket işiy
le ilgili, bilhassa şahsi fikir ve kanaatimle, te
zimle alâkalı bir mevzu olursa Adalet Komisyo
nuna da Bütçe Komisyonuna da sık sık uğru-
yorum. Bu bir m_azeret sayılmaz. İkinci bir 
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mesele; komisyona gelmeyişimi, Kasım Ener 
daha iyi takdir etmelidir, yollu bir diimle saff
ettiler, ve eski bakan olarak encümene gelmem 
doğru olmaz, diye söylediler. Encümenlere ge
lince kendisi mi tesir altında kalır, yoksa encü 
meni mi tesir altında bırakırdı? Bu gibi düşün
celer doğru olamaz. Samimî olarak söylüyorum. 
ki, ben kendisini encümende bir gün görmedim, 
diğer arkadaşlar da ifade ettiler, görmemişler
dir. 

Teknik en müihim mesele olarak Sayın Ha-
tipoğlu'nun üzerinde durduğu, toprakların sü
rekli işlenmesi işleridir. Bunları bir iki cümle 
ile izah ve ıslalh etmek mümkün olurdu ama es
ki bir bakan olarak, kendini üstün görüp, encü
menlere gelmemiş. Nihayet bunlar kolayca hal
ledilebilir işlerdir. 

«Düzenli» meselesinde de, yine cuma günü 
arzettiğim gibi, hakikaten orta işletmenin ideali, 
işi düzenli yapmaktadır. Ama bugünkü kredi 
imksFnları dâhilinde bunun tam, Avrupai manada 
diyelim, yapılmasına imkân yoktur. 

Benim mübalağa yaptığımı ve eski talimatna
meden «düzenli» meselesinde bir maddeyi öne 
sürdüğümü söylediler. Ben bir misal arzettim ve 
bu misali mübalağa yapmak için arzetmedim. Bu 
misal, Hükümet tarafından el atılacak ve düzenli 
işletme diye ele alınacak bir işletmenin düzen
sizliği ne derece meydan vereceğini göstermek 
için, ele alınmıştı^. Tasavvur edin, hangi bir 
çiftçi, hakiki çiftçi olması şartiyle kendi işini dü
zene koymasını bilmez. Nihayet hangi işte Hükü
met teferruatına kadar karışır, şuraya încir 
ajğacı dikeceksin, buraya şu mahsulü ekeceksin 
derse bundan hayır gelir?.. Bu türlü şeyler, dü
zenleme ve saire, mal sahibinin kudretine, malî 
imkânlarına kalmış birşeydir. Zaten mal sahibi-
nin kendi işini düzenli yapması kendi menfaati 
ve onun ilk yapacağı şeydir bundan dolayı ben 
şunu arzedeyim ki; bu konuda düzenli işletme
ler adına, bir mahzurda görmüyorum. Fakat 
hazırlanan talimatname gibi bu müdahalenin dü 
zensizlik meydana getireceğinden de korkuyorum. 
Tarım Komisyonu bu mülâhaza ile bu kaydı çı
karmıştır. 

Hulâsa edeyim: Sayın Hatipoğlu ana esaslar 
üzerinde durmamış ve bu işte bilâkis tezada dü
şürmüştür. Polefmik yapan yoktur. Yapılmışsa 
kendileri yapmışlardır. Ben kendilerinden en zi
yade §unu beklerdim: Kanun tasarısının bütün 
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ana hattı üzerinde gelip burada ömihi Yüksek 
Meclise1 karşı göstermiş olsunlar. Fakat bilâkis 
kendileri uzun boylu edebiyat yapmaktan ileri 
gidemediler. 

BAŞKAN — Necati Erdem, Tahtakılıç ve 
Gezaroğlu arkadaşlarımızın sözleri kalmıştır. 
(Kâfi, kâfi sesleri). Son söz milletvekilinin olmak 
itibariyle tensip ederseniz bu arkadaşlar konîuş-
suri ondan sonra Bakana ve Komisyona söz vere
yim. (Kâfi sesleri) rica ederim, koskoca bir ka
nun müzakeresinde Bakana ve Komisyona söz 
vermeye'mecburum. Şimdi Hükümetten ve Ko
misyondan soruyorum: Necati Erdem ve Tahta 
kılıç'tan evvel mi konuşmak istersiniz? 

TAEIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
—- Sonra konuşalım. 

BAŞKAN — Pekâla. Buyurun Necati Er
dem. ' 

ZÎYA ERSEN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Çok kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Siz en son söyliyeeeksiniz. Bir 
milletvekilinin Hükümetten ve Komisyondan son
ra konuşması hakkındaki hüküm dâhilinde. 

NECATI ERDEM (Muğla) — Arkadaşlar; 
Sayın Hatipoğlu arkadaşımız, konuşulmakta bu
lunan tasarının bâzı hükümlerin^ tenkit etmişler
dir. Fakat her tenkitte 4753 numaralı Kanuna 
aykırı olduğunu, yeni tasarıdaki hükümlerin, 
4753 sayılı Kanun hükümlerine aykırı bulundu
ğunu tekrar etmiş ve ileri sürmüştür. Biz bu şekli 
beyandan Hatipoğlu arkadaşımızın kendi bakan
lığı zamanında mevkii meriyete giren 4753 nu
maralı Kanuna karşı büyük bir itimadı olduğunu 
ve bu kanunun Anayasa gibi değişmemesi icabe-
den bir ana kanun bulunduğunu anladığını ve
yahut Meclise bu şekilde anlatmak istediğini zan
netmiştik. 

Sayın Hatipoğlu arkadaşımızın maksatları ne 
olursa olsun kendi ifadesinden bizim anlayışımız 
doğrudur. 

Çünkü herhangi bir hükmü tenkide sebep teş
kil eden, şey; elbette memleket ve millet menfaa
tine uymaması mevzuuna muhalif» bulunması; gibi 
bîr sebep teşkil etmesi icabeder. 

Çünkü muaddel bir hükmün aslına uyma
ması bizatihi tenkide sebep, teşkil etmez. 

Hatipoğlu arkadaşımız, yalnız bu görüşül
mekte olan tasarı hükümlerini tenkid etmek iste
diğini, 4753 sayılı Kanunun Anayasa gibi bir 
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kanun olduğunu iddia etmediğini, ifade ettiler. 
Belki maksatları böyledir, diyeceğim yok, f,akat 
maksatları başka, ifadeleri yine başkadır. 
, Eğer maksatlarını karşılık kelimelerle ifade 

etselerdi biz bu yanlış anlayışa düşmezdik. Eğer 
maksatları bu değilse, biz yanlış anlamışsak. 
kendileri yanlış anlatmışlardır, bizde kusur yok
tur. 

Bîr de Yüksek Heyetinizce de malûmdur ki, 
4753 sayılı Kanunun 17 nci maddesi; malik ve 
mutasarrıfı tarafından bizzat işletilmiyerek or
tağa verilmekte veya icar edilmek veyahut yerli 
tarım amelesi vasıtasiyle işletilmek suretiyle vâki 
olan tasarruflarda, arazilerde anormal bir istim
lâk kaidesi tatbik etmekteydi. 

Şöyle ki; bu toprak istimlâke tâbi tutulur ve 
sahibine ancak 50 dönüm arazi verilmek müm-
küm olur. Maddeyi kanuniye böyle idi. Yend ta
sarıda bu maddei kanuniye tadil edilmiş, bir 
gayrimenkulu ortağa vermek veya başkasına icar 
edilmek veya yerli tarım amelesine işletilmek 
üzere tasarruf ederse dahi 2 bin dönüm arazi sa
hibine terkedilecektir. 

Sayın Hatipoğlu'nun tenkid ve beyanına göre 
bu şekilde bulunan arazinin iki bin döndüm olarak 
sahibi hukukisine verilmesi doğru değildir. Ben
deniz buna cevaben dedim ki, ortaklık, zirai şir
ket akdi, Anayasanın 70 nci maddesi mucibince 
her Türk vatandaşının tabiî haklarındandır. Tabiî 
hak hürriyet esasına dayanmaktadır. Bir gayri
menkulun ortağa verilmek suretiyle tasarruf edil
mesi istimlâke sebep teşkil etmemelidir. Çünkü 
ortakçılığı tanımamak, Anayasa hükmüne açıktan 
açığa aykırı hareket etmek demektir. Sayın Hatip
oğlu arkadaşımız öyle bîrşey söylemediğini be
yan ettiler. Fakat benim hafızam yanilmıyorsa. 
sarahaten bu hükmü burada ifade ettiler. Bu
gün bu mevzuu burada konuşulurken Sayın In-
cedayı arkadaşımız «Apartman başka, toprak baş
kadır» dediler. Bu bendenize karşı bir cevap 
teşkil etmektedir. Çünkü bendeniz Cuma günkü 
celsede demiştim ki: «Bir tüccarın mâlik ve mu 
tasarrıf bulunduğu apartmanı veya diğer han, 
hamam, hane gibi diğer müsakkafatını ortağına 
vermek suretiyle idare edilmesine itiraz edilmiyor 
da, niçin arazi sahibinin tarlasını ortağına ver
mek suretiyle tasarruf etmesi istimlâke sebep 
teşkil ediyor? Aradaki fark nedir? » demiştim. 
Sayın tncedayı arkadaşımız buyurdular ki, apart
man işi başka, toprak işi başkadır. Niçin başka ol-



B : 63 13 
duğunu izah ederken, bu memlekette bir toprak 
dâvası vardır dediler. 

Sayın arkadaşlar; bu memlekette bir toprak 
dâvası vardır; fakat bu memlekette bir de ev
sizlik, yersizlik^ yurtsuzluk dâvası vardır. Bu 
memlekette bir de geçim vasıtası dâvası vardır. 
Bugün Devlet parası bir milyarı tecavüz etmez. 
Hariçten bir milyar lira daha girdiğini kabul 
edersek, bu iki milyarı 18 milyona taksim ettiği
miz takdirde her vatandaşa 200 lira isabet etmez. 
öyle iki yüz, lira ki bunun kırk tanesi bir altın 
liradır. Muhakkaktır ki, efendiler bu memlekette 
binlerin, on binlerin, yüz binlerin, milyonun, 
milyonların bir kasada toplanması yüzünden 
parasız gezen birçok vatandaşlar vardır. Bu 
memlekette toprak dâvası kadar geçim dâvası 
vardır. Köyler arasında, cebinde 300 lira bulu
nan vatandaş çok azdır. Niçin bu dâvalar ele 
alınmıyor da yalnız toprak dâvası ele almıyor? 
Aradaki farik nedir? 

Dâva diyorlar. Evet dâva. Ama bir dâvanın 
şeraiti sıhhati ihtiva etmesi elbette lâzımdır. 
Hukuki, iktisadi, malî zirai ve daha ne bileyim 
ne kadar şartları ihtiva etmiy«n çırçıplak bir 
dâva ayakta duramaz. Sukuta mahkûmdur. Ku
ru dâva ile iş bitmez. Evet anlıyoruz, ortaya 
bir sosyal kaide konulmak isteniyor. O da şu
dur : îşletilmiyen serveti Devlet işletir. Şu ka
ideyi kovmak istiyorlar. 

Fakat arkadaşlar, bu kaide Toprak Kanunu 
ile konulmaz. Bu Anayasa mevzuudur. Anaya
sa her vatandaşın hakkı temellükü ve hakkı ta
sarrufunu tanımakta iken buna aykırı olarak, 
sen Anayasa mucibince sahibi hakisin, malik
sin, mutasarrifsm ama, bizim sosyal kaidelere 
uyamamışsın, senin elindeki araziyi alıyoruz, 
denilemez. Bir Toprak Kanunu ile hukuku esa-
siyenin mühim bir rüknü yıkılamaz. Binaen
aleyh bu sosyal kaideler mülâhaza edilirken bu
nun yanında elbette hukuki kaideler de nazarı 
dikkate alınmak icabeder. îşte biz, bunu demek 
istiyoruz. 

B. M. Meclisi bünyesi dâhilinde çalışan ko
misyonlar 4753 numaralı Kanunu ele alarak süz
geçten geçirmişlerdir. Elden geldiği kadar, 
mümkün olduğu kadar Anayasa ve hukuk ka
idelerini göz önünde tutulmaya çalışılmıştır. 
Bıı tasarıyı hakka yakın bir hale getirmişlerdir. 

4753 sayılı Kanunla kalmış olsa idik bu 
memlekette ne hukuku esasiye var, ne de hu-
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kuku medeniye var. Nevar? Hiçbir esasç dayan-
mıyan bir toprak dâvası vardır. Böyle kuru bir 
dâva ile yola çıkılamaz* 

Binaenaleyh arzetmek istediğim nokta elde 
bulunan tasarının 4753 sayılı Kanunun hüküm
leri karşısında millet, memleket için çok büyük 
faydaları ifade etmiş bulunmasıdır, aradaki 
fark budur. Ama ufak tefek şeylşer varsa, bun
lar da maddelerin müzakeresinde nazarı itibara 
alınır. 

Sayın Hatipoğlu arkadaşımız zirai malûmat 
sahibi olduğunu, kendisine yapılan hücum kar
şısında, kürsüyü bırakıp kaçmıyacağmı ifade 
etmişlerdir. Kendisine teşekkür ederim. Nefis
lerine itimadı vardır. Fakat şunu da bilmesi lâ-
zımgelir ki, biz Anayasa hukukunu, Medeni Ka
nun hükümlerini bu kürsüden tetkik ederken 
ne kadar hücuma mâruz kalırsak kalalım, ne 
kadar sosyal kaideler karşısında bulunursak 
bulunalım, Kaçmak yoktur. Elbette hukuki ka
ideleri burada müdafaa edeceğiz. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, Cuma günkü müzakere sıra
sında söz alarak, Türkiye için içtimai mânasiy-
le, iktisadi mânasiyle ele alınacak bir toprak 
meselesi olduğunu ifade ettikten sonra bilhas
sa böyle bir ana meselenin 70 - 80 kişi gibi bir 
ekalliyetle Mecliste görüşülmesinde duyduğum 
endişeyi belirtmiştim. Bunda ne kadar haklı ol
duğumu bugünkü müzakereler açıkça göster
mektedir. Dikkat ederseniz bir partinin kendi 
kurultayımn verdiği karara tâbi olup ıslah et
mek istediği Toprak Kanunu, halledilmemiş ve
ya yanlış halledilmiş meseleler olduğuna dair 
fikirler ortaya atılırken bilhassa şu nokta teba
rüz ettiriliyor: Kanun, eski*Mecliste de parlâ
mento esaslarına aykırı olarak; millî iradeye 
aykırı olarak bir müzakere cereyanına tâbi ol
ması ve 17 nci madde gibi bir maddenin memle
kette toprak sahibi olanlarda, emniyet fikrini 
tamamen zedelemesinin meydana getirdiği ra-

« hatsızlığı, açıkça göstermiştir. 
Demek ki, yalnız başına her birimiz artık de

mokrasi için çalışıyoruz, diyemeyiz ve millî 
i irade tecelli etmedikçe bir memlekette Devlet 

hiçbir şeyi, selâmetle yürütemez. Toprak Kanu-
- nunda açıkça ve bir kere daha kuvvet kazan

mıştır ki, bir kanuna girmesi lâzımgelen unsur-
\ larm noksanlığı ve Halk Partili arkadaşlarıma 
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zın açıkça ifade ettikleri gibi, Halka halkçılık 
ve köylüye köycülük namına, yalnız birer tokaç 
mevzuu yapılan bir vaitler silsilesi halinde 
ümit kaynacı olarak gösterilen Toprak Kanu
nunun memlekette tatbik edilememesi, veyahut 
yeniden bâzı endişeler doğurması gibi bir âki-
betle karşı karşıyayız. Onun için meselenin esa
sı hakkında fikrimi söylemeden evvel, hiçbir si
yasi fikre kapılmadan tamamen şahsi olarak 
böyle bir ekalliyet Meclisinde Toprak Kanunu
nun dört î)ir tarafını ele almadan, hasta olduğu
nu ifade ettiğimiz, fakat hiçbir zaman tatbik 
edilmemek suretiyle... Şimdi Ziraat Bakanını 
dinlediğimiz zaman göreceğiz, bugüne kadar eş
hastan istimlâk edilen arazinin heyeti um ilmi
yesi 36 bin dönümden ibarettir. Yalnız böyle bir 
tatbikat da bize gösteriyor ki, kanun başında, 
Parlâmento esaslarından aykırı bir usulü mü
zakere yüzünden ve o müzakere neticesinde 1.7 
nci madde gibi bir belâ yüzünden hasta doğ
muştur ve maalesef tatbikma gidilmemek sure
tiyle bu hastalığın tedavisi gibi memlekette ka
nun fikriyle kabili telif olmıyacak bir emri vâ
ki ile karşı karşıya getirilmiştir. 

BAŞKAN •— Ahmet bey müsaade eder misi
niz? Bir noktayı tavzih edeceğim: 70 - 80 kişilik 
bir ekalliyetle karar veriliyor gibi bir şeyi tek
rar ediyorsunuz. Mecliste bâzı anlarda, her han
gi bir hatip söylerken muayyen nisap düşünül
mez fakat Meclisin her kararı, meşru bir şekil
de yeter sayının çokluğu ile karar altına alın
mıştır. Rica ederim, bu hususu tekrar etmeyiniz, 
Meclisin kararları üzerinde efkârı yanlış yola 
sevkedici sözlerinizi asla kabul etmem, yanlış 
bir kanaat husulüne sebebiyet veriyorsunuz. Bu
nu asla kabul etmem ve reddederim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
Efendim; Riyaset makamı bu gibi mevzularda 
çok hassastır. 

BAŞKAN •— Tabiî; vazifemdir. Siz benim 
yerimde olsanız ne yaparsınız?. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ben 
de milletvekili olarak. Cuma günkü müzakereler 
başlarken teker teker saydım 80 kişiden fazla 
kinişe yoktu. Bugün başlarken saydım 150 kişi
den fazla kimse yoktu. 

BAŞKAN — Çok fazladır. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Fazla 

İse Riyaseti yoklamaya davet ediyorum. 

3.1950 0 : 2 
BAŞKAN — Toplantının her hangi bir za

manında bir hatip konuşurken arkadaşlar dışarı 
çıkmış olabilirler. Bu, ekseriyetin olmaması de
mek değildir. 

(Mithat Sakaroğlu, Şahin Lâçin, Fethi 
Erimçağ, Ahmet Ali Çınar ve Ali Rıza Kırsever 
ayağa kalktılar). 

Dr. MİTHAT SAKAROĞLU (Muğla) — 
Beş kişi yoklama yapılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN -— Karar zamanında yoklama ya
pabilirim. Fakat şimdi her hangi bir hatibin ko
nuşması esnasında Meclis mesaisini durduramam, 
rica ederim. Karar zamanı gelince takdirimi 
kullanırım. Her hangi bir hatibin konuşması ve
ya sual soması mevzuunda salonda iki kişi kala
bilir, dünyanın her parlementosunda bu böy
ledir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Söze 
başlamadan bunu, ekseriyeti bize gösterin, yok
lama yapın bekliyorum. 

BAŞKAN— Her hangi bir hatibin konuş
ması sırasında ekseriyet bulunmıyabilir, Mec
lis çoğunluğu bulunmadığı halde karar alınma
sı gibi bir mevzu ibtada yoktur. Rica ederim, 
siz konuşmanıza devam ediniz. 

FETHİ ERlMÇAĞ (Edirne) — Efendim, 
teklifimiz ne oldu?. Beş kişi ayağa kalktık. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı bu hususta 
çok titiz davranıyor, merak etmeyiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Mec
lis mevcudu 150 kişi var mıdır?. Yoklama yap
manızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hatip söylerken mevzuubahis 
değildir, Tüzüğü okumanızı rica ederim. 

Dr. MlTAT SAKAROĞLU (Muğla) — is
tedikleri zaman talep edebilirler, istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir karar al
mıyoruz, hatip konuşurken onun sözünü keserek 
yoklamaya gidilemez, Tüzüğün hükmü sarih
tir. Şimdi böyle birşey mevzuubahis değildir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun. Sizin burada idarei maslahat 

I- yapmak nasıl vazifenizse biz de bir milletvekili 
olarak.... 

BAŞKAN— idarei nizam etmek mecburiye
tindeyim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, dikkat edin memleket meselelerinin, 
Meclis önünde, Parlâmento huzurunda halledil
mesi yerine, kulislerde halledilmesi, bir mem-
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leketi ne kadar müşkül mevkie sokuyor. Bugün
kü müzakere bunu göstermiştir. Onun için Re
isin mütalâasına rağmen devanı edeceğim. 

BAŞKAN — Devam ediniz, ben yalnız kaydi 
ihtirazı koydum. 

AHMET TAIITAKİLÎÇ (Devamla) - - Muh
terem arkadaşlar, dikkat ederseniz, bugünkü 
müzakerelerimiz, İT nci maddenin kulislerle ha
zırlanması ve millî iradenin haricinde ve bugün
kü Meclisin havası içerisinde memlekete ne ka
dar zarara mal olduğunu açıkça göstermiştir. 

Dr. MEMDÜH NEDET OTAMAN (Mani
sa) —- Mademki ekseriyet yoktur, o halde kür
süden ininiz. 

AHMET TAÜTAKILIÇ (Devamla) - - Siz 
yerinizde dinleyiniz, ona ahşımşınızdır. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra, Toprak 
Kanunu gibi mühim konuların Meclisin bir se
çim arifesinde bulunduğu bir zamanda müzake
re edilmesinin, memleketin zararına olduğunu 
mütalâa ediyorum, ispat edeceğim : 
. Arkadaşlar; dikkat ederseniz şu noktalar
da hassasiyet gösteriyoruz: Çiftçiyi toprak sa
hibi yapmak lâzımdır. Toprakla geçinen insa
nın toprak mülkiyetine sahip olması, teçhiz 
edilmesi bu memleketin içtimai, iktisadi bir 
derdidir. 

Dikkat ederseniz, halledilmemiş meselelerle 
karşı karşıyayız. Bugün miras yolu ile bölün
melerinden dolayı küçük toprak sahibi olan 
çiftçi aileleri dahi geçimi kendi imkânlariyle 
ve muhitinde, aile ocağında temin edemiyeeek 
duruma düştüğü, memleket realite erinden bi
ridir. Demek ki, biz bir toprak reformu yaparken 
icabında bir aile için bunların geçim mevzuu ile 
bir toprak ünitesini muhafaza edecek tedbirle
ri de düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Tarihçesine biraz rücu edersek, böyle bir za
rureti, bugün medeni memleketlerden birçokları 
tesbit etmişler ve bir ziraat ailesi »cağını mu
hafaza etmek için tedbir almak, miras hükümle
rini tadil etmek yoluna gitmişlerdir. Binaena
leyh, böyle bir derin düşünce ile geçen gün de 
demiştim ki, arkadaşlar, geliniz bu mevzuu bu-
lun,duğu şekilde bakir olarak bırakalım. Anket
ler yapılsın, etüdler yapılsın, ondan sonra bu iş 
meydana çıkarılsın. 

Size hepinizin bildiği bâzı hakikatleri açıklı-
yacağım. öyle topraklar vardır ki, bugün, sahip
leri meçhuldür. Fakat o topraklarda kimse 

oturamaz, işliyemez ve sahipleri meçhuldür. 
Fakat o topraklarda kimse oturamaz, işliyemez 
ve sahipleri de o toprakları işliyebilecek durum
da değildir. Hattâ son ikinci dünya harbinin 
getirdiği şartları bir tarafa bırakırsanız, böyle 
mühmel toprakların yekûnu memlekette hakika
ten nazarı dikkati celbedecek derecededir. 

Sonra arkadaşlar, bugün bugibi toprakla
rın fuzulen işgali dolayısiyle mahkemelerdeki dâ
valara bakmanızı rica ederim. Çiftçinin birçok 
günleri sınır müdahaleleri ve fuzulen işgal gibi 
dâvaların muhakemesinde bulunmakla geçiyor. 

Sonra arkadaşlar, şimdi işlenmiyen toprak 
ların Devlet malı addedilmesi fikri, mülkiyet 
fikriyle o kadar sıkı sıkıya alâkadar değildir. 
Bütün içtimai inkilâplarda işlenmiyen toprak
lara Devletin el koyması ve o topraklardan ya
pılacak istihsalle 'Devletin ve halkın umumi re
fahını temin etmek gayesi ta 18 ve 19 ncu asır
lardan beri tatbik ve takip edilmiş esaslardan
dır. Şimdi memleket realitesine uymıyan ve ih
tiyaçları kavramıyan yine böyle yarım bir tadil 
ile bir kanun çıkarmak, bir derdi hallederken, 
yine memleketi toprak reformu bakımından kı
sa ve dar görüşlerin içine atmak demektir. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — O kadar de
ğil, Tahtakılıç birçok kısımlarını bu kanun hal
lediyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ge
çen günkü konuşmada söylemiştim, bedele tah
vilde kabil olduğu kadar mal sahibinin hakları
nı korumak için Devlet imkânlarını zorlayıcı 
noktalara kadar gitmek elbette lâzımdır. Fakat 
bunu nasıl tatbik ediyorsunuz. Elde 12 komis
yon vardır, Tarım Bakanı büyük bir cesaretle, 
bunu 20 ye çıkaracağını söylüyor. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar Hazine arazisini 
tevzi etmek yolundan baışka birşey yapamadık 
ve onu da tam bir şekilde tevzi edemedik. Yal
nız bu mevzuu bugünkü müzakerelerin sikletiıı,-
den kurtaralım. Alelacele, Toprak Kanununu 
tadil ettik, gibi bir zihniyete memleketi sokmı-
yalım Mesele olduğu gibi kalsın ve bu meseleyi 
yeniden etüd edelim. Arkadaşlar, Hamidiye Kö
yü ve Aziziye Köyü diye köylerimiz vardır. 
Bunlar için kitaba bir bakarsanız bu köyler is
kân suretiyle teşekkül etmiştir. Orman köyleri 
de yine iskân suretiyle teşekkül etmiş bulun
maktadır. Âdi iskân suretiyle verilen topraklar, 
yalnız bir aileyi geçindirecek vaziyette değil-
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dir. Binaenaleyh ne tarafından tutarsanız tutu
nuz, şimdiye kadar tatbik edilen toprak mev
zuunda, daima hatalar işlenmiştir. 

Demin de arzettiğim gibi eğer toptan bir ik
tisadi kalkınmak istiyorsak, 18 milyonun top
tan, iktisaden kalkınmasını düşünüyorsak, el
bette bir toprak reformuna ihtiyaç vardır. 
Onun için ana prensipleri tatbik etmek zarure
ti vardır. Yoksa suni tedbirlerle bu memleke
tin ne millî geliri temin edilir ve ne de 20 mil
yonun hayat seviyesi yükseltilir. Binaenaleyh, 
tedbirler ortasında cezri birta'kım prensiplere 
vâsıl olmak lâzımdır. Böyle olmazsa işte tadil 
tasarısı geldi, 17 nci madde kalktı. Ondan son
raki yine halledilemiyecektir. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Maddelerde 
hepsi halledilecektir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
'kanun, çok esaslı bir meseleyi ele alan bir ka
nundur. Ama dört bir taraflı ele alınmamıştır. 
Belki şimdi komisyon adına konuşan arkadaş
lar dahi bir çiftçi ailesinin dar, muayyen bir sa
hada kalmaması için, miras hukukuna gidecek
tir. Hukukun ana prensipi muhafaza etmesi 
şarttır. O memleketin iktisadi hayatını, .malî in
kişafını temin etmek için bu iki prensip ancak 
Millî iradenin kontrolünden geçmek suretiyle 
tatbik edilir. Onun için böyle yarım bir tadille 
toprak meselesini hallettik gilbi yanlış bir dâva 
üzerine gitmıyelim ve memlekette yeniden bir 
noksan toprak rejimi, yaratmıyalım. Bu, kanu
nu, emrivaki olarak sürüklenmekte olduğumu/ 
yeni seçimden sonra, gelecek Millî ira'de hallet
sin. Arkadaşlar bence mesele, hastalıktan kur
taralım derken meseleyi tekrar hasta haline ge
tirmektir bu hareket, Bu kanun, memleket re
aliteleri tetkik edilmeden çıkarılmıştır. Meselfr 
çiftlik köyleri hakkında esaslı bir hüküm yok
tur. Çiftlik köyleri deyip de geçmeyiniz, çiftlik 
köyleri dâvası, içtimai değil, iktisadidir. Çift
lik köylerinde bulunan halk, hiçbir şeye sahip 
olmamanın mânevi ıstıralbı içindedir, yalnız 
maddi güçlükler içinde değil. O halde bir çift
lik köyü dâvasını dahi halledemiyeeek kadar 
eksik bulunan bu tasarı ile memleketin toprak 
dâvasını halledemiyeceğiz ve bununla hiçbir za
man halkın huzuruna çıkıp da seçim propagan
dası dahi yapamayız. Kabil olduğu kadar si 
yasi noktalarına temas etmiyorum, Halk Partisi 
i^in de bu işin üzerine bu kadar düşecek bir 
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mevzu olmadığını söylüyor ve bunu söylemek
le de vazifemi yapmış oluyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ hangi komisyon konu
şacaktır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Biz de Tarım 
Komisyonu adına düşüncelerimizi arzetmek is
teriz. 

ADALET KOMİSYONU ADİNA ABDUR-
RAIIMAN KONUK (Bursa) — Arkadaşlar, 
toprak dâvasının ehemmiyeti, üzerinde lehte ve 
aleyhte konuşan arkadaşların hiçbirisinin fark
lı düşünmediklerini ancak meselenin vaz'edili
şinden fark müşahede etmiş bulunuyoruz. Zan
nediliyor ki 50 dönüm,, topraksız olan çiftçiye 
bırakılacak olursa toprak dâvası tamam olacak
tır. 

Meselenin vaz'edilişi bu tarzda olunca elbet
te ki karşı tezi müdafaa edenler bunun realite
ye aykırılığını gösterirler. 

Arkadaşlar, çiftçiyi topraklandırma mevzuu, 
aynı zamanda toprak dâvasının da bir parçası
dır, onun dahi tamamı değildir. Çiftçiyi top
raklandırma şu memlekete asırların getirdiği 
meselelerin bir tanesidir. Bunun yanında nü
fus dâvası var, bunun yanında tapu dâvası var. 
Vo mesut bir tesadüfle şunu arzedeyim ki, bu 
kanunun hemen arkasında bir Tapulama Kanu
nu var. Emin olun, toprak dâvasını bu tarzda 
en iyi halledecek olan varlık ve onun yarınını 
sağlıyacak olan en mühim mevzulardan biri, 
bundan sonra müzakere buyuracağınız, Tapu
lama Kanunudur. Bu itibarla toprak dâvasını 
mütalâa ederken meseleyi ekilmekte, işlenmek
te bulunan sahipleri topraklara hücum şeklinde 
mütalâa etmeyin. Bunu bu tarzda mütalâa eden 
arkadaşlar olduğu içindir ki iki günden beri 
işin içinden çıkamıyoruz. Zannediliyor ki, sa
hipli topraklara hücum edersek, onları alıp par
ça parça dağıtırsak toprak dâvası tamamdır. 
Meseleyi böyle vaz'ettikleri içindir ki, yanlış 
yola gidiyorlar. Karşı tezi müdafaa edenlerin 
yanlış dedikleri cihet de, budur. 

Arkadaşlar, memleketin bugün işlenmekte 
bulunan araziyi, işi enin emekte bulunan araziyi, 
bahçe arazisini, orman arazisini ve işlenmeye 
müsait olmıyan araziyi, nazarı itibara alacak 
olursak, 50 dönüm olsun, 2 bin dönüm olsun di
ye konuşmaya mahal kalmaz, toprak meselesi
nin çok başka tarafı olduğu görülür. Meseleyi 
bu tarzda mütalâa eden Adalet Komisyonu, ax 
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evvel arkadaşımın işaret etttiği gibi, bu mevzu 
içinde hukuk bakımından halledilecek daha bir 
yığın dâva bulunduğunu bilir. Ama bu kanun 
çiftçiyi topraklandırma kanunudur. Bir dâva
nın bir tarafını halleden bir kanundur. Bunun 
miras ve medeni kanun hükümleri vardır. Onun 
için arazi kanunnamei hümayunu tarzında bir 
kanun yapmadık. Ama netice itibariyle çiftçiyi 
topraklandırma mevzuu içinde bu dâvayı halle 
medar olacak, eski kanunun bizce aksak görü
len taraflarını tadil eden, yerine getiren bir ta
sarı oldu. Şimdi bir misal vermek için söyliye-
yim. Mer'i kanunun 4 ncü maddesinde bir hü
küm var, ki bu maddeyi biz tamamen kaldı idik, 
ancak misal olmak üzere arzediyorum ; burada 
şöyle denmektedir: Bahçe arazisi, üzerinde bir 
veya türlü çeşitten bağ, meyva, sebze, çiçek, 
fidan ve benzeri nebat yetiştirilebilecek arazi
dir. Arkadaşlar, Türkiye'de bunların yetiştirile-
miyeceği yukarıki fıkraya göre bağ yapılamı-
yacak toprak var mı? Bunlar istimlâk dışında 
bırakılmıştır, kanunda. O halde istimlâk edile
cek arazi yoktur demektir. 

Şimdi elimizde böyle bir kanun var. Bu ka
nunun altıncı maddesinde şuyum araziden bah
seder. tştirak haMnde arazi ne olur; belli değil
dir. 

önümüzdeki tasarıda, görüleceği üzere biz 
eksik, aksak olan tarafları tamamladık. Bunun 
yanında bir 17 nci madde var, bu madde kabul 
edilirken meşhurdu, kabul edildikten sonra da 
meşhur oldu, şimdi, tadil edilirken de meşhur 
oldu. 

Arkadaşlar, sahipli, sahipsiz, toprakların da
ğıtılmasında ; tasamın ilk şekli ile komisyona 
geldiği zaman kabul edilen esaslar bugünkü 
17 nci madde haline nasıl gelmiştir! Bu kanu
nun diğer hükümleriyle bu hükmün nasıl telif 
edildiğini ben anlamadım, hiçbir zaman anlıya 
madım. 17 nci maddenin, kanunun heyeti umu 
miyesiyle varmak istediği yere giderken nasıl 
olup da bu hale geldiğini ben kavrıyanıadım. 
Ve şunu düşünürüm; anormal payidar olmaz. 
İfrata kaçan bir dâvayı emniyet muhakkak su 
rette sivrisini törpülemek, biçmek suretiyle nor
male getirir. Beşerin yaratılışı bunu yapar, ce 
miyet halinde yaşama bunu yapar. Yani anormal 
hiçbir zaman payidar olmamıştır. 

Eğer mülk olan araziyi taksim etsek; aile 
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başına 40 dönüm düşer. Böyle acaip bir komü 
nizm yapalım mı? Yürür mü bu. 

Binaenaleyh mevzuun esasını alalını. Bugün 
dağıtılması lâzımgelen, dağıtılması kabil olan 
ve dağıtıldığı zaman müsmir olacak o kadar çok 
toprak vardır ki, bunları bir yana bırakıp işle
tilmekte olan topraklarla hücum etmek, işin ko
lay tarafıdır. (Bravo sesleri). Bu itibarla ben 
komisyon adına bunu söylemek isterim : Orta 
arazide dağıtılacak miktarın 2 000 dönüm tuta
rına çıkarılmış olmasında, aradaki farkın üs
tünde değiliz ama, yine Meclisin orta arazij'e 
kuvvet vermek için, orta araziyi canlandırmak 
için katlandığı fedakârlıkları düşündü. 

Traktörler dağıtırsınız, ziraati kalkındırmak 
için, bu bakım orta araziye yarıyacak vasıtaları 
temin etmek için çırpınırsmız. Toprağı parça
larsanız, 50 dönüm gibi.. Bu takdirde bunu na
sıl temin edeceksiniz? Bu nereye varacaktır? 
hedefiniz itibariyle düşündük ve orta boydaki 
araziyi canlandırmak bakımından bunu iki bin 
dönüme çıkaralım dedik. Esas itibariyle diğer 
komisyonlar da bunu iki bin dönüm olarak ka
bul etmişlerdir. Ancak Tarım Komisyonu dağı
tılacak toprak üzerinde oturmakta bulunan çift
çi ve işçileri ayrıca mütalâa etmiş ve bunlar için 
bin dönüm kabul etmiştir. Bu itibarla maddenin 
müzakeresi sırasında, bu miktar üzerinde bir 
tereddüt varsa, 1500 - 2000 de bir tereddüt var
sa bu miktarı tâyin Yüksek Heyetinizindir, ama 
prensip üzerinde zannederim ki, arkadaşların 
ekseriyeti bu mülâhazalara tebaan ve dört ko
misyonda o kadar üye sayısı ile yapılmış olan 
bu tekliflerin ve hepsinin birbirini destekler 
mahiyette olarak varılan neticenin yüksek tas
vibinize mazhar olacağına komisyon olarak ka 
niiz. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, vakit gecikti. 
Acaba Tarım Komisyonu Sözcüsü saat 20 ye 

kadar sözlerini tamamlıyabilir mi? 20 de birle 
sime son vermek mecburiyetindeyim. 

TARİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR 
ÖZEY (Manisa) —Bitirebilirim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı yarın konuşacak 
tır. Binaenaleyh maddelere geçmek de yarın 
için olacaktır, oylama yarın yapılacaktır. 

TARİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR 
ÖZEY (Manisa) — Bu tasarı Tarım Komisyo
nunuza 1948 senesi Nisanında gelmiştir. Komis-

j yonumuz bilhassa topraksızı topraklandırma ba-
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kınımdan işi ele alarak, tadil tasarısını o suret
le incelemiştir ve bu incelemede ana kanunun 
meydana getirdiği güvensizliği de ortadan kal
dırmayı daima göz önünde tutmuştur. Bu esas 
üzerinden maddelerde incelemeler ve bâzı deği
şiklikler yapmış ve bu suretle tasarı İçişleri Ko
misyonuna gitmiştir. İçişlerinden Adalet Ko
misyonuna, Adaletten Bütçe Komisyonuna git
mek suretiyle her komisyonda lâzım gel en te
kemmülü alarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Bâzı eksikleri diğer komisyonlarda, tamam
lamışlardır. Tarım Komisyonunuz da bu tadile 
iştirak etmektedir bu tasarı 1948 Nisanında ko
misyonlara geliyor, 1950 senesine kadar konıis-
misyonlarda müzakere safhaları geçiriyor. Şu 
halde bunun yeniden inceleyip komisyona iade 
edilecek bir durumu kalmamıştır. 

Tekrar arzedeyim ki, Tarım Komisyonunuz 
bilhassa topraksızların bir an evvel toprağa sa-

,hip olmalarını göz önünde tutarak tasarıyı o 
suretle incelemiştir. Ve topraksızların bir an ev
vel toprak sahibi olabilmeleri imkânı da daima 
mevcuttur. Bu tadillerle topraksızlara toprak 
kalnııyacağı fikrini ortaya atan arkadaşlarımız 
oldu. Bendeniz bunu hayretle karşıladım. 

Arkadaşlar, yalnız, kısaca şu ciheti arzede
yim ki; su siyasetimizin ön plânda bulundurdu
ğu araziyi ısıah ameliyesi ile kurutulması gere
ken 2 M00 000 dönüm arazimizden bugün kuru
tulmuş olan <')20 000 dönüm arazi var. Ayrıca 
270 000 dönüm de bu sene içinde kurutulmak 
için ele alınmış bulunuyor. Su taşkınlarından 
korunmak suretiyle bir milyon dönümden fazla 
arazi elde edilmiştir. Bu su taşkınlarından koru
narak elde edilmiş arazinin % 20 si Hükümetin, 
% 80 ni de şahıslarındır. Fakat bataklıktan kur
tarılarak, kurutmak suretiyle meydana gelen 
arazinin :% 75 i Hükümetindir. Arkadaşlarımız 
hiçbir suretle endişe etmesinler. Topraksızlara 
toprak verecek arazi elimizde mevcuttur. Her 
sene yüz binlerce dönüm arazi bataklıktan kur
tarmak suretiyle elimize geçmektedir, bu arazi 
ziraat bakımından daha ziyade bir değer taşır. 
Bendeniz bunu bir misal olarak arzodiyorunı. 
dağıtılması gereken araziye her sene kazanılan 
bu arazi de katılmış bulunmaktadır. Bâzı arka
daşlarımızın mütalâalarından anlıyorum ki, bu 
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tadil tasarısını ana tasarının hedefinden ayrıl
mış gösteriyorlar bilâkis bu tadil ile hedefe 
varacağız. Bu hususla endişe edecek bir vaziyet 
yoktur. Bu tasarının bir an evvel kanunlaşması
nı komisyon namına rica ediyoum. Yalnız iki 
nokta üzerinde duracağım, arkadaşlar da çok 
üzerinde durdular. Dinlendirme nadası komis
yonumuz kabul etmiştir. Bu tadilâtı komisyon 
yapmıştır. Bizde arazi, henüz, dinlendirme, na
das suretiyle idare edilmektedir. Dinlendirme
den maksat, arazinin nadas suretiyle işlenmeyi
dir. Binaenaleyh, arazinin dinlendirilmesinden, 
nadas tâbirini kullandıktan sonra, tevzi edilecek 
toprak kalmıyor gibi bir endişeye düşülmesin. 
Düzenli, düzensiz ziraati de tasarıdan kaldırdık, 
bunun tatbiki nda müşkülât vardır. Sebebi, Tür
kiye kadar çeşitli iklim, çeşitli toprak arazideu 
memleket pek azdır. Bu kadar çeşitli iklimi, 
(»•eşitii toprağı olan bir memlekette düzenli zira
ati kanun çerçevesi içerisine almanın imkânı ol
madığı kanaatine varılarak bu fıfrayı kaldırmış 
bulunuyouz. Maddelerde bunun üzerinde tekrar 
görüşülebilir. Dönüm miktarı üzerinde de mad
delerde görüşülebilir. Topraksız çiftçiyi toprak
landırmak istiyorsak bu kanunu bir an evvel çı
karalım. Aksi takdirde Tahtakılıç arkadaşınızın 
dediği gibi hareket edersek, topraksız çiftçi yi
ne topraksız kalmakta devanı edecektir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bir sual. Tür
kiye'de ne kadar Devlet arazisi vardır ve ne 
kadar topraksız vatandaş bulunmaktadır? Ko
misyon. bu noktaları derpiş elti mi? Bu miktar
ları. tesbit etti mi? 

İkincisi, Komisyonca tetkik edildiğine göre 
17 nci ma<hbr.':; \h\ i ;;.:!;',;•;!ar üzerindeki tatbi
katı nda ki tecrübelerden ne netice, elde edilmiş
tir.' Ve ne gibi mahzurlar çıkmıştır, özel eşhas
tan ne kadar arazi alınmış ve topraksız çiftçiye 
dağtılmştır. Komisyon bunları derpiş etti mi? 

YAŞAR ÖZEY (Devamla) — Bunlar istatis-
tikî malûmattır, tabiî Hükümet bunları cevaplı-' 
yacaktır. 

BAŞKAN - - Yarın Tarım Bakanı bu husus
ları aydınlatacaktır. 

Vakit gecikmiştir, yarınki Salı günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim, tutanak dergisine bağlı 220 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 
Sahife Satır Yanlış Doğru 

43 komisyon başkanı 
19 veya komisyonlardan 
23 George Wadworth 

komisyon başkanını 
veya komitelerden 
George Wadsworth 

Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkındaki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 279 
Kabul edenler : 278 

Red dedenler : | 
Çekinserler : o 

Oya k atıl mıy anlar : 178 
Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARÂHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarkan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekınan 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe Öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlıı 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
E mini İtin Ooliköz 

Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı.U/ıınearçüı 

BİLECİK 
Iveşit Bozüyük 
Memdulı Şevket Esen lal 

BİNGÖL 
Talisin Banguoğlıı 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri î»ük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdarrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Ilasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Bcrkman 
Naili Küçük a 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
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Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcean 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Şakir îbrahimhakkıoğl ıı 
61. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
61. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele* 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuneu 
Ahmed Ulus 
Frkret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
61. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Y ur dm an 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Kök.sal 

tSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
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Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Kıza Arı 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Ham di Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Felhi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrul'lah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacı oğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürgr-
Amiral Şükür Okan 
Sodad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş. 
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Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret S 'hy 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh tspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylii 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Tunus M. Alakan t 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Foyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
I ifan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Bor.m 
Şemsettin Ekin on 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Cîürsoy 
Tîalid Mengi 
Vehbi Sandal 

tbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdala}r 

Arif Hikmet Onat 
i)r. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
lîamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibinn 
Kasım Ener 
Cavid O rai 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
VIi Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur, 
(VvUct Kerim Inceday 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sir.-u' 
İsmail Mehmed Uğur 
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TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cczaroğhı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyz-i Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Eymir 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
îhsan Ezğü 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Milat, Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Dr, Muhlis Suner 
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Reşit önder 
Mustafa Özden 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahraed Barutçu 
Sırrı Duy 
Zekiye Dramız 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzı rrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can tekin 
(t) 
Münir Çağıl (t.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
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* TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktur 

Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğla 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseve*ı 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Namı Kroraer 
Orhan Seyfi Orhon 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltarı 
Dr. Ali Mentefoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Rcfet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni (î.) 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(Î-) 

/ Reddedenler ] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

[Oya kahlrmyanlar] 
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Orgl. Cemil C. Toj'demir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

ÎZMtR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf înan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktenı 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Balhadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHÎR 
Nihat Erdem 
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Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Nihat Erim (Bakan) 
fbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad (Jumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
thsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
lOsat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dv. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Dr. Lûtfi Kırdar 
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MARAŞ 

Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğhı 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asını Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MÜŞ 
Hamdi Dayı 
Ilalid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç, 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Kara taş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülck 
Ali Münif Ye gen a 

SIIRD 
E tem izzet Benice 

SİNOB 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Gl. Fikri Ti A eş 
Şakır Uma 

TOKAD 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Danış Eyiboğlu (f.) 
Temel Göksel (1.) 
Haindi Orhon 
Mustafa it. Tarakcıoğl 
(î.) 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Ora I 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali it. Incealeındaroğî 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık MületvekilUkleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



B .: 63 13. 3 .1950 0 : 2 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrolan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanua kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Ayık Milletvekillikleri 

465 
271 
271 

0 
0 

186 
8 

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Me*brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ay aslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhâr Germeu 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
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Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen^al 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altuy 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
.Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 

Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlü 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğiu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canfeolat 
Bekir Kal«li 
Dr. Abdürrahman H*:!*k 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğîu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih tnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turau 



İSTANBUL 
Ali Rıza A n 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mira Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
0-1. Abdullah Alptoğan 
CemM Atay 
Talisin Coşkan 
Bamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
€H. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrulla'h ü rküa 

KIRKLARELİ 
Mhtti Akın 
Kergl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail II. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
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Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Tek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mi tat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
AH Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh IspartahgH 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karakövlii 
Abdülkadîr Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. MemdırîıN. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadîr Kalay 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ura s 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
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NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Hüseyin Ul-usoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hanı di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saiın Ali Dil em re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cav id Ora! 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioglu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Y&TVLZ 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim îneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kftmil Kitapçı 
Muttallp ölrer 

Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Ceaaroğt» 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğru 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

ÜRFA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Ark an t 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyü Orhon 
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[Oya kaMmtyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dmçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
îhsan Bzğü 
İsmet înönti (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Seîgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Gebolöğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıf zırrahman R. öymem 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karaısioğln 

Ali Rıza Kırsever 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa CantekİH 
(I.) 
Münir Çağıl 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

îhsan Hâmid Tigrel 
EDİRNE 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktcm 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZÎNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgSl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay . 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni (î.) 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Hamdullah S. Tannöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Spnîhi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf înan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktcm 
Pr. Kamran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik ıSeler (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlııoğîu 

KOCAELİ 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. DİK lar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürs#y 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim ILBeydafı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbeî 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özele* 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Ma/hmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Al akan t 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Eroin Soysal 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün / 
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Abdullah Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halkl Onaran 

NÎ&DE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

B : 63 13.3 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (I) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Ali Münif Yegena 

SIÎRD 
Eteni îzzet Benice 

. 1950 O : 2 
SÎNOB 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlıı 
(î.) 

TUNCELİ 
Malının t Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali R. tncealemdaroğl 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



B : 63 13 .3 .1950 O : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen 
Anlaşma gereğince temin edilen paralann kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında Ka

nuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

-

AFYON KARAHÎSAR 
GL. Sadık Aldoğan 
A.hmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Üye sayısı 
Oy 

Kabul 
verenler -
edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Arık Milletvekillikleri 

465 
268 
268 

0 
0 

189 
8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınnr 
Esat Allan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzun çarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çam'bel . 
Lûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Celal Sait Siren 
îhsan Yalcın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet îhsan Zeyneloğkı 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr.'Cemal Kazanç,uğhı 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim A t al ay 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlıı 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündü*'alp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan ( ^ 

ERZURUM 
Nafiz Dumlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kazım Okay 
İsmail Sahuncn 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zainıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 
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HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uhıç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Ata]ay 
Salih înankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivri] i 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Reşit Turgut 
Hayrulla'h Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

B : 63 13 . 3 
KIRŞEHİR 

İsmail H. Baltacıoğhı 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fıı a d Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fund Cebesoy 
Dr.-Muhsin F. Dündar 
Rasim Erol 
Şevki Ergun 
Hnlki Karagülle 
Naim TTazim On;ıt 
Tevfik Fikret Sılny 
Ali Rıza Türel 
ITalis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Boz'bay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylii 
Ahdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Ivorg.l. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 

. 1950 O : 2 
MARDİN 

irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Nnşit Fırat 
Rıza Tşıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sa'bri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
TjCıtfi Yavuz 

SİNOB 
Lutfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Siıvr 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Ceznroğlıı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Ark an t 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
Thsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil v 

Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazini Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
ihsan Ezğü 
İsmet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esen d al 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırra'hman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Muhlis Erfanen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağır oğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(î.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Fatin» Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer' özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Dr. Lûtfi Kırdar 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Abdullah Ynycıoğlu 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mi tat Sakaroğlu 

— 359 — 



MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

EÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

B : 63 13.3 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasını .Ener 
Kasım Gülek 
Ali Münif Yegena 

SİÎRD 
Etem izzet Benice 

SİNOB 
Cevdet Kerim îucedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 

. 1950 O : 2 
Hikmet Işık 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyıboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Hamdi Orhon 
]\1 ustafa R. Tarakçıoğl ıı 
(1.) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali R. incealemd.ıroğlıı 
Sabri Koçer • 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 



B : 63 13. 3 .1950 O : 2 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan Yugoslavya'daki Türk emlâk ve menfaatlerinin tazminine mütaallik Protokol ve ekleri

nin onanması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
{Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 256 
Keddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 201 

Açık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Anmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Menrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ibrani'm Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çamnel 
Lûtfi Gören 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Abdürrahman Konul; 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

edenler] 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
tsmet Eker 
Hasenç İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENÎZLÎ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. GündüzaJp 

ELÂZIĞ 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Nafiz Dundu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Z.ıiruogîu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 

— 361 — 



Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza A n 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Ahmet Kemal Silivrili 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Ak^al 

B : 63 13.3 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mi tat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergıııı 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Kâmil Coşkımoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhaıı 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

1950 O i 2 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Sairn Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Afcsoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim İneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı { 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Zekiye Dranaz 
Ali Rıza Iğıl 
Raif Karadeniz 
Ha«mn Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naitiı Kromer 
Orhan Seyfj Orhon 
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B : 63 lâ. 3. 1§50 0 : 2 
[Oya kahlmtyantar] 

AFYON KARAHÎSAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
frisan Ezğü 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BtTLlS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Bııdunç 
Mustafa Fehmi Gerçeke? 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

(t) 
Münir Çağıl (t.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütm<jı. 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

Tahsin Tûzün 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (î.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlü 
Abdülgani Türkmen 

(t) 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ekrem Amaç 
Cihad Bahan 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelü 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (1.) 
Hamdullah S. Tanrı över 
(t.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Atıf înan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kamaran ö r s 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tügaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (t.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Sedad Çuraralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürso/ 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka] 
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Dr. Lûtfi Kırdar 
Dr. Memduh N. Otaman 

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Ekmen 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Ham di Dayı 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

B : 63 13.3 
Şükrü Süer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (I.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

. 1950 O : 2 
SÎÎRD 

Etem İzzet Benice 
StNOB 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
tsimail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı D ay 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (t.) 

Hamdi Orhon 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 

ZONGULDAK 
Ali R. îneealeradaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

ıH
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

»o<* 
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S. Sayısı: 215 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Ka
nuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/549) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . V . ^49 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü. 
Sayı: 71-1326 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığuıca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 9 . IV . 1949 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

GEREKÇE 

A) Veteriner Fakültesi 

Türkiye'de yüz küsur yıllık geçmişi olan veteriner mesleğinin yurt savunmasında, ekonomi
sinde, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara karşı tedbirler almakla halk sağlığının korun
masında büyük bir yeri ve önemi vardır. Bir taraftan âdi, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalık
ları ile savaşmak, öte yandan memleket istihsalini artırmak, iç ve dış ticarette çok büyük bir öne
mi olan hayvan ıslahı ile uğraşmak bu mesleğin başlıca görevleri arasındadır. Türkiye'nin top
rak şartları, arazi bünyesi ve nüfus dağılışı, hayvancılığı birinci plânda gelen memleket işleri 
arasına sokmakta ve bu konunun önemi gün geçtikçe daha iyi belirmektedir. 

İlk bakışta daha ziyade ekonomik bir karakter taşıyan veteriner işleri, yakından tetkik edi
lince ilmî araştırma ve çalışmalara dayanan bir mevzular bütünü teşkil ettiği görülür. Bugün esa
sen ilimle hayat o şekilde içice bulunmaktadır ki her hangi bir istihsal alanındaki işlerin düzen
lenmesi, o alanla ilgili ilmî araştırmalardan faydalanmakta ve dolayısiyle ilim tatbikata önder
lik etmektedir. Bir vakitler fen veya tatbiki ilimler sayılan birçok bilgi sahaları da yerlerini haki
ki ilim kollarına bırakmışlar, çoğu yüksek fen okulları, üniversite fakülteleri haline geçerek or
tadan kalkmış ve ilmî çalışmalar cemiyet ve ekonomi hayatında önemli bir rol aynamıya başla
mıştır. 

Bizde Veteriner Fakültesi kuruluşu gününden beri bu gerçeği benimsemiş ve meşgul olduğu 
ilim dallarında çeşitli araştırmalarla uğraştığı gibi hayvan hastalıkları ile savaşta ehemmiyeti olan 
aşı ve seromlarm bulunmasında da başarılar elde etmiştir. 

öğretimle meşgul olmak ve memleketin muhtaç olduğu veteriner hekimlerini yetiştirmek bu 
Fakültenin başlıca görevlerinden olmakla beraber ayrıca bakteriyoloji, salgınlar, paraziter has
talıklar, sağlık koruma, besin kontrolü, zootekni, atçılık, sığırcılık, koyunculuk, iç ve dış hasta
lıklar gibi doğrudan doğruya istihsal ile ilgili birçok sahalarda Devlet ve halk müesseseleri için 
mütehassıslar yetiştirmek de bu kurumun esaslı vazifeleri arasındadır. îlk kuruluşundan beri de-



vam etmekte olan doktora çalışmaları ise bilhassa önümüzdeki yıllarda daha çoğalacak ve memle
kette incelenmesi gereken konuların işlenmesinde, veterinerlerin ilmî seviyelerinin yükselmesinde 
daha fazla rol oynryacaktır. 

1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü - bünyesi içine alınmış bulunan Veteriner Fakültesinin bu 
defa 5234 sayılı Kanunla Ankara Üniversitesine bağlanması çok yerinde olmuştur. Bu suretle yurt 
ilmi için önemli olan veteriner hekimliğine ait disiplinlerin daha iyi gelişmesine imkân sağlanmış 
bulunmaktadır. İliç şüphesiz bu yeni hüviyetleriyle Veteriner Fakültesi üzerine aldığı görevleri 
daha iyi başaracak ve yurda daha faydalı olmak imkânlarını bulacaktır. Ancak bu görevin daha 
iyi başarılabilmesi, lâboratuvar, dershane ve öğretim levazımı gibi araştırma ve öğretim vasıta
larının teminine ve gerekli ilim kadrolarının sağlanmasına bağlıdır. (Jelişme seyrini temadi ettir
mek bakmmdan Veteriner Fakültesinin tamamlanması gereken, eksikleri, vardır. Enstitüleri, ders
haneleri, öğretim vasıtaları kifayetsiz ve gittikçe artan ihtiyaçlara göre mahdut sayılacak miktar
lardadır. Bilhassa asistan ve doçent kadrolarının azlığı, yetersizliği. Fakültenin, istikbali için en
dişe verici bir durum arzetmektedir. 

Müspet ilimlerin tatbikatında asistana o'an büyük ihtiyaçlarına rağmen bâzı ilim kollarında 
hiç asistan, ve doçelıt bulunmadığı gibi anatomi, pataloji, klinikler gibi. meslekî bakımdan hayati 
önemdeki dallarda dahi çok az sayıda genç ilim elemanı bulunmaktadır. Bu sebepten. Veterine 
Fakültesinin her şeyden evvel yetişecek ilim uzuvları bakımından takviyesi zaruridir. Durumun 
bu şekilde obuasına rağmen Hükümet içinde bulunduğumuz malî zorlukları dikkate alarak çok 
mâkul olduğuna inandığı samimî ve mütevazı bir kuruluş kadroları kanun tasarısını huzurunuza 
getirmiş bulunuyor. Kadroların tesbitinde asgari ölçüler kabul edilmiş ve çeşitli ilim dalları için 
muhtaç olduğumuz ilim elemanları sayısı bu görüş ile hareket edilerek tesbit edilmiştir ki, bunların 
toplamı 28 profesör, 28 doçent, 50 asistandan ibarettir. Zaten Üniversiteler Kanununa ek 5234 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluş kadrolarından Millî 
Eğitim Bakanlığının onayı ile Veteriner Fakültesine ayrılan profesörlerin adedi 28 dir. Veteriner 
Fakültesine ayrılan 18 doçent kadrosu da önümüzdeki ihtiyaçlar göz önünde tutularak 28 e asis
tan sayısı ise 44 ten 50 ye yükseltilmiş bulunmaktadır. 

B) Ziraat Fakültesi 

229.1 sayılı Kanunla 1933 senesinde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü topluluğu içerisinde kurul
muş bulunan Ziraat Fakültesi geriye bıraktığı 15 yıllık çalışma hayatında memlekette ziraat ilmini 
tedvin ve akademik hüviyetini tamamlama yolunda büyük gayretler sartVtmiştir. Ziraat Fakültesi 
kuruluşunun ilk devresini kadrosunu genişletmek I en ziyade eleman yetiştirme ve olgunlaştırma ile 
geçirmiş ve çeşitli araştırmaları ile bu yetiştirme ve olgunlaştırmanın memleket gerçeklerine uy
masına bilhassa dikkat ve itina göstermiştir. Bu kere 5234 sayılı Kanunla Ankara Üniversitesine 
iltihak eden Ziraat Fakültesinin üniversiteler karakterini devam ettirmekle beraber Türkiye ziraa-
tini kurma ve memleket ziraati için lüzumlu geniş araştırmaları yapma ve ihtisas adamlarını yetiş
tirme gibi memleket ihtiyaçlarını karşılıyacak bir gelişme devrine girmesi zamanı gelmiş bulunmak
tadır. Bundan ötürü Ziraat Fakültesinin tabiî gelişme devresini tamamlıyarak kendisine düşen 
çeşitli vazifelöri başarabilmesi için teşkilâtının da buna göre düzenlenmesi icabetmektedir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesinde şimdiye kadar daha ziyade yüksek ziraat tahsili 
yapılmakta idi. Halbuki memleket ziraatinin bilgi ve teknik ihtiyaçları göz önünde bulundurulursa 
bu şekle fakültatif bir mahiyet verilmesinin ve ayrıca bir ihtisas öğretimi yapılmasının zarureti 
açık olarak kendini gösterir. Bununla beraber Ziraat Fakültesi doktora çalışmalarını sistemleştir
meye ve kendi bünyesi için gerekli yeni ilim adamlarını yetiştirmeye devam edecektir. Bu duruma 
göre Ziraat Fakültesinde öğretim, fakülte tahsili yanuıda ihtisas Öğretimi, doktora çalışmaları veya 
öğretimi olmak üzere üçe ayrılmış bulunmaktadır. 

Ziraatte normal tahsil gibi ihtisas öğretiminin de pratik öğretim ve çalışmalarla kuvvetlendi
rilmesi icap etmektedir. Yüksek tahsilin önüne alınmış bulunan pratik öğretim ve çalışmalar şim-
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diye kadar Tarım Bakanlığı müesseselerinde yapılmakta idi. Ancak bu müesseselerin kuruluş ve işle-
yişlerindeki farklar, daha ziyade belli bir iş bilgisi ile yetiştirilmiş olmaları icap eden talebenin 
pratik öğretimlerinde kaçınılmaz bir takım eksikliklere sebep olmaktadır. Fakülte öğretiminden önce bir 
sene devam eden ve 5234 sayılı Kanunla zarureti teyit olunan bu pratik öğretimin, fakülte tahsiline 
hazırlanmanın doğrudan doğruya Ziraat Fakültesine bağlı bir , öğretim işletmesinde (uygulama, 
staj, ihtisas deneme örnek çiftliklerinde) yapılma?! lüzumlu görülmektedir. 

Ziraat Fakültesinde tahsile başlıyacaklar için olduğu kadar bu Fakülteyi bitirerek çeşitli bilim 
kollarında ihtisas yapacaklar için de fakültede kurulacak sistemli bir ihtisas tahsiline esas olmak 
üzere ziraatin her kolunu kabil olduğu kadar biraraya" getirmiş bir öğretim işletmesine lüzum 
vardır. 

Ziraat bilimi, tabiat varlığından metodlu bir çalışma ile fayda sağlama esasına dayanmaktadır. 
Ziraat Fakültesi, memleketimizin türlü tabiat şartlarını ve varlıklarını araştırdıktan sonra bunlar
dan faydalanma imkânlarını ortaya koyabilmek üzere yurdun çeşitli bölgelerinde ihtiyaca göre ay
rıca araştırma istasyonları kurmak zaruretini de kuvvetle hissetmektedir. 

Ziraat fakültesinin pratik öğretim, fakülte tahsili, ihtisas tahsili, doktora öğretim ve çalışmala
rı gibi çeşitli işleri başarabilmesi ve memleket ziraatı için lüzumlu her türlü araştırma ve deneme
leri yapabilmesi, için on senelik öğretim kadrosu aşağıda gösterilmiştir. 

Asistan Doçent Profesör 
Aded Aded Aded 

110 48 43 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü için 2291 sayılı Kanunla tesbit edilen kuruluş kadrosunda Zi

raat fakültesi için 45 profesör, 30 doçent ve 70 asistan ayrılmış bulunmakta idi. Buna göre yeni 
kadroda profesör adedinde 2 eksiklik ve doçent adedinde 18, asistan adedinde de 40 fazlalık 
vardır. Ancak 5234 sayılı Kanunla kurulmuş olan bugünukü Ziraat fakültesi, Yüksek Ziraat 
Enstitüsünün Tabiî İlimler Fakültesiyle Ziraat Sanatları fakültelerini de içine almıştır. Bunun
la beraber 5234 sayılı Kanunun Bütçe Encümeni mazbatasında izhar edilen temenni göz önünde 
tutularak Ziraat fakültesine iltihak etmiş olan Yüksek Ziraat Enstitüsü Tabiî ilimler Fakültesinin 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine bağlanması uygun görülmüştür. 

Bu kadrolarda vazife alacak öğretim üyeleri,pratik öğretim, normal fakülte tahsili, ihtisas ve 
doktora araştırma ve öğretimleriyle, fakülte içinde ve dışında çeşitli araştırmalarla meşgul olacak
ları gibi Ziraat fakültesine bağlı ziraat işi etmesindeki kendi şubelerinin ilmî teknik ve pratik 
çalışmalarını da idare edeceklerdir. 

Bu maksatla ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 29 . XII . 1949 

Esas No. 1/549 
Kavrar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5^39 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısını 
incelemek üzere 19 . XII . 1949 tarihinde topla
nan Komisyonumuz, Ziraat, Veteriner, ve Fen 
Fakülteleri hakkındaki cetvelleri incelemiş ve 

her biri hakkında aşağıdaki kararları vermiştir. 
1. Ziraat Fakültesi : 
Bu Fakültenin kadrosunda 26 profesör var

dır. Bunlardan 6 profesör Fen Fakültesine gi
deceğinden geri kalan 20 profesör 10 yıllık in-
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kişaf bakımından az görülerek bu miktar 32 ye 
çıkarılmıştır. 

Doçent adedi bu Fakültenin ihtiyacı ve di
ğer Fakültelere verilen kadro nispeti düşünü
lerek 42 ye çıkarılmıştır. Asistan mevcudu da 
90 olarak tesbit edilmiştir. Yurt kadrosu, ka
nunu gereğince kaldırılmış olduğundan düşü
nülmemiştir. Lisan dersleri için okutman sa
yısı 9 a çıkarılmıştır. 

2. Veteriner Fakültesi : 
Veteriner Fakültesi kadrosunda 17 profesör 

görüldü. 10 yıllık inkişaf bakımından bu mik
tarın 30 a çıkarılması uygun olarak tesbit edildi. 

Doçent adedi profesör sayısına nispetle 40 
olarak kabul edildi. 

Asistan sayısı az görülerek 60 a çıkarıldı. 10 
yıllık inkişaf göz önünde tutularak kur -esasına 
göre verilecek lisan dersleri ihtiyacı düşünüldü 
ve okutman sayısı buna göre 9 a çıkarıldı. 

3. Fen Fakültesi : 
Bu Fakültenin 10 yıllık inkişafı için kadro

suna 11 profesör, 15 doçent ve 15 asistan eklen
miştir. 

4. Ziraat, Veteriner ve Fen Fakültelerinin 
(L) cetvelleri de tetkik edilerek aşağıdaki hu
suslar tesbit edilmiştir: 

Veteriner Fakültesi : 
Bu Fakültede 12 profesör, 29 doçent, 33 asis

tan L cetveline alınmıştır. 
Ziraat Fakültesi : 
Ziraat Fakültesinden 9 profesör, 20 doçent, 

40 asistan, 4 uzman L cetveline alınmıştır. 
Fen Fakültesi : 
Fen Fakültesinin L cetveline 4 profesör, 12 

doçent, iki asistan, 13 uzman eklenmiştir. 
Bu kararlara uygun olarak cetvellerde yapı

lan değişiklikleri gösteren yeni cetveller ilişik 
olarak ve Hükümet tasarısındaki maddeler ay
nen kabul edilerek havalesi gereğince Bütçe 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Millî Eğitim Ko. Başkam Sözcü 
Trabzon Maraş 

M. R. Tarakçıoğlu E. Soysal 
İmzada bulunmadı. 

Kâtip 
Kars Ankara Çorum 

T. Taşlanın A. R. Bekman II. İlgaz 
İzmir Mardin Trabzon 

E. Çınar Y. Mardin Z. Dranaz 
TJrfa 

8-. K. Yetkin 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/549 
Karar No. 90 

Yüksek Başkanlığa 

8 . III . 1950 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek olarak Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
9 . Y . 1949 tarihli ve 71/1326 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı Millî Eği
tim Komisyonu raporiyl e birlikte Komisyonumu
za verilmekle Millî Eğitim Bakanı Tahsin Ban 
guoğlu ve Ziraat ve Veteriner Fakülteleri dekan 
lan ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Tasarı, 5243 sayılı Kanunla Ankara Üniversi
tesine bağlanmış bulunan Ziraat ve Veteriner Fa

kültelerinin kuruluş kadrolarını ve muvakkaten 
Ziraat Fakültesi bünyesinde bırakılmış bulunan 
Tabiî İlimler zümresinden Fen Fakültesine ak
tarılacak kadroları tertiplemeyi ve umumunun 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kanu
nuna bağlı kadrolara eklenmesini sağlamak üzere 
hazırlandığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

Fsas olarak Komisyonumuzca da kabul edilen 
ta.sn.rm m Millî Eğitim Komisyonunda görüşül
mesi sırasında Hükümet teklifine nazaran genişçe 
bir değişiklik yapıldığı ve kadroların tesbitinde 
ihtiyacın üstüne çıkıldığı görülmüştür. Halbuki 
Komisyonumuzun, Üniversite kuruluş kadroları-
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nm tertiplenmesinde tuttuğu prensipe göre Fa
kültelerin 10 yıllık inkişaf imkânları düşünül
mekte ve her Fakültenin öğretim üyeleri kadro
sunun bu imkâna göre pramit şeklinde tanzimini 
göz önünde bulundurmakta, idari kadroların tes-
bitinde ise mevcut ihtiyaç dışına çıkılmamak esası 
takip edilmektedir. 

İhtiyaç ile prensipi telif eden Hükümet tek
lifi üzerinden tasarının görüşülmesi uygun gö
rülmüş ve bu kadrolardan birinci dereceden pro
fesör sayısı mevcuda göre her Fakültede ikişere 
çıkarılmış ve (L) cetvelinin tanziminde de fiilî 
durum imkân nispetinde göz önünde bulundu
rulmuştur. 

Tabiî İlimler zümresine gelince: 
Hükümet ve Millî Eğitim Komisyonunca Fen 

Fakültesine geçecek Tabiî İlimler kısmı için bir 
ek kadro düşünülmüş ise de Komisyonumuz, 
Fen Fakültesi esas kadrosunun daha uzun yıllar 
için ihtiyacı karşılıyacak mahiyette olduğu, 
Fen Fakültesine geçecek enstitü ve kürsülerin 
bu fakültede benzerleri bulunması sebebiyle Ta
biî İlimler fiilî kadrosunun Fen Fakültesi kad
rosuna eklenmesiyle yetinmiş ve bu maksatla 
Fen Fakültesine eklenecek cetvel bu tasarıya 
konmuştur. 

Tasarının maddeleri üzerinde yapılan ince
lemelere göre: 

Hükümet tasarısının birinci maddesine bağ
lı cetvelde yukarda arzedilen şekilde değişiklik 
yapılmış, mülga Ziraat Enstitüsüne ait kitaplı
ğın geniş ölçüde bir teşekkül olması dolayısiyle 
burasının rektörlüğe bağlı olarak idaresinin da
ha faydalı olacağı düşünülerek Rektörlük kad
rosuna eklenmesi uygun görüldüğünden kitap
lık kadroları Ziraat ve Veteriner fakültelerin
den çıkarılıp üç sayılı bir cetvele Rektörlük 
kadrolarına eklenmiş ve bu husus maddede ifa
de edilmiştir. 

İkinci maddedeki cetvel numarası değiştiril
miş ve üçüncü madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Tasarının geçici maddesi kaldırılmış ve bu
nun yerine daha geniş ihtimalleri de derpiş 
eden dördüncü geçici madde tasarıya eklenmiş-
t'r. 

Bu tasarı için Ankara Üniversitesi kadrosu
na 105 000 liralık bir ek ödenek verilmesi ge
rekmektedir. Bunun da 1950 yılı Millî Eğitim 
Bütçesinin 202 nci bölümünün 3 ncü köy öğret

menleri ücretleri maddesinden temini Hükümet
çe mümkün görüldüğünden buradan indirilmek 
ve Maliye Bütçesinin 605 nci Ankara Üniversi
tesine yardım bölümüne aktarılmak suretiyle 
temin edileceği ifade edildiği ve Komisyonu
muzca da bu husus kabul edildiği cihetle tasarı
ya bu maksadı sağlıyan geçici birinci madde 
eklenmiştir. 

Bu ödeneğin Ankara Üniversitesi Bütçesinin 
tertiplerine taksimini gösteren 5 sayılı ek ödenek 
cetveline ait hüküm ikinci geçici madde ile temin 
edilmiştir. 

Her iki fakültenin 1950 yılı (L) cetveline gi
recek kadroları da tasarıya eklenen geçici üçün
cü maddeye bağlı 6 sayılı cetvelde gösterilmiş
tir. 

Tasarının yayımı tarihinde yürürlüğü kabul 
edilerek dördüncü madde değiştirilmiş ve beşin
ci madde ayniyle kabul edilmiştir. 

Ziraat ve Veteriner Fakültelerine ait kadro
ların incelenmesi sırasında temenniye değer şu 
noktaların raporumuza dercini ve Hükümetçe 
bunların incelenerek bir sonuca vardırılmasmı 
Komisyonumuz uygun görmüştür. 

a) Fen Fakültesinin, tabiî ilimler zümresinin 
de iltihakından sonra, bina durumu, üzerinde 
durulmaya değer bir konu haline gelmiş bulun
maktadır. Bu kanunla yapılan birleşmeye rağmen 
bu iki teşekkül de yerlerinde kalmıya mecbur
durlar. Şu halde Ziraat Fakültesi öğrenci yurdu
na başka yerde bir bina temini suretiyle bu fa
kültenin yurt binasında yerleşmesinin uygun 
olacağı düşünülebilir. Bunun için Hükümetin bir 
etüt yapması muvafık olacaktır. 

b) Yeni kadrolar sebebiyle Ziraat ve Vete
riner Fakültelerinin müşterek hizmetlerinin de 
birleştirilmesi zaruri olduğundan bunun da gele
cek yıl bütçesine kadar tanzimi temenniye de
ğer görülmüştür. 

c) Ziraat Fakültesinin behemehal bir dene
me ve tatbikat çiftliğine ihtiyacı aşikârdır. Gün 
geçtikçe daralmakta olan mevcut fakülte arazisi 
o ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Esas meşgalesi 
ve lâboratuvarı arazide olan bu fakültenin en 
başta gelen çiftlik ihtiyacının âcil olarak sağ
lanması için Hükümetin üniversite ile birlikte 
çalışarak bir sonuca ulaştırmasını Komisyonumuz 
yerinde görmüştür. 

Bu esaslar dâhilinde yeniden hazırlanan 
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kanun tasarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın Bolu Edirne İsparta 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa (\ S. Siren M. N. Gündüzalp K. Turan 
sunulur. İstanbul Kırşehir Konya 

Başkan Sözcü Kâtip Dr. A. Adıvar Ş. Torgut Dr, M. F. Dündar 
Mardin Kastamonu Ankara Ordu Samsun Trabzon 
R Erten M. Akalın F. öymen II. Yalman M. A. Yöriiker A. R. isal 
Amasya Ankara Ankara Uri'a Urf'a 

A K. Yiğitoğlu M. Eriş C. Gölet A. Akan E. Tekeli 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Vetedi-
ner ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadroları Ankara üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 6 . VII . 1948 ta
rihli ve 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde ve (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar da 
aynı cetvelin Fen Fakültesi kısmına eklenmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Veteriner 
ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (3) sayılı eetvel-
de gösterilen ek görev tazminatlarına ait kadro
ları Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. — 30 . VI . 1948 tarihli ve 5234 
sayılı Ünibersiteler Kanununa ek kanun ile Millî 
Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları hakkındaki 
10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 3 ncü bölümüne aktarılan 
kadrolar kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE : Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Veteriner ve Ziraat Fakülteleri 
kadrolarında görevli bulunanlardan kadro aylık 
ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeniden 
tâyinlerine lüzum olmayıp aylıklarının ödenme
sine devam olunur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın-
dahi 5239 sayılı Kanuna ek Kamun tasarısı 

MADDE 1. —- Ankara Üniversitesi Veteri
ner ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadroları Ankara Üniversitesi 
Kuruluş kadroları hakkındaki 6 . VII . 1948 ta
rihli ve 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vele ve bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
aynı kanuna bağlı cetvelin Fen Fakültesi kıs
mına ve bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar aynı cetvelin Rektörlük kısmına eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Veteri
ner ve Ziraat Fakültelerinin bağlı (4) sayılı 
cetvelde gösterilen ek görev tazminatına ait 
kadroları 5239 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele eklenmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Bakan-
lığı 1950 yılı Bütçesinin 202 nci (Hizmetliler üc
reti) bölümünün 3 ncü (Köy öğretmenleri ücre
ti) maddesinden 105 000 lira indirilerek Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 605 nci (Ankara Üniver
sitesine yardım) bölümüne aktarılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - Ankara Üniversitesi 
1950 yılı Bütçesine bağlı (A) işaretli cetvelin 
bu kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde gösterilen 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Ocak 1950 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
S. Günaltay 

Devlet Bakanı 
ve Dış. B. V. 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Milli Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barîas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürçfe 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

JV. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sinmen 

İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
Î.R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Gavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat §. Sirer 

B. K. 

bölüm ve maddelerine (105 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 
1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvelin Veteriner ve Ziraat fakültelerine ait 
kısmı kaldırılmış ve yerine bu kanuna ekli (6) 
sayılı cetvel konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunla kadrola
rı kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık, izin ve staj gibi 
kanun sebepleriyle görevi başında bulunmıyan-
lar, üniversite kuruluşunda aylıklı bir göreve 
tâyin olundukları takdirde işe başlama kaydı 
aranmaksızın aylıkları verilmeye devam olunur. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bu
lunanlardan kadro aylık ve unvanları değiştiril
memiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum ol
mayıp haklarında yukarıki fıkra hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci madokesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 215 ) 



D. 

— 8 — 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

Ankara Üniversiteni Veteriner ve Ziraat Fakül
teleri kuruluş kadroları 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

Veteriner Fakültesi 

a) öğretini Üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b ) . öğretim Yardımcıları 

7 
8 
9 
0 
5 
6 
7 

Asistan 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

Okutman 

e) Memurlar 

6 Fakülte sekreteri 
7 Kitaplık müdürü 
9 Küttüphaneci 

10 » 
9 Büro şef 
9 Levazım şefi 

10 Ayniyat levazım memuru 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 İdare memuru 

12 
12 
13 
13 
1 
2 
2 
2 
o 

15,0 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
60 
40 
35 
40 
40 
35 
35 
30 
25 

Sayı Aylık 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 

5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 

b) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
4 Uzman 
5 » 
6 » 
6 Okutman 
7 » 
8 » 
9 » 

C) Memurlar 

6 Sekreter 
7 Kitaplık müdürü 
9 Büro şefi 
9 Levazım şefi 

J0 Levazım vo ayniyat memuru 
10 Ambar ve satış memuru 
9 Kütüphaneci 

10 » 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
11 fdare memuru 

1 
8 

10 
10 
10 
10 
10 
13 
15 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

20 
25 
30 
35 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 

70 
60 
40 
40 
35 
35 
40 
35 
35 
30 
30 
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D, 

7 
9 

10 

Görevin çeşidi 

Yurt Kadrosu 

Yurt âmiri 
» Muidi 
•» » 

Sayı 

1 
2 
1 

— 9 — 
Aylık i D. 

60 
40 
35 

11 
10 
11 
10 

a 

Görevin çeşidi 

Yurt muidi 
Levazım ve ayniyat memuru 
Ambar memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Doktor 

[2] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kuruluş Ka
nununa bağh (1) sayılı cetvele eklenecek 

kadrolar 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

7 Doçent 

1 
4 
2 
3 
1 
3 
4 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 

7 
8 
9 
5 
6 
7 

b) 
Asistan 

'» 
» 

Uzman 
» 
» 

Öğretim yardımcıları 

t3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Veteriner Fakültesi 

Dekan 1 210 

Ziraat Fakültesi 

Dekan 1 210 
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Veteriner Fakültesi 1950 yılı (L) cetveli 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

7 A 
8 
9 

10 

sistar 
» 
> 
» 

Görevin çeşidi 

öğretim üyeleri 

öğretim yardmcıları 

Beheri 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

Adet 

1 

4 
o 
7 

i 

i l 

u 
< • * 

11 
6 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 

6 
7 
9 
9 
0 

10 
10 
10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Uzman 
» 

Okutman 

» 

Memurlar 

Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüpaneci (2) 
Levazım şefi 
Büro şefi 
Ayniyat ve Lev. memuru 
Kütüphaneci 
Birinci mümeyiz 
İkinci mümeyiz 
İdare memuru 

Beheri 

80 
70 
60 
50 
40 

70 
60 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
30 
25 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirdiği cet
veller 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısında 
Millî Eğitim Komisyonunda yapılan değiştirme 

cetveli 

III SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi. Sayı 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

Profesör 
» 
» 
» 
•» 

Doçent 
» 

y 

3 
11 
12 
3 
3 
8 
8 

Ay hk 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 

I). 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
6 
7 
8 
9 
4 
5 

Görevin 

Doçent 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Uzman 
» 

çeşidi Sayı 

13 
13 
20 
20 
25 
25 

1 
2 
3 
3 
1 
2 
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T). 

9 
10 
10 
9 

10 
10 
11 
11 

Görevin çeşidi 

6 Uzman 

Memurlar 

6 Sekreter 
7 Kitaplık müdürü 
9 Büro şefi 

Levazım şefi 
Levazım ve ayniyat memuru 
Ambar ve satış memuru 
Kütüphaneci 

Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
İdare memuru 

Veteriner Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 

Sayı 

O 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

3 
9 
6 
7 
5 
8 
8 

— J. 

Aylık 

70 

70 
60 
40 
40 
35 
35 
40 
•v> 
35 
30 
30 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 

ı — 
D. 

7 
8 

7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 
5 
6 

6 
7 
9 

10 
9 
9 

10 
.0 
11 
12 

Görevin 

Doçent 
» 

çeşidi 

b) öğretim yardımcılar 

Asistan 
» 
» 
» 

Okutman 
> 
•» 

Uzman 
» 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

• » 

Büro şefi 
Levazım şefi 
Ayniyat levazım 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » . 
İdare memuru 

memuru 

Sayı 

12 
12 

14 
14 
16 
16 
2 
3 
4 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

60 
50 

60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
80 
70 

70 
60 
40 
35 
40 
40 
35 
35 
30 
25 

Ankara üniversitesi Fen Fakültesi Kuruluş Ka
nununa bağh (1) sayılı cetvele eklenecek kadrolar 

Fen Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 

[2] SAYILI CETVEL 

150 
125 
100 
90 
80 

5 
6 
7 

7 
1 8 

9 

Doçent 
» 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
Uzman (D) cetveline alınmıştır 

4 
5 
6 

4 
6 
5 

80 
70 
60 

60 
50 
40 
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[2] SAYILI CETVEL 

Görevin adı 

Veteriner Fakültesi 

Dekan 

Sayı Ücret 

1 210 

Ziraat Fakültesi 

Dekan 1 210 

D. 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

Ziraat Fakültesi 1950 yılı (L) cetveli 

Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi 

Profesör 
> 

Doçent 
» 

2 
4 
3 
6 
3 

10 
11 

150 
125 
100 

80 
70 
60 
50 

7 
8 
9 
4 
5 
6 

Asistan 
» 
x> 

Uzman 
» 
» 

Sayı 

15 
10 
15 

1 
1 
2 

Aylık 

60 
50 
40 
90 
80 
70 

Veteriner Fakültesi 1950 yılı L oetveli 

Profesör 

Doçent 

1 
2 
4 
5 
7 
4 
9 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 

8 
1 
8 
9 

10 
5 
6 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 

11 
9 
7 

11 
6 
1 
2 

50 
60 
50 
40 
35 
80 
70 

1 Profesör 
2 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

Fen Fakültesi 1950 yılı L cetveline eklenecek 

1 
3 
3 
4 
0 

150 
125 
80 
70 
60 

8 
9 
5 
6 
7 

Asistan 
» 

Uzman 
» 
» 

1 

i—
i 

1 

r-l 

1 

70 
60 
80 
70 
60 
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Bütçe Komisyonunun değistirisine bağlı cetveller 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
5 
e 
7 
8 
9 

6 
9 
9 

10 
10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Veteriner Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

» 
» 

Uzman 

Okutman 

c) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro şefi 
Levazım şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
1. Mümeyyiz 
2. * 
îdare memuru 

[1] I 

Sayı 

2 
7 
5 
7 
3 
8 
8 
6 
6 

12 
12 
13 
13 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
o 

1 

3AYILI CETVEL 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
40 
40 
35 
35 
M 
25 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

4 
5 
6 
6 
I 

8 
9 

6 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 

Görevin çeşidi 

Profesör 
» 

Doçent 

» 

b) 

Asistan 

» 
Uzman 

» 
» 

Okutman 
» 
» 
» 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretini üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Levazım şefi 

» ve 
Ambar ve 

ayniyat memuru 
satış memuru 

1. Mümeyyiz 
2. » 
îdare memuru 

Sayı 

2 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
13 
15 

20 
25 
30 
35 

1 
2 
3 
2 
<2 

2 
.1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
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[2] SAYILI CETVEL 

of'esc 
s> 
» 

Görevin çeşidi 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

* ! • 

Sayı 

1 
o 

2 

Aylık 

100 
90 
80 

D. 

*6 
7 

8 
9 

• 10 

Görevin çeşidi i 

Doçent 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 

D. 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Rektörlük 

Memurlar 

7 Kitaplık müdürü 
9 Kütüphaneci 

10 » 

1 60 
2 40 
i 35 

Dekan 

[4] SAYILI OETVEL 

Veteriner Fakültesi 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

1 210 

Dekan 

Ziraat Fakültesi 

1 210 
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B. M. 

201 Aylıklar 
3 Fen Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 

205 Geçici tazminat 
o Fen Fakültesi 
6 Veteriner Fakültesi 

.— 15 — 
[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı 
2 Fen Fakültesi 

Eklenen 
Lira 

53 617 
28 400 

Bölüm toplamı 82 017 

2 675 
2 532 

Bölüm toplamı 5 207 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 6 266 
2 % 1 ek karşılıkları 1 110 

Bölüm toplamı 7 876 

10 400 

TOPLAM 105 000 
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[6] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Veteriner Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 

Uzman 

7 Okutman 

D. Görevin çeşidi 

Ziraat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

o o 
4 
8 
6 
4 
3 

10 
5 
7 
1 
2 
2 

125 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
80 
70 
60 

1 
2 
3 

• 4 
5 
5 
6 
7 
8 

-

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 
Asistan 

» 
>' 
> 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 

b) öğretim yardımcıları 

Sayı 

1 
7 
2 
4 
5 

10 
8 

10 
9 

17 
16 
18 
20 
1 
2 
1* 
2 
1 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
70 
60 

)><60<İ 
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S. Sayısı: 217 
Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunun 2 nci ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /690) 

T. C. 
Ba§bakardtk 1 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1536 '% 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

19 Haziran 1938 tarih ve 3433 sayılı Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunun 2 nci 
ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının, ge
rekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

3433 sayılı Kanun ve bunu tâdil eden 5056 ve 5216 sayılı kanunlar gereğince teşkil ve halen 
Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Okulunda eğitime tâbi tutularak ordu hastaneleriyle sağlık kurum
larının ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmekte olan Ordu Hastabakıcı Hemşireleri; Kızılay 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından okutulan hastabakıcı hemşirelere nazaran, daha gayrimüsait şart 
ve vecibeler karşısında bulunduruldukları cihetle, istekliler sivil hizmet branşlarını tercih etmekte 
ve böylece bütün' iyi niyet ve isteklere rağmen öğrenci bulmak hususunda müşkülâta mâruz kalın
maktadır. 

Nitekim üç yıldan beri yapılan bütün tamimlere ve ilânlara rağmen Kızılay ve Sağlık Bakan
lığı hesabına yüzlerce istekli zuhur etmesine mukabil, ordu hesabına birinci yılda 4, geçen sene 9 
ve bu sene de ve bugüne kadar ancak 9 öğrenci kayıt edilebilmiş bulunmaktadır. 

Teşekkül tarihinden itibaren on bir sene zarfında sarfedilen maddi ve mânevi gayretlere rağmen 
bu sene mezun olan 14 öğrenci ile ceman 146 hastabakıcı hemşire orduya katılmış ve vasati olarak 
yılda 12 mezun alınmış bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında 3433 sayılı Kanunun ikinci maddesindeki yaş ve 6 ncı maddesindeki mec
buri hizmet hükümlerini; mümasil okullar ve öğrencilerinin tâbi tutuldukları şartlara müsavi şe
kilde tâdil etmek zarureti hâsıl olmaktadır. 

Hazarda ve seferde ordu sağlık işlerinin yürütülmesinde mühim bir unsur olan ve mümasil Dev
letler sağlık işlerinde ön plânda gelen hastabakıcı hemşireler adedini artırabilmek üzere 3433 sa
yıl* Kanunun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine zaruret görülmekle ilişik kanun tasa
rısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/690 
Karar No. 19 

9 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

19 Haziran 1938 tarihli ve 3433 sayılı Hasta
bakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunun 2 ve 6 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan ve 3 . I I . 1950 ta
rihinde Komisyonumuza havale buyurulan Ka
nun tasarısı Komisyonumuzun 6 . I I . 1950 tarih
li toplantısında Millî Savunma Bakanı ve ilgili 
temsilciler huzuriyle okunup incelendi. 

Gerekçedeki izahatı Bakan ve temsilcilerin 
tamamlayıcı izahatları dinlenerek Komisyonca 
bu konu üzerinde yapılan müzakere ve görüş
meler sonunda Askerî hastabakıcı hemşire sını
fına rağbeti artırmıya matuf olan ve ordu için 
büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan hastabakıcı 
hemşire meselesinin halli için Hükümet teklifi 
münasip görülmüştür. 

Yalnız bu kanunun yayımı tarihinden evvel 
okulu bitirmiş hastabakıcı hemşire olarak vazi
fe almış hemşirelerin de bu kanun hükümlerin
den faydalanması yerinde olacağı da mütalâa 
edilmiş ve bu sebeple Hükümet teklifi kanun 
tasarısına geçici bir madde eklenmesi suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. Abdullah Alptogan Gl. E. Durukan 

Kâtip 
Ankara Ankara Balıkesir 

M, Aksoley Korgl. N. Tınaz Orgl. î. Çalışlar 
İmzada "bulunamadı. 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzincan 
Ziya Ağca 

İmzada bulunamadı. 
Erzurum 

Gl. V. Kocagüney 
Kanundan evvel okulu bitirmiş 
olanların üç yıla indirilmesine 

muhalifim. 
Gümüşane 

$. Erdoğan 
Kayseri 

Gl. 8. Avgm 
Ordu 

Amiral II. Gökdalay 

Çankırı 
Gl. Z. S oy demir 

Erzurum 
E. 8. Akgöl 

Gazianteb 
Ol. Â. Atlı 

İstanbul 
Orgl. C. C. Toy demir 

Konya 
Dr. H. Alataş 

Seyhan Van 
S. Tekelioğlu R. Oklar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu • 8 . 77/ . 1950 

Esas No. 1/690 
Karar No. 91 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki 
Kanunun ikinci ve altıncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 1 . II . 1950 tarihli ve 
71/1536 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan Kanun tasarısı Millî Savunma Komisyonu 
raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Mil
lî Savunma Bakanı Hüsnü Çakır ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Ordunun sağlık kurumlarında çalıştırılacak 
hastabakıcı hemşireler halen Kızılay Hemşire O 
kulunda yetiştirilmektedirler. Ancak bunların 
3433 sayılı Askeri Hastabakıcı Hemşireler hak
kındaki Kanunla tâbi oldukları mecburi hizmete 
ait hükümler Sağlık Bakanlığı teşkilâtı için ye
tiştirilmekte olan hemşireler için mevcut hü
kümlere nispetle daha sıkı kayıtları muhtevi bu
lunduğundan Ordu hastabakıcı hemşireliğine ar
zu edildiği kadar talip çıkmadığı ve on bir yıl
lık tatbikatta bu miktarın ancak 142 yi aşmadığı 
görülmüş ve bunların da Sağlık Bakanlığı hesabı
na yetiştirilen hemşirelerin tâbi olduğu şart ve 
kayıtlarla yetiştirilmeleri halinde Ordu Sağlık 
Kurumlarının ihtiyacının daha kolaylıkla sağla

nabileceği düşünülerek adı geçen kanunda gerekli 
değişikliğin yapılması maksadiyle bu tasarının 
hazırlandığı alınan izahlardan anlaşılmıştır. 

Esası Komisyonumuzca da yerinde görülen 
tasarıda maddelerin ayrı ayrı yazılması suretiyle 
şekle ait bir düzeltme yapılmış ve birinci mad
dede taliplerin çoğaltılması maksadiyle ortaokul 
öğretimi kaydına «veya muadilleri» kaydı eklen
mekle beraber bâzı yazı ve ibare değişiklikleri 
yapılmıştır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 

R. Erten M. Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Aydın 

A. K. Yiğitoğlu C. Gölet Gl. R. Alpman 
Bolu Diyarbakır Diyarbakır 

C. S. Siren C. Ekin Ş. Uluğ 
Edirne Erzincan Kırşehir 

M. N. Gündüzalp N..Pekcan Ş. Torgul 
Malatya Manisa Niğde 

M. S. Eti F. Kurdoğlu R. Gürsoy 
Ordu Seyhan Urfa 

H. Yalman A. R. Yüregir E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

19 Haziran 1938 tarih ve 3433 sayılı Askerî Has
tabakıcı hemşireler hakkındaki Kanunun 2 nci 
ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 3433 sayılı Askerî Hastabakı
cı hemşireler hakkındaki Kanunun 2 nci ve 6 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 2. — Askerî Hastabakıcı hemşire 
yetiştirilecekler 25 yaşından yukarı olmamak 
üzere en az ortaokul öğrenimini başarı ile bitir
miş isteklilerden; Millî Savunma Bakanlığınca 
belirtilecek kabul şartlarına göre seçilirler. 

Madde 6. — Ordu Hastabakıcı Hemşireler 
Okulunda veya 5216 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi gereğince diğer okullardan yetiştirilecek 
askerî hastabakıcı hemşireler Millî Savunma 
Bakanlığınca tâyin edilecekleri ordu sağlık ku
rumlarında üç yıl mecburi hizmete tabidirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları yürütür. 

Devlet Bakam Başbakan 
Ş. CHinaltay 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguöğlu 

Bkonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Başb. Yardımcısı 
Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
/ . R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
$. Adatan 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

19 Haziran 1938 tarih ve 3433 sayılı Askerî Has 
tabakıcı hemşireler hakkındaki Kanunun ikinci 
ve altıncı maddelerinin değiştirilmesine dair 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten evvel hastabakıcı hemşire okul
larını bitirmiş ve elyevm hastabakıcı hemşire 
olarak istihdam edilmekte olanlar hakkında da 
bu krnun hüküm1 eri uygulanır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 6 — 
BÜTÇE 'KOMİSYONUNUN DEĞtŞTtRÎŞt 

19 Haziran 1938 tarih ve 3433 sayılı Askerî Has
tabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunun ikinci 
ve altıncı maddelerinin değiştirilmesine dair Ka-

' nun tasarısı 

MADDE 1. --- 3433 sayılı Askerî Hastabakıcı 
Hemşireler hakkındaki Kanunun ikinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Askerî hastabakıcı hemşire yetiştirilecekler 
25 yaşından yukarı olmamak ve en az ortaokul 
öğretimini veya muadillerini, bitirmiş olan istek
lilerden, Millî Savunma Bakanlığınca belirtilecek 
kabul şartlarına göre seçilir. 

MADDE 2. — Ayni kanunun 6 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okulundan ve
ya 5216 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğin
ce diğer okullardan yetiştirilecek Askerî Hasta
bakıcı hemşireler Millî Savunma Bakanlığınca 
tâyin edilecekleri ordu sağlık kurumlarında üç 
yıl mecburi hizmete tabidirler. 

GEÇtCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe gerdiği tarihte hastabakıcı hemşire okullarını 
bitirmiş olarak hizmette bulunanların mecburi 
hizmet süreleri hakkında da bu kanun hükmü 
uygulanır. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 3 
ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 4 
ncü madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 
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Otimrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Cavid O rol 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Reşat Ş. Sirer 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 
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S. Sayısı: 220 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imza edilmiş olan Anlaşma gereğince temin edi
len paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan An
laşmanın onanması hakkında Kanun tasarıs ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1 /731) 

r. c. 
Başbakanhk M8 . II . 1950 

. Muamelât Genel Müdürlüğü ?"••"-,••• 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1558, 6-874 t e ^ . ^ * - , — - • • -
1 - ! *î i - - ~ * « I o B ü y t i k Müfct MecTisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 27 Şubat 
1946 tarihinde Kahire'de imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına 
dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Ankara'da 
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 
16 . I I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Amerika Hükümeti, harbden sonra ordusu elinde kalan fazla malzemenin satışı için mütaddit 
devletlerle anlaşmalar yapmış ve gerek bu devletleri mezkûr satışların hasılatını dolar olarak öde
mek külfetinden kurtarmak, gerekse bu vesile ile Amerikan kültürünü yaymak gayesiyle, anlaş
malarla tahassül eden alacakların bu memleketlerde kültürel gayelere sarfını temin edecek kültür 
anlaşmaları imzalamıştır. 

Bu tasavvura önayak olan, Amerika ayanı âzasından Fulbright'in ismine izafeten Fulbright 
Anlaşmaları denilen bu nev'i kültür sözleşmeleri şimdiye kadar Amerika ile Çin, Burma, Yu
nanistan, Filipin, Yeni Zelanda, Belçika, Lüksemburg, Holânda, Norveç, İngiltere, Fransa, îtalya 
ve î ran arasında akdedilmiştir. 

Hükümetimizle Amerika arasında da 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire'de 10 milyon dolarlık bir 
Harb Fazlası Malzeme Satışı Anlaşması akdedilmesi üzerine, Amerika Büyük Elçiliği 12 Şubat 
1948 tarihinde Dışişleri Bakanlığına müracaatla Hükümetimizle dahi bir kültür anlaşması akdi
ni teklif ve bu hususta bi rproje tevdi etmiştir. 

Bu proje hulâsatan: 
1. Kahire Anlaşmasından borçlu olduğumuz paranın bir kısmiyle memleketimizde Türk para

sı olarak bir vakıf tesisini, 
2. Vakfı idare için Türk ve Amerikalılardan müteşekkil bir komisyon kurulmasını, 
3. Vakfın, Amerika talebe ve öğretmenlerinin Türkiye'de, Türk talebe ve öğretmenlerinin 

Amerika'da tahsil ettirilmesi gibi terbiyeyi gayeler için bir program dâhilinde çalışmasını, ve 
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4. Vakfın paralarından, memlekete ithal edeceği malzemeden ve memurinin ücretlerinden ver

gi tahsil edilmemesini derpiş etmekte idi. 
Dışişleri Bakanlığınca projenin tetkiki ile bunun, komisyonun terekkübüne taallûk eden hü

kümlerinde bir eşitsizlik bulunduğunun ve vergi muafiyetlerine mütedair maddelerinin siyaseten 
mahzurlu olduğunun görülmesi üzerine, bir taraftan Maliye, Millî Eğitim, içişleri, Gümrük ve Te
kel Bakanlıklarının mütalâalarına müracaat edilmiş ve diğer taraftan, meseleyi tetkik etmek üze
re Dışişleri Bakanlığında, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarından da bireı temsilcinin iştirak 
ettiği, bir komisyon kurulmuştur. 

Bakanlıklarla yapılan muhaberat ve komisyonun müzakeratı neticesinde şu kanaat hâsıl ol
muştur : S^lk 

1. Kültür anlaşmasının akdi memleketimize büyük faydalar temin edebilecektir. 
2. Vakıf Komisyonunun terkibindeki eşitsizlik müzakere yoliyle giderilebilir. 
3. Muafiyete mütaallik hükümlere gelince: 
A) Vakıf paralarından vergi alınırsa vakıf akçesinin tamamı kastedilen terbiyevi gayeye 

sarf edilmemiş ve binaenaleyh Amerika'ya borcumuz tamamen ödenmemiş olur. 
B) Esasen bu vergiler gayet cüzi bir miktar tutacaktır. 
C) Millî Eğitim Bakanlığı bu vergiler miktarını karşılamak üzere bütçesine tahsisat koya-' 

bileceğini bildirmiş olduğuna nazaran bu vergilerin ya alınmaması veyahut tahsili mütaakıp 
iadesi hususunda tedbir alınabilir. 

Di'jişleri Bakanlığındaki Komisyon tarafından bu mütalâalara müstenit olarak hazırlanan mu
kabil proje Amerika Büyük Elçiliğine tevdi edilmiştir. 

Amerika Büyük Elçiliği, 2 Haziran 1949 tarihli bir muhtıra ile, Vakıf Komisyonunun terkibi 
değiştirilerek tam bir müsavat temin edilmesini ve muafiyet hükümlerine mütaallik olan 12 ve 13 
ncü maddelerin anlaşmadan tamamen hazfını kabul ettiklerini, ancak vakıf paralarının anlaşma
nın gayelerinden başka bir yere sarfını önlemek hususunun ayrıca bir mektup teatisi suretiyle 
sağlanması lâzımgeldiğinî bildirmiştir Bu teklifler Dışişleri Bakanlığınca da uygun görülmekle, 
Amerika Büyük Elçiliği yeni hükümleri ihtiva eden bir metni Dışişleri Bakanlığına tevdi et
miştir. Muafiyetlere mütaallik olarak teati edilecek olan mektup projesi de Büyük Elçilikçe ha
zırlanarak Dışişleri Bakanlığına sunulmuş ve muvafık bulunmuştur. 

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı, vakıf paralarının ancak memleketimiz dâhilinde kullanıla
cağı ve bu hususta her hangi bir döviz talebinde bulunulmıyacağı hususunun da tasrih edilmesini 
arzu etmesi üzerine, bu cihetin de ikinci bir mektup teatisiyle temini için bir mektup tasarısı ha
zırlanarak Amerika Büyük Elçiliğine verilmiş ve Amerika Hükümetince kabul edilmiştir. 

Bu suretle müzakeratıtı tamamlanması üzerine Anlaşma 27 Aralık 1949 tarihinde Ankara'da im
zalanmış ve yukarda mezkûr mektuplar da aynı zamanda imzalanarak teati edilmiştir. 

Anlaşma tasarısı hulasaten şu hükümleri ihtiva etmektedir : 
1. Amerika Hükümeti, Kahire Anlaşması ile borçlu bulunduğumuz meblâğın ödenmemiş baki

yesinin âzami yarısına kadar her hangi bir kısmının, Kültür Anlaşmasının derpiş ettiği gaylere sar-
fedilmek üzere, Merkez Bankasında açılacak hususi bir hesaba yatırılmasını talep edebilir. 

2. Bir Eğitim Komisyonu tesis edilecek ve bu teşekkül yukarda mezkûr hesaptaki parayı şu ga
yelerle sarfedilebilecektir : 

A) Amerikalıların Türk okul ve üniversitelerinde ve Türklerin Amerika kıtası ve haricindeki 
Amerikan okul ve üniversitelerinde tahsil, inpeleme ve tedris işleriyle iştigali için lüzumlu masrafları 
karşılamak; 

B) Amerika'ya tahsile gidecek Türk talebenin yol masraflarını temin etmek. 
3. Komisyon yukarda mezkûr eğitim işleri için programlar hazırlıyacak ve bu hususta Ame

rikan Eğitim müesseseleriyle iş birliği yapacaktır. 
4. Komisyon, dördü Türk ve dördü Amerika'lı olmak üzere sekiz azadan mürekkeptir. Ame

rika Büyük Elçisi fahrî reistir. Türk azayı Türkiye Hükümeti, Amerika'lı azayı Amerika Büyük 
Elçisi tâyin ve azleder. Komisyon âzası bilâ ücret vazife görür. 

( S. Sayısı : 220 ) 
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5. Komisyonun merkezi Ankara'dadır. Komisyon Türkiye ve Amerika Hükümetlerine se» 

nelik raporlar verir. Amerika Hariciye Nazırı Komisyonun kararları üzerinde murakabe hakkını 
haizdir. 

6. Türkiye Hükümeti,. Amerika Hükümetinden zaman zaman vâki olacak talepler üzerine, 
ceman yarım milyon Doların resmî kurdan TürkLirası mukabilinde Merkez Bankasındaki hususi 
hesaba yatıracaktır. Ancak bir sene zarfında 250 000 Dolar mukabilinden fazlasının bu hesaba ya
tırılması talep edilmiyecektir. 

7. Anlaşma Türkiye Büyük Mîllet Meclisinin tasdiki üzerine yürürlüğe girer ve nota teatisiyle 
tadil edilebilir. 

İşbu Anlaşmanın imzası için Amerika Hükümetine salâhiyet veren Amerikan Kanununun hüküm
leri mucibince kurulmuş olan (ve Anlaşmanın 2,4 ncü maddesinde zikri geçen) «yabancılara ait 
huşlar heyeti», Amerika ile bu nev'i anlaşmalar imzalamış bulunan memleketler tebaası öğrenci
lere Amerika okul ve yüksek öğretim müesseselerinde meccanen okuma imkânları temin etmeye 
salâhiyettar bulunduğuna ve Anlaşmanın yukarda mezkûr maddesi Komisyonun Amerika'da mec
canen okumaya ehil görülen Türk talebe hakkında bu heyete tavsiyelerde bulunmasını derpiş etti
ğine nazaran birçok öğrencilerimizin Amerika'da tahsil görmeleri imkânları sağlanmış bulunmak
tadır. 

Bu suretle, hem öğrencilerimizin Amerika'da tahsil göremesinin, hem Amerika'dan memleke
timize öğrenci, profesör ve bilginlerin gelmesini temin ederek Türk ve Amerikan kültürlerini 
birbirine tanıtıp yaklaştırmak bakımından büyük mânevi faideler sağlıyan, ayrıca da, dovizola-
rak borçlu bulunduğumuz paranın bir kısmının Türk Parası olarak memleketimizde sarfını der
piş eylemek bakımından maddî bir faide de temin eden işbu Anlaşmayı Hükümetimiz Yüksek Mec
lisin tasdikına sunar. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M M 
Dışişleri Komisyonu 

Esias No. 1/731 
Karar No. 14 

9 . IH . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 27 Şubat 
1946 tarihinde Kahire'de imza edilen Anlaşma 
gereğince temin edilen paraların kullanılmasına 
dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Anka
ra'da imzalanan Anlaşmanın onanması hakkınla 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 16 . n . 1950 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ve gerekçesiyle ilişikleri Yüksek 
Başkanlığımızdan Dışişleri Komisyonumuza ha
vale edilmiş olmakla komisyonumuzun 3 . III . 
1950 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanı ve 
Millî Eğitim Bakanı hazır oldukları halde ince
lendi, 

İkinci Dünya Harbinden sonra Amerika Hü
kümeti Ordusu ellinde fazla kalan malzemeyi 
mütaaddit Devletlere satmıştır. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti Amerika Hükümetiyle 27 
Şubat 1946 tarihinde Kahire 'di Harb Fazlası 
Malzemesi Satışı Anlaşması akdederek on mil
yon dolarlık malzeme satın almıştır. 

Amerika Hükümeti bu suretle malzeme satın 
alan Devletleri, malzemenin bedelini dolar ola
rak ödemek külfetinden kurtarmak ve bu vesile 
ile Amerikan kültürünü yaymak gayesi ile bu 
Devletlerle «Fulhright Anlaşmaları» tesmiye 
olunan Kültür Anaşmaları yapmıştır. Hüküme
timiz de 27 Aralık 1949 tarihinde Ankara'da 
böyle bir anlaşma imzalamıştır. 

Bu anlaşma, tamamen kültürel mahiyette olup 
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Amerikalıların Türk okul ve üniversitelerinde 
ve Türk'lerin Amerika kıtası ve haricindeki Ame
rika okul ve üniversitelerinde tahsil, inceleme ve 
tedris işleriyle iştigal eylemeleri maksadını istih
daf ederek Türk öğrencilerinin Amerika ilim ve 
fen müesseselerinde tahsil görmesini, Amerika-
dan memleketimize öğrenci, profesör ve bilgin 
gelmesini sağlamak suretiyle Türk ve Amerika 
kültürlerini bir birlerine tanıtıp yaklaştırmak 
esaslarını ihtiva etmektedir. Ayni zamanda mak
sadın tahakkuku yolunda icabeden masrafları, 
vaktiyle satın alman harb fazlası malzemesi be
delinden borçlu bulunduğumuz bakiyenin âzami 
yarısına kadar her hangi bir kışımı ile karşıla
mak ve bu paranın bir kısmının Türk Parası ola
rak memleketimizde sarf olunması imkânlarını 
temin eylemektedir. Böylece büyük mânevi fay
dalar ve maddi istifade sağlamaktadır. 

Anlaşmanın tatbikmda, Kahire Anlaşmasın
dan borçlu bulunduğumuz meblâğın bir kısmına 
tekabül eden miktarda Türk Parası ile memleke
timizde bir vafık tesis edilecektir. Vakfın idaresi 
için Türk ve Amerika'lılardan müteşekkil bir ko
misyon kurulacak ve vakıf paraları tamamen ter-
biyevi gayeye sarfolunacaktır. 

Her ne kadar Fulbright Anlaşmalarının esas 
projesinde anlaşmayı imzalıyan memleketlerde te 
sis edilecek vakıfların idaresi için kurulan ko
misyonların terkibinde eşitsizlik ve vakıf parala
rının tamamen terbiyevi gayeye sarfı mecburiye
tinden mütevellit vergi ve gümrük muafiyetleri
ne dair hükümler mevcut ise de Hükümetimizin 
imzaladığı bu tip anlaşmada ilişik mektuplarla 

komisyonun terkip şartı değiştirilerek tam bir 
müsavat temin edilmiş ve muafiyet hükümleri 
kaldırılmıştır. Vakıf paralarının, anlaşmanın ga
yelerinden başka bir yere sarfını önlemek için de 
bu paralardan millî mevzuatımızla alınması mec
buri olan vergileri karşılamak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine tahsisat konmuş, bununla 
vergilerin tahsili mütaakıp iadesi düşünülmüştür. 
Vakıf paralarının ancak memleket dâhilinde kul
lanılacağı ve bu hususta herhangi bir döviz tale
binde bulunulmıyacağı tasrih edilmiştir. 

Bu hususiyetlerin temini suretiyle anlaşma
nın heyeti umumiyesinde millî mevzuatımıza ay
kırı hükümler kalmamıştır. 

Memleketimize maddi ve mânevi faydalar Bağ
lıyacak olan bu anlaşma Komisyonumuzca tasvip 
edilmiş ve bunun Kamutayda onanmasına dair 
olan Kanun tasarısı aynen kabul olunmuştur. 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Yerine 
Sözcü 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kâtip 
Malatya Bolu 

A. Esenbel B. C. Çambtl 
tmzada bulunamadı 
Burdur Diyarbakır Kütahya, 
F. Altay F. A. Aykaç A. Gündüz 

Manisa Mardin 
A, R, Artunkal Y. Mardin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti {ırasında 27 Şubat 
1946 tarihide Kahire'de imza edilen Anlaşma 
gereğince temin edilen paraların kullanılmasına 
dair. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üt Ame-
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında An
kara'da imzalanan, 27 Aralık 1949 tarihli An

laşmanın onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 27 Şubat 1946 tarihinde Kahire'de im
za edilen Anlaşma gereğince temin edilen pa
raların kullanılmasına dair Türkiye • Cumhtrri-
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında 27 Aralık 1949 tarihinde 
Ankara'da imza edilen Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
lu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Oünaltty 

Devlet Bakam 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakam 
Dr. F. §. Bürgt 
Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsil 

Bu Kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakam 
B&|b. Yardımcım 

Nihat Erim 
Adalet Bakar» 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakam 
E. EHşirgÛ 

Maliye Bakam 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Adatan 

8a. ve So. T. Bakam 
Dr. K. Baykit 
Tarım Bakam 

Cavid Oral 
Çalışma Bakam 
Reşat fjj, Sirw 
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TÜtfKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜ
METİ ARASINDA 27 ŞUBAT 1946 TARİHİNDE KAHİRE'DE İMZA EDİLEN ANLAŞMA 
GEREĞİNCE TEMİN EDİLEN PARALARIN KULLANILMASINA DAİR TÜRKİYE CUMHU

RİYETİ HKÜMETI İLE AMERİKA BİRLEŞİK DELETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti; 
Eğitim sahasında yapılacak temaslarla bilginin ve meslekî istidat sahipleirnin daha geniş mik

yasta mübadelesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri milletleri arasında 
karşılıklı anlaşmayı daha ziyade inkişaf ettirmek arzusunda bulunduklarından; 

79 neu Kongrece kabul edilen 584 sayılı Kanun ile muaddel 1944 tarihli Birleşik Devletler Em
val Fazlasına Mütaallik Kanunun 32 (b) faslının Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının 
emval fazlasının elden çıkarılmasından iktisap edilen her hangi bir ecnebi hükümet parası veya pa
ra kredilerinin bâzı eğitim faaliyetleri için kullanılması zımnında mezkûr hükümetle bir anlaşmaya 
girişilebileceğini derpiş eylemekte olduğunu mütalâa ederek; ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 27 Şubat 
1946 tarihinde Kahire'de imza olunan Anlaşmanın (ki aşağıda «Kredi Anlaşması» ismiyle anılmış
tır) 1 nci faslı ahkâmı gereğince Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir sene zarfında, her 
hangi bir tarihte, veya zaman zaman, tediye tarihinde hesap edilen faiz de dâhil olmak üzere, 
Kredi Anlaşmasının ahkâmınca verilen kredi gereğince o tarihte ödenmesi matlûp bakiye yekû
nun yarısına kadar her hangi bir meblâğın veya meblâğların resmî rayiç üzerinden Türk Lirası 
olarak tediyesini istiyebileceği, ve bu suretle talep olunan Türk Lirası meblâğlarının Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında hususi bir hesaba yatırılarak, diğer maksatlar meyanında kültür, 
eğitim ve insani gayeler için kullanılabileceği tasrih edilmiş bulunduğunu nazarı itibara alarak, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye'de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu (ki aşağıda «Komisyon» ismiyle anılmıştır) 
namı altında bir komisyon teşkil olunacak ve bu komisyon işbu Anlaşmanın hükümleri dairesin
de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilen paralarla finanse edilecek olan eğitim 
programının idaresini kolaylaştırmak için ihdas ve tesis edilmiş bir teşekkül olaark Türkiye Cum
huriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri tarafından tanınacaktır. Bu Anlaşmanın 3 
ncü maddesinde derpiş olunan hüküm müstesna olmak üzere, Komisyon, işbu Anlaşmada tesbit 
edilen gayeler için tahsis edilen paralar ve para kredilerinin istimal ve sarfına mütaallik husus
larda Amerika Birleşik Devletlerinin dahilî ve mahallî kanunlarından muaf bulunacaktır. Bu pa
ralar Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde yabancı bir hükümete ait emval olarak telâkki olunacaktır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından işbu Anlaşma gereğince temin edilen paralar, muaddel 
1944 tarihli Birleşik Devletler Emval Fazlasına Mütallik Kanunun 32 (b) faslında tasrih edildiği 
veçhile, aşağıda tesbit edilen şartlar ve hadler dairesinde, zirdeki maksatlar için, komisyonun, 
veya Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri arasında takarrür edecek 
her hangi diğer bir teşekkülün emrine amade kılınacak tır: 

1. Türkiye'de kâin okul ve yüksek öğretim müesseselerinde Amerika Birleşik Devletleri vatan
daşları tarafından veya bunlar namına yapılacak tahsil, araştırma, öğretim, ve sair eğitim faali
yetlerini veya [Nefsi Birleşik Devletler, Havaii, Alaska (Aleutian Adaları dâhil), Puerto Rico 
ve Virgin Adaları haricinde] kâin Birleşik Devletler okul ve yüksek öğretim müesseselerinde Tür
kiye vatandaşlarının tahsil, araştırma, öğretim ve sair eğitim faaliyetlerini, nakliye, tahsil ücreti, 
maişet ve öğretimle ilgili diğer masrafların tediyesi de dâhil olmak üzere, finanse etmek, veya; 

2. Nefsi Birleşik Devletler, Havaii, Alaska (Aleutian Adaları dâhil), Puerto Rico ve Virgin 
Adalarında kâin Birleşik Devletler okul ve yüksek öğretim müesseselerine devam etmek arzusun-
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da bulunan Türkiye vatandaşlarının, bu müesseselere devamla» Amerika Birleşik Devletleri vatan
daşlarını ve bu kabdl okul ve müesseselere devam imkânlarından mahrum kılmamak şartiyle, seya
hat imkânlarını temin etmek. 

Madde — 2. 

Komisyon, yukarda zikredilen gayelerin temini için, işbu Anlaşmanın 10 ncu maddesindeki hü
kümler dairesinde, bu Anlaşma ile derpiş edilen gayenin tahakkuku zımnında, aşağıda sayılanlar 
da dâhil olmak üzere, lüzumlu bilcümle salâhiyetleri kullanabilir: 

1. Komisyon veznedarım veya komisyon tarafından tensip edilecek diğer bir şahsı, mezkûr vez
nedar veya diğer şahıs namına açılacak banka hesaplarına yatırılmak üzere, para tesellümüne me
zun kılmak. Veznedarı] veya bu suretle memur kılman şahsın tâyini Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı tarafından tasvip edilecek ve tesellüm edilen paralar Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı tarafından tesbit edilecek bir depoziter veya depoziterler nezdinde yatırılacaktır. 

2. İşbu Anlaşmada tesbit edilen şart ve kayıtlar dâhilinde, işbu Anlaşma ile kabul edilen 
gayelerin tahakkuku için, tediyat yapılmasına, para bağışlarında bulunulmasına ve avans verilme
sine Komisyon veznedarının veya komisyonca tensip edilecek diğer bir şahsı salâhiyettar kılmak. 

3. Muaddel 1944 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Emval Fazlasına Mütaallik Kanunun 32 
(b) faslında tasrih olunan gayeler ve işbu Anlaşma ile tâyin edilen maksatlar dairesinde programlar 
tanzim etmek, bunları kabul ve tatbik etmek. 

4. Muaddel 1944 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Emval Fazlasına Müteallik Kanunda 
tasrih olunan Ecnebilere Ait Burslar Heyetine yuRarda zikredilen kanun gereğince programa iş
tirak için ehliyetli Türkiye'de mukim talebe, profesör, araştırma bilginleri ve Türkiye müesseseleri 
ni tavsiye etmek. 

5. Komisyonun maksat ve gayelerine erişilme esi için programa iştirak edeceklerin intihabında 
riayet edilmesini lüzumlu göreceği evsaf ve şerait hakkında yukarda ismi geçen Ecnebilere Ait 
Burslar Heyetine tavsiyelerde bulunmak. 

6. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı tarafından seçilecek murakıpların tâyin ede
ceği şekilde komisyon veznedarının hesaplarının muayyen devrelerde kontrolünü temin etmek. 

7. idare ve büro memurlarını tâyin etmek, maaş ve ücretlerini tesbit ederek tesviyesine mezu
niyet vermek. 

Madde — 3. 

Komisyonca tasvip edilen bilûmum sarfiyat, Amerika Birleşik Devlyttleri Dışişleri Bakanının 
kabul edeceği senelik bir hütçö ve tesbit edebileceği nizamname mucibince ifa olunacaktır. 

Madde — 4. 

Komisyon Veznedarı, fiilen mevcut paraların fevkmda olarak komisyonu ilzam edecek hiçbir 
taahhüde girişemiyeceği veya bir mükellefiyeit ihdas edemiyeceği gibi, işbu Anlaşma ile tasvip 
edilen maksatlara matuf olanlar müstesna olmak üzere diğer emval iştira ve tasarruf edemez, veya 
elden çıkaramaz. 

Madde —- 5. 

Komisyon, dördü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dördü Amerika Birleşik Devletleri 
vatandaşı olmak üzere sekiz azadan müteşekkil bulunacaktır. Bunlara ilâveten Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türkiye'deki diplomatik heyetinin başı (ki aşağıda «Misyon Şefi» ismiyle anılacak
t ır) . Komisyonun fahri başkanı olacaktır. Misyon Şefi komisyonda reylerin tesavisi halinde katî 
reyi verecek ve komisyon başkanı tâyin edecektir. Başkan, komisyonun fiilî âzası sıfatiyle rey 
hakkını haiz bulunacaktır. Misyon Şefi, en az ikisi Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki 

( S. Sayısı : 220 ) 



— 8 
harieiye teşkilâtının muvazzaf memurlarından olmak üzere, komisyondaki Birleşik Devletler 
vatandaşlarını tâyin ve tebdil etmek salâhiyetini haiz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
komisyondaki Türkiye vatandaşlarını tâyin ve tebdil selâhiyetini haiz bulunacaktır. 
—- Azalar, tâyin edildikleri tarihten itibaren mütaakıp 31 Aralık tarihine kadar ifayı vazife ede
cekler ve tekrar tâyin edilebileceklerdir, istifa, ikamet mahallinin Türkiye haricine nakli, vazife 
müddetinin hitama ermesi sebepleriyle veya sairsuretle vukubulacak münhaller, bu madde ile tes
pit edilen hükümler dairesinde doldurulacaktır. 

Azalar, ücretsiz olarak ifayı vazife edeceklerdh. Bununla beraber komisyon, azaların toplan
tılarda hazır bulunmalarına muktazi masrafları ödemeye salâhiyettardır. 

Madde — 6. 

Komisyon, işlerinin tedviri için lüzum göreceği nizamnameleri kabul v* icap ©den komiteleri 
tâyin edecektir, 

Madde — 7. 

Amerika Birleşik devletleri Dışişleri Bakanı tarafından tâyin edilecek şekilde komisyonun 
faaliyeti hakkında her sene bir rapor tanzim edilerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Ame
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanına tevdi olunacaktır. 

Madde —• 8. 

Komisyonun merkezi, Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde bulunacaktır. Ancak Komisyonun 
veya komisyonlardan her hangi birinin toplantıları, komisyonun icabı hale göre tesbit edeceği 
diğer mahallerde akdedilebileceği gibi Komisyon âmir ve memurlarından her hangi biri komis
yonca tensip edilecek mahallerde icrayı faaliyet edebilecektir. 

Madde — 9. 

Komisyon bir müdür tâyin ve onun maaş ve hizmet müddetini tesbit edebilir. Ancak Komisyo
nun, Başkanca kabule şayan bir müdür tâyin etmeyi imkânsız bulduğu hallerde, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti, programının elverişli bir şekilde tatbikini mümkün kılmak için lüzumlu gö

rülebilecek bir müdür ile muavinlerini temin edebilecektir. Müdür komisyon program ' ve faali
yetlerinin, komisyonun karariyle talimatı dairesin-de, tedvir ve murakabesinden mesul olacaktır. 
Müdürün gaybubeti veya mazereti halinde komisyon münasip veya muvafık göreceği müddet için 
yerine bir vekil tâyin edebilir. 

Madde —10. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, tensip ettiği takdirde, komisyonun her husustaki 
kararlarını gözden geçirebilir. 

Madde — 11. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmanın gayelerinin tahakkuku zımnında Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetince talep vukubuldukça, umumi yekûnu âzami (Birleşik Devletler pa
rası) 500 bin dolara tekabül edecek meblâğları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti parası olarak Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Müdürü namına hu
susi bir hesaba yatıracaktır. Şu kadar ki, münferit bir takvim senesi zarfında yatırılacak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti parasının yekûnu (Birleşik Devletler parası) 250 000 dolar mukabilini hiçbir 
suretle tecavüz etmiyecektir. Bu şekilde yatırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti parası mik
tarının tesbiti için tatbik olunacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti parası ile Birleşik Devlet-
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ler parası arasındaki rayiç* Kredi Anlaşmasının 1 nei maddesinin 3 ncü faslında tasrih edilen ra
yiç olacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakam bu anlaşmanın gayelerini temin için iktiza edecek 
mebaliği komisyonca tasvip edilen şekilde sarfed-ilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Parası 
ile temin edecektir. Bununla beraber bu mebaliğ, işbu anlaşmanın 3 - ncü maddesi mucibince tesbit 
olunan bütçe haddini hiçbir suretle aşmyacaktır. 

Madde — 12. 

İşbu anlaşmanın her neresinde zikredilmiş olursa olsun «Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Bakanı» tâbirinden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı veya kendisi tarafından namına ha
reket etmek üzere tâyin edilmiş Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine mensup her hangi âmir 
veya memur olduğu anlaşılacaktır. 

Madde — 13. 

îşbu anlaşma Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında dipio-
matik notalar teatisiyle tadil edilebilecektir. 

Madde — 14. 

îşbu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşdikma sunulacak ve tasdik edildiği Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ olunduğu gün yürürlüğe girecektir. 

işbu hususatı tasdik etmek üzere alâkadar hükümetler tarafından usulü dairesinde salâhiyattar 
kılınmış olan zirdeki imza sahipleri bu anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Ankara'da 27 Aralık 1949 tarihinde ikişer nüsha olarak, İngilizce ve Türkçe lisanlarında tanzim 
kılınmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti namına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına 
George Wadworth Z. Akdur 

• • * • » I I 
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S. Sayısı: 221 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan Yugoslav-
ya'daki Türk emlâk ve menfaatlerinin tazminine mütaallik Proto
kol ve eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu raporu (1 /706) 

T. C. 
Başbakanlık m 14 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1518,6-555 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Yugoslavya'daki Türk Emlâk ve menfaatlerinin 
tazminine mütaallik Protokol ve eklerinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 19 . I . 1950 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

İkinci Dünya Harbine kadar hattâ bu harb sırasında dahi, Yugoslavya'da emlâk ve hukuku 
bulunan ' lürk vatandaşları ya bizzat veya bir vekil marifetiyle bu emlâk ve hukuku üzerinde ta
sarrufta bulunabilnıislerdi. Fakat harbi mütaakıp Yugoslavya'da teessüs eden yeni rejim, yerli 
veya yabancı varlıklı kimselerin ellerindeki menkul veya gayrimenkul bilcümle emval ve hukuka 
muhtelif bahanelerle el koymaya başlamıştır. "*'"' 

Ecnebi emvalinin bu suretle tasfiyesine devanı olunurken Yugoslavya Federatif Halk Cumhu-
riyeti Hükümeti 5 Aralık 1946 tarihinde kabul edilen bir kanunla Yugoslavya'da ecnebi veya 
yerli hususi şahısların tasarrufundaki bilcümle iktisadi teşebbüsler millîleştirilmişti. 

Bu kanun hükümlerine göre genel ve cumhuriyet menfaatleriyle ilgili bütün iktisadi teşebbüs
ler Devletin mülkiyet ve tasarrufuna intikal ettirilmiştir. 

Kanun hükümlerine göre Devlete intikali gereken iktisadi teşebbüsler o kadar şümullü bir şe
kilde tadat edilmiştir ki, bunun dışında velev en ufak ve ehemmiyetsiz bir iktisadi teşebbüs ta
savvur etmek imkânsızdır. 

5 Aralık 1946 tarihli Millîleştirme Kanunu, 28 Nisan 1948 tarihinde kabul edilen diğer bir ka
nunla takviye edilmiş ve millîleştirme hareketi daha umumi ve şümullü bir mahiyet almıştır. Bu 
kanun hükümlerine göre, Yugoslavya'da bulunan yabancı müesseseler ve hakiki veya hükmi şa
hıslara ait bütün gayrimenkul emval millîleştirilmiş ve Devlet mülkiyetine alınmıştır. 

Bu hükümden yalnız aşağıdaki gayrimenkuller istisna edilmiştir : 
1. Köylü ve çiftçilerin tek başlarına ekip biçtikleri topraklar; 
2. Yalnız sahiplerinin ikametlerine yetecek kadar olan evler; 
3. Yabancı devlet temsilcilikleri hizmetlerine mahsus binalar. 



Millîleştirme kanunları hükümleri gereğince Yugoslavya'yı terkedip başka bir devlet tabiiyetine 
geçen Yugoslav vatandaşlarına ait bilcümle gayrimenkuller doğrudan doğruya devlete intikal eder. 

Yukarda hükümleri telhisen arzedilmiş bulunan Yugoslav Millîleştirme kanunları dolayısiyle zara
ra) uğrıyan vatandaşlarımıza ait hak ve menfaatlerin tazmini maksadiyle, İngiltere, isveç, îtalya ve 
saire gibi devletlere imtisalen Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileriyle müza
kerelere girişilmiştir. 

12 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da Dışişleri Bakanlığunızda başlıyan müzakereler hüsnüsuretle 
neticelendirilerek 5 Ocak 1950 tarihinde «Yugoslavya'daki Türk Emlâk ve Menfaatlerinin tazmini
ne mütaallik Protokol» imzalanmıştır. 

İşbu anlaşma hükümlerine göre; Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti Türk emlâk 
ve hukukunun tazminini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Anlaşma yürürlüğe girer girmez Türk ve Yugoslav Hükümetleri temsilcilerinden mürekkep bir 
Karma Komisyon, Belgrad'da toplanarak, dört a\ zarfında tazminatın tesbiti ve ödeme şekli hakkın 
da uygulanacak usulü tesbit edecektir. Bundan sonra Tück hak sahiplerine ait dosyalar yine aynı 
Komisyon tarafından incelenerek tazminatın sekiz ay zarfında tamamen tesbiti için bütün gayretler 
sarf olunacaktır. 

Karma Komisyona iki Hükümet temsilcilerinden başka lüzumlu eksperler ile Türk hak sahiplerinin 
iki temsilcisi de katılabilecektir. 

Doğrudan doğruya veya bilvasıta Türk vatandaşlarına ait olan Yugoslavya'daki emval, hukuk 
ve menfaatlere mütaallik tazminatlar bunların hakiki kıymetlerine göre tesbit olunacaktır. 

Türk mirasçılar da, tazminat bakımından hak sahibi olan diğer Türk vatandaşları ile aynı huku
ka malik olacaktır. 

6 Nisan 1941 tarihinden sonra Yugoslav vatandaşlığını müsaadesiz olarak terketmiş olan eski Yu
goslav vatandaşları bu protokol hükümlerinden istifade edemezler, mahaza bu tarihten sonra dahi 
izinsiz olarak Yugoslav vatandaşlığını terkedip Türk vatandaşlığını iktisap etmiş olanların durum
larının incelenmesi ve haklı hallerde tazminat hakkından faydalandırılmaları için anlaşmaya gerekli 
hükümler koydurulmuştur. 

Türk hak sahiplerine ait tazminatların kâffesinin Yugoslav Hükümeti tarafından ödenmesinden 
sonra bu konudaki iddialar hükümsüz telâkki olunacaktır. 

Bu protokol, en yakın bir zamanda yapılması gereken tasdiknamelerin teatisi gününde yürür
lüğe girecektir. 

Yugoslavya'daki Türk emlâk ve menfaatlerinin tazminine mütaallik olan bu anlaşma memleke
timiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden onanması için ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Dışişleri Komisyonu 9 . III. 1950 

Esas No. î/706 
Karar No. 1$ 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 5 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da im
zalanan Yugoslavya'daki Türk emlâk ve menfa
atlerinin tazminine mütaallik Protokol ve Ekle
rinin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 

hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 19 . 1 . 1950 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan Kanun tasarısı ve gerekçesi ile 
ilişikleri Yüksek Başkanlığınızdan Dışişleri Ko
misyonuna havale edilmiş olmakla Komisyonun 
I . III . 1950 tarihli toplantısında Dışişleri Ba-

(13. Sayısı : 221) 
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kanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi. 

İkinci Dünya Harbini mütaakıp Yugoslav
ya'da teessüs eden yeni rejim, yerlilere ve ya
bancılara ait menkul ve gayrimenkul bilcümle 
emlâke ve hukuka el koymaya başlamış ve 5 
Aralık 1946 tarihinde kabul edilen bir kanunla 
da yerli ve ecnebi hususi şahısların tasarrufun
daki bilcümle iktisadi teşebbüsleri millileştir
miştir. 

23 Nisan 1948 tarihinde diğer bir kanunla 
millileştirme hareketlerini daha umumi ve şü
mullü bir hale getirmiştir." 

Bu suretle Yugoslavya'da bulunan yabancı 
müesseseler, hakiki ve hükmi şahıslara ait bü
tün gayrimenkuller Devlet mülkiyetine alınmış
tır. 

Bu vaziyet karşısında zarara uğrıyan Türk 
vatandaşlarının hak ve menfaatlerini tazmin 
maksadiyle, İngiltere, İsveç, İtalya ve sair 
Devletlere imtisalen, Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tari
hinde Ankara'da Yugoslavya'daki Türk emlâk 
ve menfaatlerinin tazminine mütaallik protokol 
imzalanmıştır. 

İşbu Anlaşma hükümlerine göre Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Yugos
lavya'daki Türk emlâk ve hukukunu tazmin et
meyi kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak Yu
goslavya'daki Türk emlâk ve hukukunun mik
tarı ve kıymetlerinin yekûnu Hükümetimizce 
malûm olmadığından Anlaşmada muayyen bir 
miktar üzerinde durmak ve-muayyen bir rakam 
tesbit etmek mümkün olmamıştır. Bunun için 
doğrudan doğruya veya bilvasıta Türk vatan
daşlarına ait Yugoslavya'daki emval, hukuk ve 
menfaatleri, hakiki kıymetlerine göre ve An
laşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört 
ay zarfında tesbit etmek ve bunların ödeme 

şekli hakkında uygulanacak usulü tâyin etmek 
ve Türk hak sahiplerine ait dosyaları da ince-
liyerek tazminatın sekiz ay zarfında tamamen 
tesbiti hususunda gayret sarfetmek üzere iki 
Hükümet temsilcilerinden mürekkep bir karma 
komisyon teşkili derpiş edilmiştir. Komisyona 
lüzumlu eksperler ile Türk hak sahiplerinin iki 
temsilcisi de katılabilecektir. Türk mirasçılar 
da tazminat bakımından hak sahibi olan diğe&r 
Türk vatandaşları gibi hukuka malik olacaklar
dır. 

6 Nisan 1941 tarihinden sonra Yugoslav va
tandaşlığını müsaadesiz olarak terketmiş olan 
eski Yugoslav vatandaşları bu protokol hüküm
lerinden istifade edemiyeceklerdir. Bununla be
raber bu tarihten sonra dahi müsaadesiz olarak 
Yugoslov vatandaşlığını terkedip Türk vatan
daşlığını iktisap etmiş olanların durumlarının 
incelenmesi ye haklı hallerde tazminat hakkın
dan faydalanmaları için Anlaşmaya gerekli hü
kümler konmuştur. 

Yugoslavya 'daki Türk emlâk ve menfaatleri
nin tazminini istihdaf eden bu Anlaşma heyeti 
umumiyesi ile memleketimiz menfaatlerine uy
gun görülmüş ve Anlaşmanın ilişikleriyle bera
ber onanmasına dair Kanun tasarısı komisyo
numuzca aynen kabul olunmuştur. 

Kamutaya arzedilmek üztre Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Dışişleri K. Başkanı Sözcü 
Bilecik Gazianteb 

*M. Ş. Esendal Dr. A. Melek 
Bolu Burdur Diyarbakır 

/ / . C. Çambel F. Attay F. A. Aykaç 
İzmir Kocaeli 

H. A. Yücel 1. S. Yiğit 
İmzada Bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kütahya Manisa Mardin 

A. Gündüz A. R. Artunkvl Y. Mardin 

( S. Sayısı : 221 ) 
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HKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Ocak 
1950 tarihinde Ankara'da imzalanan Yugoslav
ya'daki Türk emlâk ve menfeatlerinin tazminine 
mütaallik Protokol ve eklerinin onanması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE l. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 5 Ocak 1950 tarihinde An
kara'da imzalanan Y uguslavya 'daki Türk Emlâk 
ve menfeatlerinin tazminine mütaallik Protokol 
ve ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
$. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
C. 8. Barlas Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Çakır E. Erişirgü 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
İV. Sadak î. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Banguoğlu §. Adalan 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam 
Vedat Dicleli Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. F. §. Bürge Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
Dr. Kemal Satır Re§at Ş. Sirer 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

( S. Sayısı : 221) 
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YUGOSLAVYA'DAKİ TÜRK EMLÂK VE MENFAATLERİNİN TAZMİNİNE MÜTAALLİtf 

PROTOKOL 

Madde — 1. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, istimlâk, millîleştirme yahut diğer tahdi
di hallere mütallik olan muhtelif Yugoslav kanunları ve tedbirlerinin Türk Emlâk ve menfaatleri
ne tatbikmdan doğan meseleyi süratle halletmeye amade olduğunu beyan eyler, 

Madde — 2. 

Türk ve Yugoslav Hükümetleri mümessillerinden müteşekkil Belgrad'da toplanacak bir komis
yon, dört aylık bir süre zarfında, yukarda mezkûr kanunlar ve tedbirlerin tatbikmdan mütevel* 
lit olarak ödenecek tazminatların tesbiti için uygulanacak usulü kararlaştıracaktır. 

Bu komisyona lüzumlu eksperler ile Türk ilgililer birliği tarafından seçilecek iki temsilci tef
rik olunacaktır. 

Madde — 3. 

Menkul ve gayrimenkul mallar, haklar ve menfaatler için verilecek tazminatların, ikinci mad
dede derpiş olunan komisyonun kendi usulünü kararlaştırdığı tarihten itibaren en geç sekiz aylık 
bir süre zarfında tesbit edilebilmesi için bütün gayretler sarfolunacaktır. 

Madde — 4. 

Tazminatlar Karma Komisyon tarafından mallar, haklar ve menfaatlerin hakiki kıymetlerine gö
re tesbit olunacaktır. 

Madde — 5. 

Tesbit olunan tazminatlar, Karma Komisyoncakararlaştrılacak şartlara göre Yugoslav Hükümeti 
tarafından ödenecektir. 

Madde — 6. 

Türk malları, iştirakleri ve alacaklarından maksat : Doğrudan doğruya veya bilvasıta Türk va
tandaşlarına ait bulunan mallar, iştirakler ve alacaklardır. 

Bunların vatandaşlkları hem millîleştirme ve hem tazminatın tesbiti tarihinde mevcut olmuş ol
mak lâzımdır. 

6 Nisan 1941 tarihinden sonra Yugoslav vatandaşlığını müsaadesiz olarak terketmiş olanlar bu 
protokol hükümlerinden istifade edemezler. 

Madde — 7. 

Yugoslav Kanuna göre intikal eden miraslarda, Türk vatandaşı olan mirasçılar işbu Protokolün 
mevzuunu teşkil eden tazminatlar bakımından diğer Türk vatandaşları ile ayni haklara malik olacak
lardır. 

"l ^ V - T ; Madde —8. 
Yugoslavya'da millileştirilen teşebbüslerin veya gayrimenkullerin eski Türk sahipleri, millîleş

tirme tedbirinden evvel Türk olmıyan alacaklılar lehine bu teşebbüslere tereddüp eden yahut gayri-
menkullere tahmil edilen ve mezkûr teşebbüslere ait defterlerde veya gayrimenkul sicillerinde mukay-
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yet bulunan mükellefiyetlerin kâffesinden azade olacaklardır. Hariçte edası gerekli olanlar bu hü
kümden müstesnadır. 

Madde — 9. 

Yugoslav Hükümeti tarafından tazminatların tamamen ödenmesinden sonra, ilgili Türk'lerin taz
mine mütaallik bütün iddiaları hükümsüz telâkki olunacaktır. 

Madde — 10. 

îsbu Protokol, en yakın bir zamanda yapılacak olan tasdiknamelerin teatisi gününde yürürlüğe 
girecektir. 

Ankara'da 5 Ocak 1950 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Faik Zihni Akdur adına 

Dr. Mirko Mermolja 

( j ^ Sayım :22İ); 



S. Sayısı: 222 
Hava Müdafaa Genel Komutanlığının kaldırılmasına dair Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/691) 

T, C. * . " " - " "' 
Başbakanlık 1 . II. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1538 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hava Müdafaa Genel Komutanlığının lağvına dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 26 . 1 . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun ta
sarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
_ Ş. Günaltay 

(TERXI(KÇXİI 

1. Bugünün stratejik ve teknik ihtiyaçları hava savunmasını elinde haya silâhı bulunan, bir 
teşkilâtta birleştirmeyi icabettirmektedir. Bugünkü «Hava Müdafaa Gen^l Komutanlığı» yalnız yer
deki uçaksavar ve pasif korunma işlerini düzenlemektedir. Hava kuvvetlerimizin çapı ise bu komu
tanlık emrine uçak verilmesine müsait bulunmaktadır. Ayrı bir hava kuvveti teşkil edilerek bu ma
kama başlamak ise hem malî imkânsızlıklardan hem de bunların bakım ve ikmal işleri için yeni tesis
ler yapmayı gerektireceğinden dolayı mümkün-görülmemektedir. Bu itibarla yeni masraflara gir* 
meden ve mevcut teşkilâtımızdan faydalanarak, hava kuvvetlerini merkezinde bulunduran Hava 
Kuvvetleri Komutanlığına yurt içinin havaya karşı korunması sorumluluğunu da vererek bu işi bir 
elde toplamak lâzımgelecektir. 

2. Bilhassa günün teknik icapları yurdun muhtelif yerlerinde kurulacak radarlı hava taktik 
kontrol merkezleri vasıtası ile gerek havadaki uçakları ve gerek yerdeki uçaksavar teşkillerini aynı 
merkezden idare etmeyi icabettirmektedir. Bu merkezler aynı zamanda yurdun bütün derinliğini de 
hava tehlikesinden haberdar edecektir. Bu hale göre de lüzumlu görülecek bölgelerin bu maksatla 
silâhbaşı edilmesi ve bölgelerdeki uçaksavar teşkillerinin ve bunlara yönetilecek hava kuvvetle
rinin aynı maksat çerçevesi içersinde bir elden sevk ve idare edilebilmeleri için bu teşkillerin bir 
elde toplanmaları gerekmektedir. Bu elin de; yukarda açıklandığı gibi Hava Kuvvetleri Komutan
lığı olması, radarlara en çok muhtaç olan ve bu vasıtaları elinde bulunduran bir teşekkül bulunması 
dolay isiyle tabiî görülmektedir. Bu esas asri ordularda bugünkü tekniğin icabı olarak kabul ve 
tetkik edilmiş bulunmaktadır. Ancak, hava kuvvetlerimizin çapı bütün yurt sathının her yerine, 
her zaman kuvvet tahsis etmeyi mümkün kılamıyacağı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı daha çok 
seyyar hava kuvvetlerini sevk ve idare etmek zorunda bulunacağı cihetle yurt içindeki pasif korunma 
işlerinin Bakanlıklar ve bunlara bağlı geniş bir teşkilâtla muhabere ederek kurulması ve uçaksavar 
silâhlarının ikmal, iaşe,- sicil ve diğer tefarruatı işlerinin de bu komutanlık tarafından yürütülmek 
istenmesi onun esas olan havadaki vazifelerini aksatacaktır. Bu itibarla pasif korunma işleri ve 
uçaksavar teşkillerine ait eğitim, ikmal, bakım ve her türlü idari muameleler daha çok kara ile ilgili 
vazifeler olarak mütalâa edilmektedir. Bu hale göre uçaksavarların uçaklarla birlikte düşman uçak
larına karşı yalnız muhaberelerinin sevk ve idaresi Hava Kuvvetleri Komutanlığına, diğer işleri ile 
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yurt için pasif korunma hazırlıklarının da Kara Kuvvetleri Komutanlığına gördürülmesi lâzım ve 
uygun olacaktır. 

3. Bu durum yukardaki izahata nazaran daha ziyade stratejik ve teknik mülâhazalara dayanan 
sebeplere göre halen yürürlükte bulunan 3231 sayılı Hava Müdafaa Genel Komutanlığı teşkil ve vazi
feleri hakkındaki kanunun tadili ve Hava Müdafaa Genel Komutanlığının lağvı zaruri görülmekle 
ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Millî Savunma Bakanlığının Hava Savunma işlerini nasıl düzenliyeeeğine ait izahlar (Tasarıya ek) 

1. 3231 sayılı Kanunun fi nei maddesindeki Yüksek Hava Müdafaa Komisyonunun vazifeleri 
şu tarzda tertiplenebilir: 

A) Bu komutanlığın pasif korunmaya ve uçaksavar teşkillerinin yetiştirilmesine ait vazife
lerini Kara Kuvvetleri Komutanı derulıde edecek^ hava savunma sorumluluğu ve uçaksavarların 
uçaklarla müşterek sevk ve idaresi Hava Kuvvetleri Komutanlığına tevdi olunacaktır. 

B) Yüksek Hava Müdafaa Komisyonunun Başkam yine Genelkurmay Baukanı ve Kara Kuv-
yetleri Komutanı komisyonun asbaşkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı da askerî üyesi olacaktır. 

C) Barışta Kara Küvetleri Komutanlığına bağlanacak olan uçaksavar teşkillerinin eğitimi 
ve her türlü idari işleri bu komutanlığa bağlı Topçu Dairesi tarafından düzene konacaktır. 

D) Hava Müdafaa Genel Komutanlığındaki özel mahkeme Kara Kuvvetleri Komutanlığına ve
rilmek suretiyle tertiplenecektir. 

2. Böylce Hava Müdafaa Genel Komutanlığının kaldırılması yeni icaplara uyularak hava sa
vunma işinin daha teknik- olarak düzene sokulması ve bunun vazifelerinin Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından yukarda açıklandığı şekilde tanzimi mümkün ve günün icaplarına uygun bir 
şekil olur. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 9 . II . 1950 

Esas No. 1/691 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Hava Müdafaa Genel Komutanlığın m lağvı
na dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 3.1.1950 
tarihinde komisyonumuza havale buyurulan ka
nun tasarısı, komisyonumuzun 6 . II . 1950 ta
rihindeki toplantısında; Millî Savumna Bakanı 
ve Genel Kurmay Harekât Dairesi Başkam Kor
general Yümnü Üresin ve Personel Dairesi Baş
kanı Korgeneral Şükrü Kanatlı ve Hava Genel 
Komutanlığı temsilcisi huzuriyle okunup ince
lendi. 

Millî Savunma Bakanının izahatı ve onu ta-
mamlıyan Harekât Dairesi Eeisi Korgeneral 
Yümnü Üresin izahatları ve komisyon üyelerinin 
vâki olan mütaaddit sorularına; Sayın Korge
neralin verdiği cevaplar üzerine teklif edilen ta
sarı üzerinde yapılan uzun görüşmeler sonunda 

Hükümet teklifinin yerinde ve isabetli olduğuna 
ittifakla karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma Ko. Baş. 
Kastamoonu 

Korgl. A. AJptoğan 
Kâtip 

Ankara 
M. Aksoley 

îrnzada bulunamadı 
Balıkesir 

Orgl. izzettin Çalışlar 
Çankırı 

(11. Z. Soydemir 

Erzurum 
E. Sabri Akgöl 

Sözcü 
Hatay 

Gl. E. Durukan 

Ankara 
Kor gah N. Tınaz 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzincan 
Z. Ağca 

imzada bulunamadı 
Erzurum 

Ol. V. Kocagüney 
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Gazianteb Gümüşane Konya Ordu 
Ol. Â. Atlı Ş. Erdoğan Dr. H. Alataş Amiral H. Gökdalay 

İstanbul Kayseri Seyhan . Van 
Orgl. 8. Cahit T oy demir Ol. Avgın * 8. Tekelioğlu R. Oktar 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M-
Bütçe Komisyonu 9 . III . 1950 
Esas No. 1/691 

Karar No. 95 
Yüksek Başkanlığa 

Hava Müdafaa Genel Komutanlığının lağvı 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nıp Başbaknlığın 1 . M . 1950 tarihli ve 71/1538 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Başkanlığa sunulan 
kanun tasarısı Millî Savunma Komisyonu rapo-
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî 
Savunma Bakanı Hüsnü Çakır ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü-

. dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 
3231 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Hava 

Savunma Genel Komutanlığının teknik sebep
ler v easkerî teşkilâtın yeni icap ve ihtiyaçları-

^.na göre düzenlenmesi karşısında kaldırılarak 
bu Komutanlığa ait görevlerin yeni esaslar dai
resinde mercilendirilmesi zaruretini meydana 
çıkardığından tasarının bu maksatla hazırlan
dığı anlaşılmış ve alman izahlara göre Komis
yonumuzca da kabule değer görülmüştür. 

Ancak kanun tasarısı Hava Savunma Genel 
Komutanlığını ihdas eden 3231 sayılı Kanunu 
yürürlükte bırakılarak münhasıran Komutanlı
ğın kaldırıldığı hükmü koymakta ve bahsi ge
çen kanunda bunun dışında kalan hükümlerin 
Millî Savunma Bakanlığınca tesbit olunacak 

esaslar dairesinde düzenleneceğini mevcut tü
zük ye yönetmeliklerine de atıf yapmak sure
tiyle ifade etmekte olup bu şekil kanun tekni
ğine uygun görülmediğinden 3232 sayılı Ka
nunun yürürlükte kalması gereken hükümleri
nin tasarıya geçirilmesi ve bu kanunun yürür
lükten kaldırılması uygun görülmüştür. 

Bu esasa göre yeniden tanzim edilen kanun 
tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 

R. Erten M. Akalın F. öymen 
Ankara Aydın Bolu 
C. Gölet Ol. R. Alpman C. 8. Siren 
Diyarbakır Diyarbakır Kastamonu 

O. Ekin Ş. Vluğ T- Ooşkan 
Kırşehir Konya Malatya 

Ş. Torgut Dr. M. F. Dündar M. 8. Eti 
Niğde Ordu Samsun 

7?. Gür soy H. Yalman M. A. Törüker 
Seyhan Trabzon Urfa 

A. R. Yüreğir A. R. Işü E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hava Müdafaa Gene! Komutanlığının lağvımı 
dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1.1 Haziran 1937 tarihli ve 3231 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Hava Müdafaa 
Genel Komutanlığı lağvedilmiştir. 

MADDE 2. Hava Müdafaa Genel Komu
tanlığının 3231, 3502 sayılı kanunlarla ve bun
larla ilgili tüzük ve yönetmeliklerde yazılı görev
leri, Millî Savunma Bakanlığınca tesbit olunan 
esaslara göre. düzenlenir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun 
kanlar kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

Başbakan 
S. Günaltay 

Devlet Bakanı 

MıiH Savunma Bakanı 
77. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

işletmeler Bakam 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 

F-utd Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Cavid Oral 
Çalışma Bakam 

Reşat S. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎITÎRÎŞİ 

3502 sayılı Kanuna ek Kanun tasart-si-

MADDE L. — Yurdun hava tehlikesine kar
şı savunması işleri, Millî Savunma Bakanlığın-
ea görevlendirilecek fcomutanlıklarca yürütülür. 

MADDE 2. — Bütün yurda şâmil hava ko
runma plânlarının hazırlanması ve 3502 sayılı 
kanunda yazılı Hava Savunma, Genel Komutan
lığına ait olan vazifeler de bu komutanlıklarca 
yapılır. Bu maksatla göverlendirileeek komutan
lık ilgili Bakanlıkların ve müstakil kurumlarla 
kurulların mütalâasını alır ve bunlarla doğru
dan doğruya muhabereye yetkilidir. 

MADDE 3. — Bakanlıkların Hava Savunma
sına ait işlerini düzenlemek üzere, Genelkurmay 
Başkanlığının Başkanlığında Kara, Hava Kuv
vetleri Komutanlıkları ile Bakanlıklar müsteşar
larından mürekkep bir (Yüksek Hava Korunma 
Komisyonu) kurulur. Kara Kuvvetleri Komu
tanı Komisyonun asba^karudır. 

MADDE 4. — 3231 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun Bakanlar Kuru
lunca yürütülür. 

I—I »'t 
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